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wstĘp

[....] do bardzo niedawnego czasu tylko wybrani 
zajmowali się tym, co dziś cały ogół gorąco 
obchodzi. drzemiące w głębi duszy każdego 
poczucie piękna zbudziło się gwałtownie, wzrosło, 
zmieniło w zamiłowanie, w potrzebę piękna.  

dr. w., „wystawy sztuk pięknych na prowincji”, 
Kaliszanin 64 (1884).

. 

zebrane w niniejszym tomie teksty pokazują intensyfikację przemian życia ar-
tystycznego jaką możemy zaobserwować w 2 połowie XiX i początkach XX wieku  
w ośrodkach prowincjonalnych, zarówno na terenie ziem polskich, jak i u naszych 
sąsiadów. przemiany te, będące skutkiem procesów modernizacyjnych, dotyczyły 
szeroko pojętego życia artystycznego – muzycznego, teatralnego, literackiego i sztuk 
plastycznych. wzorce wypracowane w metropoliach były przenoszone do ośrodków 
prowincjonalnych, zarówno tych pełniących funkcje administracyjne, jak i mniejszych. 
do najwcześniej rozwijanych dziedzin życia artystycznego, takich jak teatr i aktywność 
muzyczna dodać należy, rodzące się właśnie wówczas, różnorodne formy aktywności 
lokalnych środowisk związane z ożywieniem życia artystycznego w zakresie sztuk 
plastycznych czy ochrony dziedzictwa kulturowego. 

kształtowanie się nowoczesnych form obiegu kultury umożliwiło zarówno 
mieszkańcom wielkich miast, jak i społecznościom lokalnym zintensyfikowanie 
uczestnictwa w życiu społecznym i artystycznym. poczucie izolacji zaczęło być 
niwelowane przez nowoczesne środki komunikacji – zarówno w sensie dosłow-
nym (kolej), jak i w wymiarze medialnym (prasa, telegraf, kino). nastąpiły zmiany 
i przyspieszenie w postrzeganiu czasu, odległości, a więc i dostępności idei czy 
wydarzeń. wpisana w kulturowo-cywilizacyjny prowincjonalizm zależność od 
centrum1, poczucie wtórności, oddalenia, niemożności uczestnictwa w kulturze wiel-

1 tak właśnie rozumieją to np. redaktorzy publikacji Centrum, Prowincje, Peryferia, zob.: piotr gry-
glewski, krzysztof stefański, robert wróbel, „wstęp”, w: Centrum, prowincje, peryferia. Wzajemne relacje 
w dziejach sztuki, red. piotr gryglewski, krzysztof stefański, robert wróbel (łódź: księży młyn dom 
wydawniczy, 2013), 7. 
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komiejskiej zaczęło być rekompensowane różnorodną aktywnością lokalną, dumą  
z przynależności do miejsca i jego tradycji. społeczności lokalne w coraz większym 
stopniu zaczęły stawać się nie tylko biernymi odbiorcami kultury artystycznej, ale rów-
nież jej twórcami i uczestnikami.

najwcześniej zaktywizowało się prowincjonalne życie teatralne i muzyczne, reali-
zowane poprzez profesjonalne i amatorskie spektakle teatralne i koncerty, cieszące się 
szerokim oddźwiękiem społecznym. zaczęły się także pojawiać różne formy kultury 
plastycznej. profesjonalizacja zawodów artystycznych sprawiła, że do miast przybywali 
artyści, najczęściej pełniący funkcje pedagogów, a uzdolniona młodzież wyjeżdżała 
na studia do dużych ośrodków akademickich w całej europie, nie tracąc jednak więzi 
z miejscem pochodzenia. pojawiły się stowarzyszenia, których celem było rozwijanie 
kultury teatralnej, muzycznej czy plastycznej. aktywnie działały na prowincji, poprzez 
swoje agendy, towarzystwa przyjaciół sztuk pięknych. organizowano wystawy sztuki, 
zarówno współczesnej, jak i dawnej. pojawiła się krytyka sztuki i refleksja teoretycz-
na uzewnętrzniana na łamach lokalnej prasy, informującej szeroko o wszystkim, co 
dzieje się w zasięgu zainteresowań ich czytelników. lokalne media stały się nie tylko 
polem wymiany informacji, ale także kształtowania opinii społecznej, wyrażania po-
trzeb i postulatów, budowania lokalnych autorytetów, miejscem polemicznych bojów 
i teoretycznej refleksji. wagę tego medium uświadamiamy sobie czytając większość 
prezentowanych tutaj tekstów – stanowią dla nich podstawowe źródło.

pierwsza część tomu prezentuje w sposób ogólny wspomniane przekształcenia. 
wielorakość tych zjawisk, w odniesieniu do sztuk plastycznych, dobrze ujmuje 
szeroka perspektywa tekstu lechosława lameńskiego O przejawach polskiego życia 
artystycznego w 2 połowie XIX wieku i pierwszych latach XX wieku, w kontekście eu-
ropejskiej rzeczywistości. autor zwraca uwagę na silny wpływ warunków politycznych, 
społecznych i ekonomicznych, kształtujących w poszczególnych zaborach formy życia 
artystycznego. wyraźnie wskazuje również metropolitalną rolę krakowa i warszawy, 
i ich wpływ na ośrodki prowincjonalne. wspomina o znaczeniu prasy i wybitnych oso-
bowości – koneserów i kolekcjonerów sztuki dla upowszechnienia różnorodnych idei 
artystycznych. pisze również o współczesnych trudnościach badania lokalnego życia 
artystycznego. uświadamia, że poczucie prowincjonalności odnosi się także do relacji 
europa – polska. 

jeszcze wyraźniej pokazuje to tekst doroty kudelskiej, poświęcony obecności i re-
cepcji nowoczesnej sztuki europejskiej na terenie ziem polskich na przełomie XiX i XX 
wieku. autorka pisze o prowincjonalności i zapóźnieniu ziem polskich, tradycyjnym 
mecenacie artystycznym i kultywowaniu uświęconych tradycją tematów i form arty-
stycznych. wskazuje rolę wybitnych kolekcjonerów, czy handlarzy dzieł sztuki takich 
jak krywult, F. jasieński, e. raczyński w propagowaniu nowych form  artystycznych.

mówienie o życiu artystycznym na terenach polski w interesującym nas okresie, to 
również konieczność przyjrzenia się formom tego życia kultywowanym przez przedsta-
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wicieli państw zaborczych, rosjan, niemców i austriaków i ich polityk kulturalnych. 
specyficzną sytuację w jakiej znaleźli się szczególnie przedstawiciele zaborcy rosyj-
skiego w ośrodkach prowincjonalnych królestwa polskiego, z jednej strony poddani 
aparatowi władzy i jego żądaniom, z drugiej odrzucani przez lokalne, polskie „towarzy-
stwa” dobrze unaocznia w niniejszym tomie tekst stanisława wiecha. 

istotnym elementem życia artystycznego były także podróże podejmowane w celu 
edukacji, jak i szukania inspiracji. kierunki podróży artystycznych w owym czasie 
poszerzają się, ale nadal aktualne były wyjazdy do włoch, gdzie polscy artyści mogli 
zetknąć się z kulturą antyczną i klasyczną. Bogatą listę takich artystów zawiera tekst 
ligii henczel-wróblewskiej, w którym autorka opisuje nie tylko włoskie kariery boha-
terów, ale i ich związki z ośrodkami artystycznymi w kraju. 

druga część tomu dotyczy życia artystycznego ośrodków środkowoeuropejskich 
w tym czasie. krótki tekst olimpii mitric poświęcony stowarzyszeniom kulturalnym na 
Bukowinie jednoznacznie wskazuje na wielką rolę takich działań w budzeniu świado-
mości narodowej w ośrodkach pozbawionych własnej państwowości. 

dzieje teatru narodowego w Bratysławie pokazane przez janę laslavikową służą za 
tło ukazania skomplikowanych relacji narodowych, w warunkach monarchii austro-wę-
gierskiej, i rywalizacji między żywiołem niemieckim a węgierskim. nowo wzniesiony 
budynek teatralny był dla lokalnej burżuazji wyrazem metropolitalności i wielkomiej-
skich ambicji, a działalność instytucji była ściśle podzielona między te dwie narodowe 
opcje. 

z kolei tekst dominiki płócienniczak pokazuje, jak funkcjonowało życie kulturalne 
i naukowe w głębi imperium rosyjskiego. powołanie pskowskiego towarzystwa arche-
ologicznego, będące wyrazem troski o ochronę dziedzictwa kulturowego, napotykało 
zupełnie inne trudności niż na terenach królestwa polskiego, gdzie jego funkcjonowanie 
byłoby ograniczane restrykcyjną polityką zaborcy, utrudniającego wszelkie tego typu 
działania na terenie ziem polskich.

najobszerniejsza część niniejszego tomu, z racji zainteresowań samych autorów, 
dotyczy ośrodków prowincjonalnych na ziemiach polskich i problemów życia arty-
stycznego tam występujących. polska, znajdująca się pod trzema zaborami, w różnych 
systemach politycznych i modelach państwowości oraz polityk kulturalnych wydaje się 
idealnym miejscem do obserwacji różnorodnych form życia artystycznego i porównań 
między nimi. prezentowane tutaj teksty są tego odzwierciedleniem, ukazując wielorakie 
uwarunkowania życia artystycznego pod zaborami.

zaboru pruskiego dotyczą teksty p. molendy, j. mulczyńskiego. piotr molenda 
ukazuje w swoim artykule tradycje ruchu organicznikowskiego, sięgającego korzeniami 
wiosny ludów w działaniach artystycznych (głównie teatralnych i muzycznych) podej-
mowanych w miasteczkach wschodniego pogranicza wielkiego księstwa poznańskiego. 
z kolei jarosław mulczyński wyczerpująco i kompetentnie przedstawia okoliczności 
ożywienia polskiego środowiska plastycznego poznania w 2 połowie XiX i początkach 
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XX wieku, ukazując je w szerokim kontekście funkcjonowania w warunkach stwo-
rzonych w zaborze pruskim. zupełnie odmienny jest tekst Bogusława małuseckiego, 
dotyczący obszaru górnego śląska, poświęcony reakcji gazet polskich i niemieckich 
na jedną z pierwszych superprodukcji filmowych, Quo vadis. tutaj, poza zasygnalizo-
wanymi przez autora problemami narodowościowymi, pojawia się przede wszystkim 
aspekt recepcji produkcji filmowej jako dzieła artystycznego, rodzącego siłą swego 
oddziaływania zupełnie odrębne problemy związane z kulturą masową i popularną.

kilka kolejnych tekstów dotyczy prowincjonalnych ośrodków zaboru rosyjskiego 
i uwarunkowań prowadzonego tam życia artystycznego. mimo wspólnego doświad-
czenia opresyjności władz rosyjskich, wymuszających szereg ograniczeń w podej-
mowanych działaniach, w każdym z omawianych ośrodków pojawiły się nieco inne 
okoliczności kształtujące te warunki. częstochowa, której życie artystyczne omówiła 
katarzyna sucharkiewicz, to spory ośrodek, a rozwijane tam formy życia plastycznego, 
obejmowały szerokie spektrum działań, od profesjonalizacji środowiska artystycznego, 
poprzez organizacje stowarzyszeń, rozwój mecenatu, galerii i wystaw do dydaktyki 
artystycznej. autorka wskazuje również na uwolnienie się tego środowiska, w wyniku 
wspomnianych na początku procesów modernizacyjnych, od silnego wpływu klasztoru 
jasnogórskiego, który w bardzo istotny sposób wpływał na formy sztuki religijnej tu 
uprawianej. z kolei dorota anna mętrak ukazuje okoliczności kształtowania się środo-
wiska artystycznego kielc, ożywionego kontrowersyjną postacią tadeusza zielińskiego 
i jego działalnością kolekcjonerską. istotnym jest, że dalszy rozwój tego środowiska 
opierał się już na miejscowej inteligencji, o czym również pisze autorka. zupełnie 
inaczej wyglądały okoliczności kształtowania się życia artystycznego i kulturalnego 
w zamościu, o czym pisze piotr kondraciuk. to miasto, mające wspaniałe osiągnięcia 
artystyczne w okresie przynależności do rodu zamoyskich, po sprzedaży go władzom 
stało się po prostu siedzibą garnizonu, odwiedzaną przez trupy teatralne i muzyków 
dostarczających rozrywki żołnierzom. dopiero po likwidacji twierdzy życie artystyczne 
przybrało nieco inne formy, ale na jego ożywienie trzeba było czekać aż do i wojny 
światowej. ważną postacią okazał się tutaj, oprócz karola namysłowskiego, założyciela 
orkiestry włościańskiej, malarz edward kopciński. przykładem niewielkiego ośrodka, 
który za sprawą właściciela-arystokraty stał się miejscem artystycznych działań jest 
nieborów, o którym piszą anna maniakowska-sajdak i anna ozaist-przybyła w swoim 
świetnie udokumentowanym archiwaliami tekście. to właśnie smak artystyczny księcia  
m. p. radziwiłła określał charakter i rodzaj wytworów artystycznych z zakresu majoliki 
i stolarki artystycznej, czego świetnym przykładem był miejscowy kościół. równie 
ciekawe jest rozprzestrzenienie się tych wzorów w lokalnym środowisku za sprawą 
zatrudnianych przez niego miejscowych rzemieślników.

do miejscowych rzemieślników-architektów odwołuje się również teresa Bagińska-
Żurawska w swoim artykule poświęconym rodzinie budowniczych i architektów cet-
narskich z łańcuta. w zupełnie innej sytuacji politycznej, autonomii galicyjskiej, prosta 
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rodzina łańcuckich rzemieślników wyrasta przez pokolenia na prawdziwych obywateli 
swojego miasta, prowadzących nie tylko działalność biznesową, ale i odgrywających 
istotną rolę w życiu społecznym i kulturalnym.

ostatnia część tego tomu poświęcona jest kaliszowi, jako specyficznemu studium 
przypadku. kalisz położony przy granicy imperium, utrzymujący, z racji bliskości, kon-
takty z miastami zaboru pruskiego – np. wrocławiem, a jednocześnie silnie związany 
z warszawą i z rozrastającą się łodzią, walczący o połączenie kolejowe, to charaktery-
styczne miejsce. gubernialny kalisz przełomu wieków jest jednym z typowych ośrodków 
prowincjonalnych, w którym przejawy lokalnego życia artystycznego znalazły swoje 
uzewnętrznienie w różnego rodzaju działaniach, takich jak koncerty, spektakle, wystawy 
artystyczne i archeologiczne, akcje na rzecz popularyzowania sztuki i jej koneserskiego 
czy historycznego odbioru, renowacje zabytków czy dyskursy prasowe dotyczące sztuki, 
kultury, ich roli i historycznego czy współczesnego znaczenia w różnych kontekstach 
społecznych. artykuł iwony Barańskiej poświęcony jest działalności pierwszej kaliskiej 
galerii sztuki współczesnej. punktem wyjścia jest dla autorki omówienie początków 
handlu dziełami sztuki w mieście, które przechodzą przez typowe dla tych działań fazy, 
a następnie szczegółowo przedstawia dwuletnie funkcjonowanie galerii założonej przez 
k. krzyżanowskiego, przez którą przewinęły się dzieła kilkudziesięciu polskich artystów 
współczesnych ze środowiska łódzkiego, warszawskiego i krakowskiego. tekst dobrze 
dokumentuje skalę trudności na jaką, w warunkach oparcia się jedynie na prywatnym 
mecenacie, napotykała tego typu działalność. recepcji malarstwa modernistycznego 
w lokalnym środowisku dotyczy tekst anny tabaki, odwołujący się do trzech moderni-
stycznych polichromii w kaliskich kościołach wykonanych na początku XX wieku przez 
zespół artystów warszawskich. autorka szczegółowo omawia okoliczności powstania, 
treść i formę malowideł, ale również stara się pokazać oceny estetyczne miejscowych 
odbiorców i zobrazować trudności związane z akceptacją tej nowoczesnej w formie 
sztuki. z kolei joanna Bruś omawia działania związane z ochroną zabytków we wspo-
mnianym okresie. wspomina o pierwszych „starożytnikach” kaliskich, szczególnie 
postaci adama chodyńskiego – autora monograficznych prac historycznych, pierwszej 
kroniki miasta i założyciela „kaliszanina”, alfonsa parczewskiego – organizatora wy-
stawy archeologicznej i księdza jana sobczyńskiego – inicjatora prac konserwatorskich 
w kościele św. mikołaja i prezesa kaliskiego oddziału ptk. konstatuje, że tak naprawdę 
problem ochrony zabytków pojawił się w mieście dopiero po jego zniszczeniu w 1914 
roku. nieco inny charakter ma tekst macieja Błachowicza poświęcony obrazowi śmierci 
w tekstach literackich i nekrologach publikowanych na łamach lokalnej prasy. pisze 
o wyobrażeniach ówczesnych na temat ceremonii pogrzebowych, śmierci i zakłamywa-
niu jej obrazu w świadomości kaliszan przełomu wieków. artykuł, poświęcony kulturze 
literackiej, stwarza dobre tło jeśli chodzi o ukazanie mentalności lokalnego środowiska 
i cenionych przez nie wartości.
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rozmaitość tematyczna tekstów zebranych w niniejszym tomie znakomicie odzwier-
ciedla bogactwo przemian życia artystycznego prowincji, zarówno polskiej, jak i na-
szych sąsiadów, jakie dokonały się w 2 połowie XiX i początkach XX wieku, stanowiąc 
dobry punkt wyjścia do dalszych zmian, które miały miejsce w przebudowanej europie 
środkowej po i wojnie światowej. 

                 iwona Barańska



Życie artystyczne na ziemiach polskich około 1900 
problemy, przemiany, Formy





lechosław lameŃski
katolicki uniwersytet lubelski

o przejawach polskiego Życia artystycznego  
w drugiej połowie XiX wieku i pierwszych latach  
XX wieku, w kontekście europejskiej rzeczywistości

Bez wątpienia to, co nazywamy potocznie życiem artystycznym, a co miało miejsce 
w różnych krajach europy środkowej, w tym także na obszarze dawnej rzeczypospolitej 
polskiej, w burzliwym i jakże twórczym okresie, obejmującym 2 połowę XiX i pierwsze 
kilkanaście lat XX wieku, wzbudzało i wzbudza duże zainteresowanie wśród badaczy, 
zarówno rodzimych jak i zagranicznych. i chociaż problematyka ta stała się tematem 
przewodnim wielu badań, zwłaszcza w ciągu kilkunastu ostatnich lat, to jednak nie moż-
na powiedzieć aby nie zajmowano się nią u nas znacznie wcześniej. już bowiem w latach 
60. XX wieku w gronie warszawskich historyków sztuki związanych z instytutem sztuki 
pan zauważono palącą potrzebę przygotowania i wydania – na wzór analogicznych 
wydawnictw zachodnioeuropejskich – wielotomowej publikacji, mającej służyć pomocą 
innym badaczom, której celem byłoby zebranie najważniejszych informacji o tym, co 
działo się ciekawego i ważnego na polu życia artystycznego w poszczególnych miastach 
polskich, a także jak wyglądała aktywność naszych twórców poza granicami podzie-
lonego pomiędzy trzech zaborców kraju, począwszy od 2 połowy XiX aż po wiek XX 
włącznie. z góry zakładano, że początkowo przedmiotem badań będą zjawiska mające 
miejsce od ok. 1890 do 1914 roku, a więc do wybuchu i wojny światowej, która zapo-
czątkowała koniec nieobecności polski na mapach europy po ponad stuletniej niewoli. 
następnie, zamierzano zająć się okresem dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to 
odrodzone państwo polskie, jego kultura i sztuka zaistniały – po raz pierwszy – na arenie 
międzynarodowej, w ramach nowej rzeczywistości europejskiej. na koniec, planowano 
zająć się wydarzeniami mającymi miejsce po zmianach polityczno-terytorialnych, wy-
wołanych działaniami związanymi tym razem z ii wojną światową, aby zakończyć na 
opracowaniu szczegółowej kroniki współczesnych wydarzeń .

w tym celu, powołano z grona pracowników zakładu historii i teorii sztuk pla-
stycznych oraz pracowni Badania sztuki XX wieku, instytutu sztuki pan, stosunkowo 
niewielki (liczący zaledwie kilka osób) zespół badawczy, na którego czele stanął alek-
sander wojciechowski. po kilku latach wyjątkowo intensywnych kwerend, głównie na 
miejscu w bibliotekach warszawy i – wybiórczo – w innych miastach polskich oraz 
przeprowadzeniu stosownych prac redakcyjnych, w 1967 roku wrocławskie wydaw-
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nictwo ossolineum opublikowało oczekiwany z niecierpliwością tom pt.: Polskie życie 
artystyczne w latach 1890-1914. zdaniem redaktora naczelnego, zgromadzone materiały 
dotyczyły

w pierwszym rzędzie kontaktów artysty z odbiorcą, mówią o oddziaływaniu sztuki, 
o jej wzrastającej popularności, o jej funkcji społecznej, a wreszcie o walce między 
poszczególnymi kierunkami, postawami i ugrupowaniami. dążyliśmy do tego – pisał 
dalej aleksander wojciechowski – aby pokazać rzeczywisty układ sił między sztuką 
tradycjonalistów a sztuką nowatorów, między nieliczną garstką artystów obdarzonych 
wybitnym talentem a rzeszą plastyków przeciętnych, których prace przeważały na wiel-
kich zbiorowych wystawach. świadomie nie koncentrowaliśmy naszych poszukiwań 
wyłącznie wokół głównych aktorów – czytamy dalej – interesowało nas jednocześnie 
i widowisko rozgrywające się na scenie, i kulisy przedstawienia, i reakcja publiczności, 
i bilans kasjera… a więc wszystko, co dotyczyło wielkiego aspektu zwanego – życiem 
artystycznym1.

z lektury blisko trzystu stron tekstu i analizy 184 fotografii – w większości  
o charakterze archiwalnym – wynika, że było to zadanie wyjątkowo złożone i czaso-
chłonne. obok bowiem potrzeby zebrania, a następnie wnikliwej analizy dostępnych 
materiałów źródłowych i opracowań (tak monograficznych jak i syntetycznych) na temat 
zjawisk zachodzących w omawianym okresie na polu wyjątkowo dynamicznie zmienia-
jącej się wówczas architektury, w tomie musiały się znaleźć – i znalazły, bo przecież ina-
czej być nie mogło – kwestie związane z powstawaniem, rozwojem i funkcjonowaniem 
szkolnictwa artystycznego (zwłaszcza na poziomie akademickim), działalnością insty-
tucji opieki nad sztuką (a w ich ramach organizacją wystaw czasowych różnego typu, 
od monograficznych po problemowe i nawiązujących do okolicznościowych rocznic 
historycznych, wydawaniem katalogów oraz gromadzeniem własnych zbiorów, przede 
wszystkim malarstwa, rzeźby, grafiki i rzemiosła artystycznego), aktywnością stowarzy-
szeń i grup artystycznych, kolekcjonerstwem i handlem dziełami sztuki, a także bujnie 
rozwijającym się czasopiśmiennictwem, w ramach którego pojawiła się, tak potrzebna 
i ważna dla prawidłowego funkcjonowania rynku sztuki, krytyka artystyczna. mimo 
pewnych braków faktograficznych (wynikających z przyjętych założeń programowych, 
mających na celu uwzględnienie nie tyle wszystkich, co w efekcie najważniejszych 
zjawisk do jakich dochodziło w omawianym okresie), zawartość tomu sprawdziła się. 
mimo upływu pięćdziesięciu lat od wydania pierwszego tomu Polskiego życia artystycz-
nego w latach 1890-1914, stanowi on ciągle niezastąpione źródło informacji, znakomity 
punkt wyjścia do dalszych, bardziej szczegółowych badań2.

1 aleksander wojciechowski, „uwagi ogólne”, w: Polskie życie artystyczne w latach 1890-1914, red. 
tenże (wrocław: zakład narodowy im. ossolińskich, 1967), 3.

2 taki cel przyświecał również lubelskiemu oddziałowi stowarzyszenia historyków sztuki, gdy 
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Bliższe przyjrzenie się chronologicznemu przeglądowi poszczególnych wydarzeń 
wskazuje również, że w latach 1890-1914 wiodącą rolę ogrywały te zjawiska, które mia-
ły miejsce przede wszystkim w warszawie i krakowie, natomiast tylko sporadycznie to, 
co działo się w poznaniu, lwowie, lub też w zakopanem, czy w wielu innych polskich 
miastach i miasteczkach. Fakt ten nie powinien dziwić, ponieważ rodzaj i charakter ży-
cia artystycznego, jego intensywność i różnorodność, uzależniona była w dużej mierze 
od wielkości danego ośrodka, tego jaką dysponował tradycją, jakie instytucje związane 
z kulturą mogły się w nim rozwijać, głównie jednak od tego, w jakim zaborze znajdowa-
ło się to, czy inne miasto. jak już bowiem wspomniałem, w omawianym okresie czasu 
rzeczypospolita polska nie istniała jako niepodległe państwo, podzielona – począw-
szy od 1772 roku – pomiędzy trzech zaborców: rosję, prusy i austrię. tak więc, od 
dobrej woli przedstawicieli ich administracji, zwłaszcza jednak od charakteru polityki 
prowadzonej wobec naszych rodaków i ich inicjatyw kulturalnych, zależał rozwój życia 
artystycznego w ramach każdego z zaborów. Życia, które rozwijając się na obrzeżach 
trzech wielkich monarchii, długo było uważane za zdecydowanie prowincjonalne, po-
zostając w cieniu największych europejskich centrów sztuki, z których przez wiele lat 
czerpało – z konieczności – wzory i inspiracje, tak natury organizacyjnej jak i stricte 
artystycznej, aż do chwili gdy wypracowano własne metody i sposoby działania, poparte 
sztuką uważaną za rodzimą, typowo polską. 

Bez wątpienia najbardziej niechętny, najbardziej rygorystyczny w swoich antypol-
skich działaniach był zaborca pruski. nic więc dziwnego, że w poznaniu, największym 
mieście tej części dawnej rzeczypospolitej polskiej, tępiono konsekwentnie wszelkie 
najdrobniejsze nawet przejawy rozwoju polskiej kultury i sztuki. na tyle skutecznie, że tak 
naprawdę o prawdziwym, zorganizowanym (zinstytucjonalizowanym) życiu artystycz-
nym w wielkopolsce można mówić dopiero w odniesieniu do okresu dwudziestolecia 
międzywojennego. naturalnie, to wcale jednak nie znaczy, że na tym polu nie zrobiono 
nic jeszcze w XiX wieku. jakby nie było, już w latach 1836/1837-1862 funkcjonowało 
w poznaniu z powodzeniem towarzystwo sztuk pięknych, które zorganizowało w oma-
wianym okresie czasu dziewięć wystaw. z całą pewnością nie była to ilość zbyt imponująca, 
nie mniej warto jednak zaznaczyć, że wobec braku wybitnych przedstawicieli lokalnego, 
rodzimego środowiska artystycznego – które przecież wówczas jeszcze nie istniało –  
prezentowano na nich przede wszystkim obrazy malarzy niemieckich (w tym głównie  
z kręgu szkoły düsseldorfskiej), a także niderlandzkich, skandynawskich i niektórych 
Francuzów, podczas gdy prace artystów polskich pojawiały się sporadycznie3. nie 

w dniach 21-22 września 2001 zorganizowano sesję, a następnie opublikowano jej materiały w tomie: le-
chosław lameński (red.), Życie artystyczne Lublina 1901-2001 (lublin: stowarzyszenie historyków sztuki 
oddział w lublinie, 2001).

3  więcej o działalności towarzystwa zob. magdalena warkoczewska, Wystawy Towarzystwa Sztuk Pięk-
nych w Poznaniu (1837-1862) (warszawa-poznań: instytut sztuki pan, poznańskie towarzystwo przyjaciół 
nauk, 1991).



18

mniej, mimo ogromnej niechęci prusaków do polaków, to przecież właśnie w poznaniu 
wystawiono już w 1859 roku, pierwszy na obszarze dawnej rzeczypospolitej polskiej 
pomnik, zmarłemu zaledwie cztery lata wcześniej adamowi mickiewiczowi, autorstwa 
władysława oleszczyńskiego. tak więc uczyniono to na długo zanim ujrzały światło 
dzienne pomniki wielkiego poety w krakowie (dłuta teodora rygiera, w 1898 roku) 
i warszawie (dzieło cypriana godebskiego także w 1898 roku), wzniesione w obu tych 
miastach dopiero z okazji setnej rocznicy urodzin wieszcza.

równie antypolską politykę prowadził zaborca rosyjski, ale mimo wprowadzania 
wielu restrykcyjnych przepisów, przy pomocy których starano się tępić wszelkie prze-
jawy rozwoju naszej kultury i sztuki, polacy nie poddawali się, zwłaszcza w niemiło-
siernie szykanowanym środowisku warszawskim. i chociaż w 2 połowie XiX-wieku 
obowiązywała w – ważnej dla naszych rozważań – oświacie, tzw. ‘noc apuchtinowska’ 
(wprowadzona po upadku powstania styczniowego przez kuratora aleksandra apuchti-
na, bezwzględnego polakożercę i rusyfikatora, nienawidzącego naszej kultury), w ra-
mach której przez wiele lat nie wolno było nauczać w języku polskim, to jednak właśnie 
w warszawie funkcjonowała od 1818 roku z przerwami, na miejscowym uniwersytecie, 
namiastka akademii sztuk pięknych, w postaci szkoły sztuk pięknych, łącznie ze 
skromnym muzeum. działało także towarzystwo zachęty sztuk pięknych (powstałe na 
przełomie 1860/1861 roku), ze stałymi wystawami, a mimo problemów z cenzurą, roz-
wijała się również fachowa krytyka artystyczna i kolekcjonerstwo. powstało wreszcie 
pierwsze czasopismo ilustrowane o bardzo szerokim zasięgu („tygodnik ilustrowany” 
ukazujący się od 1859 roku), a nawet własny klub, w którym można było dyskutować 
o bieżących sprawach artystycznych4.

tymczasem w zaborze austriackim stosunek zaborcy do wielu inicjatyw kulturalnych 
podejmowanych przez polaków był znacznie bardziej liberalny. daleko posunięta auto-
nomia władz lokalnych krakowa, w których prym wiedli nasi rodacy, pozwalała rozwijać 
się nie tylko szkolnictwu artystycznemu (od 1818 roku – a więc dokładnie w tym samym 
czasie co w warszawie – działała na uniwersytecie jagiellońskim tzw. akademia sztuk 
pięknych, która przechodząc różne koleje losu, już jako szkoła sztuk pięknych, dopiero 
na mocy dekretu cesarskiego z 1900 roku stała się pełnoprawną akademią), ale także 
powstałemu w 1854 roku towarzystwu przyjaciół sztuk pięknych, które podobnie jak 
młodsze od niego o sześć lat warszawskie tzsp, powstało na wzór monachijskiego 
kunstvereinu. nie należy wreszcie zapominać o różnych instytucjach para kulturalnych, 
opieki nad zabytkami, galeriach i czasopiśmiennictwie, których działalność znacznie 
ożywiała lokalny rynek sztuki. w przeciwieństwie jednak do warszawy, kraków mógł 
pochwalić się obecnością wspaniałych prywatnych zbiorów sztuki – nie ustępujących 
poziomem analogicznym zbiorom europejskim – nie znanych jednak szerszej publiczno-

4  zob. andrzej ryszkiewicz, Malarstwo polskie. Romantyzm. Historyzm. Realizm (warszawa: auriga 
oficyna wydawnicza, wydawnictwa artystyczne i Filmowe, 1989), 18.
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ści, niemal do połowy XiX wieku. gromadzone z wielkim pietyzmem i pasją przez całe 
dziesięciolecia, przez kilka pokoleń reprezentantów wielce zasłużonych dla polskiej kul-
tury i sztuki rodów jak lubomirscy, potoccy, tarnowscy, sanguszkowie, czy działyńscy 
z kórnika oraz czartoryscy z gołuchowa, zostały pokazane publicznie po raz pierwszy 
na wystawie starożytności i zabytków sztuki zorganizowanej w 1858 roku w pałacu 
lubomirskich przy ul. św. jana. wydarzenie to, bez precedensu na gruncie krakowskim, 
przyczyniło się do kontynuowania tego typu pokazów także w latach następnych, które 
– jak słusznie zauważył andrzej ryszkiewicz – 

wywarły nie tylko znaczny wpływ na rozwój badań nad „starożytnościami krajowy-
mi” i na ruch kolekcjonerski, ale także na bieżącą twórczość artystyczną, pobudzając 
zarówno zainteresowania historyczne i studium zabytkowych realiów, ale i kształtując 
wyobraźnię malarzy. musiało się to przyczynić do wzmocnienia historyzmu w sztuce – 
malarstwie, detalu architektonicznym i zdobnictwie przedmiotów użytkowych5.

w efekcie, mając do dyspozycji tak dużo atutów umożliwiających dynamiczny 
rozwój lokalnego życia artystycznego, to właśnie w krakowie ukształtowało się  
w 2 połowie XiX wieku największe, a zarazem najciekawsze na ziemiach dawnej 
rzeczypospolitej polskiej, środowisko, skupiające interesujących malarzy, rzeźbia-
rzy, grafików, a także architektów, którzy co najmniej do 1914 roku dominowali na 
tym polu. wszyscy artyści – zwłaszcza najliczniejsi malarze – zdając sobie sprawę 
z niedostatków miejscowej szkoły sztuk pięknych, zwłaszcza natury organizacyjnej 
i niskiego poziomu nauczania, kontynuowali studia w najciekawszych ich zdaniem 
akademiach zagranicznych. przede wszystkim „pielgrzymowano” do kőniglische 
akademie der Bildenden kűnste w monachium, które nazywane przez naszych 
twórców pieszczotliwie mnichowem lub bardziej pompatycznie atenami nad izarą, 
stało się – niespodziewanie – w 2 połowie XiX wieku miejscem, gdzie nie tylko po-
wstała największa kolonia artystów polskich, ale gdzie o dziwo zagraniczni krytycy  
i recenzenci, na czele z bawarskimi, jako pierwsi docenili i zauważyli odrębność zarówno 
tematyczną jak i formalną, uprawianego przez nich malarstwa, które zaczęto nazywać 
polskim. ale po naukę i doświadczenie jeżdżono również do akademie der bildenden 
kűnste w wiedniu czy akadémie royale de peinture et de sculpture w paryżu, jak 
i do bardzo licznych akademii i pracowni prywatnych, funkcjonujących z powodzeniem 
w mieście nad sekwaną, które już od czasów napoleońskich, zwłaszcza jednak po re-
wolucji impresjonistycznej stało się niekwestionowanym centrum życia artystycznego 
ówczesnej europy. nie mniej bardziej powszechna fascynacja paryżem i tym co działo 
się w nim na polu sztuki – w przypadku artystów polskich – nastąpiła dopiero w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego. warto również odnotować, że mimo zrozumiałej 

5  tamże, 24.
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niechęci wobec rosjan, wielu naszych rodaków studiowało również w petersburgu 
w miejscowej Имераторской Академий Художеств, w której niektórzy cieszyli się 
zasłużonym uznaniem.

ale przecież życie artystyczne rozwijało się również w znacznie mniejszych miastach 
i miasteczkach. co prawda nie było już tak bogate i różnorodne, jak to miało miejsce 
w warszawie czy w krakowie, mimo to także i w nich dochodziło do wydarzeń, które 
pozostawiały trwały ślad w mentalności ich mieszkańców, zachęcając do podejmowania 
ciekawych inicjatyw różnego rodzaju. jedną z nich była – począwszy od lat 80. XiX 
wieku, a na 1914 roku skończywszy – swoista (zwłaszcza w krajach środkowoeuropej-
skich) mania wznoszenia budynków teatralnych, które już po wybudowaniu stawały 
się najczęściej interdyscyplinarnymi centrami lokalnego życia artystycznego6. do tego 
dochodziła także działalność różnego rodzaju stowarzyszeń i związków zawodowych, 
pokazywania objazdowych wystaw malarstwa i – cieszących się dużą popularnością –  
tzw. żywych obrazów, organizowania okolicznościowych rautów, bankietów, loterii, na 
których nagrodami były nierzadko autentyczne dzieła sztuki, czy wreszcie dynamiczny 
rozwój infrastruktury mieszkalno-przemysłowej danego ośrodka, którego mieszkańcy, 
zwłaszcza warstwa średnia, coraz częściej i chętniej interesowali się tym, co w sztuce 
modne i aktualne.

a jeżeli w danym miasteczku lub wsi, nie było już nic, poza wzniesionym właśnie 
neogotyckim kościołem czy też znacznie starszą, i ciekawszą stylistycznie bożnicą lub 
cerkwią, budynkiem szkoły, ratuszem i kilkoma koślawo wybrukowanymi uliczkami 
przy których stały drewniane chałupy i znacznie rzadziej murowane domy, to jednak 
mimo wszystko nie brakowało innych powodów, aby pamiętać o nich do dzisiaj. 
z jednej strony mówimy i piszemy o nich ze względu na piękne położenie i nie-
zapomniane widoki, które tak dalece zafascynowały artystów (głównie malarzy), że 
przyjeżdżali do nich regularnie przez całe dziesięciolecia, tworząc na miejscu kolonię 
artystyczną. tak było m. in. w kazimierzu dolnym nad wisłą, którym zainteresowali 
się artyści już pod koniec XViii wieku, chociaż apogeum fascynacji przypadło na 
okres dwudziestolecia międzywojennego, gdy miasteczko z jego żydowskim ko-
lorytem i niepowtarzalną atmosferą odkrył tadeusz pruszkowski z gronem swoich 
uczniów z warszawskiej akademii sztuk pięknych. co prawda, poza wspaniałymi 
widokami i życzliwym przyjęciem ze strony miejscowej ludności, nie mogli oni li-
czyć na nic więcej, nie mniej to właśnie artyści uczynili kazimierz ponadczasowym  
i sławnym7. podobnie sytuacja wyglądała w stolicy polskich tatr, w zakopanem, które 

6  na ten temat zob. igor kovacevic (red.), Beyond everydayness theatre architecture in central Europe 
(prague: the national theatre, 2010), a także dorota Buchwald, monika jarzyna, piotr morawski (red.), 
Architektura teatralna w Polsce (warszawa: instytut teatralny im. zbigniewa raszewskiego, 2011).

7  waldemar odorowski, Kolonia artystyczna w Kazimierzu Dolnym XIX – XXI wiek. Przewodnik po 
wystawie stałej w Kamienicy Celejowskiej, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym (kazimierz dolny: 
muzeum nadwiślańskie w kazimierzu dolnym, 2005).
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w 2 połowie XiX wieku, zwłaszcza jednak u zarania niepodległości (już w okresie i woj-
ny światowej) stało się swoistą mekką dla artystów zafascynowanych pejzażem górskim, 
klimatem i nie skażoną obcymi naleciałościami sztuką ludową, która legła u podstaw 
narodzin z inicjatywy stanisława witkiewicza, stylu zakopiańskiego w architekturze 
willowej8.

z drugiej strony, wspominamy również te miejscowości, w których ważną rolę odegrali 
nie tylko artyści przyjeżdżający rokrocznie na plenery, lub ci którzy zamieszkali w nich 
na stałe, ale także ze względu na fakt, co zdziałali dla rozwoju miejscowego życia arty-
stycznego przedstawiciele lokalnych władz. tak właśnie było w krzemieńcu nad ikwą na 
wołyniu, który także stał się siedzibą kolonii artystycznej, ale już w latach 30. XX wieku. 
tym razem władze administracyjne miasteczka, w którym urodził się juliusz słowacki 
i funkcjonowało od 1805 roku słynne liceum, nazywane atenami wołyńskimi, wywiera-
jące znaczący wpływ na rozwój kultury na tym terenie, wsparły przybywających do niego 
artystów – przede wszystkim kolorystów ze środowiska krakowskiego na czele z janem 
cybisem – organizacyjnie i finansowo. pomagano przygotowywać plenery zarówno dla 
nich, jak i letnie kursy plastyczne dla zwykłych amatorów i nauczycieli, urządzano wystawy,  
a także powołano do życia bardzo interesujące – chociaż istniejące bardzo krótko – lokalne 
pismo „Życie krzemienieckie”, poświęcone zagadnieniom społecznym i kulturalnym9. 

a skoro już mowa o czasopismach. Bez wątpienia to właśnie one, różnego rodza-
ju i charakteru, wydawane na obszarze wszystkich trzech zaborów odegrały jedną  
z najważniejszych ról w rozwoju rodzimego życia artystycznego. i chociaż w 1 połowie 
XiX wieku trudno wskazać pisma, które specjalizowały by się wyłącznie w tematyce ar-
tystycznej, to w 2 połowie tego stulecia, sytuacja uległa już diametralnej zmianie. wraz 
ze wzrostem liczby mieszkańców miast, a tym samym coraz większej roli mieszczaństwa 
w życiu publicznym, pojawiały się liczne czasopisma, których wydawcy i redaktorzy 
starali się zaspokajać najprzeróżniejsze gusty i zachcianki, w tym również kwestie zwią-
zane ze sztuką. na tym polu, chyba za jeden z pierwszych – przynajmniej na gruncie 
stołecznym – należy uznać cykl artykułów józefa keniga z 1851 roku w „gazecie war-
szawskiej” pt.: Malarstwo warszawskie. Pracownie niektórych malarzy, poświęcony 
omówieniu twórczości członków tzw. grupy marcina olszyńskiego. olszyński, fotograf 
z wykształcenia, dobrze sytuowany, wspomagał swych przyjaciół artystów finansowo, 
a zarazem kierował stroną ilustracyjną wydawanego także w warszawie tygodnika 
„kłosy”, na łamach którego (w latach 1865-1890) opublikowano cały szereg artyku-
łów poświęconych sztuce. nie inaczej było w przypadku „wędrowca” (wydawanego 

8  katarzyna chrudzimska-uhera, Stylizacje i modernizacje. O rzeźbie i rzeźbiarzach w Zakopanem w la-
tach 1879-1939 (warszawa: wydawnictwo uniwersytetu kardynała stefana wyszyńskiego, 2013).

9  waldemar odorowski, danuta seweryn-puchalska (oprac.), Kolonia artystyczna w Krzemieńcu nad 
Ikwą, [katalog wystawy, muzeum nadwiślańskie w kazimierzu dolnym, galeria letnia, 11 lipca – 15 
września 2010] (kazimierz dolny: muzeum nadwiślańskie w kazimierzu dolnym, 2010).
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w latach 1863-1906), kolejnego tygodnika warszawskiego, który zwłaszcza za redakcji 
artura gruszeckiego – a więc w latach 1884-1888 – odegrał i położył wielkie zasługi na 
polu walki o właściwe rozumienie sztuki. 

wówczas to, za sprawą stanisława witkiewicza i antoniego sygietyńskiego, „wędro-
wiec” stał się ośrodkiem zaciekłej walki o zrozumienie istotnych wartości w sztuce 
współczesnej, o poprawę gustu publiczności i wyrobienie zainteresowania problematyką 
artystyczną. ta walka, prowadzona bardzo kompetentnie, a nie przebierająca w słowach, 
miała dla rozwoju twórczości plastycznej prawdziwie doniosłe znaczenie10.

z kolei z gazet codziennych wydawanych tym razem na gruncie krakowskim, 
zwraca uwagę „czas”, skromny pod względem edytorskim, pozbawiony jakichkolwiek 
ozdobników, dziennik informacyjno-polityczny, naczelny organ prasowy konserwa-
tystów (stańczyków), ukazujący się pod wawelem w latach 1848-1934, a w latach 
1935-1939 w warszawie (po połączeniu z „dniem polskim”). i chociaż na jego dużych 
stronach, wypełnionych wyłącznie drobnym, kilkukolumnowym drukiem, przeważały 
zdecydowanie informacje o charakterze politycznym i gospodarczym, można było 
jednak znaleźć również, bardzo często krótkie informacje (notatki), jak i długie artykuły 
(nierzadko o charakterze polemicznym), w całości poświęcone szeroko rozumianym 
sztukom pięknym.

nie inaczej wyglądała sytuacja z czasopiśmiennictwem na tzw. prowincji. w miastach 
znacznie mniejszych niż warszawa i kraków, jak chociażby lublin czy kalisz z powo-
dzeniem funkcjonowały, obok gazet wydawanych w języku rosyjskim, niemieckim czy 
w jidysz (redagowanych na potrzeby lokalnych mniejszości, które bardzo dbały o moż-
liwość posiadania własnych czasopism), przede wszystkim dzienniki skierowane do 
polskiego czytelnika tych miast. nierzadko ilość gazet codziennych, tygodników, dwuty-
godników i miesięczników, wydawanych w 2 połowie XiX jak i w pierwszych dekadach 
XX wieku, była w wielu ośrodkach znacznie większa od tej, która ukazuje się w chwili 
obecnej, a więc w drugiej dekadzie XXi wieku. mimo istnienia kordonów granicznych, 
funkcjonowania cenzury, redaktorzy pism wysyłali swoich reporterów wszędzie tam, 
gdzie działo się coś ciekawego. szczególnym zainteresowaniem cieszyli się artyści ro-
dzimi (głównie malarze), tworzący zarówno na obszarze dawnej rzeczypospolitej pol-
skiej jak i poza granicami zniewolonej ojczyzny. wszystkich interesował bowiem rozwój 
ich kariery artystycznej, zwłaszcza jednak odnoszone międzynarodowe sukcesy, udział  
w wielkich, interdyscyplinarnych wystawach (w których uczestniczyli jednak – co 
zrozumiałe – nie jako przedstawiciele nieistniejącej polski, lecz jako poddani, reprezen-
tanci państw zaborczych) oraz nagrody, jakie padały ich łupem na oficjalnych salonach 
organizowanych w najważniejszych stolicach europejskich. w przeciwieństwie do dzi-

10  ryszkiewicz, Malarstwo polskie, 43.
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siejszej prasy, odnotowywano nawet tak drobne fakty, jak przyjazd danego artysty do tej 
czy innej miejscowości, informowano w jakim zatrzymał się hotelu, na jak długo, z kim 
zaplanował spotkania, kogo odwiedził i w jakim celu, nad czym wreszcie w danym 
momencie pracował, a także gdzie i co wystawiał. 

nic więc dziwnego, że badacze życia artystycznego bardzo chętnie sięgają do 
czasopism, których treść to prawdziwa kopalnia informacji różnego rodzaju. i tak, nie 
byłoby m. in. fundamentalnej książki stefana kozakiewicza pt.: Warszawskie wystawy 
sztuk pięknych w latach 1819-184511, gdyby nie możliwość wykorzystania przez autora 
wiadomości zawartych głównie w „gazecie warszawskiej”, „kurierze warszawskim” 
i „gazecie codziennej”, a także w, pozornie nie mających nic wspólnego ze sztukami 
pięknymi, czasopismach i dziennikach w rodzaju „gazeta handlowa i przemysłowa” 
czy „pielgrzym”, dosyć efemerycznym piśmie poświęconym filozofii, historii i litera-
turze. i chociaż wystaw tych było w omawianym okresie zaledwie dziewięć – a wiec 
tyle samo co poznaniu w latach 1837-1862 – to jednak książka stefana kozakiewicza 
stanowi nadal niezastąpione źródło wiedzy na temat, kogo i co wystawiano, a także jak 
to robiono w warszawie w 1 połowie XiX wieku. 

znacznie większe możliwości interpretacyjne dają jednak fakty zawarte  
w czasopismach wydawanych już w 2 połowie XiX wieku, jak i w pierwszych latach 
XX wieku. namacalnym tego dowodem jest – w ostatnich latach – książka dariu-
sza konstantynowa pt.: Wystawa Krajowa Sztuk Pięknych (1858-1860). Z historii 
życia artystycznego Warszawy połowy XIX wieku12. tym razem, punktem wyjścia 
dla ciekawych rozważań autora była również prasa warszawska, która została jed-
nak przebadana – co warto podkreślić już w połowie lat 80. XX wieku. uczynił 
to wówczas kolejny zespół badaczy (liczący kilkudziesięciu historyków sztuki 
młodego pokolenia z całej polski) powołany do życia ponownie w instytucie sztuki 
pan w warszawie, tym razem z inicjatywy jerzego malinowskiego. ten ciekawy 
badacz planował bowiem przygotowanie do druku następnego tomu Polskiego życia 
artystycznego, obejmującego lata wcześniejsze – 1849-1863. niestety, zmiany sys-
temowe po 1989 roku, przede wszystkim brak niezbędnych funduszy potrzebnych 
na finansowanie bardzo szeroko zakrojonych kwerend (zwłaszcza na tzw. prowincji  
z perspektywy stolicy), doprowadził do przerwania prac, po których została w instytucie 
sztuki pan duża, dwudrzwiowa szafa „pancerna” wypełniona po brzegi gęsto zapisany-
mi fiszkami z wypisami z prasy z około połowy XiX wieku. zawarte w nich informacje 
umożliwiły dariuszowi konstantynowowi napisanie jego ciekawej i potrzebnej książki. 

11  stefan kozakiewicz, Warszawskie wystawy sztuk pięknych w latach 1819-1845 (wrocław: zakład 
narodowy im. ossolińskich, 1952).

12  dariusz konstantynow, Wystawa Krajowa Sztuk Pięknych (1858-1860). Z historii życia artystycznego 
Warszawy połowy XIX wieku (warszawa: instytut sztuki pan, 2012).
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i trzecia publikacja, na którą chciałbym zwrócić niniejszym uwagę wszystkich zainte-
resowanych tematem, to książka w opracowaniu i ze wstępem makarego górzyńskiego, 
reprezentanta młodszego pokolenia polskich badaczy pt.: Wczasy Kaliskie 1911-1913. 
Obrazy z czasów transformacji. autor przytacza na jej łamach – in situ – cykl felietonów 
zatytułowanych Wczasy Kaliskie, jakie były publikowane w „gazecie kaliskiej” w la-
tach 1911-1913. Blisko 20 felietonów nieznanego autora 

dotyczy dramatycznych przemian zachodzących w mieście nad prosną po otwarciu 
linii kolejowej warszawa – łódź – kalisz w 1902 roku: ich wymiaru przestrzennego, 
architektonicznego, ale i kulturowego czy społecznego. cykl porusza też tematykę 
społeczną, opisuje kulturowe przemiany i odzwierciedla rosnące napięcia etniczne, 
w tym antagonizmy nacjonalistyczne i kampanię antysemicką. przede wszystkim jed-
nak, w serii „wczasów …” wyłania się obraz kalisza jako miasta w stanie nieustannej 
przebudowy, dramatycznie zmienionego w stosunku do XiX-wieku, znajdującego się 
„pomiędzy” prowincją, a wielkomiejskością. […] sadzę, że „wczasy…” – pisze ma-
kary górzyński – to intrygujący materiał dla historyków społeczeństwa, miast, życia 
regionalnego, ale i dla badaczy doświadczenia miejskiej nowoczesności i jej dyskursów 
w środkowoeuropejskim wymiarze13.

ale nie zapominajmy, że za wszystkimi wyżej wymienionymi składnikami rozwoju 
życia artystycznego, do jakiego dochodziło zarówno w największych i najważniejszych 
dla naszej kultury miastach, a także na tak zwanej prowincji, stali bardzo konkretni 
ludzie.

i chociaż właśnie w XiX wieku, zwłaszcza w drugiej jego połowie, jak i w pierwszych 
czterech dekadach XX wieku, nie brakowało na ziemiach polskich ludzi majętnych, 
zainteresowanych m.in. zarówno działalnością organizacyjną, charytatywną, kolek-
cjonerstwem, czy też w ogóle wspieraniem interesujących ich artystów, warto zwrócić 
uwagę na przynajmniej trzech z nich. zdaniem piszącego te słowa, najważniejszych, bez 
których trudno mówić o rozwoju i kondycji malarstwa polskiego tamtego czasu, które 
stało się przedmiotem ich autentycznych pasji.

chyba największą i najciekawszą kolekcję zgromadził ignacy hr. korwin-milewski 
(1846-1926). ten urodzony na litwie, bajecznie bogaty, o nie poskromionym, pie-
niackim charakterze człowiek, po nieudanej przygodzie z malarstwem (w latach 70. 
XiX wieku studiował w akademii monachijskiej), postanowił zrekompensować sobie 
własne niepowodzenia artystyczne i na początku lat 80. XiX wieku, rozpoczął działania 
zmierzające do powstania bardzo ciekawej, wyraźnie wyprofilowanej kolekcji. w ciągu 
dwudziestu lat powstał obszerny, liczący ponad dwieście obrazów zbiór, w którym prym 
wiodły kompozycje polskich monachijczyków (zwłaszcza najbardziej reprezentatywne 

13  makary górzyński (opracował i wstępem opatrzył), Wczasy Kaliskie 1911-1913. Obrazy z czasów 
transformacji (kalisz: kaliskie towarzystwo przyjaciół nauk, 2016), 10-11.



25

płótna wspomaganego finansowo przez wiele lat aleksandra gierymskiego, a także 
dzieła rodzimych impresjonistów oraz blisko dwadzieścia autoportretów namalowanych 
specjalnie na życzenie zbieracza w postawie stojącej, do kolan, z paletą w ręce. niestety, 
z różnych względów, już po śmierci milewskiego, kolekcja uległa rozproszeniu, grzebiąc 
bezpowrotnie pamięć o swym niezwykłym twórcy. co prawda z czasem najcenniejsze 
obrazy zostały jednak kupione przez muzeum narodowe w warszawie, ale ciągle jesz-
cze znaczna ich część pozostaje poza granicami naszego kraju, w rękach prywatnych14.

znacznie więcej szczęścia miała kolekcja Feliksa jasieńskiego „mangghi” (1861-
1929), urodzonego w grzegorzewiczach. także dobrze sytuowany finansowo, przeby-
wając w latach 70. XiX wieku w paryżu, zafascynował się sztuką dalekiego wschodu, 
zwłaszcza kolorowymi drzeworytami artystów japońskich. rozpoczął zbieranie nie tylko 
grafik, ale także elementów strojów i uzbrojenia samurajów, drobnych wyrobów z laki, 
kimon i przedmiotów codziennego użytku. w efekcie, powstał bardzo interesujący zbiór, 
który wzbogacony o bibliotekę z fachową literaturą, już po powrocie do kraju (najpierw 
do warszawy, następnie do lwowa i na koniec do krakowa, w którym osiadł na stałe), 
został rozszerzony o malarstwo i grafikę przedstawicieli młodej polski (z ulubionym 
leonem wyczółkowskim na czele) oraz – w latach i wojny światowej – o ciekawy zbiór 
pasów kontuszowych i kilimów. po wielu perypetiach, cała kolekcja stała się własnością 
muzeum narodowego w krakowie, a od 1994 roku dzięki inicjatywie i wsparciu finan-
sowemu andrzeja wajdy i jego żony krystyny zachwatowicz, mieści się w specjalnie 
dlań zaprojektowanym budynku muzeum sztuki i techniki japońskiej „manggha”15.

i trzeci z kolekcjonerów, to edward aleksander raczyński (1847-1926), prawdziwy 
arystokrata (w przeciwieństwie do milewskiego, który tytuł hrabiowski kupił za pie-
niądze w watykanie), urodzony co prawda w dreźnie, ale związany z siedzibą rodu 
w wielkopolskim rogalinie. zafascynowany twórczością jacka malczewskiego (posia-
dał najważniejsze obrazy artysty na czele z Melancholią, Błędnym kołem i Autoportre-
tem z hiacyntem) oraz malarstwem polskim i europejskim z lat 1890-1914, stworzył 
spójną kolekcję, dla której kazał wybudować przy pałacu prawdziwą galerię z górnym 
oświetleniem, mogącą pomieścić wszystkie obrazy, łącznie z największym płótnem jana 
matejki pt. Joanna d′Arc16.

zarówno milewski, jak i jasieński oraz raczyński, chętnie udostępniali swoje kolek-
cje wszystkim zainteresowanym, każdy mógł je oglądać i kontemplować, wypożyczali 

14  andrzej ryszkiewicz, „galeria obrazów ignacego korwin milewskiego”, w: tenże, Kolekcjonerzy 
i miłośnicy (warszawa: państwowe wydawnictwo naukowe, 1981), 197-222.

15 małgorzata martini, „Feliks jasieński i jego kolekcja wschodnia”, w: Wielka fala. Inspiracje sztuka 
Japonii w polskim malarstwie i grafice, red. łukasz kossowski (warszawa-toruń: polski instytut studiów 
nad sztuką świata & wydawnictwo tako, 2016), 11-25.

16  zob. agnieszka ławniczakowa (red.), Galeria Rogalińska Edwarda Raczyńskiego, [katalog wystawy, 
muzeum narodowe w poznaniu, listopad 1997–marzec 1998] (poznań: wydawnictwo muzeum narodowe-
go, 1997).



26

również poszczególne obrazy na organizowane w różnych miastach, a nawet zaborach 
wystawy. na dodatek Feliks jasieński był również aktywnym krytykiem, który chęt-
nie zamieszczał swoje inteligentne, zjadliwe, aczkolwiek wyjątkowo trafne recenzje 
(muzyczne i dotyczące kwestii artystycznych) na łamach prasy, a jego mieszkanie przy 
rynku głównym w krakowie było jednym z najważniejszych miejsc odwiedzanych 
przez czołowe postacie ówczesnego establishmentu kulturalnego krakowa i galicji, 
miejscem gdzie dochodziło do zażartych dyskusji i polemik, które nierzadko rzutowały 
na charakter i rodzaj miejscowego życia artystycznego.

ale przecież – jak już wspomniano – życie artystyczne rozwijało się nie tylko  
w dużych ośrodkach miejskich (jak kraków czy warszawa), także w znacznie mniejszych 
miastach i miasteczkach, czy też wręcz na wsi, gdzie mieszkali chętnie – zwłaszcza na 
przełomie XiX i XX wieku – pojedynczy artyści, pisarze, poeci, generalnie ciekawi 
ludzie kultury, których silna osobowość i charyzma działała jak magnes na innych. i tak 
np. w gorzeniu górnym, wsi położonej kilka kilometrów na południe od wadowic, rezy-
dował w okresie dwudziestolecia międzywojennego emil zegadłowicz, kontrowersyjny 
poeta i pisarz, autor skandalizujących powieści Motory i Zmory, którego klasycystyczny 
dwór, będący w posiadaniu rodziny od końca XiX wieku, stał się wówczas ważnym 
ośrodkiem życia kulturalnego, nie tylko o zasięgu lokalnym, miejscem gdzie można 
było spotkać zarówno jerzego hulewicza, reprezentanta ekspresjonizmu na gruncie po-
znańskim, członka grupy Bunt, jak i Bolesława leśmiana, juliana Fałata oraz wojciecha 
weissa, a więc czołowych przedstawicieli ówczesnej bohemy artystycznej17.

podobnie było w niepozornym, funkcjonującym na obrzeżach wielkiego życia arty-
stycznego tarnobrzegu, gdzie w domu zwykłego doktora medycyny eugeniusza pawlasa 
i jego żony janiny, mieszkających w budynku nazywanym popularnie „pawlasówką”, 
kwitło życie kulturalne tej niewielkiej miejscowości. wśród twórców, którzy przekra-
czali najczęściej w latach 30. XX wieku gościnne progi obszernego domu wzniesionego 
w otoczeniu pięknego ogrodu, był m. in. marian ruzamski, najwybitniejszy miejscowy 
artysta malarz, zaprzyjaźnieni z nim uczniowie stanisława szukalskiego ze szczepu ro-
gate serce (zwłaszcza stefan Żechowski, a także wspomniany już emil zegadłowicz)18.

jak więc widać, tak naprawdę o wszystkim w życiu artystycznym w 2 połowie XiX wie-
ku i pierwszych latach XX wieku, decydowali ludzie. przede wszystkim różnego rodzaju 
twórcy, ale także wspierający ich, popierający i zachęcający do dalszych działań miło-
śnicy sztuki, kolekcjonerzy, czy też dysponujący niezbędnymi finansami przedsiębiorcy 
i biznesmeni. naturalnie, gdy w 1918 roku odrodziła się po 123 latach niewoli niepodległa 

17  mirosław wójcik (opracowanie tekstu, przypisy i indeks), Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, 
Marian Ruzamski. Korespondencja, t. 1, 1936-1937, t. 2, 1938-1944 (kielce: wydawnictwo akademii 
świętokrzyskiej, 2002).

18  alicja i zbigniew oniskowie, tadeusz zych, Marian Ruzamski 1889-1945 (tarnobrzeg: tarnobrzeskie 
towarzystwo historyczne, 2000).
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polska, na rozwój i poziom życia artystycznego coraz większy wpływ miały działania 
o charakterze administracyjnym, zwłaszcza jednak wsparcie organizacyjne i finansowe 
struktur młodego państwa coraz śmielej prezentującego swoją bogatą historię i kulturę oraz 
jej twórców na arenie międzynarodowej. nic więc dziwnego, że gdy ten sam – chociaż tym 
razem znacznie liczniejszy – zespół badaczy z instytutu sztuki pan w warszawie, na czele  
z aleksandrem wojciechowskim, wydał w 1974 roku drugi tom pt.: Polskie życie 
artystyczne w latach 1915-1939, był on od poprzedniego o wiele bardziej obszerny 
i pełniejszy pod względem faktograficznym. tak, jak bogatsze stało się w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego nasze życie artystyczne, pozwalające z nadzieją patrzeć 
w przyszłość, jeżeli chodzi o odrębność i oryginalność dokonań rodzimych twórców 
w różnych dziedzinach sztuk plastycznych.

dopiero po upływie aż osiemnastu lat, aleksandrowi wojciechowskiemu i jego 
instytutowemu zespołowi udało się wydać trzeci tom pt.: Polskie życie artystyczne w la-
tach 1945-1960, wrocław 1992. tom bez wątpienia bardzo ciekawy, ale zawierający 
wyłącznie syntetyczne opracowanie zjawisk zachodzących w naszej sztuce w omawia-
nym okresie, bez tak potrzebnej i oczekiwanej kroniki wydarzeń, na co zabrakło – jak 
się wydaje – ludzi i pieniędzy. i musiało upłynąć jeszcze bardzo dużo czasu, tym razem 
aż dwadzieścia lat, aby powstał w instytucie sztuki pan w warszawie kolejny zespół, 
złożony tym razem z bardzo młodych badaczy, kierowany z powodzeniem przez annę 
wierzbicką, który w latach 2012-2016 zdążył wydać siedem tomów pt.: Polskie życie 
artystyczne w latach 1944-1960, zawierających szczegółową kronikę wydarzeń z lat 
1944-1953 oraz osobny tom z indeksem za lata 1944-1950. widząc zapał i zaangażo-
wanie tworzących go absolwentów polskiej historii sztuki, można mieć nadzieję, że tym 
razem na kolejne tomy nie będziemy musieli czekać następnych dwudziestu lat, a ba-
dacze naszego życia artystycznego, otrzymają wspaniałe i niezastąpione kompendium 
wiedzy, znakomity punkt wyjścia do przygotowania opracowań bardzie przekrojowych 
i problemowych.

dlatego warto tej ciekawej i złożonej problematyce poświęcać jak najwięcej sił  
i czasu, zarówno w kontekście badań regionalnych, ogólnopolskich, a także międzynaro-
dowych. jak się bowiem okazuje, każdy, nawet najdrobniejszy element współtworzący 
życie artystyczne danego miasta czy regionu, może bowiem mieć ogromny wpływ na 
rozwój sztuki, nie tylko w wymiarze prowincjonalnym (we właściwym rozumieniu tego 
słowa), ale także znacznie szerszym, w ramach co najmniej danego kraju, bądź też grupy 
państw zjednoczonej europy.
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on maniFestations oF polish artistic liFe in the second halF oF the 
19th century and the First years oF the 20th century, in the conteXt 
oF european reality

summary

in the years 1890-1914 phenomena which originated in warsaw and cracow played a leading 
role in artistic life, while what happened in poznan, lviv, zakopane or any other polish city or 
town sporadically came to significance. this should come as no surprise, as the type and character 
of artistic life, its intensity and diversity largely depended on the size of a given cultural centre, 
its tradition, the cultural institutions which were allowed to function, but most importantly, the 
occupant under whose power it found itself. the period under discussion is a time when poland 
did not exist as an independent state, therefore the good will of the representatives of the oc-
cupant’s administration, and particularly the type of policy conducted towards our countrymen 
and their own cultural initiatives, determined the development of artistic life in each part of 
partitioned poland. a life, which developed on the outskirts of three great monarchies and was 
long considered decidedly provincial, while remaining in the shadow of the greatest european art 
centres, from which - out of necessity- it drew examples an inspirations, both of organisational and 
strictly artistic nature, until the moment when own methods and ways of conduct were developed, 
grounded in art which was considered homebred and typically polish. without doubt prussia was 
the most rigorous in its anti-polish endeavours. even the slightest symptoms of development of 
polish culture and art in poznań were consistently quenched. nevertheless, Fine arts society 
functioned successfully in poznań in the years 1836/1837-1862 and in that time it organised nine 
exhibitions. the russian occupant was equally anti-polish, but despite the introduction of many 
restrictive regulations, which were employed in an attempt to root out any manifestations of our 
art and culture, warsaw had the school of Fine arts, as well as the zachęta Fine arts society, with 
permanent exhibitions, and - despite problems with censorship - professional artistic criticism 
and collecting thrived. the austrian occupant had a considerably more liberal attitude towards 
many cultural initiatives undertaken by poles. the extensive autonomy of power allowed not 
only the development of artistic schooling, but also the establishment of the Friends of Fine arts 
society in 1854, heritage care institutions, galleries and print media. artistic life also developed in 
considerably smaller cities and towns, encouraging to undertake interesting initiatives of various 
kinds. one such initiative was – from 1880s until 1914 – a kind of mania (particularly in central 
european countries) of erecting theatre buildings, which once built, became interdisciplinary 
centres of local artistic life. in addition, there was the activity of miscellaneous societies and trade 
unions, travelling paining exhibitions, and – hugely popular – so called live paintings, routs, ban-
quets, lotteries, which often featured authentic works of art as prizes. the dynamic development 
of residential and industrial infrastructure of a given town meant that its inhabitants, especially 
the middle class, were increasingly more interested in what was current and fashionable in art. 
newspapers of various kinds and profiles, published in all three parts of partitioned poland, also 
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played one of the most important roles in the development of polish artistic life. with the increase 
of the population of cities, which lead to the rise in importance of the bourgeoisie in public life, 
various magazines appeared, the publishers and editors of which endeavoured to meet diverse 
tastes and whims, including those related to art. the situation with print media in the, so called, 
provinces was no different. cultural centres considerably smaller than warsaw and cracow, such 
as, for example lublin or kalisz, had well-functioning dailies intended for the polish populations 
of those towns. we mustn’t forget that behind all the listed components of the of artistic life, 
which were present in both in the biggest and the most culturally prominent cities, as well as in 
the so called provinces, stood very concrete individuals, collectors such as ignacy hr. korwin 
milewski, Feliks jasieński “manggha”, or edward aleksander raczyński. truly, everything in 
the artistic life of the 2nd half of the 19th century and the first years of the 20th century depended 
on individuals. most importantly, various artists, but also art lovers and collectors, who supported 
and encouraged them to continue their endeavours, as well as entrepreneurs and businessmen 
with the necessary financial resources at their disposal.
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the presence oF european modern art on polish 
territories at the turn oF the 19th and 20th centuries 

the discussions about the relations between polish and western european art at 
the turn of the 19th and 20th centuries oftentimes focus on the works of the selected 
polish artists abroad. however, the opposite direction is not often examined. this area 
of research lacks both detailed studies and general considerations. hence, my article 
provides some general informations about what could be seen by the polish audiences in 
warsaw, cracow, lviv and other polish cities at the time and about what was noted by 
the press. my contribution also offers a commentary of a kind. the relations between the 
audience and the new, non-academic art experimenting with form and struggling to free 
itself from the academic hierarchy of themes dominated by the historical painting were 
difficult (especially for those who did not travel abroad). they were strained also for the 
majority of artists and collectors. the aversion of the audiences to the experiments often, 
but not always, was accompanied by the dislike expressed by the art critics. 

in order to make this reasoning clear, i would like to define certain notions i refer to 
in the text. modern art is the art that departs from the traditional hierarchy of themes, 
forms and academic techniques to at least some extent. after 1880, the polish art market, 
existing far from the main routes, treated the following as reference points: impression-
ists, all types of postimpressionism, symbolism in its first phase (painting of thought 
recapitulating forms and contents of the old art), post-1900 symbolism understood as 
gedachtnismelerei (seeking metaphorical meanings in everyday objects and situations), 
expressionism – both the scandinavian and lyrical expressionism of kandinsky from the 
murnau period, kinetic art, Futurism, and cubism. the notion of modernity has nothing 
to do with the politically engaged and abstract-oriented interbellum art. therefore i do 
not use the term avant-garde interchangeably with the term modern art. 

archival/primary sources that guide my argument are limited, based mostly on the 
information published in the polish press (although some poles subscribed to “the 
studio” and “Ver sacrum” or read those magazines in cafés) and the data available 
from the polish exhibition catalogues. majority of documents from the polish cultural 
institutions destroyed during the world war ii are missing. therefore we lack many 
volumes of catalogues and the lists of works sold in antique shops. press releases were 
usually very brief – some did not even mention the titles of paintings or the names of the 
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artists – they used generic terms, like an exhibition of spanish art, or the names of the 
collectors1. some additional information could be found probably in published memoirs 
or the manuscripts form the epoch, yet this not been done in this study. 

center and the province are the two notions that are mutually limiting. this study 
does not treat either the center or the province as individual geographical locations. 
there are few important centers (paris, Vienna, munich and Berlin) and their position 
was determined by the artistic supremacy over the polish territories at the time of parti-
tions; polish lands are treated as the artistic province.

at the turn of the century, paris, Vienna and munich were densely populated me-
tropolises and significant industrial centers that also held dominating position as far as 
politics and culture were concerned (this last element distinguishes them from cities 
such as liverpool). in the 19th century the rivalry between those centers concerned also 
the museum collections that were treated as a form of national representation, hence also 
the field for competition (to the same extent as the army during war)2.

when establishing the relation between the center and the province it is important to 
acknowledge that the history of culture in different locations, even of those relatively 
close, cannot be placed on the same timeline. it is well explained by osterhammel who 
mentions its spatial diversity3. the stories about different places and their past do not 
have the same rhythm or pace. the communities that inhabit them may be on different 
developmental level at a given time. local times have their own nodal points, different 
caesuras and accents in historical transformations. 

art, anchored in the social and economic development of a given region, adapts to 
its rhythms. in the 19th century the industrial development on the polish territory was 
rather late and limited to just few cities, when compared with the western europe, which 
in turn translated into poor culture forming potential of the small group of bourgeoisie. 
their influence on the shaping of the national culture was insignificant when compared 
to the influence of the nobles, whose position was high in the social hierarchy and who 
were considered the bastion of the polish spirit and high esthetic traditions4. however, 
in western europe (but also in the neighboring czech as part of the austro-hungarian 
empire) progressiveness and readiness for change, also in the field of art, lied in urban 

1  this concerns for instance the collection of alois hans schrama from Vienna shown in 1900 at krywult’s 
saloon. see: aleksander wojciechowski (red.), Polskie życie artystyczne w latach 1890-1914 (wrocław: 
zakład narodowy im. ossolińskich, 1967), 48.

2  it constitutes a considerable difference between the capitals and urban industrial powers, such 
as liverpool, that equaled in the size and population. the factors affecting the hierarchy of cities 
can be found in jürgen osterhammel, Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata, red. naukowa  
i posłowie witold molik, tłumaczenie izabela drozdowska-Broering, jerzy kałążny, adam peszke, katarzy-
na śliwińska (poznań: wydawnictwo poznańskie, 2013), 347-350.

3  there, 73.
4  dariusz kacprzak, Kolekcje ziemi obiecanej. Zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej 

w latach 1880-1939 (warszawa: narodowy instytut muzealnictwa i ochrony zabytków, 2015), 38-40.
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communities that were strong economically and intellectually (even if those centers 
were stimulated by the evolving monarchies). cities became homes to big museum and 
to vast private collections of the industrialists. although aristocracy still continued to 
assemble private collections, this group no longer had monopoly on art financing. in 
poland, ill-developed city infrastructure based on the already-mentioned cultural and 
political tradition considerably impeded the development of the art market. it concerned 
both trade objects, readiness of the audiences to accept the novelty, and the independence 
from historical and patriotic themes, or themes that were considered as such (for instance 
native landscape).

investigating the relations between the center and the province one should bear in 
mind that the past is given meaning by the future generations. the memory gives time 
a structure reaching deep inside that sometimes includes also the presence, it stretches 
and shrinks time and sometimes erases it5. the erasure may concern both political events 
“inconvenient” for the nation, and the memory of important artists and writers who used 
to be appreciated and even considered outstanding but now are forgotten. many foreign 
artists, now remembered only by art historians, could be found in press releases and 
other documents. i will focus only on these movements that stood the test of time and are 
now considered important in setting the main artistic trends. it should be remembered 
however that such approach is not fair to some artists and cultural centers. what often 
matters is not just artistic quality; good advertising and state expenditure on culture that 
still allows maximal artistic independence create opportunities for new contacts, and 
sometimes even boost the memory, and this harmonizes with the mythicisation of places, 
people and artistic trends. the dominance of one derogates the other. one example of 
such unjustified oblivion may be, in popular belief, the overlooking of the achievement 
of italian macchiaioli who came ahead of impressionists in their experiments with small 
patches. similarly, the Viennese achievements as a leading center of the geometry-ori-
ented art nouveau are also diminished. the belief concerning the parisian dominance 
in the emergence of art-deco movement is deeply rooted in the public opinion and the 
popularity of Bauhaus from weimar and Berlin in the field of architecture and interior 
design eclipses the knowledge of the achievements of hoffmann, loos and wiener 
werkstatte artists6.

around 1900, an average pole interested in art as well as an artist could see examples 
of modern art on exhibitions in poland and abroad – in Vienna, Berlin and munich. 
paris became the most important destination of cultural pilgrimages and settlements 
after the world’s Fair of 1900. in poland, people had access to the national museum 
at the sukiennice, to the exhibitions organized by the society of Friends of Fine arts 
in cracow and lviv, and the art houses, like aleksander krywult’s salon in warsaw. 

5  osterhammel, Historia XIX wieku, 72.
6  gropius before 1918 y often visited the austrian capital and found inspiration there.
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moreover, after 1912, foreign modern art could be seen at the private gallery founded 
by edward raczyński in rogalin. he was the only collector whose extensive collection 
of european modern art was regularly growing at the turn of the century. this collection 
was rooted in the aristocratic tradition and showed high quality works, yet these works 
represented more reserved movements in comparison with the artistic experiments of the 
time. many names included in the catalogues are undoubtedly artists “erased by time”. 
the exhibitions organized by the above-mentioned associations in cracow, warsaw and 
lviv presented the collections of paintings, sculptures, graphics of other collectors, such 
as gabriela zapolska and Feliks jasieński (whose collection has been well catalogued). 
other private collections have hardly been processed or despite considerable size, were 
very rarely displayed and were not carefully compiled, like the collections of industrial-
ists in łódź7. moreover, at the time the number of purchased oil paintings was very low, 
and the exhibitions sometimes lasted only a few days. there was an exception, however 
– graphics – since they were cheaper, easily available and less difficult to transport. 
therefore the collections of graphics are sizeable and the quality of the works allows 
to organize very interesting exhibitions8. works made on paper could not be exhibited 
often, therefore they did not considerably affect the audience’s familiarization with the 
new forms (graphics were mostly found as press reproductions in exclusive art journals). 
Feliks jasieński, a great promoter of japanese graphics and French postimpressionism, 
displayed his collection a few times and was willing to make the graphics from his 
collection available to the artists9. 

in the years 1879-1903, aleksander krywult was pioneering in the promotion of 
modern trends in the lands of former poland, and was succeeded by his son jan who 
worked till 190610. the merchants saw the receptivity of the warsaw market and first 
brought a big collection of artists from cracow, and then regularly provided foreign nov-
elties. at the beginning they brought paintings of the artists from Vienna and munich, 
or artists associated with them (from switzerland), including the works of an important, 
and popular at the time, hans makart11. in 1903 the society of Friends of Fine arts in 
lviv and the warsaw Bristol hotel hosted two different exhibitions of arnold Böck-
lin’s works. warsaw exhibition showed 16 paintings and one photoengraving. in the 

7  kacprzak, Kolekcje ziemi obiecanej, 33-34.
8  krystyna kulig-janarek, Niech żyje sztuka! Kolekcja Feliksa Jasieńskiego. Grafika francuska od impre-

sjonizmu do art nouveau / Long Live Art! Feliks Jasieński’s Collection. French Prints from Impressionism to 
Art Nouveau, [katalog wystawy kraków: muzeum narodowe, czerwiec 2015-styczeń 2016].

9  „kolekcjoner/ the collector - Feliks „mangha” jasieński” [Bibliografia – Bibliography], in: anna 
król, Japonizm polski / Polish Japanism (kraków: muzeum sztuki i techniki japońskiej manggha, 2011), 
329-330.

10  Nota bene jan krywult married to an actress from kalisz – tekla trapszo.
11  magdalena płażewska, „warszawski salon aleksandra krywulta (1880-1906)”, Rocznik Muzeum 

Narodowego w Warszawie X (1966), 466.
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following years, krywult organized numerous exhibitions showing many works of max 
libermann and max klinger’s graphics. however, there was no one bigger exhibition 
of popular munich artists or the members of the Viennese künstlerhaus most probably 
because the two cities were frequented by poles – both by artists and travellers12. the 
role of Vienna was unique not only because the city had a railway junction, but also 
because the first exhibition building, run by the artists, was opened there in 1868. till 
around the 1880s künstlerhaus exhibited and mostly sold works of artists from ger-
man-speaking countries. it satisfied the low demand of art buyers from poland. Vienna 
also became a place for polish artists and audiences to encounter the art of other nations. 
the world’s Fair in 1873 presented extensive collections of works from all european 
countries as well as the first large and diverse exhibition of japanese art13. For the first 
time the audiences and artists from central europe could see the works of Édouard 
manet14 outside France, although it is unknown whether anyone from the large group 
of the poles visiting the exhibition noticed that artist, who – which is worth remind-
ing – never participated in any collective impressionist exhibitions. undoubtedly the 
Viennese renaissance of hodler’s works, facilitated his frequent and strong presence at 
the exhibitions in warsaw and lviv15. krywult’s salon also exhibited twice the paintings 
of giovani segantini – already recognizable artist (including the individual exhibition 
of 1904). the purchase of segantini’s painting the evil mothers by Franz joseph at the 
wiener secession exhibition, started the collection of the austrian moderne galerie. 
also other artists had their individual works presented at the exhibitions, including some 
spanish artists such as salvador Viniegra and josé Benlliure y gil, yet their value was 
of less importance16. 

since the 1880s, the poles interested in art could see the works of impressionists 
at the wiener secession exhibitions. however, in poland the discussion about this art 
movement was triggered by the exhibition of pankiewicz’s paintings in june 1890 at 

12  the exhibition of cracow and munich artists did take place (warsaw, krywult’s salon, november 
1898), yet it displayed only polish painters connected with munich.  

13  dorota kudelska, Dukt pisma i pędzla. Biografia intelektualna Jacka Malczewskiego (lublin: katolicki 
uniwersytet lubelski, 2008), 523-525.

14  Offizieller Kunst-Catalog Welt Ausstellung 1873 in Wien (Wien 1873); Kunst und Kunstgewerbe auf 
der Wiener Weltausstellung 1873, herausgegeben von carl lützow (leipzig 1875). the impressionists in 
Vienna appeared on exhibitions since 1874, see: stephan koja, “... i want the impossible...” claude monet 
and the renewal of painting”, in: Looking Monet. The Great Impressionist and His Influence on Austrian Art, 
[exhibition catalog, Vienna,, Belvedere museum 24.10.2014-8.02.2015], ed. by agnes husslein-arco and 
stephan koja (wien: Belvedere museum, 2014), 8-33.

15  the largest exhibition: XIX. Ausstellung der Vereinigung Bildender Künstler Österreichs Secession, 
wien, januar-Februar 1904; „chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń. lata 1890-1914”, in: Pol-
skie życie artystyczne, 62.

16  „chronologiczny przegląd”, 48, 66.
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the krywult’s salon17. apart from the audience’s complaints and critical remarks re-
ferring the artist to an optician, there appeared also more serious, yet critical articles, 
a bit later. gerson clearly pointed to the shift in the visual thinking and to new aims of 
the painting pursued by the young generation18. the paintings of monet and other less 
known artists affiliated with this movement, appeared as late as in 1911 at the first big 
French exhibition. Before the exhibition in 1903 some works of the landscape painters 
of older generation from the Barbizon school, including corot, daubigny, Fromentin and 
courbet19, were displayed.

although the exhibitions of individual works of impressionists in poland are some-
times evoked due to their presence in the school curricula, the exhibitions of oil and 
graphics of scandinavian artists faded into oblivion. it should be remembered however 
that the audiences could see not only munch’s works (krywult: scandinavian graphics, 
around 100 etchings, 190520). people in poland and europe appreciated mostly the ex-
pressionist paintings of the northern landscape21.

Both warsaw and lviv exhibitions showed nearly all the trends in european modern 
art yet the representation of oil works was rather low. their selection reflected the scale 
of artistic endeavors of the time. graphics and paintings, and to lesser extent, sculptures 
by the dutch, Belgian and swiss artists, showed completely different poetics than the 
ones adopted by the scandinavian artists. in 1901 krywult presented 40 paintings by 
jan toorop, a dutch-indonesian artists (probably the same set of paintings was shown 
at the beginning of 1902 at the society of Friends of Fine arts in lviv) together with 
wystawa moderny [moderna exhibition] that presented works of hodler, cuno amiet 
(switzerland), akseli gallen-kallela (Finland), janssen22. in 1907 the society of Friends 
of Fine arts organized an exhibition of Belgian painters, including the works of khnopff. 
he was probably the most important symbolist painter who used the realist academic 
skills mastered towards the end of the 19th century to create metaphorical meanings. 
he never rejected spherical figures or the three-dimensional space, but he made it more 
complicated and created mysterious combinations of people and objects. this form was 

17  there, 9.
18  wojciech gerson, „impresjonizm”, Biblioteka Warszawska 1 (1891), 95-106; zofia kruczkowska, 

Główne tendencje w polskiej krytyce sztuki (na podstawie wybranych czasopism literackich i artystycznych 
od połowy XIX wieku do współczesności) (kraków: wydawnictwo naukowe uniwersytetu pedagogicznego 
w krakowie, 2002), 23-29.

19  „chronologiczny przegląd”, 69
20  there, 80, 84, 216.
21  it is reminded by the Viennese exhibition: Schwedische Künstler Ausstellung im Hagenbund, [ausstel-

lung katalog, september 10-november 1910] (wien 1910). 
22  „chronologiczny przegląd”, 57, 62.
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familiar to, among others, jacek malczewski23. this same poetics was used by whistler, 
whose works were also shown by krywult several times24.

as far as the quality and quantity are concerned, graphics enjoyed the best rep-
resentation on the discussed exhibitions. the audiences could see the masterpieces of 
european graphic art, the genre that was flourishing at the time. the audiences were 
shown the prototypes of press illustrations for the art novae journal die jugend pub-
lished in munich (the magazine was important for the generation). also popular were 
the first modern works, namely the famous series of goya’s etchings25. i believe that the 
numerous exhibitions of the historical japanese graphics, which shaped the direction of 
changes in the european art, also – though against chronology – belong to the array of 
modern phenomena. the displayed works were borrowed mostly from Feliks jasieński’s 
collection26. 

it is surprising that polish artists were seemingly unimpressed by the works of artists 
whose importance was similar to gauguin’s, namely the French les nabis. even the 
amazing ambassadors in poland, renowned writers including jan Bołoz-antoniewicz, 
gabriela zapolska, and the critics connected with the warsaw journal “chimera”, for 
instance zenon przesmycki, did not manage to improve the situation. an extensive 
collection of works by the members of les nabis group was brought from Brittany 
and paris to cracow and lviv by zapolska herself (she became close with sérusier. 
the collection contained gauguin’s ceramics, very rare nowadays, yet many items were 
destroyed in the storage houses – the writer did not have enough space at her house to 
keep those precious objects. during her lifetime, 25 works by the les nabis artists were 
displayed twice; the artists included, apart from the author of the yellow christ: van 
gogh, sérusier, anquetin, pisarro, seurat, van mois, ranson, lacombe (bas-relief). the 
works of the above-mentioned artists were shown twice at the society of Friends of Fine 
arts in lviv (1900) and cracow (1910). in warsaw, gauguin’s paintings were displayed 
only once – during the exhibition of his only polish student władysław ślewiński (1905, 
krywult shown 2)27.

polish audiences and critics were not enthusiastic about the lyrical expressionism 
of kandinsky, jawlensky and kubin (from the time of phalanx group in murnau near 

23  dorota kudelska, „jakim symbolistą był jacek malczewski”, in: Jacek Malczewski  
i symboliści. Obrazy kultury polskiej, ed. krzysztof stępnik, monika gabryś-sławińska (lublin: wydawnic-
two uniwersytetu marii curie-skłodowskiej, 2012), 11-24.

24  „chronologiczny przegląd”, 51, 73. the studies often discuss the influence of whistler on khnopff. i 
believe that the most important for both artists is japanese art.

25  „chronologiczny przegląd”, 51, 71, 72.
26  Arcydzieła sztuki japońskiej w kolekcjach polskich / Masterpices of Japanese Art in Polish Collections, 

[katalog wystawy, muzeum mangha, kraków, 1.12.2014-17.05.2015], ed. Anna Król (Kraków: muzeum 
sztuki i techniki japońskiej manggha, 2011, 2014).

27  „chronologiczny przegląd”, 34, 77; kacprzak, Kolekcje ziemi obiecanej, 185.
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munich). the exhibitions organized at krywult’s salon in 1904 and at the society of 
Friends of Fine arts: in 1905 in krakow (11. exhibition by the phalanx group, including 
20 kandinsky paintings) and the later show in lviv in 1913 received rather lukewarm 
reviews28. Bołoz-antoniewicz, indefatigable advocate of modernity in poland, organized 
the exhibition of Futurists, cubists and expressionists in lviv at the time. it displayed 
works by adler (1876-1965), jawlensky, kandinsky, kokoschka (1886-1980), kubišta 
(1884-1918) and others. in the catalogue he cautiously remarked that the exhibition did 
not promote this art movement, its aim was to inform the public about the latest trends. 
antoniewicz organized also lectures for teachers so that they could be competent guides 
for their students. the inhabinants of cracow could learn about the rules governing 
Futurism and cubism from a favorable lecture and next article written by Basler29. 
yet these educational endeavors did not bring the desired results and the fate of the 
foreign part of gabriela zapolska’s collection after the writer’s death in 1921 proved it. 
the family, despite long efforts, did not manage to sell the works of foreign artists in 
poland. nowadays, we do not even have the complete list of works. Finally, Basler sold 
the paintings in France, and that is why the musée d’orsay holds the writer’s favorite 
painting – sérusier’s mały akt. the painting was placed in her living room in cracow 
where she hosted polish cultural elite, including the painters. the fate of this collection 
illustrates the unreadiness of the polish art market for the novelties. in warsaw the 
exhibitions changed regularly, although the majority of artist studied at the academy of 
Fine arts in cracow and hence settled in cracow or galicia. in that region, however, the 
exhibitions were organized mainly by the conservative society of the Friends of Fine 
arts, therefore the shows presenting latest art trends were not so frequent.

taking into account the importance of the society of polish artists “sztuka” for 
cracow, but not only, it should be mentioned that the members focused mainly on the 
representation of poland outside of the country. this aspect of their activities was includ-
ed in the society’s statute; also the reports from the spa’s meetings revolve around this 
topic. this approach set the polish association apart from other, similar european artistic 
initiatives that poles cooperated with, namely the wiener secession, kunstlerhaus, 
hagenbund and manés. “sztuka” organized, by way of exception, only one exhibition 
of the works of the manés group. despite intense collaboration in Vienna, austrians 
were never invited to cracow; klimt’s works, however, were talked about often30. after 

28  „chronologiczny przegląd”, 73, 77, 116.
29  about the lecture of adolf Basler: adolf Basler, „kultury artystyczne we Francji”, Sfinks ii (1908), 81 

et seq., the same, „stare i nowe konwencje w malarstwie. (od cézanne’a do kubizmu)”, Krytyka 4 (1913), 
210-220; 5 (1913), 260-271. 

30  iwona danielewicz, „kolekcja gabrieli zapolskiej”, in: Ars Longa. Prace dedykowane pamięci profe-
sora Jana Białostockiego, red. maria poprzęcka (warszawa: arx regia, 1999), 421-441; the same, „gabrieli 
zapolskiej „listy paryskie” o sztuce/les lettres parisiennes de gabriela zapolska sur l’art”, in: Gabriela 
Zapolska. Zbuntowany talent/, [katalog wystawy, warszawa, muzeum literatury im. adama mickiewicza 
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1906 (closing of the krywult’s salon), Bołoz-antoniewicz at the society of Friends 
of Fine arts in lviv, took the best care of the presentation of the modern art. polish 
audiences could become familiar with the selection of the modern western art with just 
considerably small time lag. 

after the First world war and the drawing of the new borders, the possibilities to 
travel abroad to visit exhibitions or to deliver works changed considerably. polish artists 
focused on the new artistic form remained for some time in the circle of Viennese, Berlin 
and dresden contacts (for instance the Formists)31. after 1924 and the emergence of 
the kapists, the artistic relations and the audience’s likings leaned towards France, but 
the exhibitions also featured russian avant-garde, for instance malewicz32. naturally, 
this was reflected in the art magazines that also changed considerably. the form of 
presentation of foreign works in poland and the polish works abroad altered as well. no 
private salon showed as many modern art works from western europe as krywult’s or 
garlinski’s salons had presented before. the societies of Friends of Fine arts in cracow 
and lviv lost their importance, exhibitions of foreign artists were rare33. the society for 
the encouragement of Fine arts in warsaw did not hold individual exhibition of foreign 
artists, and the collective shows were given generic names (for instance the hungarian, 
czech, german, or austrian exhibition); moreover, they were organized in cooperation 
with the governments and ministries, therefore it emphasized its official character. the 
works of picasso were presented to the polish audiences as late as in 1931, and the 
exhibition was limited to graphics only34. the audiences were far from thrilled, and the 
polish collectors did not purchase such novelties neither in poland nor abroad. novelty 
has always won and will continue to win the audiences and the collectors slowly and 
with difficulties. 

the presence oF european modern art on polish territories

14.04-15.07 2011], ed. małgorzata górzyńska, joanna pogorzelska, (warszawa: muzeum literatury im. 
adama mickiewicza, 2011), 82-84.

31  the artistic group Formists (1917-1922) presented a modernly rhythmical form. they rejected realism 
and focus on the form were similar to the Viennese kinetic art, and german expressionism (although the name 
polish expressionists is not used). they referred to futurism and cubism too. in that time classicism-oriented 
painters – maurycy gottlieb and jerzy merkel returned to Vienna, and many polish artists still sent their 
paintings to exhibitions at hagenbund.

32  polski klub artystyczny (polish art club) established at the turn of 1916 and 1917 played an important 
role. “chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń. lata 1915-1939”, 169, 543.

33  e.g. an exhibition of yugoslavian graphics in 1927. „chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń. 
lata 1915-1939”, 167.

34  there, 239.
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at the turn oF the 19th and 20th centuries

summary

in order to locate the provinces, one needs to define the center first, yet the center loses 
or gains its importance depending on the changing culture. at the turn of the nineteenth and 
twentieth centuries, europe had a few artistic centers that were both competing with and inspiring 
one another. the hierarchy of cities such as rome, munich, paris, Vienna and Berlin presented 
in various studies seems to be overwhelmed by the opinion on the hegemonic domination of 
paris. however, the importance of the respective academies of Fine arts, private schools and 
the rich museum collections was changing over the years and requires a comprehensive analysis. 
undoubtedly, the research into the journeys of polish artists should focus on the importance of 
Vienna and rome on the map of new directions in the european art at the time. 

also interesting are the artifacts brought / sent to poland (or more broadly to the territory of 
the former polish-lithuanian commonwealth). these included items from private collections and 
items available from galleries, as well as the presentations of the achievements of art historians 
and artists in museums and galleries whose aim was to shape the visual art culture at home by 
the trends in modern european art. a comprehensive analysis of all phenomena connected to this 
topic is not possible; hence, i will offer a study based on a limited number of typical examples. 
i will focus on the biggest polish artistic centers: cracow, lviv, warsaw and poznań that may 
be treated as the provinces when compared with the cities of western europe. i will discuss the 
presence of modern art in big private collections (raczyńscy, milewski, zapolska), antiquarian 
trade (salerooms of krywult and garlicki), activities of art organizations (tpsp – society of 
Friends of Fine arts, tzsp – the society for the encouragement of Fine arts, tap “sztuka” – 
society of polish artists “sztuka”), as well as the importance of modern trends in the activities 
of Bołoz antoniewicz and other art historians. approaching the polish lands as the provinces of 
europe (after all we were not a seedbed for change), i will characterize the readiness of the polish 
audiences to accept the modern art forms (based on the press articles, memoirs and letters).



stanisław wiech 
uniwersytet jana kochanowskiego

Życie artystyczne rosjan na prowincji królestwa 
polskiego w drugiej połowie XiX i początkach XX wieku

systematyczny wzrost udziału rosjan w społeczeństwie królestwa polskiego był 
jednym z charakterystycznych elementów przemian społeczno-politycznych, jakie po 
upadku powstania styczniowego dokonały się w królestwie polskim. zmiany w struk-
turze społecznej znalazły swoje odbicie także w różnych przejawach życia kulturalnego 
i artystycznego prowincji królestwa polskiego. w tym kontekście stała i wzrastająca 
liczebnie obecność wojsk rosyjskich1 oraz zwiększający się zastęp przybyłych z rosji 
urzędników, pedagogów, prawników, duchownych itd., wpływały nie tylko na proces 
rusyfikacji i integracji królestwa polskiego z cesarstwem, ale także rzutowały i odmie-
niały oblicze życia artystycznego tych ziem.

o charakterze, skali zaangażowania oraz wpływie życia artystycznego rosjan 
na otoczenie w pierwszym rzędzie decydowała wielkość kolonii rosyjskiej, jej skład 
osobowy, posiadane zasoby i środki finansowe jak też ranga miasta, w którym za-
zwyczaj osiedlała się ludność rosyjska. od razu zaznaczyć należy, że stan liczebny 
rosjan, szczególnie skromny na prowincji królestwa polskiego, nie odzwierciedlał 
rzeczywistej pozycji i roli, jaką ta grupa zajmowała i odgrywała w społeczeństwie, 
gdyż z mocy prawa najważniejsze przywileje, urzędy, godności oraz idące za tym 
materialne gratyfikacje zarezerwowane były wyłącznie dla rosjan. korzystając 
z przyznanych prerogatyw, prawnie zastrzeżonych gwarancji oraz wysokiej po-
zycji społecznej i materialnej znacznie łatwiej i szybciej przychodziło rosjanom  
w obcym im wyznaniowo i kulturowo społeczeństwie polskim, torować sobie i kształ-

1  w królestwie polskim od połowy lat sześćdziesiątych stacjonowało ponad 100 tys. żołnierzy, z czego 
1/5 ulokowana była w warszawie i pobliskiej twierdzy modlin (nowogieorgiewsk). według raportu 
warszawskiego generała-gubernatora pawła kotzebuego, sprawującego funkcję dowódcy warszawskiego 
okręgu wojskowego 1.i.1875 roku w królestwie polskim stacjonowało ogółem 107 750 żołnierzy w tym 
3518 generałów i oficerów. wśród 103 232 szeregowych 79 317 służyło w piechocie (76,1 %), 6039 
w kawalerii (5,8 %), 15 611 w artylerii (15 %) i 3265 w wojskach inżynieryjnych (3,1%). z biegiem lat liczba 
stacjonujących wojsk systematycznie wzrastała i u schyłku XiX wieku w królestwie polskim według spisu 
powszechnego z 1897 roku było wraz z rodzinami 253 229 żołnierzy, z czego ponad 40 tysięcy stacjonowało 
w warszawie: gosudarstwiennyj archiw rossijskoj Fiederacji (dalej: garF), fond (dalej: f.) 678, opis (dalej: 
op.) 1, dieło (dalej: d.) 452, k. 1; stefan szulc, Wartość materiałów statystycznych dotyczących stanu ludności 
b[yłego] Królestwa Polskiego (warszawa: nakł. głównego urzędu statystycznego, 1920), 95.
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tować własne formy życia artystycznego i kulturalnego. z biegiem lat ta aktywność 
przybierała na sile, czemu sprzyjał z jednej strony systematyczny wzrost udziału odsetka 
rosjan, zaś z drugiej kierunek polityki władz zaborczych, starających się wzmacniać 
w królestwie polskim obecność kultury rosyjskiej oraz wspierać i propagować wszelkie 
przejawy rosyjskiego w treści i duchu życia artystycznego.

zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem o składzie korpusu urzędniczego, jak 
też o możliwościach i formach angażowania się rosjan w życie artystyczne w dużym 
stopniu decydował gubernator. na mocy przepisów z 29 ii/12 iii 1868 roku posiadał 
on prawo mianowania, translokowania i uwalniania wszystkich urzędników w zarzą-
dach gubernialnych i powiatowych do Vii rangi urzędniczej włącznie2. posiadał także 
uprawnienia wydawania koncesji na zakładanie różnego rodzaju instytucji kulturalnych 
(stowarzyszeń, teatrów, drukarni, księgarń, orkiestr itp.) oraz udzielania zezwoleń na 
organizowanie przedstawień, spektakli, balów, zabaw itp. z racji pełnionego urzędu 
wpływał także na działalność tych organizacji, towarzystw, klubów i instytucji społecz-
no-kulturalnych, które inicjowały i kreowały na prowincji życie artystyczne, a w których 
zazwyczaj był honorowym członkiem, przewodniczącym, mniej lub bardziej aktywnym 
uczestnikiem lokalnych prac i przedsięwzięć. nic też dziwnego, że od profilu zaintere-
sowań gubernatora sprawami kultury i życia artystycznego, wrażliwości i rozumienia 
potrzeb kulturalnych rodaków, osobistych upodobań i preferencji, uzależnione były 
jakość, formy i skala uczestnictwa rosjan w życiu artystycznym prowincji.

obok gubernatora ważną rolę nie tyle w kreowaniu, co w nadzorowaniu życia ar-
tystycznego, odgrywał resort żandarmerii – policji politycznej. na funkcjonariuszach 
żandarmerii leżał obowiązek kontrolowania i nadzorowania wszelkiego rodzaju zgro-
madzeń publicznych, w tym różnego typu uroczystości, spotkań i zabaw o charakterze 
kulturalnym i artystycznym z prawem ingerowania w ich przebieg, treść i oprawę 
organizacyjną.

obok rosyjskich dygnitarzy dysponujących odpowiednimi narzędziami prawnymi 
oraz możliwościami finansowymi ważny wpływ na życie artystyczne i kulturalne rosyj-
skich kolonii na prowincji królestwa polskiego odgrywały te instytucje i stowarzysze-
nia, które z założenia lub swojego charakteru integrowały lub zrzeszały prawosławnych 
przybyszów. w tym gronie na czoło wysuwały się tzw. „kluby ruskie”, („towarzystwa 
ruskie”, „kluby oficerskie”) tj. towarzystwa miejskie, skupiające miejscową inteligencję, 
które m.in. uczestniczyły w organizacji odczytów, balów, występów artystycznych, wie-
czorków muzycznych, czytelni, kawiarni, choć najczęściej były tylko miejscem spotkań 
towarzyskich przy zielonym stoliku (do gry w karty) zakrapianych alkoholem.

do animacji życia kulturalnego i artystycznego na prowincji pretendowały także 
kierowane przez rosjan towarzystwa dobroczynne, prowadzące przytułki, sierocińce, 

2  zob. Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 68 (1868), 27. 
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domy pracy, ale także organizujące festyny, kwesty, czy też stypendia dla utalentowanej 
młodzieży.

ważną rolę w życiu duchowym rosjan odgrywały wreszcie cerkiew i duchowień-
stwo prawosławne, dzięki którym zaspokajano nie tylko potrzeby religijne, ale także 
animowano szeroko rozumianą kulturę prawosławną (malarstwo religijne, śpiew, archi-
tekturę itd.). nie bez znaczenia pozostawały wreszcie rządowe, czyli rosyjskie w cha-
rakterze placówki oświatowe skupiające, przybyłych z odległych stron, grono rosyjskich 
pedagogów. progimnazja, gimnazja, seminaria nauczycielskie były nie tylko miejscem 
kształcenia i oddziaływania na młodzież w duchu rosyjskim, ale także animowania 
rosyjskiej kultury, sztuki i życia artystycznego.

wymieniając grono osób aktywnych w życiu kulturalnym prowincji, warto za-
znaczyć, że istotną rolę w organizowaniu życia artystycznego rosjan odgrywały 
najmniej liczebne w tym środowisku, jeśli spojrzy się na strukturę płci, kobiety. 
z wielu zachowanych źródeł wynika, że żony, siostry, rzadziej córki gubernatorów, 
wicegubernatorów, oficerów żandarmerii, naczelników powiatów, jeśli nie przeja-
wiały ambicji patronowania lub inicjowania lokalnych przedsięwzięć o charakterze 
kulturalno-artystycznym, to wykazywały zainteresowanie tą sferą życia, ujawniając 
przy okazji swoje talenty. wnioski te potwierdzają m.in. wspomnienia kaliskiego wi-
cegubernatora piotra striemouchowa, który wyznał, że na przełomie XiX i XX wie-
ku jego żona zofia aleksandrowna z domu sałtykowa wraz z żoną miejscowego 
rotmistrza żandarmerii zofią michajłowną iwanową oraz jej siostrą [?] kowalewską 
„wyróżniały się talentami artystycznymi […] i urządzały ze swoim udziałem spekta-
kle, dostarczając kaliszanom sporo artystycznych wrażeń”3. dodawał przy okazji,  
że gubernator kaliski michaił piotrowicz daragan, który odegrał tak ważną rolę  
w wybudowaniu najwspanialszego na prowincji królestwa polskiego teatru, mimo 
wszystko nie przejawiał większego zainteresowania życiem artystycznym i „niemal 
każdego wieczoru grywał w miejscowym klubie w karty z dwoma Żydami, bogatymi 
przemysłowcami – Frenkelem i właścicielem gorzelni tykocinerem, […] a grali według 
reguł ustanowionych przez daragana”4.

napływ i obecność rosjan w miastach i miasteczkach królestwa polskiego wpły-
wały na zmianę tempa i charakteru życia artystycznego prowincji, choć przyznać 
należy, że w pierwszych latach po stłumieniu powstania styczniowego nie wykazywało 
ono szczególnej intensywności. na przeszkodzie stały przede wszystkim piętrzące 
się problemy i trudności dotyczące adaptacji w nowym środowisku. „rosyjscy 
urzędnicy – pisał dla potwierdzenia w 1871 roku naczelnik kaliskiej żandarmerii – 
znajdujący się we wrogo nastawionym do nich środowisku urzędników polaków, 
zmuszeni są do trzymania się we własnym gronie i wielce skarżą się na ograniczone 

3  garF, f. r-6546, op. 1, d. 2, k. 167, 170.
4  tamże, k. 167, 171.
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możliwości i trudne warunki, jakie posiadają w tym kraju”5. echa utyskiwań na nie-
przyjazne warunki panujące na prowincji królestwa polskiego pobrzmiewały także na 
łamach krakowskiego „czasu”, który w tym samym czasie – w 1871 roku w jednej  
z korespondencji z kongresówki notował: „moskale przybywający do kongresówki 
uskarżają się ciągle na stosunki społeczne, które pomimo dobrej płacy i uprzywilejowa-
nego stanowiska, czynią im żywot bardzo przykry”6.

w tej samej korespondencji, odnosząc się do warunków życia towarzyskiego rosjan 
na prowincji królestwa polskiego dodawano: 

w naturze ludzkiej jest pragnienie życia towarzyskiego i wskutek tego ciężko ci wśród 
nieprzyjaźnie nastrojonej ludności. nie ma wspólnych interesów, nie ma solidarności ani 
współczucia, żyje się źle i rosjanie, których los tu zapędził, szczególnie po powiatach, 
żyją z dnia na dzień zupełnie izolowani7. 

miejsce, czas i warunki, w jakich przyszło pracować urzędnikom rosyjskim, jed-
noznacznie interpretowano jako okoliczności wybitnie uciążliwe, stresujące, trudne 
i niemal szkodliwe dla zdrowia psychicznego i fizycznego, co tłumaczyło także słabe 
zainteresowanie i angażowanie się w życie artystyczne.

obok trudności adaptacyjnych znaczący wpływ na możliwości inicjowania życia 
artystycznego miała wielkość rosyjskich kolonii. 

położenie moje – wspominał z konina jeden z pionierów akcji rusyfikacji szkolnictwa 
– jako człowieka oderwanego od rodziny i rzuconego z rodzinnego miasta [kijowa] na 
skraj państwa rosyjskiego, do środowiska odnoszącego się w tym czasie do wszystkiego 
co rosyjskie z nieukrywaną nienawiścią [...] nie należało do przyjemnych. uciążliwość 
położenia wzmagała się i z tego powodu, że w całym mieście wszystkich rosyjskich 
urzędników było tylko dwóch: powiatowy naczelnik wojenny kryżnickij i ja, nie licząc 
żołnierzy z kargopolskiego pułku dragonów, stacjonujących w tym czasie w koninie8.

zaznaczyć tu należy, że wyłączanie żołnierzy ze środowisk cywilnych urzędników, 
zarówno w stolicy, jak i na prowincji królestwa polskiego, było o tyle zasadne, że 
życie w garnizonach wojskowych toczyło się zupełnie odmiennym trybem, a kontakty 
wojskowych z cywilną ludnością rosyjską mocno ograniczał odmienny rygor pracy 
i zazwyczaj nie należały one do poprawnych.

5  garF, f. 110, op. 24, d. 479, k. 44.
6  Czas 121 (1871).
7  tamże.
8  wasilij grigoriewicz smorodinow, Moja służba w Warszawskim Okręgu Naukowym i zdarzenia 

ze szkolnego życia. Wspomnienia pedagoga, oprac. wiesław caban (kielce: wydawnictwo akademii 
świetokrzyskiej im. jana kochanowskiego, 2003), 22.



44

nie mniej ważną przeszkodą w budowaniu zrębów życia artystycznego rosjan było 
widoczne i niekiedy pogłębiane zróżnicowanie oraz wewnętrzne animozje. „urzędnicy 
rosjanie – informowano dla przykładu z kielc – charakteryzują się całkowitym rozbi-
ciem własnego środowiska. wyżsi pomiatają niższymi, co burzy solidarność tej grupy”9. 
podobnie było w radomiu. 

gdziekolwiek się zebrało towarzystwo rosyjskie, pochodzące ze stanu pracującego 
w polsce – wspominał władimir smorodinow – było ono bardzo zróżnicowane. poza 
lokalnymi sprawami służbowymi urzędników nie łączyły żadne wspólne interesy, ani ja-
kieś inne okoliczności, zmuszające do wymiany myśli czy do pobudzenia życia publicz-
nego. izolacja miejscowej społeczności rosyjskiej była ogromna. w miastach królestwa 
polskiego nie było sklepów z rosyjskimi książkami ani bibliotek. [...] w efekcie podczas 
spotkań towarzyskich większość [rosjan] zabawiała się grą w karty10.

zgubne w następstwach wewnętrzne tarcia i animozje dotyczyły także kolonii ro-
syjskich w miastach powiatowych, czego przykładem mogą być relacje w środowisku 
rosjan mieszkających w miechowie11. według sprawozdań żandarmerii, kilkakrotnie 
podejmowane w tym miasteczku inicjatywy założenia klubu ruskiego, dające podstawy 
zespolenia skłóconych wzajemnie rosjan oraz stworzenia zrębów rosyjskiego w duchu 
życia towarzysko-artystycznego spełzły na niczym, a to wskutek konfliktów i kłótni, 
jakie latami ciągnęły między miejscowym naczelnikiem powiatu, komisarzem do spraw 
włościańskich i naczelnikiem żandarmerii12.

zwracając uwagę na związek między wielkością rosyjskich kolonii, a charakterem 
panujących w tym środowisku relacji i kontaktów towarzyskich nasuwa się wniosek,  
że uwarunkowania bytowe i towarzyskie rosjan na prowincji królestwa polskiego 
negatywnie rzutowały na formy i skalę zaangażowania się w życie artystyczne i kultu-
ralne. wystarczy warunki te porównać ze stolicą królestwa polskiego, dającą zupełnie 
inne możliwości w zaspokojeniu potrzeb i aspiracji kulturalnych rosjan. atrakcyjność 
największego miasta królestwa polskiego wynikała przede wszystkim z wielkości 
rosyjskiej kolonii, licznych instytucji, takich jak cerkwie, restauracje, kluby, szkoły, 
biblioteki, przytułki, firmy usługowe i handlowe, których istnienie wzbogacało i uroz-
maicało własne życie zbiorowe.

9  archiwum państwowe w kielcach (dalej ap kielce), kielecki gubernialny zarząd Żandarmerii (dalej: 
kgzŻ), sygn. 3, k. 31; sygn. 4, k. 33-34

10  smorodinow, Moja służba, 63-64.
11  według oficjalnych danych w powiecie miechowskim w 1875 roku zamieszkiwało 43 osoby wyznania 

prawosławnego w tym 28 mężczyzn i 15 kobiet. w 1891 roku liczba ta zwiększyła się do 52 osób w tym 28 
mężczyzn i 24 kobiety: ap kielce, rząd gubernialny kielecki, sygn. 840, k. 58; 3045, k. 34.

12  ap kielce, kgzŻ, sygn. 1, k. 36; 3, k. 6; 4, k. 56; garF, f. 110, op. 24, d. 1235, k. 31.



45

w warszawie, trzeciej stolicy imperium, z inicjatywy władz rosyjskich podejmo-
wano wreszcie liczne przedsięwzięcia, mające na celu zaspokojenie potrzeb nie tylko 
materialnych, ale także duchowych i kulturalnych i to w takim samym zakresie, w jakim 
zaspakajano je w centralnej rosji. szczególne zasługi na tym polu położył najdłużej 
rezydujący w warszawie generał-gubernator josif hurko, który wspierał akcje organizo-
wania w stolicy królestwa polskiego wystaw malarstwa rosyjskiego (pieriedwiżnikow), 
sprowadzania rosyjskich zespołów teatralnych, zapraszania na występy znanych rosyj-
skich artystów, a na wykłady wybitnych uczonych. niemal we wszystkich raportach 
składanych carowi aleksandrowi iii prosił o finansowe wsparcie dla rządowych teatrów, 
upatrując w nich jeden z głównych centrów i kreatorów rosyjskiego życia kulturalnego 
i artystycznego w stolicy królestwa polskiego13. warszawa nęciła wreszcie atutami swo-
jego położenia geograficznego. stąd było najbliżej na zachód, do stolic europejskich, 
a więc łatwiej było nawiązywać kontakty towarzyskie, kulturalne i artystyczne.

jeśli w warszawie pochodną znacznej liczebności rosjan było bogate zróżnicowanie 
zawodowe, społeczne, ekonomiczne, kulturalne i światopoglądowe tej grupy, co wbrew 
pozorom ułatwiało identyfikację narodowościowo-wyznaniową, choćby na wąskiej 
płaszczyźnie towarzyskiej, to na prowincji istniejące podziały rysowały się znacznie 
ostrzej, gdyż skromna liczba rosjan drastycznie ograniczała obszar znalezienia towarzy-
skiej alternatywy. z tych powodów typowe dla prowincji królestwa polskiego skłócenie 
i rozbicie wewnętrzne środowiska rosyjskiego prowadziło często do wykształcenia 
odmiennego niż w stolicy modelu relacji z otaczającym rosjan światem. w warszawie, 
w której rosyjscy urzędnicy czuli się jak w domu, a istniejące tu instytucje towarzyskie, 
społeczne i oświatowe oraz organizowane dla potrzeb kulturalnych i duchowych rosjan 
spektakle, odczyty i spotkania sprzyjały zacieśnianiu narodowych więzów i izolowa-
niu się od obcego kulturowo otoczenia, kontakt z polskim środowiskiem był znikomy  
i, prawdę mówiąc, nie był wcale konieczny. doskonale potwierdzają to słowa nikołaja 
kariejewa, profesora historii na uniwersytecie warszawskim, który wspominając swój 
pobyt w stolicy z początku lat 80. XiX wieku notował: „polskie społeczeństwo dla nas 
rosjan [w warszawie] prawie nie istniało, nawet jeśli chodzi o tych nielicznych rosjan, 
którzy byli w jakichkolwiek kontaktach z polakami”14.

zupełnie inaczej sytuacja przedstawiała się na prowincji królestwa polskiego. 
tu dla nielicznych i, z różnych przyczyn, wewnętrznie podzielonych grupek rosjan 
izolacja, oznaczająca duszenie się we własnym sosie, była trudniejsza do zniesie-
nia. zaspokajanie wewnętrznych potrzeb rosjan wymagało zatem szukania relacji 
poza rodzimym narodowo środowiskiem. świadectwa tego odnajdujemy przede 

13   garF, f. 109, diełoproizwodstwo 3, 1885, d. 59, cz. 58, k. 20-21; rossijskij gosudarstwiennyj 
wojenno-istoriczeskij archiw, f. 232, op. 1, d. 161, k. 25-27; Gazeta Narodowa 148 (1885); Nowa Reforma 
149 (1885).

14  n. kariejew, „pierwoje marta 1881 g. i warszawskije rosijanie”, Byłoje, 3/15 (1907), 279.
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wszystkim w działalności jednej z najważniejszych dla rosjan instytucji służących 
do kreowania na prowincji królestwa polskiego życia artystycznego. Były nimi 
zakładane w miastach gubernialnych, rzadziej w powiatowych, a wzorowane na 
warszawskim, tzw. „kluby ruskie”, mające na celu integrowanie lokalnej inteligencji 
rosyjskiej na polu życia towarzyskiego, przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. 
klubom ruskim zazwyczaj przewodniczył gubernator, niemniej jednak w miastecz-
kach prowincjonalnych traciły one czysto rosyjski charakter, gdyż w dużym stopniu 
zasilane były przez inteligencję polską, a mieszany narodowościowo skład powodował,  
że nazywane były niekiedy „klubami obywatelskimi”. warszawa pod tym względem 
odbiegała od prowincji gdyż działający tu od 1864 roku pod egidą miejscowych władz 
administracyjnych „klub ruski”, wyróżniał się sztywną etykietą i organizacyjnym 
formalizmem i do końca swojego istnienia zachował w wymiarze kulturowo-narodowo-
ściowym czysto rosyjski charakter15. na prowincji tego rodzaju zasada była niezwykle 
rzadka a dopuszczanie, nakłanianie, niekiedy wręcz zmuszanie polskiej klienteli do 
wstępowania w szeregi rosyjskich instytucji było zjawiskiem powszechnym.

za sprawą obecności polaków w prowincjonalnych klubach „ruskich”, w życiu 
domowym, towarzyskim, ale także artystycznym tworzyły się podstawy budowania róż-
nego rodzaju pomostów i więzów między rosyjską a rodzimą elitą małomiasteczkową. 
w kielcach, radomiu, łomży, kaliszu, suwałkach czy płocku, w przeciwieństwie do 
warszawy, za sprawą i z inicjatywy mieszanych narodowościowo klubów ruskich w te-
atrach, na koncertach, przy stołach i na parkietach w miarę swobodnie, choć oczywiście 
w wyznaczonych granicach, mieszały się polskie i rosyjskie wpływy.

rosyjski patronat sprawiał jednak, że z biegiem lat, głównie pod wpływem polskiej 
opinii publicznej oraz zmieniających się warunków politycznych, w tym szczególnie 
nasilającej się akcji rusyfikacyjnej, zauważalny na prowincji polsko-rosyjski mariaż 
towarzyski, znajdujący także swoje odbicie w życiu artystycznym prowincji, stopniowo 
zamierał, i ostatecznie został zdefiniowany, nie tylko przez polaków, ale także rosjan, 
jako szkodliwy przejaw uległości, wyraz narodowej i kulturowej apostazji. taki prze-
łom w zapatrywaniu na charakter mieszanej narodowościowo instytucji towarzyskiej 
dokonał się w kielcach w 1878 roku, kiedy to polacy gremialnie opuścili ruski klub. jak 
informował naczelnik miejscowej żandarmerii 

polacy w ostatnim roku ani razu nie przybyli na spotkania towarzyskie organizowane 
przez rosjan, a wieczorki taneczne organizują w gmachu teatru założonego przez kupca 
[ludwika] stumpfa. termin wieczorku skrzętnie jest ukrywany przed rosjanami. jest 
to tym bardziej dziwne – dodawano – że w ciągu mojej trzynastoletniej służby w tym 
mieście do tej pory nie było oddzielnych spotkań towarzyskich16.

15  zob. antoni zaleski, Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ, oprac. 
ryszard kołodziejczyk (warszawa: państwowy instytut wydawniczy, 1971), 203-205.

16  garF, f. 110, op. 24, d. 711, k. 105-106.
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Bojkot kieleckiego ruskiego towarzystwa nie był odosobniony. w latach następ-
nych podobną pogardę dla rozrywek i przedsięwzięć artystycznych organizowanych 
w „ruskich klubach” okazali polscy urzędnicy częstochowy17, suwałk18 i płocka19. 
w radomiu natomiast do rozbratu w klubie obywatelskim, łączącym polską resursę 
i rosyjskie zgromadzenie wojskowe 7 Brygady artylerii, doszło w 1886 roku, kiedy 
to demonstracyjne opuszczenie balu przez 40 polek przerwało nić rosyjsko-polskich 
kontaktów towarzyskich, dając początek ochłodzeniu i zwiększeniu dystansu we 
wzajemnych relacjach20. rosyjski świadek tych wydarzeń winą za ten rozłam obarczał 
polaków pisząc, że 

nawet po ochłodzeniu stosunków między obiema społecznościami, które uwidocz-
niło się także na gruncie prawdziwej sztuki, ani wybitni artyści polskiego teatru, ani 
przedstawiciele innych dziedzin życia kulturalnego nie spotykali się z obojętnością 
i negatywnym odnoszeniem do nich. rosjanie nie odmawiali odwiedzania niektórych 
wybitnych artystów polskiego teatru i innych sztuk. niestety, nie można tego samego 
powiedzieć o polakach – oni wprowadzili politykę i do literatury, i do czystej sztuki. 
nie tylko ignorowali sztukę rosyjską, ale tak jakby jej w ogóle nie dostrzegali, traktując 
wszystko, co było stworzone przez rosjan, za niezasługujące na uwagę. spektakle 
trup rosyjskich, nawet występy gościnne cesarskiej sankt-petersburskiej trupy, grupy 
artystów go[riewy] – dalskiego21, koncerty światowej sławy kapeli sławiańskiego22 
dolinoj23 i innych znanych rosyjskich artystów nigdy, z bardzo niewielkimi wyjątkami, 
nie były odwiedzane przez polską inteligencję24.

17  tamże, f. 109, op. 2, d. 694, k. 12.
18  tamże, f. 110, op. 24, d. 1379, k. 34-35; d. 2766, k. 21.
19  jak informowała miejscowa żandarmeria w raporcie politycznym za 1884 rok w klubie płockim od 

dwóch lat rosjanie nie pojawiają się, gdyż doznawali tam różnych szykan ze strony polaków, a polskie damy 
odmawiały tańca rosyjskim oficerom: tamże, f. 110, op. 24, d. 1720, k. 2.

20  stanisław wiech, „radom i jego mieszkańcy w ostatnim trzydziestoleciu XiX wieku w pamiętniku 
władimira grigoriewicza smorodinowa”, Studia Ekonomiczno-Społeczne 7 (2005), 189-190.

21  mamont wiktorowicz dalskij (1865-1918) – właściwe nazwisko niejełow, rosyjski aktor. w 1889 
roku wstąpił do trupy moskiewskiego teatru nowego założonego przez jelizawietę n. goriewą. https://
ru.wikipedia.org/wiki/Дальский,_Мамонт_Викторович (data dostępu 12.04.2017)

22  dmitrij aleksandrowicz sławianskij (1834-1908) – prawdziwe nazwisko agreniew, rosyjski śpiewak, 
dyrygent, zbieracz pieśni ludowych.

23  maria iwanowna dolina (1868-1919) – prawdziwe nazwisko sajuszkina, a po mężu gorlenko, rosyjska 
śpiewaczka (kontralt), najbardziej znana na przełomie lat 80/90 XiX wieku odtwórczyni roli wani w operze 
michaiła glinki „Życie za cara” (zob. ilustracja 1, 2). https://ru.wikipedia.org/wiki/Долина,_Мария_
Ивановна_(певица) (data dostępu 12.04.2017).

24  smorodinow, Moja służba, 207.

https://ru.wikipedia.org/wiki/<0414><0430><043B><044C><0441><043A><0438><0439>,_<041C><0430><043C><043E><043D><0442>_<0412><0438><043A><0442><043E><0440><043E><0432><0438><0447>
https://ru.wikipedia.org/wiki/<0414><0430><043B><044C><0441><043A><0438><0439>,_<041C><0430><043C><043E><043D><0442>_<0412><0438><043A><0442><043E><0440><043E><0432><0438><0447>
https://ru.wikipedia.org/wiki/<0414><043E><043B><0438><043D><0430>,_<041C><0430><0440><0438><044F>_<0418><0432><0430><043D><043E><0432><043D><0430>_(<043F><0435><0432><0438><0446><0430>)
https://ru.wikipedia.org/wiki/<0414><043E><043B><0438><043D><0430>,_<041C><0430><0440><0438><044F>_<0418><0432><0430><043D><043E><0432><043D><0430>_(<043F><0435><0432><0438><0446><0430>)
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rosyjska śpiewaczka maria dolina w roli 
olgi http://static.newauction.ru/offer_ima-
ges/2015/10/18/01/big/l/lt3mtnopoh2/akte-
ry_dolina.jpg

grupa rosyjskich śpiewaków występujących 
w operze michaiła glinki „Życie za cara”. (od 
lewej: wania – maria dolina, antonida – maria 
michajłowna, susanin – konstanty sieriebria-
kow, sobanin – iwan jerszow) https://www.
mariinsky.ru/company/opera/history/#
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na tle pogłębiających się na prowincji królestwa polskiego podziałów wyróżniał się 
klub ruski w łomży, w którym mimo narastających w latach 80. XiX wieku animozji 
i niechęci między polską i rosyjską społecznością, podtrzymywano utrwalone wcześniej 
formy wzajemnych kontaktów towarzyskich. 

w klubie ruskim – informował z oburzeniem w 1886 roku naczelnik łomżyńskiej żan-
darmerii – panuje duch polski, [...] wieczorki taneczne odbywają się z udziałem polek, 
polski taniec narodowy – polonez z figurami, jest tańczony przez rosyjskich wojsko-
wych prawie na każdym wieczorku, a żonaci z polkami oficerowie obchodzą nowy rok 
według kalendarza gregoriańskiego i przyjmują w ten dzień wizyty25.

przykład łomży był jednak wyjątkiem w skali królestwa polskiego, gdyż władze 
rosyjskie, w tym szczególnie aparat kontroli, coraz mocniej piętnowały wszelkie formy 
poddawania się i ulegania wpływom polskiej kultury, wysuwając pod adresem rosjan 
oskarżenia definiowane mianem „opolaczania się”. policyjne denuncjacje dotyczące 
wdzierania się do życia domowego rosjan polskiego języka, polskich obyczajów, za-
wierania związków małżeńskich z polkami, czy też ulegania lub schlebiania polskim 
mieszkańcom, pociągały za sobą przykre dla rosjan konsekwencje służbowe26, co 
skutecznie osłabiało, lub też przerywało zażyłość towarzyską i kreowane wspólnie życie 
artystyczne. od personelu urzędniczego domagano się czegoś zupełnie odwrotnego, 
to jest okazywania gorliwości i zainteresowania w propagowaniu rosyjskich wzorców 
kulturowych i rosyjskiego ducha. nie wszyscy ulegali tej presji, czego przykładem 
może być postawa wicegubernatora kaliskiego pawła rybnikowa, który tak zrósł się 
z otoczeniem, że na łamach rosyjskojęzycznych „gubernskich wiedomosti” publikował 
po łacinie dawne przywileje miasta, a po przejściu na emeryturę zapragnął resztę lat 
swego życia spędzić w przybranej ojczyźnie i kupił niewielki folwark w okolicy; jego 
syn spolszczył się do reszty27. 

odnosząc się do głównego problemu badawczego stwierdzić należy, że prowincja 
królestwa polskiego w sferze życia artystycznego i kulturalnego nie była dla rosjan 
całkiem głucha. zarówno cywile, jak i wojskowi w miarę własnych możliwości starali 
się w różnym stopniu i z różnym efektem animować rodzimą kulturę w odległych i ob-
cych kulturowo rubieżach cesarstwa rosyjskiego. warto w tym miejscu odwołać się do 
tych przykładów, które jakkolwiek słabo utrwalone w pamięci społeczeństwa polskiego, 
świadczyły o znaczących osiągnięć artystycznych i kulturalnych rosjan.

25  garF, f. 110, op. 24, d. 2050, k. 8; zob. też d. 711, k. 105.
26  tamże, f. 110, op. 24, d. 3076, k. 8; d. 3078, k. 15. 
27  andrzej szwarc, „inteligencja w mieście gubernialnym królestwa polskiego po powstaniu styczniowym. 

przykład kalisza”, w: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa. Studia Polonica Historiae Urbanae , t.3, 
Wspólnoty lokalne i środowiskowe w miastach i miasteczkach ziem polskich pod zaborami i po odzyskaniu 
niepodległości (toruń: wyd. umk, 1998), 220.
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w pierwszej kolejności wspomnieć należy o stosunkowo bogatym na prowincji życiu 
teatralnym. już w drugiej połowie lat 60. XiX wieku, na prowincji królestwa polskiego 
rosjanie zainicjowali akcję zakładania amatorskich zespołów teatralnych. najczęściej 
miały one żywot efemeryczny, gdyż powstawały dla celów doraźnych, tj. zgromadzenia 
środków finansowych na wsparcie potrzeb lokalnej społeczności. powstające oddolnie 
teatrzyki amatorskie skupiały się na zorganizowaniu i wystawieniu w języku rosyjskim 
tylko kilku przedstawień, po których zawieszały lub też kończyły swoją działalność. 
uzyskane ze sprzedaży biletów dochody w wysokości od kilkudziesięciu do kilkuset ru-
bli przeznaczano na cele charytatywne, przekazując je odpowiednim komitetom zajmu-
jącym się ubogą młodzieżą, ofiarami klęsk żywiołowych itp. rosyjskie teatry amatorskie 
powstały prawie we wszystkich miastach gubernialnych królestwa polskiego, a o ich 
żywotności decydowały skala zainteresowania rosyjskimi przedstawieniami, sukces 
finansowy czy też wsparcie miejscowych władz. w kielcach zainicjowanie rosyjskiego 
życia teatralnego było zasługą przede wszystkim iwana izmiestiewa, założyciela ama-
torskiego kółka teatralnego, wystawiającego głównie sztuki aleksandra ostrowskiego. 
w życie teatralne mocno zaangażował się także dyrektor kieleckiej izby skarbowej 
jakub rzepiszewski oraz naczelnik powiatu jędrzejowskiego awdij suponiew. nie 
mniej aktywnym był kapitan miejscowego, stacjonującego w kielcach garnizonu, para-
jący się również reżyserią – w. prianisznikow, który z żołnierzami kieleckiego batalionu 
w „teatrze narodowym ruskim” wystawiał cieszące się wielką popularnością, zwłaszcza 
wśród żołnierzy, komedie28.

choć repertuar rosyjskich teatrów amatorskich nie był szczególnie ambitny, promo-
wano głównie rodzime, drugorzędne sztuki sceniczne, to jednak scena stawała się dla 
rosjan miejscem patriotycznych wzruszeń i przyjemnej rozrywki. „gazeta kielecka” 
tłumacząc rosnące zainteresowanie rosyjskimi widowiskami teatralnymi notowała:

dla rosjan, nie słyszących często ze sceny ojczystej mowy i nie widzących swojskich 
narodowych typów, teatr amatorski rosyjski jest nader przyjemną niespodzianką; toteż 
wszyscy radzi się nań gromadzą dla odświeżenia rodzinnych, a miłych każdemu wspo-
mnień. uczucie to normalne – bo płynie z miłości ojczystej mowy29.

rosyjskie teatry amatorskie zakładano także w mniejszych miasteczkach, gdzie  
za życie teatralne odpowiadali przede wszystkim oficerowie pełniący służbę wojskową  
w rozrzuconych po prowincji królestwa polskiego garnizonach. tak było m.in. w piń-
czowie, gdzie oglądanie amatorskich widowisk teatralnych stało się zasługą żołnierzy 
14 jamburskiego pułku ułanów. w pilicy organizowaniem amatorskich przedstawień 

28  por. Gazeta Kielecka 32 (1871); 28 (1872); 101 (1872); 4 (1873); 16 (1876).
29  Gazeta Kielecka 12 (1882).
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teatralnych trudnili się natomiast oficerowie witebskiego pułku piechoty30. odwołując 
się do przykładu guberni kieleckiej dodać należy, że organizowaniem przedstawień 
w języku rosyjskim zajmowały się także rozmaite kółka i towarzystwa, jak chociaż-
by: towarzystwo amatorów rosyjskich, towarzystwo przyjaciół sceny rosyjskiej, 
kieleckie towarzystwo muzyczne, czy gubernialny komitet pomocy dla dotkniętych 
powodzią mieszkańców guberni kieleckiej. co warte odnotowania, na prowincji, choć 
ostrze rusyfikacji równie boleśnie, jak w stolicy raniło uczucia narodowe polaków, 
to jednak próby wystawiania widowisk wspólnie z polakami dochodziły do skutku, 
zaś uzyskiwane przez rosyjskich amatorów dochody przeznaczano na potrzeby także 
ludności polskiej. podkreślić także należy fakt, że na prowincji królestwa polskiego 
odbiorcami rosyjskich spektakli często była polska publiczność. w jędrzejowie dla 
przykładu, z inicjatywy rosjan i polaków wystawiono w 1902 roku dwie komedie iwana 
szczegłowa i piotra gniedicza, reżyserowane przez dyrektora małogoskiego leśnictwa, 
z których dochód przeznaczono na potrzeby miejscowej straży pożarnej31.

rosjanie na prowincji królestwa polskiego wyrażali także potrzebę obcowania  
z kulturą i sztuką tych najwyższych lotów. wyrazem tych tendencji były inicjatywy 
zapraszania różnego rodzaju zawodowych zespołów, jak też uczestniczenia w odby-
wających swoje tournée spektaklach profesjonalnych trup teatralnych, czy towarzystw 
muzycznych. w radomiu, dla przykładu, rosjanie byli odbiorcami przedstawień 
teatralnych wystawianych m.in. przez bawiących w tym mieście aktorów cesarskiego 
teatru petersburskiego, trupy teatralnej dalskiego, czy też zespołu muzycznego zna-
nego w rosji śpiewaka i dyrygenta dmitrija a. słаwianskiego, który ze swoja kapelą 
dwukrotnie odwiedzał to miasto32.

podobne przykłady można odnotować w kielcach, gdzie w latach 90. XiX wieku 
rosjanie mieli szansę zapoznać się z repertuarem teatralnym rosyjskiego towarzystwa 
artystów dramatycznych kierowanego przez aleksandra jakowlewa, czy też obejrzeć 
Marię Stuart F. schillera, wystawianą przez petersburskich i moskiewskich artystów 
dramatycznych prowadzonych przez jelizawietę goriewoj. do kielc zawitało wreszcie 
kierowane przez n. szampanjera petersburskie towarzystwo rosyjskich artystów ope-
rowych, które oferowało opery piotra czajkowskiego, charlesa gounoda czy giuseppe 
Verdiego. kieleckich rosjan zabawiało także petersburskie towarzystwo dramatyczne 
wystawiające sztuki aleksandra ostrowskiego33.

30  Gazeta Kielecka 53 (1873); 3 (1875).
31  ap kielce, kancelaria gubernatora kieleckiego, sygn. 1622, k. 44.
32  smorodinow, Moja służba, 207.
33  stanisław wiech, „rosyjski personel urzędniczy w kielcach w ii połowie XiX wieku”, w: Kielczanie 

w życiu miasta i regionu w XIX i XX wieku, red. urszula oettingen (kielce: oficyna domu środowisk 
twórczych, 2007), 75; izabela łącka, „działalność teatrów objazdowych i amatorskich w guberni kieleckiej 
w drugiej połowie XiX i na początku XX wieku”, Rocznik Świętokrzyski 29 (2005), 30-31.
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rosjanie nie byli wyłącznie biernymi odbiorcami treści i wydarzeń artystycznych. 
starali się w miarę swoich możliwości kreować i animować własne życie artystyczne. 
obok wspomnianych już teatrów amatorskich spore osiągnięcia odnotowali na polu 
życia muzycznego. niemal we wszystkich większych miastach królestwa polskiego od 
połowy lat 60. XiX wieku oprawę muzyczną dla wszelkiego rodzaju zabaw, koncertów, 
parad, maskarad i wieczorków tanecznych zapewniały rosyjskie orkiestry wojskowe. 
aby dać próbkę skali zaangażowania się rosjan w życie muzyczne prowincji oraz ukazać 
rolę rosyjskich orkiestr wojskowych wystarczy odwołać się do przykładu kielc, gdzie 
w drugiej połowie lat 60. XiX wieku palmę pierwszeństwa w oprawach muzycznych 
wszelkiej maści uroczystości trzymała orkiestra wojskowa stacjonującego w mieście 
smoleńskiego pułku piechoty ćwiczona przez kapelmistrza i kompozytora cianiego, 
zwanego „rzymianinem”34. po 1871 roku przodownictwo w życiu muzycznym kielc 
przejęła orkiestra wojskowa połockiego pułku piechoty pod batutą łokczeskiego. po 
pięciu latach zastąpił go nowy dyrygent, dawny oboista teatru królewskiego we Floren-
cji, udzielający się także jako solista – jakub gocci35.

w latach 80. XiX wieku nad poziomem artystycznym orkiestry czuwał z kolei 
skrzypek – joachim rysz, którego zespół, jak informowała miejscowa prasa, cieszył 
się w mieście ogromną popularnością, a w niedziele i święta, w trakcie bezpłatnych 
koncertów, ginął w tłumie osób i spacerowiczów zainteresowanych jego występem36. 
kiedy w 1892 roku połocki pułk piechoty opuścił kielce, to jego dawny dyrygent – j. 
rysz pozostał w mieście i przejął kierownictwo nad orkiestrą 6 pułku strzelców. ciesząc 
się autorytetem i poważaniem rysz przy wsparciu władz miejskich podjął ostatecznie 
inicjatywę założenia stałej orkiestry amatorskiej37. utworzona przez rysza orkiestra 
liczyła 24 muzyków i ponad trzydziestoosobowy chór mieszany, a w swoich szeregach 
zgromadziła oprócz rosjan miejscową elitę, adwokatów, lekarzy, urzędników i prze-
mysłowców. założona przez niego instytucja dała podstawy do powołania w 1894 roku 
kieleckiego towarzystwa muzycznego, określanego mianem towarzystwa miłośników 
sztuki, którego prezesem został syn diakona soboru kieleckiego i nauczyciela śpiewu 
cerkiewnego, a niegdyś szkolny kolega stefana Żeromskiego, znakomity skrzypek – 
wasyl michajłow38. w repertuarze orkiestry dominowały przede wszystkim utwory 
piotra czajkowskiego, michała glinki, antona rubinsteina, Franza schuberta, carla 
marii von webera.

kiedy u schyłku XiX wieku działalność orkiestry i chóru wyraźnie osłabła, to 
nowym impulsem uaktywniającym życie muzyczne w kielcach stał się przyjazd wice-

34  Dziennik Warszawski 2 (1866).
35  Gazeta Kielecka 28 (1872); 35 (1876); 39 (1876).
36  Gazeta Kielecka 59 (1883); 42 (1891).
37  Gazeta Kielecka 86 (1892); 30 (1893); 95 (1893).
38  Gazeta Kielecka 24, 25 (1890); 17 (1894); 19 (1894); 21 (1894).
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gubernatora Borysa ozierowa i jego żony jelizawiety, za sprawą których w 1900 roku 
reaktywowano chylące się ku upadkowi towarzystwo i ponownie zorganizowano chór 
i ponad dwudziestoosobową orkiestrę39.

mówiąc o rosyjskich animatorach życia muzycznego w kielcach warto wreszcie 
wspomnieć o ciekawej spuściźnie muzycznej związanej z historią jednego z marszów 
piechoty armii carskiej, popularnego w repertuarze miejscowej orkiestry wojskowej. 
marsz ten wielokrotnie wykonywany był także przez muzyków kieleckiej orkiestry 
działającej przy ochotniczej straży pożarnej. w śpiewniku kapelmistrza tej orkiestry 
andrzeja Brzuchal-sikorskiego wszedł na stałe do jej repertuaru pod nazwą Marsz nu-
mer 10. gdy wybuchła i wojna światowa, a muzycy kieleckiej orkiestry strażackiej we 
wrześniu 1914 roku na czele z kapelmistrzem a. Brzuchal-sikorskim niemal w całości 
wstąpili w szeregi legionów józefa piłsudskiego, marsz rosyjskiej orkiestry wojskowej 
stał się motywem muzycznym pieśni legionowej My Pierwsza Brygada40.

wybrane przykłady aktywności i zaangażowania rosjan w życie kulturalne  
i artystyczne były dowodem tego, że w drugiej połowie XiX i na początku XX wieku 
nawet tak skromne kolonie rosyjskie potrafiły na prowincji królestwa polskiego ani-
mować nie tylko dla siebie, ale także wokół siebie, na tyle bogate i urozmaicone życie 
artystyczne i kulturalne, że ich treść i formy stanowiły atrakcję dla małomiasteczkowej 
społeczności, zaś dla samych rosjan stawały się ważnym komponentem życia codzien-
nego i swojego rodzaju alternatywną dla trudnej do zaakceptowania, głównie ze względu 
na uwarunkowania polityczne, kultury polskiej.

efemeryczne, nieugruntowane i stosunkowo wąskie życie artystyczne ro-
sjan osiadłych na prowincji królestwa polskiego daje podstawy do wysunię-
cia kilku uogólniających refleksji. w pierwszym rzędzie należy stwierdzić, że 
rosjanie przybywający do królestwa polskiego mieli świadomość bytu peryferyjnego, 
odbywania służby na „okrainach” cesarstwa rosyjskiego, wymagającej poświę-
cenia i oddania dla spraw narodowych i państwowych, a w krótszej, czy dłuższej 
perspektywie czasowej obliczonej na powrót do stron rodzinnych. wpisane w model 
rosyjskiej biurokracji i polityki kadrowej na rubieżach41 translokacje, częste rotacje 
i roszady personalne pogłębiały brak stabilizacji, perspektyw zapuszczenia korzeni,  
co było główną przeszkodą na drodze rozwoju i ekspansji rosyjskiego życia kultural-
no-artystycznego, gdyż dla jej inicjatorów i twórców oznaczało skromne i ciągle zmie-
niające się grona odbiorców. nie bez znaczenia pozostawał wreszcie brak akceptacji 
polskich środowisk artystyczno-kulturalnych, które zazwyczaj wrogo lub niechętnie 

39  Gazeta Kielecka 42 (1900).
40  tytuł oryginalnego rosyjskiego marszu nie został zidentyfikowany. niektórzy dowodzą 

iż mógł to być marsz Przejście przez Morze Czerwone, Dni naszego życia lub Walecznym za 
Ojczyznę. zob. stanisław mróz, „my, pierwsza Brygada. tajemnica melodii i tekstu”, Ilustrowany 
Kurier Codzienny 324 (1918); leszek mazan, „Żołnierska nuta”, Przekrój 1956 (1982). 

41  garF, f. 110, op. 24, d. 2760, k. 4.
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odnosiły się do rosyjskich inicjatyw kulturalnych. w takich warunkach znikome efekty, 
owoce nie przynoszące oczekiwanej satysfakcji, często rodziły wśród rosyjskich anima-
torów i twórców życia artystycznego przekonanie o marnowaniu swoich talentów, które 
nie znajdują uznania i wsparcia wśród wrogów rosji, cara i prawosławia.

artistic liFe oF russians in the countryside 
oF the polish kingdom
in the second halF oF 19th and early 20th century

summary

the artistic and cultural life of russians in the countryside of the polish kingdom in the 
second half of 19th and early 20th century centred around several institutions that had took over 
the burden of organization and finances. these institutions were: offices of the governors, in 
which the leading role was played by the governors themselves (sometimes their wives); so-
called “russian clubs” or similar associations for russian officials and officers; state educational 
institutions; russian military garrisons; the benevolent societies and the orthodox church. under 
the auspices, patronage and leadership of these institutions, the russian community had created 
and participated in a relatively limited view of the artistic life in the countryside of the polish 
kingdom. it had characteristic missionary spirit and political context. the artistic life of russians 
was very hermetic, however, its impact on the polish society was visible.
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polscy artyści w italii na przełomie XiX/XX wieku. 
relacje, inspiracje, wpływy

kraina italska, z woli bogów wybrana, aby to, co rozproszone jednoczyć, państwa 
i obyczaje łagodzić, tylu narodów niezgodne i dzikie języki wspólnością jednej mowy 
łączyć, stosunki i cywilizację między ludźmi krzewić, słowem stać się jedną i wspólną 
ojczyzną wszystkich narodów po świecie rozsianych.

– takie zadania wyznaczył państwu rzymskiemu pisarz i historyk pliniusz starszy 
w pierwszym wieku naszej ery1.

położenie geograficzne, dogodny klimat, obfita i zróżnicowana roślinność sprzyjały 
rozwojowi nowej kultury, która szybko zaczęła dominować na kontynencie europej-
skim. począwszy od starożytności, aż po czasy współczesne podążali do italii wszyscy 
ci, którzy nie tylko chcieli poznać jej zewnętrzny urok, ale pragnęli też zagłębić się 
w bogatą historię, odkryć monumentalne zabytki architektury, poszukać natchnienia 
artystycznego, wtopić się w specyficzną atmosferę, jaką oferuje bezpośredni kontakt 
z dziełami sztuki, pozostawionymi przez niezliczone rzesze artystów. Budowane sys-
tematycznie dziedzictwo spowodowało, że włoska kultura i sztuka od najdawniejszych 
czasów zaspokajały u przyjezdnych dążenia intelektualne, poznawcze i estetyczne. 
wyjeżdżano tam również, by kształcić się na uniwersytetach, udoskonalać warsztat 
artystyczny u najlepszych mistrzów, zdobywać ogładę kulturalną i towarzyską. spośród 
znaczących artystycznie i naukowo miast włoskich, jak Florencja, wenecja czy Bolonia, 
to przede wszystkim rzym przyciągał przybyszów z całego niemal świata. tam zderzały 
się i znakomicie uzupełniały dwie istotne dla ludzkości sfery – sacrum i profanum.

polsko-włoskie relacje mają długą i bogatą historię. od Xiii wieku polacy wyjeżdżali 
do italii w tych samych celach, co przedstawiciele innych narodów. dla polski, długo 
pozostającej na obrzeżach europejskiego życia, budowane przez stulecia wzajemne re-
lacje zaowocowały wkroczeniem w orbitę oddziaływań kultury łacińskiej, a wraz z ko-
lejnymi wiekami zacieśniały się na różnorodnych płaszczyznach działalności naukowej, 
artystycznej, kulturalnej. lata zaborów ziem polskich i konflikty społeczno-polityczne 
w europie doprowadziły do przemieszczania się polaków do innych krajów, nie tylko 

1  kazimierz morawski, Rzym i narody (kraków: nakład gebethnera i wolffa, 1924), 4.
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poprzez ich udział w walkach niepodległościowych, ale także w poszukiwaniu lepszych 
warunków życia. wśród tych, którzy dotarli do italii w drugiej połowie XiX wieku było 
wielu artystów, pisarzy, przedstawicieli nauki i kultury, dyplomatów i arystokratów oraz 
zwykłych ludzi, którzy odnaleźli tam swoje miejsce do życia i pracy. szczególnie mala-
rze, rzeźbiarze czy literaci poszukiwali inspiracji twórczych i czerpali obficie z kontaktu 
ze wszechobecną sztuką w różnych jej wymiarach, wzbogacając wiedzę i doskonaląc 
umiejętności artystyczne. Byli ambasadorami polskiej kultury na terenie włoch.

niektórzy na stałe związali życie z italią, jak między innymi henryk siemiradzki, 
wiktor Brodzki, aleksander stankiewicz, henryk cieszkowski, teodor rygier, alek-
sander gierymski, stefan Bakałowicz, antoni madeyski, izydor Bardzki, zygmunt 
lipiński, jadwiga Bohdanowicz. poza siemiradzkim, pozostali znaleźli miejsce 
spoczynku na zabytkowym rzymskim cmentarzu campo Verano. dzięki takim osobo-
wościom, jak Brodzki, madeyski czy siemiradzki, rzym stanowił dogodną przystań 
dla polskich adeptów sztuki i uznanych już artystów. osiągnęli oni znaczącą pozycję 
w kręgu rzymskiej polonii i tamtejszej bohemy artystycznej. ich dzieła wskazywały nie 
tylko na znakomity warsztat twórczy, ale podkreślały istnienie i znaczenie polskiej sztuki 
w kręgu europejskim w tym szczególnym dla polaków czasie. w swych rzymskich pra-
cowniach i domach organizowali spotkania dla polskich artystów oraz przedstawicieli 
innych narodowości, co dawało znakomitą możliwość wymiany doświadczeń, sprzyjało 
nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów, poszukiwaniu mecenatu i możliwości 
organizowania wystaw.

artyści, którzy po dłuższym czy krótszym pobycie za granicą powrócili do ojczyzny, 
zarówno w swej twórczości, jak i w edukowaniu kolejnych pokoleń starali się przeka-
zywać zdobyte doświadczenia, zaszczepiać włoskie i europejskie trendy artystyczne, 
nowoczesne idee kultury i życia społecznego. wśród wielu znamienitych osobowości 
można wymienić takich artystów, jak pius weloński czy edward Franciszek okuń, 
którzy tworzyli w italii przez kilkanaście lat. jednakże większość wyjeżdżała tam na 
kilkuletnie stypendia lub pobyty, między innymi marceli guyski, wilhelm kotarbiński, 
Bolesław łaszczyński. nadawali oni nieznany wcześniej kierunek postrzegania arty-
stycznego, ważnego dla polaków w ojczyźnie pozostającej pod zaborami, dla odbiorców 
ówczesnej sztuki żyjących w dużych miastach, ale również na prowincji. 

znaczenie polsko-włoskich relacji na polu kultury i sztuki jest nie do przecenienia, 
szczególnie dla rodzimego rozwoju działalności artystycznej. nie tylko we wskazanym 
w tytule okresie, ale od początku wzajemnych kilkuwiekowych kontaktów. Życie 
i twórczość wielu osobistości z tego kręgu zostało wnikliwie przeanalizowanych 
w rozmaitych opracowaniach biograficznych, bądź w ogólniejszych pracach z zakresu 
historii sztuki (np. siemiradzki, Brodzki, gierymski, rygier, madeyski, kotarbiński)2. 

2  pobieżny i fragmentaryczny przegląd wybranych polskich artystów, którzy tworzyli w rzymie na 
przełomie XiX i XX w. można znaleźć w krótkim opracowaniu katarzyny wrzesińskiej, „artyści polscy 
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niektórzy doczekali się właściwego dla ich dokonań artystycznych miejsca w panteonie 
sztuki zarówno włoskiej, jak i europejskiej. z uwagi na sytuację społeczno-polityczną 
na ziemiach polskich na przełomie XiX/XX wieku dorobek wielu z nich tak ceniony we 
włoszech, nie zawsze był dostrzegany w rodzimych kręgach. 

w XiX wieku, obok paryża, monachium, wiednia czy petersburga, rzym stanowił 
ważne centrum życia artystycznego i kulturalnego. polscy artyści, którzy bywali w italii 
mieli możliwość nieustannego korzystania ze źródła otaczającej ich wyjątkowej natury, 
bogatej kultury łacińskiej, sztuki dawnych i współczesnych mistrzów, życia codziennego 
zwyczajnych ludzi. w ich malarstwie z drugiej połowy XiX wieku i pierwszych dekad 
XX wieku dominowała tematyka antyczna, mitologiczna, religijna, a także włoskie 
sceny rodzajowe i typy ludowe. większość z nich była wiernymi bywalcami tamtej-
szych galerii sztuki i miejsc spotkań rzymskiej bohemy artystycznej, wielu kształciło 
się w znamienitej akademii św. łukasza bądź indywidualnie u włoskich mistrzów. 
zarówno ci, którzy mieszkali tam na stałe, jak i przybysze mogli liczyć na mecenat 
niektórych przedstawicieli polskiej arystokracji żyjącej w italii. znaczącego wsparcia 
udzielała polakom zofia z Branickich odescalchi, a prowadzony przez jej rodzinę salon 
był jednym z najważniejszych centrów kulturalnych w rzymie3. podobnie, jak domy czy 
pracownie siemiradzkich (via gaeta), madeyskich (via Flaminia) czy Brodzkich (via 
del corso) stanowiły przystań dla przyjezdnych rodaków4. polskim artystom w rzymie 
w XiX wieku służyło wsparciem duchowym i materialnym zgromadzenie zmartwych-
wstańców, działające tam od 1842 roku. natomiast miejscem, w którym często i chętnie 

w rzymie 1872-1902”, w: „Nuntius Vetustatis”. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Wisłockiemu, 
red. adam Bieniaszewski, rafał t. prinke (poznań: Biblioteka kórnicka pan i centrum elektronicznych 
tekstów humanistycznych, 1998, http://www.bkpan.poznan.pl/projekty-zakonczone/jw70/artyst.htm 
(dostęp 05.04.2018). stosunkowo najwięcej prac biograficznych powstało o siemiradzkim i gierymskim, 
m.in.: józef dużyk, Henryk Siemiradzki. Życie i twórczość (wrocław: zakład narodowy im. ossolińskich, 
1984); tenże, Siemiradzki. Opowieść biograficzna (warszawa: ludowa spółdzielnia wydawnicza, 1986); 
wiesława górska, Henryk Siemiradzki (warszawa: edipresse polska, 2007); stanisław witkiewicz, 
Aleksander Gierymski (lwów: nakładem towarzystwa wydawniczego, 1903); michał haake, Figuralizm 
Aleksandra Gierymskiego (poznań: wydawnictwo naukowe uam, 2015); maria irena kwiatkowska, 
Rzeźbiarze warszawscy XIX wieku (warszawa: wydawnictwo naukowe pwn, 1995). dość kompleksowe 
biogramy i charakterystyka twórczości polskich artystów znajdują się również w: jolanta maurin-Białostocka 
i in. (zespół red.), Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających zmarłych przed 1966 rokiem. 
Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 1-9 plus Uzupełnienia i Sprostowania do tomów 1-6 (wrocław: zakład 
narodowy im. ossolińskich; warszawa: wydawnictwo „krąg”, instytut sztuki pan, 1971-2013). poza 
siemiradzkim, pozostali artyści, którzy zmarli w rzymie mają swoje biogramy w cennej pracy marii ireny 
kwiatkowskiej, Groby polskie na cmentarzach Rzymu. Monumenta Poloniae in Italia, 2 (warszawa: instytut 
sztuki pan, Fundacja rzymska im. j. s. umiastowskiej, 1999). 

3  jan wszołek, „zofia katarzyna odescalchi z Branickich (1821-1886)”, w: Polski Słownik Biograficzny, 
t. 23 (warszawa: instytut historii pan, 1978), 535-536; tenże, http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/zofia-
katarzyna-odeschalchi-z-branickich (dostęp 17.04.2018). zofia z Branickich była żoną rzymskiego księcia 
liwiusza iii erba odescalchi. po ślubie w monachium w 1841 roku osiedli w rzymie. 

4  o. „nasi artyści w rzymie”, Tygodnik Ilustrowany Vii, seria V (1893), 309-310, 363.

http://www.bkpan.poznan.pl/projekty-zakonczone/JW70/artyst.htm
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spotykali się „rzymscy” polacy, a szczególnie artyści, był lokal Antico Caffé Greco na 
via condotti 86 w pobliżu schodów hiszpańskich5. w kawiarni założono polski klub, 
w którym prowadzono ożywione dyskusje na różnorodne tematy, wymieniano poglądy, 
wprowadzano i zapoznawano przybyszów-rodaków z innymi bywalcami klubu, czytano 
polską prasę, organizowano małe wystawy prac artystycznych. 

na łamach artykułu zostaną wspomniani tylko wybrani artyści, gdyż nie sposób 
omówić dokonania wszystkich, choćby tych najważniejszych w tak syntetycznym opra-
cowaniu. nierzadko, twórczość wielu z nich była bardziej znana i lepiej rozpoznawana 
we włoszech niż w polsce. jednakże, swoim dorobkiem oraz szeroką działalnością 
społeczną i artystyczną na terenie italii przyczyniali się do zacieśniania polsko-włoskich 
relacji w zakresie sztuki. ich pośredni lub bezpośredni wkład do rozwoju życia kultural-
nego prowincji środkowoeuropejskiej jest niekwestionowany. szczególnie, że twórcza 
działalność każdego z nich przypadała na wyjątkowo trudny okres w polskiej historii. 
Brak własnej państwowości był odczuwalny przez każdego polaka, zarówno pozostają-
cego na terenach okupowanych przez zaborców, jak i tym bardziej na emigracji. z kolei, 
państwo włoskie w ii połowie XiX wieku było już zjednoczone (1861), tworzono nowe 
struktury państwowe, społeczne, gospodarcze. italia otwarła się na świat. oferowała 
to, co miała najlepszego czyli wyjątkową naturę, urokliwe miejsca, ogromne bogactwo 
dzieł sztuki i kultury łacińskiej, nowoczesne idee w nauce i gospodarce. 

prezentowany tekst podzielono na dwie części w układzie chronologicznym: wybrani 
artyści, którzy tworzyli i zmarli we włoszech oraz ci, którzy tam doskonalili warsztat 
i wrócili do kraju. z uwagi na zamiar przytoczenia wielu znaczących nazwisk we wspo-
mnianych grupach, artykuł ma bardziej charakter opisowy niż analityczny. tym bardziej, 
że każdej z wymienionych osób można by poświęcić oddzielne opracowanie czy nawet 
niezależną monografię. zasadniczym celem autorki jest przywołanie konkretnych oso-
bowości i przypomnienie ich związków z kulturą włoską. również artyści, którzy na 
stałe pozostali we włoszech starali się wystawiać swe prace w polskich galeriach sztuki, 
dzięki czemu możliwe było obserwowanie ich dokonań i rozwoju artystycznego.

i.
w drugiej połowie XiX wieku swą artystyczną obecność w wiecznym mieście 

zaznaczył aleksander stankiewicz (1824-1892). po warsztatach u Franciszka ksa-
werego lampiego, włoskiego malarza działającego w polsce i aleksandra kokulara, 
a także studiach w petersburskiej akademii sztuk pięknych (1843-1846) wyjechał 

5  kawiarnia założona w 1760 roku szybko stała się artystycznym salonem rzymu. por. ligia henczel-
wróblewska, Dzieje Polaków we Włoszech (poznań-kalisz: wydział pedagogiczno-artystyczny uam, 
2006), 105; marek Borucki, Polacy w Rzymie. Od czasów Mieszka I do Jana Pawła II (warszawa: książka 
i wiedza, 1995), 135. 
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do włoch w ramach rządowego stypendium i osiadł w rzymie w 1848 roku6. Był to 
rok wyjątkowy dla europy, gdyż wraz z rewolucyjnymi ruchami (wiosna ludów), 
przedstawiciele różnych narodów przemieszczali się do innych krajów7. stankiewicz 
był bardzo uzdolnionym malarzem, lecz, według znawców sztuki, nie wykorzystywał 
wystarczająco swego talentu. madeyski tak o nim pisał: „niestety – za miękkim, za 
usłużnym... był stankiewicz, przyjezdni przepadali za jego towarzystwem, nadużywali 
usłużności. pozostało po nim najmilsze wspomnienie u tych, którzy go znali, ale jako 
artysta zmarnował świetne zdolności [...]”8. jako miłośnik kultury włoskiej szczególnie 
cenił rzym z otaczającą go aurą niewiarygodnie wyjątkowego połączenia starożytności 
ze współczesnością. doskonale znał jego historię i bieżące wydarzenia. swoją wiedzę 
i erudycję wykorzystywał podczas oprowadzania po wiecznym mieście turystów i osób 
znajomych. Był świadkiem ważnych wydarzeń, jak np. utworzenie i upadek republiki 
rzymskiej (1849), walki o wyzwolenie miasta, toczone przez żołnierzy generała giu-
seppe garibaldiego, wkroczenie wojsk włoskich i upadek państwa kościelnego (1870), 
zakończone ogłoszeniem rzymu stolicą zjednoczonych włoch. z rzymskiej wiedzy 
stankiewicza skorzystał m.in. henryk sienkiewicz, który swoje wrażenia tak ujął: „kto 
się chce z rzymem bliżej zapoznać, obserwować tutejsze życie prawdziwe, zanurzyć się 
w jego nurty, ten lepszego przewodnika jak stankiewicz znaleźć nie potrafi”9. 

wśród rzymskiej polonii artystycznej stankiewicz szybko zyskał popularność. Był 
osobą towarzyską i lubianą, poznał język włoski, zapraszano go do grona polaków 
i włochów. malował najczęściej akwarelą. w początkowym okresie twórczości były 
to przede wszystkim portrety (m.in. rodziny mycielskich) i obrazy religijne (otrzymał 
order św. sylwestra za płótno Papież Pius IX błogosławiący lud). w jego późniejszych 
dziełach widoczne są nawiązania do rodzajowego malarstwa włoskiego, w których 
ukazywał charakterystyczne typy osobowości, sceny z postaciami wieśniaków. do ce-
nionych i znanych obrazów stankiewicza należą studia: Rzymianka, Pifferaro, Włoszka, 
Włoch, Pastuszek rzymski, Kobieta w zawoju, Główka, Wędrowny kobziarz. cieszyły 
się one sporym powodzeniem wśród turystów odwiedzających italię. od początku lat 
60. XiX wieku wystawiał obrazy w towarzystwie zachęty sztuk pięknych (tzsp) 

6  Borucki, Polacy w Rzymie, 134. w literaturze przedmiotu podawane są również inne daty osiedlenia 
się stankiewicza w rzymie, np. rok 1846 w: Słownik malarzy polskich. Od średniowiecza do modernizmu, 
t.1 (warszawa: arkady, 1998), 191; lub rok 1853 w: kwiatkowska, Groby polskie, 40-41. skalska-miecik 
podaje, że stankiewicz w latach 1851-1852 przebywał w warszawie, potem jednak powrócił na stale do 
rzymu. por. lija skalska-miecik, „twórczość aleksandra stankiewicza”, Rocznik Muzeum Narodowego 
w Warszawie, XXV (1981), 205 i n.

7  29 marca tegoż roku adam mickiewicz założył w rzymie legion swojego imienia, w skład którego 
wchodzili również młodzi artyści przebywający w italii. wędrując na północ włoch rozgłaszał polskie idee 
niepodległościowe i zjednywał włochów do ich wspierania. ligia henczel-wróblewska, Polacy w kulturze 
Piemontu w XIX wieku i w pierwszych dekadach XX wieku (poznań: instytut historii uam, 2014), 56-76.

8  o. „nasi artyści w rzymie”, 363.
9  Borucki, Polacy w Rzymie, 134.
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oraz w krakowie i lwowie, biorąc udział w polskim życiu artystycznym. jego dzieła 
znajdują się obecnie w zbiorach muzealnych warszawy, poznania, krakowa, a także 
moskwy, kijowa i petersburga. chorym artystą w ostatnich latach życia opiekował się 
mieszkający w rzymie henryk siemiradzki. stankiewicz spoczywa na zabytkowym 
rzymskim cmentarzu campo Verano.

w tym samym miejscu spoczął trzy lata później henryk cieszkowski (1832-1895). 
ukończył w warszawie studia w szkole sztuk pięknych (1856) pod kierunkiem chri-
stiana Breslauera i po dwóch latach, dzięki rządowemu stypendium, wyjechał do włoch 
i osiadł w rzymie. najczęściej malował weduty, przedstawiające różne zakątki miasta 
i okolice, które chętnie nabywali handlarze obrazów, by sprzedawać je dalej do stanów 
zjednoczonych oraz anglii. jego dzieła cieszyły się popularnością i uznaniem także 
w kraju. Były wystawiane m.in. w warszawie w tzsp, w salonie krywulta, w towarzy-
stwie przyjaciół sztuk pięknych (tpsp) w krakowie, w muzeum narodowym i galerii 
towarzystwa przyjaciół nauk w poznaniu (do 1939 roku Kampania rzymska z Tybrem 
w okolicy Aqua Acetosa). obecnie wiele dzieł cieszkowskiego znajduje się w zbiorach 
muzeów narodowych warszawy (Pejzaż włoski, Zamek św. Anioła w Rzymie, Ruiny 
o zachodzie słońca, Ruiny starożytne) i krakowa (Kościół św. Piotra w Rzymie o zacho-
dzie słońca)10. 

w rzymskiej dzielnicy artystów przy via del Babuino urządził swoją pracownię ste-
fan Bakałowicz (1857-1947), który po studiach w warszawie m.in. u w. gersona i w pe-
tersburgu, wyróżniany licznymi medalami przybył do italii w 1882 roku. w rzymie 
ożenił się z giuseppiną aloisi i w grobowcu jej rodziny spoczywa na campo Verano. 
Fascynował go świat starożytny, dlatego też chętnie malował niewielkie scenki rodzajo-
we, często anegdotyczne, z życia antycznej grecji i rzymu (m.in. Kassandra prorokuje 
upadek Troi, Młody Katullus, Edykt Mariusza, Kwiaciarka w Pompei, Pastorale, Sąd 
przed Pretorem, Zakład o gladiatora). po wyprawie do egiptu w 1904 roku wprowadził 
do swych prac pejzaż afrykański i tematykę orientalną. namalował kilka obrazów na 
motywach powieści sienkiewicza Quo vadis (m.in. Winicjusz i Ligia)11. w 1893 roku 
pisano o jego twórczości:

specjalnością Bakałowicza są tematy rodzajowe z życia klasycznego greckiego 
i rzymskiego – tudzież z życia klasycznego wschodu. […] obrazy jego, przeważnie 

10  elżbieta szczawińska, „cieszkowski henryk”, w: Słownik Artystów Polskich i obcych w Polsce 
działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 1, red. jolanta maurin-Białostocka (wrocław: zakład narodowy 
im. ossolińskich, 1971), 354-356; kwiatkowska, Groby polskie, 40-41; taż sama, „henryk cieszkowski”, 
w: Słownik Polaków i instytucji polskich we Włoszech, seria „polonia włoska”, red. kazimierz dopierała, 
hieronim Fokciński si, t. 1 (Bydgoszcz: wydawnictwo akademii Bydgoskiej, 2002), 18-19; h. d., „henryk 
cieszkowski. wspomnienie pośmiertne”, Tygodnik Ilustrowany 48 (1895), 411.

11  kwiatkowska, „Bakałowicz stefan”, w: Słownik Polaków i instytucji polskich we Włoszech, 10-11.
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niewielkich rozmiarów, są wykończone z nadzwyczajną drobiazgowością i subtelnością 
i zbliżają się tym samym do rodzaju miniaturowego12.

jego warsztat charakteryzował się akademicką manierą wzbogaconą o żywą kolory-
stykę, uprawiał też akwafortę. przykładał szczególną wagę do szczegółów, co widoczne 
jest w licznych portretach, które cieszyły się dużą popularnością. w okresie międzywo-
jennym namalował podobizny polskich dostojników kościoła (m.in. kardynała augusta 
hlonda, arcybiskupa jana cieplaka). od 1903 roku swoje prace wystawiał w tzsp 
i w salonie sztuki s. kulikowskiego w warszawie. wysyłał również obrazy na wystawy 
do monachium, londynu i rosji, gdzie znajdowały wielu nabywców. w muzeum na-
rodowym w warszawie znajdują się obecnie takie dzieła Bakałowicza, jak m.in. Dama 
w białej sukni, Portret pani w ogrodzie, Portret mężczyzny we fraku, Madonna, Portret 
damy w białej sukni, Krużganek. natomiast w wileńskim państwowym muzeum sztuk 
pięknych - Portret abpa Jana Cieplaka13. 

mało informacji jest o malarzu izydorze Bardzkim (1864-1941), który część swego 
artystycznego życia spędził w italii. pozostała po nim pamiątkowa tablica na campo Ve-
rano. pewne jest, że wspólnie z mieszkającymi wówczas w rzymie edwardem okuniem 
(1872-1945) oraz Feliksem michałem wygrzywalskim (1875-1944) sporządził koloro-
we rysunki 15 pasów polskich do katalogu kolekcji hrabiego izydora czosnowskiego, 
wydanego w 1926 roku w watykanie. czasopismo „sztuki piękne” podaje tę informację 
w szpalcie „książki i czasopisma”: 

katalog kolekcji pasów polskich hr. izydora czosnowskiego (rzym, typografia waty-
kańska 1926). po przedmowie właściciela (w którego cennych zbiorach prócz dzieł sztu-
ki mieści się niejeden inkunabuł), następuje opis dokładny 30 pasów a wreszcie 15 ich 
barwnych podobizn odbitych u dunasiego według malowideł e. okunia, j. Bardzkiego, 
wygrzywalskiego. zbytkowe to wydawnictwo wyszło tylko w 300 egzemplarzach14. 

nie wiadomo czy Bardzki, tak jak okuń, uczestniczył aktywnie w życiu polskiej 
kolonii artystycznej w rzymie czy też, jak wygrzywalski, poślubił włoszkę i osiadł 
w italii. na tablicy nagrobnej znajduje się tylko lakoniczna informacja złożona z imie-
nia, nazwiska, dat urodzin i śmierci oraz wykonywanej profesji15. 

12  o. „nasi artyści w rzymie”, 363.
13  janusz derwojed, „Bakałowicz stefan”, w: Słownik artystów polskich, t.1, 72 i n.; informacje o miejscu 

spoczynku Bakałowicza w grobie rodziny żony giuseppiny aloisi pochodzą z akt zarządu rzymskiego 
cmentarza campo Verano. za: kwiatkowska, Groby polskie, 35-36; zob. o. „nasi artyści w rzymie”, 363.

14  Sztuki Polskie ii (1926), 511, http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doccontent?id=8787&dirids=1 
(dostęp 10.04.2018).

15  kwiatkowska, Groby polskie, 36-37.

http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doccontent?id=8787&dirids=1
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w polskiej literaturze przedmiotu niewiele napisano o malarzu i grafiku zygmuncie 
lipińskim (1873-1940), wnuku znakomitego polskiego skrzypka i kompozytora ka-
rola lipińskiego, który ponad połowę życia spędził w rzymie. po matce wilhelminie 
meyerbeer (reich) uznawany jest za artystę pochodzenia niemieckiego, dlatego też jego 
życie oraz dokonania artystyczne zostały przede wszystkim opisane w materiałach nie-
miecko- i włoskojęzycznych. po studiach w Berlinie (1892-1896) i w holandii (1899) 
od 1902 roku przebywał kilka lat jako stypendysta na studiach w rzymie, a trzy lata 
później zdecydował się pozostać tam na stałe16. przystąpił do niemieckiego stowa-
rzyszenia artystów oraz poślubił elinitę kümpel, chilijkę niemieckiego pochodzenia. 
w początkowym okresie tworzył pejzaże, widoki miasta i okolic oraz wnętrza archi-
tektoniczne, lecz z czasem zwrócił się ku symbolizmowi. z lat 1911-1914 pochodzą 
jego kompozycje alegoryczne, m.in. Ogród Esperyd czy akwaforty Parki, Pandora, 
Calma marina, przepełnione klasycznym spokojem, dekoracyjne, ze znakomitymi 
aktami kobiecymi. okres i wojny światowej spędził w monachium, gdzie związał się 
z kręgami artystycznymi „secesji” i „nowej secesji” oraz współpracował z wydaw-
nictwami jako ilustrator. w tym też czasie, na zamówienie cesarza Franciszka józefa 
wykonał projekty witraży do katedry w ołomuńcu (morawy) oraz do kaplicy św. jana 
nepomucena w praskiej katedrze św. wita17. w 1919 roku wrócił do rzymu i podjął 
pracę dydaktyczną w Brytyjskiej akademii sztuk pięknych. w artystycznej dzielnicy 
miasta przy via margutta 33, w pobliżu schodów hiszpańskich lipiński założył w la-
tach 20. XX wieku szkołę rysunku, grafiki i malarstwa swojego imienia. związał się 
z grupą rzymskich artystów grafików, w ramach której wystawiał prace na terenie 
włoch oraz za granicą18. do malarstwa powracał coraz rzadziej. w 1931 roku opubliko-
wał w rzymie trójjęzyczny podręcznik anatomii dla malarzy z 25 rysunkami19. w tym 
czasie tworzył przede wszystkim portrety, ekslibrisy i nagłówki papierów listowych. 
natomiast w okresie międzywojennym wykonał m.in. serię gwaszy ze scenami z życia 
watykanu za pontyfikatu papieża piusa X. w rzymie zasłynął jako świetny rysownik 
i grafik, z doskonale opanowaną techniką akwaforty. w polsce jego prace były mało 
popularne. dopiero wnuczka artysty, donatella episcopo-lipinsky podarowała część 
prac z lat 1890-1900 muzeum w łowiczu (1995) i muzeum w grudziądzu (2003-2012). 

16  w tym samym roku otrzymał nagrodę za olbrzymi fresk przedstawiający Wejście Francuzów do Lubeki 
w 1806 r. stanowiący dekorację klatki schodowej zamku w kreisau (krzyżowa) na śląsku.

17  kwiatkowska, „lipiński zygmunt”, w: Słownik Polaków i instytucji polskich we Włoszech, 69; taż 
sama, Groby polskie, 77.

18  w maju 2012 roku w rzymskiej galeria aleandri arte moderna odbyła się wystawa prac zygmunta 
lipińskiego i dario wolfa. katalog wystawy opracował emanuele Bardazzi: Sigmund Lipinsky, Dario Wolf 
& altri maestri dell’incisione simbolista (rignano Flaminio, 2012), http://www.lasoffittaspaziodellearti.it/
wordpress/wp-content/uploads/2017/03/altoBasso-2017-cs-27-3-7-il-curatore.pdf (dostęp 10.04.2018). 

19  osobne studia z anatomii odbywał lipiński podczas nauki w berlińskiej akademii sztuk pięknych. 
sigmund lipinsky, Manuale anatomico per lo studio artistico del corpo umano: 25 tavole con appendici 
delle denominazioni anatomiche in lingua francese - inglese – tedesca (roma: libreria herder, 1931-1939).

http://www.lasoffittaspaziodellearti.it/wordpress
http://www.lasoffittaspaziodellearti.it/wordpress
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zygmunt lipiński (siegmund lipinsky) spoczywa na campo Verano w grobowcu rodzi-
ny episcopo (rodzina młodszej córki).

do grupy polskich artystów, którzy osiedli we włoszech należał również poeta 
i rzeźbiarz teofil aleksander lenartowicz (1822-1893). w wyniku aktywnej działal-
ności niepodległościowej i udziału w wydarzeniach historycznych (upadek powstania 
na węgrzech i wkroczenie do galicji interwencyjnych oddziałów rosyjskich) został 
zmuszony przez pruskie władze do opuszczenia granic prus pod rygorem wydania go 
władzom rosyjskim. przez Berlin, Belgię i paryż dotarł do rzymu w 1855 roku. pozna-
wał tam sztukę antyczną, gromadził materiały do późniejszych dzieł literackich (m.in. 
Wspomnienie), podjął naukę rzeźby u henryka stattlera (1834-1877)20, który prowadził 
na zatybrzu własną pracownię, znaną i cenioną w kręgach rzymskich artystów. jego 
zauroczenie rzymem emanuje z listów do przyjaciół, np. do józefa ignacego kraszew-
skiego (1857): 

ja tu zostanę do kwietnia najdalej, a potem nad morze, ale zawsze trzymać się będę 
rzymu, bo taki to świat, co przynajmniej pychą w oczy nie kole. nędza i ruina, żebrak 
i colosseum, śpiąca kobieta przy drodze i kolumna złamana, palmy i cudowne niebo 
jasne. zresztą smutek odpowiedniejszy usposobieniu duszy niż paryska wesołość21.

studiowanie przeszłości wiecznego miasta dostarczyło lenartowiczowi wielu 
inspiracji zarówno do twórczości pisarskiej (w językach polskim i włoskim), jak i rzeź-
biarskiej. dobrze poznał miasto, a przyjaciół-artystów zachęcał do przyjazdu i zwie-
dzania rzymu, powołując się na konieczność poznania kolebki kultury europejskiej, 
tak ważnej dla każdego wykształconego człowieka. kraszewskiego namawiał: „gdy-
byś przyjechał tu kiedyś, służyłbym ci za cicerone, bo już znam tu dobrze wszystkie 
kąty i wszystkie kościoły i muzea, groby, włócząc się po nich od czasu do czasu”22. 
o niewątpliwym wpływie włoskich podróży na polaków świadczą ich wielowiekowe 
„italskie” peregrynacje23. po kilkuletnich podróżach po italii, podczas których pozna-
wał kraj, jego historię, sztukę i kulturę, lenartowicz osiadł w 1860 roku we Florencji, 
gdzie odnalazł warunki sprzyjające rozwojowi talentów pisarskiego i rzeźbiarskiego. 

20  syn malarza wojciecha kornelego stattlera (1800-1875), który w latach 1818-1827 studiował we 
włoszech (rzym, wenecja). henryk antoni stattler początkowo uczył się rzemiosła artystycznego u ojca, 
a następnie w latach 1852-1860 podjął studia na akademii św. łukasza w rzymie. poznał wówczas teofila 
lenartowicza, któremu udzielał wskazówek w zakresie rzeźby, https://culture.pl/pl/tworca/henryk-antoni-
stattler (dostęp 25.10.2018) oraz https://culture.pl/pl/tworca/teofil-lenartowicz (dostęp 25.10.2018). 

21  Borucki, Polacy w Rzymie, 126. 
22  tamże, 128.
23  por. m.in.: henryk Barycz, Spojrzenie w przeszłość polsko-włoską (wrocław: zakład narodowy im. 

ossolińskich, 1973); mieczysław Brahmer, Z dziejów włosko-polskich stosunków kulturalnych (warszawa: 
towarzystwo literackie im. a. mickiewicza, 1939); henczel-wróblewska, Dzieje Polaków we Włoszech.

https://culture.pl/pl/tworca/henryk-antoni-stattler
https://culture.pl/pl/tworca/henryk-antoni-stattler
https://culture.pl/pl/tworca/teofil-lenartowicz


64

kontynuował tam kształcenie artystyczne pod kierunkiem enrica pazziego, jednak 
przede wszystkim był samoukiem. pozostawał pod wpływem włoskiego renesansu 
i jego florenckich przedstawicieli, jak donatello, lorenzo ghiberti czy giovanni da 
Bologna. zarówno w jego utworach literackich, jak i w dziełach rzeźbiarskich domino-
wała tematyka chrześcijańskiego posłannictwa ojczyzny oraz idei niepodległościowych. 
wiele dzieł zachowało się we Florencji, m.in. w kościele santa croce – drzwi do gro-
bowca zofii z kickich cieszkowskiej (1874), inspirowane powstałymi we florenckim 
baptysterium w 1452 roku drzwiami raju (porta del paradiso) lorenza ghibertiego 
czy płaskorzeźba rozstrzelanie stanisława Bechiego (1882) wykonana na krużganku 
przy kaplicy pazzich, przedstawiająca ostatnie chwile życia toskańskiego pułkownika, 
który uczestniczył w powstaniu styczniowym 1863 roku i na rozkaz władz rosyjskich 
został rozstrzelany we włocławku24. w 1874 roku do uprawianej dotąd działalności 
artystycznej lenartowicza doszły wykłady w zakresie historii literatury słowiańskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem literatury polskiej, które prowadził na zaproszenie władz 
uniwersyteckich i akademii historii i literatury słowiańskiej im. adama mickiewicza 
w Bolonii. systematyczne cykle wykładów prowadził w latach 1879-1883, a ich teksty 
zostały opublikowane w języku włoskim25. 

lenartowicz miał również związki z kaliszem. ówczesna prasa lokalna wspomina 
o dwóch dziełach mistrza. pierwsze, to płaskorzeźba wykonana w złoconym odlewie 
brązowym (1874) znajdująca się w tabernakulum jednej z kaplic sanktuarium św. 
józefa26.

r z e ź b a. do cyborjum w ołtarzu kaplicy ś-go józefa teofil lenartowicz wykonał 
w płaskorzeźbie poznanie chrystusa przez uczniów w emaus. ten utwór znakomitego 
poety i rzeźbiarza składa się z trzech figur głównych i dwóch aniołków w ornamentacji. 
nie tyle go odznacza technika, ile głębokie w traktowaniu uczucie, prostota pomysłu, 

24  stanislao Bechi spoczywa na krakowskiej skałce w krypcie zasłużonych. por. jan władysław woś, 
I Polacchi a Firenze (Firenze: università degli studi di pisa, istituto di storia medievale, 1980), 6.

25  teofil aleksander lenartowicz, Sul carattere della poesia polono-slava: conferenze (Firenze: tipografia 
di g. Barbèra, 1886). por. piotr kraszewski, „lenartowicz teofil”, w: Słownik Polaków i instytucji polskich 
we Włoszech, 66-67; kwiatkowska, Rzeźbiarze warszawscy, 231-234.

26  artysta włożył wiele trudu w wykonanie tego dzieła, pracując po 9 godzin dziennie przez dwa 
tygodnie. por. „wiadomości miejscowe i okoliczne”, Kaliszanin 28 (1874). o dziele lenartowicza por. 
także: krzysztof włoszczyński, andrzej drewicz, Kolegiata Wniebowzięcia NMP w Kaliszu, https://www.
swietyjozef.kalisz.pl/sanktuarium/34.html (dostęp 10.03.2019); małgorzata omilanowska, Architekt Stefan 
Szyller 1857-1933, (warszawa: liber pro arte, instytut sztuki pan, 2008), 315, https://www.academia.
edu/37675976/architekt_stefan_szyller_1857-1933.pdf (dostęp 10.03.2019); Katalog zabytków sztuki 
w Polsce. Powiat kaliski (warszawa: instytut sztuki pan, 1960), 16; z kolei w publikacji: michał gradowski, 
magdalena pielas, Katalog złotnictwa w zbiorze dokumentacji specjalistycznej Krajowego Ośrodka Badań 
i Dokumentacji Zabytków w Warszawie (warszawa: krajowy ośrodek Badań i dokumentacji zabytków, 
2006), cz. 1 i 2, nr kat. 197/27, 279-280 (cz. 1) i il. 63 (cz. 2) jest wspomniane, że tabernakulum wykonano 
w zakładzie Braci łopieńskich, ale brak informacji o płaskorzeźbie autorstwa lenartowicza. 

https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Sanktuarium/34.html
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Sanktuarium/34.html
https://www.academia.edu/37675976/Architekt_Stefan_Szyller_1857-1933.pdf
https://www.academia.edu/37675976/Architekt_Stefan_Szyller_1857-1933.pdf
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i swobodna w układzie fantazja. winniśmy wielką wdzięczność tym, którzy dołożyli sta-
rań, że miasto nasze posiadło choć tak drobny utwór ręki śpiewaka kaliny i wiochny27.

w kaliskiej gazecie z 21 kwietnia tegoż roku (może była to data osadzenia płaskorzeź-
by) zamieszczono dokładny opis dzieła28. z tego samego źródła dowiedzieć się można, iż 
we Florencji ofiarowano za nie lenartowiczowi 15.000 fr., natomiast w kaliszu zbiórka 
społeczna przyniosła 255 fr.29, co pokazuje skalę trudności w podejmowaniu działań 
artystycznych w społeczeństwie skazanym jedynie na mecenat społeczny. o drugim 
dziele teofila lenartowicza wspomina „gazeta polska” z 1875 roku: 

miasto kalisz posiada w swych murach dwie cenne rzeźby dłóta lenartowicza. jedną 
z nich są drzwiczki do cyborium, znajdującego się w kaplicy św. józefa w farnym 
kościele (galwanoplastyka), a drugą, płaskorzeźba z kararyjskiego wykuta marmuru, 
przedstawiająca chrystusa wskrzeszającego łazarza, pomieszczona w ołtarzu nowowy-
budowanej kaplicy przy szpitalu św. trójcy. 

według opinii znawców, powiada „kaliszanin”, w tem ostatniem dziele noszącem 
na sobie cechę głębokiego religijnego natchnienia, znać rękę mistrza. opromieniona 
aureolą świętości postać chrystusa, tchnie taką łagodnością i powagą zarazem, że mi-
mowolnie trzeba uchylić czoło i ukorzyć się przed majestatem boskiego wskrzesiciela. 
postać łazarza więcej realistycznie pojęta, silny stanowi kontrast z wyidealizowaną 
figurą chrystusa. w twarzy pierwszej postaci przebija duch ludzki, z twarzy drugiej 
duch boski. słowem, w dziele lenartowicza na pierwszy rzut oka poznać można, że 
chrystus jest tu Bogiem, łazarz – człowiekiem30.

te kilka przykładowo wspomnianych i znaczących w polskiej kulturze osób, ilu-
struje nieustającą moc przyciągania „italskiej krainy”, jej wpływu na kształtowanie 
u przybyszów nowoczesnego postrzegania humanistycznego. wskazuje na ich potrzebę 
uzupełniania zdobywanej w ojczyźnie wiedzy o nieznane im dotąd elementy europej-
skiego dziedzictwa, ale też aktualnych trendów artystycznych. dobry przykład stanowią 
przywołane wyżej dzieła teofila lenartowicza, które znalazły swe miejsce w kaliszu.

27  „noworocznik kaliski na rok przestępny 1876” (kalisz, 1875), 52.
28  drzwi do tabernakulum przedstawiały jezusa z uczniami w emaus. zbawiciel łamie chleb, jeden 

z uczniów siedzi na sieciach przy stole zasłuchany w jego słowa, drugi, rozpoznając go, wstaje poruszony. 
wokół znajdują się postacie aniołów i cherubinów. por. „wiadomości miejscowe i okoliczne”, Kaliszanin 31 
(1874).

29  tamże.
30  „gazeta polska” 265 (1875), 3. w przytoczonym cytacie zachowano oryginalną pisownię. 
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ii.
drugą grupę osób, które wywarły niewątpliwy wpływ na kreowanie polsko-włoskich 

kontaktów artystycznych na przełomie XiX/XX wieku stanowią artyści, dla których 
pobyt w italii był pewnym epizodem na drodze ich artystycznej działalności. wielu 
z nich doskonaliło swój warsztat w zagranicznych ośrodkach, takich jak monachium, 
petersburg czy paryż. niektórzy docierali do italii, czy to wracając z wojaży po europej-
skich stolicach sztuki, czy też świadomie wybierając możliwość wzbogacenia warsztatu 
u włoskich mistrzów. doświadczenia zdobyte za granicą wykorzystywali w edukacyjnej 
aktywności po powrocie do kraju, przekazując swym uczniom nowatorskie idee, wy-
mogi, odmienne spojrzenie na sztukę i człowieka. na łamach niniejszego artykułu nie 
sposób wymienić choćby części tych artystów, którzy włoskie inspiracje uwidocznili 
w swych dziełach. wielu z nich, kształcąc kolejne pokolenia malarzy czy rzeźbiarzy, 
wykazywało wpływy włoskiej sztuki, kultury i natury na rozwój własnych warsztatów. 
ci, którzy dłużej przebywali we włoszech, stawali się zazwyczaj rozpoznawalni w tam-
tejszym środowisku artystycznym. niejednokrotnie, uznanie dla ich twórczości odbijało 
się głośniejszym echem za granicą niż w ojczyźnie. 

artystą, który stosunkowo długi czas spędził w rzymie był pius weloński (1849-
1931)31. uczył się w warszawskiej klasie rysunkowej (1867-1870), jednocześnie 
pracując w zakładach rzeźbiarskich Faustyna j. cenglera i andrzeja pruszyńskiego. Był 
stypendystą tzsp i od 1872 roku kontynuował studia w akademii sztuk pięknych w pe-
tersburgu, zdobywając najwyższe odznaczenia z Prix de Rome na zakończenie (1877). 
od 1878 roku, przez kilkanaście lat aktywnie działał w zakresie rzeźby i malarstwa. po 
niedługich pobytach w Berlinie i paryżu, osiadł w rzymie gdzie urządził pracownię na 
via margutta. jego pierwszym dziełem, które zapewniło mu od razu miejsce w rzędzie 
najwybitniejszych rzeźbiarzy, był powstały w rzymie: Gladiator (1880). ma kilka odle-
wów w brązie i jeden odkuty w marmurze. sławę welońskiego utrwaliły kolejne dzieła, 
jak Sclavus Saltans (1886), Prometeusz (1896) oraz rzeźby o tematyce rodzajowej czy 
mitologii słowiańskiej, np. posąg starego barda słowiańskiego Bojan (1882), prezento-
wany jako arcydzieło na wystawach w rzymie i paryżu czy też wykonana w marmurze 
Kalina (inaczej Ligia, 1893). o popularności i sukcesie międzynarodowym Gladiatora 
zadecydowały zarówno perfekcja wykonania rzeźby, jak i temat, nawiązujący do sta-
rożytnego rzymu, którego dzieje rodziły pod koniec XiX wieku zbiorową fascynację 
zarówno w europie, jak i na innych kontynentach. dowodem na to jest m.in. międzyna-
rodowy sukces malarstwa henryka siemiradzkiego czy sienkiewiczowskie dzieło o za-
sięgu światowym – Quo vadis. wysoka wartość artystyczna prac welońskiego szybko 
umieściła go w gronie najwybitniejszych rzeźbiarzy. w rzymie pozostawił po sobie 

31  piotr szubert, Pius Weloński, https://culture.pl/pl/tworca/pius-welonski (dostęp 28.02.2019); por. 
kwiatkowska, Rzeźbiarze warszawscy XIX wieku, 278-287; także: „zgon znakomitego artysty-rzeźbiarza”, 
Gazeta Lwowska 245 (1931), 4.

https://culture.pl/pl/tworca/pius-welonski
http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-content?id=43443
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gazeta_Lwowska_(1810%E2%80%931939)
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trwałe pamiątki, m.in. dzieła malarskie w kościele san carlo przy via del corso czy 
jedną z kopii Gladiatora, która przez wiele lat znajdowała się w eksponowanym miejscu 
najbardziej artystycznej dzielnicy miasta – na rogu piazza di spagna i via del Babuino32. 
do czołowych dzieł należy nagrobek kardynała włodzimierza czackiego w kościele 
s. pudenziana, wykonany z wielobarwnych marmurów oraz z brązu (1890), który był 
ulubionym materiałem rzeźbiarza. koncepcja artysty nawiązująca do średniowiecznych 
pomników tumbowych, z gotycyzującą niszą w tle oraz postacią kardynała o wyrazi-
stych rysach spoczywającą na tumbie, wzbudziła wielkie uznanie w ówczesnym środo-
wisku polskim33. weloński współpracował z uznaną rzymską odlewnią firmy alessandra 
nellego (Fonderia nelli)34. po ponad 20 latach, w związku z licznymi zamówieniami 
artystycznymi z kraju, wrócił do warszawy w 1899 roku, gdzie otrzymał pracownię 
w zamku królewskim. założył własną odlewnię, do której sprowadził na krótki okres a. 
nellego. przez wiele lat był profesorem i dyrektorem szkoły rysunkowej w warszawie 
(1907-1914), gdzie przede wszystkim uczył modelowania. a od 1924 roku pełnił funkcję 
dyrektora prywatnej szkoły sztuk pięknych im. wojciecha gersona. weloński cieszył 
się też sławą świetnego portrecisty (m.in. portrety sienkiewicza, siemiradzkiego, czo-
snowskiego). jego sztuka rzeźbiarska oscyluje między eklektyzmem a naturalizmem, 
czego przykładem jest najbardziej spektakularne „polskie” dzieło – monumentalne Sta-
cje Męki Pańskiej na wałach jasnogórskich (1901-1912). weloński pozostawił też kilka 
dzieł malarskich, utrzymanych w konwencji realistycznej, między innymi obrazy religij-
ne: Św. Olaf (kościół s. carlo al corso w rzymie), Wniebowstąpienie Pańskie (katedra 
w płocku). z kolei jego obrazy rodzajowe (Sielanka, Błędne ogniki) zostały zakupione 
przez rodzinę potockich do krzeszowic35. o uznaniu dla welońskiego i jego działalności 
artystycznej świadczy fakt, że był członkiem korespondentem polskiej akademii umie-
jętności oraz honorowym profesorem akademii sztuk pięknych w petersburgu.

od 1898 roku, przez ponad 20 lat mieszkał w rzymie i wiele podróżował po italii 
edward Franciszek okuń (1872-1945) – malarz, ilustrator, rysownik36. okresowo prze-
bywał też we Florencji, sorrento, amalfi, capri i w podrzymskim anticoli corrado. 
aktywnie uczestniczył w życiu polskiej kolonii artystycznej, w spotkaniach w Antico 

32  oryginał Gladiatora znajduje się w muzeum narodowym w krakowie.
33  koncepcja tumby została powtórzona w nagrobku kard. jerzego radziwiłła na wawelu, zaprojektowanego 

w 1904 roku przez stefana szyllera, z posągiem piusa welońskiego. por. tadeusz chrzanowski, marian 
kornecki, Polskie pomniki w świątyniach Rzymu. Monumenta Poloniae in Italia (warszawa: instytut sztuki 
pan, Fundacja rzymska im. j. s. umiastowskiej, 1994), 189-190.

34  został tam wykonany odlew krakowskiego pomnika adama mickiewicza.
35  kwiatkowska, „weloński pius”, w: Słownik Polaków i instytucji polskich we Włoszech, 121-122
36  irena kossowska, Edward Okuń, https://culture.pl/pl/tworca/edward-okun (dostęp 28.02.2019); 

małgorzata Biernacka, „okuń edward Franciszek mateusz”, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce 
działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 6, red. katarzyna mikocka-rachubowa, małgorzata Biernacka 
(warszawa: instytut sztuki pan, 1998), 222-225; Biernacka, „artyści polscy w rzymie w latach 1900-
1914”, w: Sztuka Europy Wschodniej 3 (2015), 79.

https://culture.pl/pl/tworca/edward-okun
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Caffè Greco, gdzie do dzisiaj znajduje się portret mickiewicza jego autorstwa. w pra-
cach okunia przewija się włoska tematyka rodzajowa, pejzaże (m.in. Widok z okna, 
1905 czy Autoportret z Sycylijką, 1913), powtarza się też motyw kobiety z długimi 
falistymi włosami o miedzianej barwie, ubranej w renesansowe suknie (często pozowała 
mu żona, zofia wanda tolkemit). okuń uważany jest za współzałożyciela w rzymie 
(1917) polsko-włoskiej loży wolnomularskiej „polonia”, która zrzeszała wielu polaków, 
przebywających w tym okresie we włoszech37. wraz z żoną prowadzili otwarty dom, 
w którym spotykało się wielu znamienitych polaków, mieszkających bądź będących 
przejazdem w rzymie, jak np. jan kasprowicz, któremu ilustrował zbiory wierszy. do 
polski powrócił w 1921 roku i osiadł w warszawie, gdzie w kolejnych latach pracował 
jako profesor malarstwa w szkole sztuk pięknych im. wojciecha gersona (1930-1934). 
w jego dorobku znajdują się pejzaże, portrety (m.in. Autoportret z żoną, Portret własny 
w stroju hiszpańskim), sceny symboliczno-rodzajowe i alegoryczne (np. Sen Pagani-
niego, Filistry, Nokturn, Sonata Beethovena, Herodiada, Salome), ujawniające duże 
poczucie koloru i talent dekoracyjny. pozostawił sporo rysunków m.in. dla warszawskiej 
„chimery” i innych pism, jak „tygodnik ilustrowany, „świat”, „sfinks” wykonał piór-
kiem i tuszem wiele projektów okładek, inicjałów, przerywników i ozdób. jego talent 
można również podziwiać w licznych ekslibrisach czy ilustracjach książkowych do 
tomów poezji jana kasprowicza czy leopolda staffa38.

rzeźbiarz marceli guyski (1830-1893) po studiach w warszawie, w celu pogłębiania 
warsztatu wyjechał w 1857 roku do italii, najpierw do Florencji i Bolonii, a później 
na wiele lat osiadł w rzymie, doskonaląc umiejętności artystyczne u znakomitego 
rzeźbiarza adama tadoliniego39. swój kunszt artystyczny wykazał guyski w znamie-
nitym dziele, jakim jest pomnik grzegorza XVi w bazylice św. piotra. tym samym, 
pozostawił w italii trwały ślad swych twórczych dokonań. wiele jego dzieł powstało pod 
wpływem włoskiego klasycyzmu. do rzeźb portretowych, popiersi czy medalionów (np. 
mickiewicza, słowackiego, lenartowicza, przedstawicieli arystokracji) wykorzystywał 
marmur, terakotę, gips i brąz. w pracy pedagogicznej w krakowskiej szkole sztuk 
pięknych przekazywał swoje doświadczenia z okresu włoskiego40.

37  ludwik hass, „rozwój organizacyjny wolnomularstwa w polsce międzywojennej”, w: Najnowsze dzieje 
Polski 1914-1939, t. 14, red. czesław madajczyk (warszawa: państwowe wydawnictwo naukowe,1969), 
86. okuń wraz z artystą plastykiem marianem trzebińskim byli założycielami polskiej loży masońskiej 
„kopernik”. spotkania odbywały się w jego warszawskiej kamienicy. stworzył ekslibris książek wielkiej 
loży masońskiej, a w towarzystwie zachęty sztuk pięknych, którego był wiceprezesem, wystawiał obraz pt. 
Loża masońska. w 1922 roku był przypadkowym świadkiem zamachu na gabriela narutowicza, pierwszego 
prezydenta rzeczpospolitej polskiej.

38  kwiatkowska, „okuń edward”, w: Słownik Polaków i instytucji polskich we Włoszech, 85-86.
39  adamo tadolini był m.in. autorem imponującej rzeźby św. pawła, która znajduje się na placu św. piotra 

w rzymie. por. kwiatkowska, Rzeźbiarze, 115. 
40  Barbara miodońska, „marceli guyski”, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 9 (wrocław: polska akademia 

umiejętności, zakład narodowy im. ossolińskich, 1960-1961), 197; kwiatkowska, Rzeźbiarze, 115-116.
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w 1881 roku za namową hrabiego karola lanckorońskiego, kolekcjonera i mecenasa 
sztuk, w wieku 23 lat wyjechał na dalsze studia do włoch rzeźbiarz tadeusz Błotnicki 
(1858-1928). nie dotarł, jak większość rodaków do rzymu, lecz zatrzymał się we 
Florencji. zapoznał się i zaprzyjaźnił z teofilem lenartowiczem, który udostępnił mu 
swoją pracownię. w latach 1881-1882 Błotnicki stworzył tam kilka dzieł, m.in. głowę 
chrystusa w marmurze czy popiersia adama mickiewicza. po powrocie do krakowa 
przez kilka lat wykładał kostiumologię w szkole dramatycznej. zachował się również 
rękopis jego autorstwa Historia kostiumów i haftów, na podstawie którego w 1930 roku 
został wydany w krakowie Zarys dziejów ubiorów z uwzględnieniem haftów41. 

Bolesław łaszczyński (1842-1909), który ukończył poznańskie gimnazjum marii 
magdaleny, po zdaniu egzaminu dojrzałości w Belgii podjął studia najpierw archeolo-
giczne w heidelbergu i monachium, by wkrótce przenieść się do monachijskiej akademii 
sztuk pięknych (1865-68). na dwa lata wyjechał do włoch. od 1870 roku przebywał 
dłuższy czas we Florencji, a później dotarł do rzymu. Był bacznym obserwatorem, kon-
templował i malował włoskie pejzaże, wystawiane następnie w zachęcie i krakowskim 
tpsp, m.in. Łodzie rybackie w Porto d’Ancio, Przystań rybacka w Sorrento, Ruiny portu 
Nerona w Porto d’Ancio, Zakątek rzymski. podczas pobytu we Florencji namalował 
portret bohatera mickiewiczowskiego wiersza – juliana konstantego ordona (1872). 
po powrocie do warszawy w 1877 roku zaangażował się w życie artystyczne miasta. 
swoje prace wystawiał także w krakowie, gdzie osiadł pod koniec życia. uznanie przy-
niosły mu dzieła religijne, które wykonał dla poznańskiej katedry w latach 1893-1898, 
m.in. sześć kompozycji w prezbiterium (Aniołowie u Piasta, Chrzest Polski, Założenie 
katedry, Św. Wojciech, Polska przedmurzem chrześcijaństwa, Św. Józefat Kuncewicz) 
oraz szereg obrazów ściennych, m.in. Św. Cyryl i Metody, Uzdrowienie ślepych, Ojcowie 
Kościoła, Legenda o bogatym młodzieńcu. podczas częstych pobytów w poznaniu nama-
lował również fresk dla kościoła przemienienia pańskiego, silnie nawiązujący do dzieła 
rafaela pt. Przemienienie, a także wiele portretów, które stanowiły ważną część jego 
twórczości (m.in. Portret damy z dziewczynką, Portret abpa Floriana Stablewskiego, 
Portret dzieci artysty, Portret Maksymiliana Jackowskiego). muzeum narodowe w po-
znaniu posiada w swych zbiorach kilkanaście prac tego artysty. łaszczyński zajmował 
się również działalnością publicystyczną. opracował szereg życiorysów współczesnych 
mu artystów. ponadto dostarczał kompozycji do drzeworytów dla pisma „sobótka: 
tygodnik beletrystyczny, ilustrowany”, ukazującego się w poznaniu w drugiej połowie 
XiX wieku42. 

41  helena d’abancourt, „tadeusz Błotnicki”, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 2  (kraków: polska 
akademia umiejętności, 1936), 141-142, https://culture.pl/pl/tworca/tadeusz-blotnicki (dostęp 19.04.2018).

42  łaszczyński urodził się w grabowie w powiecie wrzesińskim, w rodzinie właściciela ziemskiego 
i oficera grenadierów gwardii wojska polskiego. por. przemysław michałowski, „Bolesław łaszczyński”,  
w: Wielkopolski Słownik Biograficzny, red. antoni gąsiorowski, jerzy topolski (warszawa-poznań: 
państwowe wydawnictwo naukowe, 1981), 432.

https://culture.pl/pl/tworca/tadeusz-blotnicki
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artystą, który szesnaście lat spędził w rzymie (1871-1888) był wilhelm kotarbiński 
(1848-1921). podstawy malarstwa zdobył w warszawskiej klasie rysunkowej u rafa-
ła hadziewicza i wojciecha gersona. po uzyskaniu stypendium tzsp w 1871 roku 
wyruszył do rzymu. początkowo udoskonalał warsztat malarski pod kierunkiem Fran-
cesca podestiego w akademii św. łukasza, by wkrótce rozpocząć samodzielną karierę 
malarską. inspirował go świat antyczny, a rzym wypełniony zabytkami starożytności 
zaspokajał jego dążenia do analizy tegoż świata. uznał, że lepiej zrozumie rzymian, ich 
historię i kulturę, poznawszy język włoski, w którego opanowaniu wydatnie pomogła 
wcześniejsza znajomość łaciny. jednak, zanim osiągnął sukces otarł się o ubóstwo i cho-
roby, z których pomogli mu się wydobyć znajomi artyści rosyjscy, bracia aleksander 
i paweł swiedomscy. zaprosili go do swojej pracowni w artystycznej części miasta na 
polu marsowym (Campo Marzio) przy via margutta 5. dzięki ich pomocy, po kilku 
latach kotarbiński był w stanie otworzyć własną pracownię w rzymie (via san Basilio), 
w której udzielał lekcji rysunku i malarstwa młodym adeptom sztuki. w tym czasie 
zaprzyjaźnił się z henrykiem siemiradzkim. obaj w swych obrazach nawiązywali do 
tematyki związanej z antykiem. kotarbiński swoje prace wystawiał m.in. w rzymie, 
lwowie, warszawie. zdobył szerokie uznanie zarówno wśród innych artystów, jak i ko-
lekcjonerów, a to przysporzyło mu z czasem protektorów43. po powrocie z rzymu, osiadł 
w swoim majątku kalsk (dawny powiat słucki) i otworzył pracownię. drugą uruchomił 
w kijowie, gdzie uczestniczył w życiu artystycznym. na terenie rosji wykonał szereg 
zleceń, m.in. współpracował przy dekoracji malarskiej soboru św. włodzimierza w ki-
jowie, malowidłami ściennymi i plafonami ozdobił kilka moskiewskich i petersburskich 
salonów, a obrazami religijnymi obdarzył wiele kościołów. dzieła kotarbińskiego z lat 
90. XiX wieku oscylują wokół tematyki fantastyczno-symbolicznej. renoma, którą zdo-
był podczas długiego pobytu w rzymie przyniosła mu popularność również w polsce44. 
jego twórczość, zaliczana do nurtu romantycznego, secesji, symbolizmu i akademizmu 
pozwoliła rodzimym artystom zapoznać się z włoskimi oraz europejskimi tendencjami 
w XiX-wiecznym malarstwie.

zdecydowanie krócej w italii przebywał ludwik wiesiołowski (1854/56-1892) uwa-
żany za przedstawiciela nurtu akademickiego. rzymskie inspiracje ukazywał w swych 
dziełach, w których, jak u wielu rodaków bywających w rzymie, dominowała tematyka 
antyczna. przykładem mogą być płótna: Columbarium, Ofiary Tyberiusza, Dawid 
grający na harfie, Wyspa syren. wiele jego dzieł przedstawia również sceny rodzajowe 
z życia wsi oraz pejzaże, jak np. Przy pieleniu, W ogrodzie. wiesiołowski, swoje włoskie 

43  m.in. juraj strossmayer biskup dakowa czy mecenas sztuki władysław kościelski. por. ewa 
ziółkowska „pamięci wilhelma kotarbińskiego” Wspólnota Polska, 6 (2003), 35–36; jerzy malinowski, 
Malarstwo polskie XIX wieku (warszawa: dig, 2003), 396.

44  kwiatkowska, „kotarbiński wilhelm”, w: Słownik Polaków i instytucji polskich we Włoszech, 60.

http://wiadomosci.wspolnotapolska.org.pl/assets/uploads/pisma/6_2003.pdf
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doświadczenia artystyczne realizował po powrocie do kraju, zakładając w warszawie 
unikalną w tamtym okresie szkolę malarską dla kobiet (1887)45. 

zapomnianym i rzadko wspominanym artystą jest edward grajnert (1877-1907). 
w swoim krótkim życiu był osobą twórczą i ambitną. po studiach w krakowskiej aka-
demii sztuk pięknych (u t. axentowicza) i zdobyciu wielu nagród za swoje wczesne 
prace, udał się do italii. przez 8 lat podróżował, osiadając czasem na dłużej w miastach 
sztuki – wenecji, Florencji, rzymie. grajnert był dobrym obserwatorem, co przekładało 
się na jego twórczość. preferowanymi gatunkami były pejzaż i portrety. oprócz malar-
stwa poświęcił się studiom nad perspektywą. z włoskich czasów pochodzą znane płótna, 
m.in. Pejzaż z Tivoli i Ogrody rzymskie. dobrze poznał wieczne miasto i jego dziedzic-
two kulturowe, bogactwo sztuki, wyjątkowe miejsca. spostrzeżenia, sugestie, zalecenia 
turystyczne przekazał w opracowanym przez siebie i wydanym w księgarni polskiej we 
lwowie (1903) Artystycznym przewodniku po Rzymie. po powrocie do kraju grajnert 
podjął pracę wykładowcy w szkole artystycznej w łodzi, założonej w styczniu 1907 
roku przez kazimierza Biedrzyckiego (właściciela salonu sztuk pięknych). pracował 
tam zaledwie 4 miesiące, gdy zginął tragicznie od przypadkowej kuli46.

z wielkopolską i pomorzem związany był wiktor gosieniecki (1876-1956), malarz 
i rysownik, który urodził się w strzelnie w rodzinie mistrza malarskiego. po ukończeniu 
królewskiego gimnazjum w gnieźnie oraz szkół rzemieślniczych w Berlinie i mona-
chium, udał się w podróż artystyczną do Francji, galicji i włoch (1894-1905). zdo-
byte tam doświadczenia w malarstwie dekoracyjnym i tworzeniu witraży wykorzystał 
w działalności zawodowej po powrocie do kraju. w 1912 roku osiadł w poznaniu, gdzie 
wspólnie z malarzem henrykiem jackowskim-nostitzem i architektem antonim rejma-
nem założył zakład „polichromia”, specjalizujący się w witrażownictwie i malarstwie 
dekoracyjnym. kilka lat później, w 1919 roku, był jednym z założycieli i pierwszym dy-
rektorem szkoły sztuk zdobniczych w poznaniu, w której objął kierownictwo wydziału 
malarstwa dekoracyjnego i witrażownictwa. wykonał liczne polichromie w kościołach 
wielkopolski i pomorza, m.in. w miłosławiu, noskowie, kcyni, winnogórze, golinie, 
komornikach k/poznania czy Bydgoszczy. ponadto, opracował zabytki polskiej archi-
tektury i sztuki na ziemiach zachodnich, które ukazały się jako cykl litografii Zabytki 
Sztuki Rodzimej Polski Zachodniej. ze stanisławem witkiewiczem współpracował 
w opracowaniu zeszytów pt. Styl zakopiański. gosieniecki był też twórcą ekslibrisów. 
jesienią 1939 roku został wysiedlony i przebywał w warszawie. w okresie powstania 
warszawskiego wykonał szereg szkiców z życia ludności i toczących się walk. ma-

45  skromne informacje o ludwiku wiesiołowskim można znaleźć m.in.: Biesiada Literacka 33 (1892), 
57, http://www.gutenberg.czyz.org/word,83057 (dostęp 13.04.2018).

46  edward grajnert, Artystyczno-informacyjny przewodnik po Rzymie z planem miasta (lwów: nakładem 
księgarni polskiej B. połonieckiego, 1903). por. http://baedekerlodz.blogspot.com/2014_10_09_archive.
html, (dostęp 21.04.2018); http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/kocham-lodz/a/tragiczne-losy-
lodzian-ktorzy-tworzyli-historie-naszego-miasta-historia,11202386/ (dostęp 21.04.2018).

http://www.gutenberg.czyz.org/word,83057
http://baedekerlodz.blogspot.com/2014_10_09_archive.html
http://baedekerlodz.blogspot.com/2014_10_09_archive.html
http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/kocham-lodz/a/tragiczne-losy-lodzian-ktorzy-tworzyli-historie-naszego-miasta-historia,11202386/
http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/kocham-lodz/a/tragiczne-losy-lodzian-ktorzy-tworzyli-historie-naszego-miasta-historia,11202386/
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teriały te wykorzystał później (1945) w opracowaniu teki litograficznej zatytułowanej 
Warszawa, sierpień-wrzesień 194447. 

na przełomie XiX i XX wieku, poza głównymi ośrodkami artystycznymi w polsce 
działał rzeźbiarz, malarz i medalier jan wysocki (1873-1960). po studiach malarskich 
w akademii sztuk pięknych w monachium, od 1898 roku przez kilka lat przebywał 
w rzymie i, jak wielu artystów - rodaków, inspirował się sztuką nie tylko antyku, ale 
i renesansu. otaczające go arcydzieła, znajomość z polskimi artystami mieszkającymi 
w tym czasie w rzymie, a szczególnie przyjaźń z antonim madeyskim, u którego 
studiował technikę rzeźbiarską, wywarły wielki wpływ na postrzeganie sztuki i prze-
obrażenie z dobrze zapowiadającego się malarza w wybitnego rzeźbiarza48. później 
(1901-1904) pogłębiał warsztat artystyczny w monachium i z sukcesem wystawiał swe 
prace malarskie. w twórczości poruszał początkowo tematy fantastyczne i mitologicz-
ne, aby z czasem zwrócić się do realistycznych. po powrocie do kraju zaangażował 
się w działalność edukacyjną w polskich gimnazjach w Bytomiu i sosnowcu, gdzie 
organizował kursy rysunku. wykorzystywał tam umiejętności zdobyte za granicą, wska-
zywał uczniom nowe trendy w sztuce. przed i wojną światową, po dwuletnim pobycie 
w paryżu, przeniósł się na wiele lat do monachium49. w 1919 roku powrócił do polski 
i do działalności edukacyjnej, ale poza rodzinnym śląskiem. najpierw, od 1920 roku 
pełnił funkcję wicedyrektora w państwowej szkole przemysłu artystycznego w Byd-
goszczy i jednocześnie profesora na wydziale rzeźby i Brązownictwa. po trzech latach 
przeniósł się do poznania, aby objąć kierownictwo jednego z wydziałów w instytucie 
sztuk plastycznych. w rodzinne strony wrócił w 1940 roku, kiedy został wysiedlony 
przez niemców z poznania do sosnowca. podczas wojny prowadził tajne kursy z za-
kresu malarstwa i medalierstwa, a po jej zakończeniu ponownie podjął aktywną dzia-
łalność edukacyjną w liceum plastycznym w katowicach. wysocki pracował w różnych 
technikach artystycznych, co odzwierciedla jego twórczy rozwój. jest autorem ponad 
150 obrazów, rysunków, projektów i szkiców, ponad 220 medali, medalionów i plakiet 
wykonywanych w brązie, cynie i srebrze oraz 35 rzeźb z brązu, terakoty i majoliki. 
współpracował także z mennicą państwową, która wybiła stemplem kilkanaście medali 
okolicznościowych wg jego projektów50. 

artystą, który swoje doświadczenia ze studiów zagranicznych wykorzystywał 
w działalności edukacyjnej i kulturalnej w kraju był teodor grott (1884-1972). po stu-

47  większość spuścizny gosienieckiego znajduje się w rodzinnym archiwum, choć muzeum narodowe 
w poznaniu posiada znaczący zbiór jego akwarel, rysunków i szkiców. por. przemysław michałowski, 
„wiktor gosieniecki”, w: Wielkopolski słownik biograficzny, 214-215. 

48  joanna eckhardt, Jan Wysocki, jego rzeźby i medale (poznań, wyd.: towarzystwo numizmatyczne, 
1939); zob. http://www.muzeum.chorzow.pl/ pl/230-kolekcja-prac-jana-wysockiego-w-zbiorach-dzialu-
sztuki, (dostęp 28.04.2018).

49  podczas i wojny światowej pełnił służbę jako kartograf w niemieckiej armii na froncie włoskim.
50  andrzej wędzki, „jan wysocki”, w: Wielkopolski słownik biograficzny, 853-854. 

http://www.muzeum.chorzow.pl/ pl/230-kolekcja-prac-jana-wysockiego-w-zbiorach-dzialu-sztuki
http://www.muzeum.chorzow.pl/ pl/230-kolekcja-prac-jana-wysockiego-w-zbiorach-dzialu-sztuki
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diach na krakowskiej asp u leona wyczółkowskiego i Floriana cynka, grott wyjechał 
na stypendium zagraniczne. kilka lat przebywał we włoszech, przede wszystkim we 
Florencji, rzymie oraz na sycylii. w międzyczasie na krótko odwiedził paryż i londyn. 
po powrocie do kraju wystawiał swoje prace przede wszystkim w krakowie, gdzie pra-
cował jako kierownik biura oraz skarbnik w towarzystwie przyjaciół sztuk pięknych, 
a po ii wojnie światowej przez kilkanaście lat pełnił funkcję dyrektora i organizatora 
wystaw. grott był przede wszystkim twórcą pejzaży, jak Port o zachodzie. St. Tropez 
(1917) czy Wenecja z okna pracowni (1920), martwych natur – najczęściej z kwiatami, 
np. Kaczeńce w wazonie (1919), Róże w wazonie, Cyklameny w otwartym oknie, Kwiaty 
(1918), aktów i portretów, np. Portret damy, Portret młodej kobiety (1926) i in. chętnie 
uwieczniał starą architekturę, czego przykładem może być płótno Wnętrze Kościoła 
Mariackiego (1911), oraz sceny rodzajowe. zainteresowanie rzemiosłem artystycznym 
spowodowało, że jeszcze przed i wojną światową (1913) założył wraz z żoną wytwórnię 
kilimów produkowanych według jego projektów. wytwórnia cieszyła się dużym zainte-
resowaniem i działała do końca lat 30. XX wieku51. 

wśród tej znaczącej liczby artystów wyjeżdżających do włoch był również kaliszanin 
stanisław poraj-pstrokoński (1871-1954)52. studiował w warszawskiej klasie rysunko-
wej u wojciecha gersona. dzięki uzyskanemu stypendium hr. sobańskich wyjechał na 
dalsze studia do włoch (1892-1896). w rzymie przebywał do jesieni 1896 roku, po 
czym wrócił na krótki czas do kraju. Będąc przejazdem w kaliszu podjął się odnowienia 
ołtarzy w kaliskim kościele oo. franciszkanów53. w następnym roku wyjechał do paryża, 
gdzie osiadł, zostając członkiem polskiego koła literacko-artystycznego.

polscy artyści od wieków wyjeżdżali do włoch, aby z tego niewyczerpalnego źródła 
kultury i natury, historii i sztuki wynieść jak najwięcej twórczego natchnienia. zdobywa-
ne umiejętności przekładali na własną działalność artystyczną, wykorzystując inspiracje 
sztuką klasyczną i tamtejszą naturą. Bardzo istotny dla rozwoju rodzimej sztuki był fakt, 
że ci, którzy powrócili do kraju przekazywali kolejnym pokoleniom doświadczenia arty-
styczne, nowatorskie podejście do dzieła sztuki i do materii, wprowadzali europejskiego 
ducha na teren ojczyzny będącej pod zaborami. u niektórych, inspiracje włoskie były 
zauważalne na przestrzeni całej drogi twórczej, natomiast u innych tylko fragmentarycz-
nie, na różnych etapach ich działalności. 

nie tylko na łamach niniejszego artykułu, ale i większej całości trudno byłoby 
przeanalizować wyczerpująco dokonania wszystkich polskich artystów, którzy wywarli 
wpływ na rozwój polsko-włoskich relacji artystycznych. i to nie tylko w okresie wskaza-

51  o artyście można przeczytać m.in.: http://artyzm.com/artysta.php?id=1786 (dostęp 17.04.2018); http://
www.agraart.pl/nowe/artists/grott-teodor-polska-agra-art-aukcje-obrazy-antyki.html (dostęp 17.04.2018).

52  uczeń kaliskiej szkoły realnej. 
53  iwona Barańska, „pstrokoński-poraj stanisław”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-

Wschodniej Ziemi kaliskiej, t. 3, red. danuta wańka (kalisz: kaliskie towarzystwo przyjaciół nauk, 2007), 
338-339.

http://artyzm.com/artysta.php?id=1786
http://www.agraart.pl/nowe/artists/grott-teodor-polska-agra-art-aukcje-obrazy-antyki.html
http://www.agraart.pl/nowe/artists/grott-teodor-polska-agra-art-aukcje-obrazy-antyki.html
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nym w tytule, ale również na przestrzeni dziejów polsko-włoskich relacji kulturalnych, 
naukowych, społecznych. jednakże, ten pobieżny przegląd wskazuje na nieustanne 
zainteresowanie italią wśród polskich artystów, którzy podążali tam docelowo lub 
przejazdem, a wielu pozostało na zawsze. italia od wieków jest głównym kierunkiem ar-
tystycznych peregrynacji. cały czas urzeka obfitością natury oraz bogactwem zabytków 
i dzieł sztuki reprezentujących każdą epokę, wielością bibliotek i muzeów, serdecznością 
mieszkańców. stanowi swego rodzaju archiwum ludzkich myśli i emocji. niezmiennie 
przyciąga i fascynuje.

importance oF the polish-italian artistic contacts 
at the turn oF nineteenth and twentieth centuries 
in the deVelopment oF the cultural liFe 
oF the central-european proVince 

summary

the geographic location of italy with its mild climate and wide variety of plants was an 
excellent place to achieve the development of a culture which soon started to dominate the 
european continent. From ancient times to modern, italy has always attracted people who have 
wanted to enjoy its beauty, delve deeper into its impressive history, discover its architectural 
monuments, seek artistic inspiration, and feel the unique atmosphere of having direct contact 
with masterpieces of art. its heritage that had been created so systematically was the main reason 
that italian art and culture satisfied the intellectual, cognitive and aesthetic aspirations of its many 
visitors. people went there to be educated at the best universities, to improve their artistic skills 
with the best masters and to achieve some polish and refinement in culture. Besides Florence, 
Venice and Bologna it was rome that consistently attracted visitors from almost every corner of 
the world. it was the place where the two levels, so important to humanity, commonly occurred 
and complemented each other – the levels of the sacred and the profane. 

the history of polish-italian contacts is relatively long and rich. in the 13th century, polish 
people started to travel to italy for the same reasons as representatives of other nations did. 
For poland, which existed at the edge of european life, the mutual contacts that were created 
throughout centuries of exchange aided it entering the sphere of influence of latin culture, which 
over the centuries was strengthened in the area of scientific, artistic and cultural activities. the 
partition of the polish territories and the social-political conflicts in europe resulted in many 
polish people relocating to other countries, not only because of the wars for independence, but in 
search of better life conditions as well. among those who arrived in italy in the second half of the 
19th century were a large number of artists, writers, scientists, people of culture, diplomats and 
aristocrats. there were many who found their  place in life in italy. people like painters, sculptors 
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and literary men who sought inspiration for their creativity and took advantage of the contacts 
with the omnipresent art by enriching their knowledge and improving their artistic skill. they 
were ambassadors of polish culture in italy. some decided to settle down and continue their life 
in italy forever. some notable examples are henryk siemiradzki, wiktor Brodzki, aleksander 
stankiewicz, henryk cieszkowski, teodor rygier, aleksander gierymski, stefan Bakałowicz, 
antoni madeyski, izydor Bardzki, zygmunt lipiński and jadwiga Bohdanowicz. apart from 
siemiradzki, all were buried in the historic roman cemetery campo Verano. thanks to such 
personalities like Brodzki, madeyski and siemiradzki, rome became an excellent safe haven for 
both young polish art scholars and renowned artists as well. they succeeded in rising to promi-
nence in the circle of the poles living in rome as well as the Bohemian artists living there. their 
works were clearly distinguishable and not only stood out because of the great proficiency of their 
creators but also because they emphasised the presence and significance of polish art in europe. 
in their roman studios and houses, they organised meetings for polish artists and representatives 
of other nations in order to facilitate exchange experiences, create new international contacts, 
seek patronage and look for new opportunities to arrange art exhibitions.  

upon their return to poland, the artists attempted to make their own experiences visible both 
in their work and in educating the next generations and implemented italian and european  ar-
tistic trends and new ideas of culture and social life. some of them used their italian inspiration 
throughout rest of their artistic life, for some of them the inspiration lasted for certain periods 
of time, or just in some stages of their artistic works. among many distinguished personalities, 
the two artists that must be mentioned are pios wieloński and adward Franciszek okuń, who 
spent several years in italy as developing artists. however, the majority of artists went to italy 
merely for chance to stay and create for a short period of time. those who were among them were 
marceli guyski, wilhelm kotarbinski, Bolesław łaszczynski. it was them who worked out a new 
previously unknown path to be followed in art perception, which seemed to be essential for all 
poles living during the times of partitioned poland, for the whole art audience both in big cities 
and in the province. 

the importance of the polish-italian contacts in the field of art and culture cannot be un-
derestimated, especially in contributing to the development of polish art. a great number of the 
personalities coming from these circles have been recognized and their life and works have been 
thoroughly analysed in various biographies and general art history works. due to their artistic 
achievements, some of them have been granted their rightful place in the pantheon both of italian 
and european art. however, because of the social and political situation in partitioned poland at 
the turn of the nineteenth and twentieth century, their achievements that were appreciated and 
highly valued in italy were not as noted or acknowledged in the polish society. 





Życie artystyczne ośrodków 
środkowoeuropejskich około 1900





olimpia mitric
uniwersytet stefana wielkiego w suczawie / rumunia

stowarzyszenia i towarzystwa kulturalne na 
historycznej Bukowinie i ich rola w rozBudzaniu 
świadomości narodowej 

w okresie panowania habsburgów (1775-1918) rumuński charakter Bukowiny 
zachowano także dzięki tworzonym towarzystwom kulturalnym. lata 1848-1918 były 
okresem prawdziwego politycznego, ekonomicznego, społecznego i kulturalnego od-
rodzenia tutejszych rumunów, którzy silnie zaznaczyli swoją obecność we wszystkich 
aspektach życia społecznego. ważne dla losów narodu rumuńskiego wydarzenia z lat 
1848, 1859, 1877 silnie wpłynęły na świadomość bukowińskich rumunów. szczególnie 
istotne było zaangażowanie młodzieży studiującej w dużych, europejskich centrach 
akademickich, przede wszystkim w wiedniu, gdzie spotykali się studenci z Bukowiny, 
transylwanii i rumunii. to z inicjatywy towarzystwa studenckiego „românia jună” 
z wiednia zrodziła się idea narodowych obchodów w putnej w 1871 roku z okazji 
400-lecia wzniesienia słynnego monastyru, w którym znajduje się grobowiec hospodara 
stefana wielkiego, symbol jedności wszystkich rumunów. po raz pierwszy zgromadziły 
się wówczas, podczas tego prawdziwego święta rumuńskiego ducha, tysiące rumunów 
ze wszystkich prowincji. w stałym kontakcie z pozostałymi historycznymi rumuńskimi 
prowincjami także na Bukowinie powstały towarzystwa i stowarzyszenia polityczne, 
o charakterze kulturalnym i patriotycznym, wydawano broszury, prace naukowe, które 
popularyzowały wspólne pochodzenie rumunów, ich wspólnotę językową, kulturową, 
wspólne zwyczaje i ideę walki narodowej. wzajemne wizyty ożywiły nastroje narodowe: 
pisarze, intelektualiści, studenci, towarzystwa chóralne, kompanie teatralne z regatu 
przyjeżdżały na Bukowinę, a rumuni z Bukowiny odwiedzali regat z okazji różnych 
wydarzeń artystycznych. po inauguracji uniwersytetu czerniowieckiego (1875 rok) 
nowe pokolenia intelektualistów stały się świadome walki o postęp ludności rumuńskiej 
i rozbudzanie uczuć narodowych poprzez działalność towarzystw studenckich. 

jeśli chodzi o życie artystyczne na historycznej Bukowinie, jego promowaniem 
zajmowało się wiele towarzystw, spośród których czołowymi były: 

Towarzystwo Filharmoniczne (Societatea Filarmonică, Verein zur Förderung 
der Tonkunst in der Bukowina) założone zostało w 1862 roku w czerniowcach, 
w celu popularyzacji muzyki klasycznej poprzez koncerty z udziałem osobistości życia 
muzycznego. towarzystwo założyło szkołę muzyczną, która cieszyła się zasłużoną re-
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nomą. od roku 1924 przyznawało nagrodę dla rumuńskich kompozycji1. towarzystwo 
zakończyło działalność w 1936 roku.

Towarzystwo Muzyczne „Armonia” (Societatea Muzicală „Armonia”), założone 
zostało w czerniowcach w 1881 roku. jego powstanie było ważnym momentem dla 
rozwoju rumuńskiej muzyki narodowej i ruchu teatralnego, rozbudzając zamiłowanie 
publiczności do teatru. w towarzystwie „armonia” działały największe talenty muzycz-
ne z czerniowiec i całego regionu. organizowano, także w szkołach, koncerty muzyki 
symfonicznej, przedstawienia teatralne z udziałem aktorów-amatorów, kursy muzyczne, 
obchody upamiętniające, festiwale artystyczne, mające na celu rozwijanie wszelkich 
gatunków rumuńskiej pieśni. towarzystwo wspierało działalność wiejskich chórów po-
przez wydawanie różnych broszur i partytur. ciprian porumbescu (1853-1883)2 i tudor 
Flondor (1862-1908)3 działali jako dyrygenci, kompozytorzy i soliści instrumentalni. 
ciprian porumbescu skomponował pierwszą rumuńską operetkę Crai Nou, przyczynia-

1  mircea grigoroviță, Din istoria culturii în Bucovina (1775-1944) (București: editura didactică și 
pedagogică, r.a., 1994), 148-149; alis niculică, Din istoria vieții culturale a Bucovinei: Teatrul și Muzica 
(1775-1940) (București: casa editorială Floare albastră, 2009), 230-231.

2  spośród poświęconych mu monografii polecamy niedawno opublikowaną: leca morariu, Iraclie și 
Ciprian Porumbescu, vol. 1-4 (suceava: editura lidana, 2014-2017).

3  nicolae tcaciuc-albu, Viața și opera lui Tudor Flondor (cernăuți: institutul de arte grafice și editură 
„glasul Bucovinei”, 1933).

tudor Flondor (1862-1908), kompozytor ru-
muński. Źródło: https://ro.wikipedia.org/wiki/
tudor_de_Flondor (25.08.2018).

ciprian porumbescu (1853-1883), 
kompozytor rumuński. Źródło: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/
ciprian_porumbescu (25.08.2018).

https://ro.wikipedia.org/wiki/Tudor_de_Flondor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tudor_de_Flondor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ciprian_Porumbescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ciprian_Porumbescu
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jąc się, także pozostałą swoją twórczością (muzyką symfoniczną, kameralną, utworami 
chóralnymi, muzyką religijną, pieśniami patriotycznymi), do narodowego przebudzenia 
rumunów z Bukowiny. Ballada na skrzypce i fortepian (Balada pentru vioară și pian)4, 
zakorzeniona w lokalnym folklorze, o wielkim ładunku emocjonalnym, wykonywana 
jest do dzisiaj na całym świecie. wywiera ona tak samo silne wrażenie na dzisiejszych 
słuchaczach i wykonawcach, jakie wywierała na tych współczesnych kompozytorowi. 
tudor Flondor odegrał swoją działalnością ważną rolę w ramach towarzystwa; cała jego 
twórczość (muzyka teatralna, operetki, muzyka fortepianowa, chóralna) ma charakter 
patriotyczny i narodowy, wykraczający poza granice Bukowiny. spośród wielu jego 
utworów chóralnych wyróżnia się arcydzieło Somnoroase păsărele5. powstanie w czer-
niowcach teatru narodowego (w 1925 roku) i konserwatorium (w 1924 roku) to jedne 
z największych osiągnięć towarzystwa6. całą działalność towarzystwa (zakończoną 
w roku 1944) można odtworzyć na podstawie jego roczników.

„Klub rumuński” w Suczawie („Clubul român” din Suceava) powstał w 1887 
roku z inicjatywy grupy intelektualistów-melomanów jako towarzystwo mające na celu 
pożyteczną organizację czasu wolnego mieszkańców, rozwijające głównie muzykę 
narodową, kościelną oraz teatr. klub posiadał sekcję teatralną, bibliotekę z czytelnią 
(zaopatrzoną w rumuńskie czasopisma ze wszystkich prowincji) oraz sekcje muzyki 
wokalnej i instrumentalnej. w jego siedzibie organizowano wykłady literackie i kon-
ferencje naukowe. to tutaj znajdowało się suczawskie centrum rumuńskości, gdzie 
czytano gazety oraz omawiano kwestie lokalne i narodowe. klub przyczyniał się do 
rozwijania i podtrzymywania poczucia obowiązku i świadomości jedności narodowej7. 

Towarzystwo Rumuńskich Pań (Societatea Doamnelor Române) powstało 
w czerniowcach w 1891 roku w celach dobroczynnych i kulturalnych. szczególny 
nacisk kładło na edukację w duchu miłości do rumuńskich tradycji, w obliczu zanikania 
języka, pieśni i rumuńskiego stroju ludowego. w tym celu towarzystwo publikowało 
książki, przyznawało stypendia, nagrody i pomoc materialną, tworzyło kursy gospo-
darstwa domowego, organizowało wystawy. działalność kulturalną, we współpracy 
z innymi towarzystwami, stanowiły konferencje, obchody, spotkania, koncerty, wieczor-
ki, przedstawienia teatralne, które umacniały ideę jedności i solidarności narodowej. 
w latach 1892 i 1895 towarzystwo organizowało wystawy rękodzieła, mające na celu 
zachowanie tradycyjnej rumuńskiej sztuki ludowej. podobnie jak w przypadku pozosta-
łych towarzystw, otwierano filie w innych miastach i na wsiach8.

4  https://w.w.w.youtube.com/watch?v=fqywdikzgma (dostęp 25.08.2018).
5  https://www.youtube.com/watch?v=VB8ri8syomQ (dostęp 25.08.2019).
6  grigoroviță, Din istoria culturii, 147; niculică, Din istoria vieții culturale, 233-242.
7  emil satco, Enciclopedia Bucovinei, t. 2 (iași: editura princeps edit, 2004), 633-634.
8  grigoroviță, Din istoria culturii, 144-146.

https://w.w.w.youtube.com/watch?v=fqywdikzgma
https://www.youtube.com/watch?v=VB8Ri8syOmQ
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Związek Śpiewaczy im. Cipriana Porumbescu (Reuniunea de cântare „Ciprian 
Porumbescu”) – to jedno z największych rumuńskich towarzystw kulturalnych zało-
żone zostało w suczawie w 1903 roku w celu rozwijania muzyki narodowej, kościelnej 
i świeckiej poprzez wykonywanie rumuńskich kompozycji, organizację wieczorów 
muzycznych i przedstawień teatralnych. w jego ramach działały sekcje teatralna i mu-
zyczna, zastępując przez okres pół wieku nieistniejący profesjonalny teatr muzyczny 
i dramatyczny. w 1912 roku zmieniono statut towarzystwa, któremu nadano nazwę 
związek muzyczno-dramatyczny im. cipriana porumbescu (reuniunea muzicală-dra-
matică „ciprian porumbescu”)9. zajmował się on wydawaniem kompozycji cipriana 
porumbescu i promowaniem jego twórczości. poprzez swoją działalność był głównym 
czynnikiem promocji i rozwoju rumuńskiego ruchu muzycznego i teatralnego na Buko-
winie10. działał do roku 1948.

inne towarzystwa funkcjonowały w mniejszych miejscowościach, prowadząc 
podobną działalność w celu podnoszenia poziomu kulturowego mieszkańców, jak na 
przykład: towarzystwo klub rumuński „rarăul” (societatea clubul român „rarăul”) 
w câmpulung moldovenesc, towarzystwo kulturalne im. stefana wielkiego (socie-
tatea culturală „Ștefan cel mare”) w radowcach, towarzystwo kulturalne „Țețina” 
(societatea culturală „Țețina”) w roszy itp. w przypadku braku takiego towarzystwa, 
rumuni zrzeszali się w zwykłe kluby, gdzie ich członkowie mogli czytać rumuńskie 
książki i czasopisma11. 

ciekawą działalność w sferze artystycznej, zarówno w czerniowcach, jak i w innych 
bukowińskich miastach oraz na wsiach, prowadziły towarzystwa studenckie „junimea” 
(1878-1938) i „dacia” (1905-1938), posiadające sekcje muzyczne i teatralne12.

associations and cultural institutions 
in historical BukoVina and their role 
in awakening the national consciousness

summary

during the habsburg dominance (1775-1918), the romanian spirit of Bukovina was preserved 
also by the established cultural institutions. the period 1848-1918 represented a true political 
economic, social and cultural rebirth of the romanians of this place, their strong affirmation 

9  Victor morariu, Ștefan pavelescu, Istoricul Reuniunii Muzicale-Dramatice „Ciprian Porumbescu” din 
Suceava (1903-1938) (cernăuți: tipografia „glasul Bucovinei”, 1939).

10  satco, Enciclopedia, 643-644; niculică, Din istoria vieții culturale, 117-122, 175-176, 243-252.
11 satco, Enciclopedia, 646.
12 grigoroviță, Din istoria culturii, 168
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on all society levels. the major events in the life of the romanian people in 1848, 1859, 1877, 
awakened a strong echo in the conscience of the romanians from Bukovina. of a tremendous 
importance was the university youth in the main european centres, especially in Viena, where 
students from Bucovina, transilvania and romania used to meet. the “romania jună”(“the 
young romania”) student society in Viena was the origin of the idea of celebrating the national 
Festivity at putna in 1871, in order to celebrate 400 years since the famous monastery was built, 
the place where one can find the tomb of the voivode stephen the great, the symbol of the unity 
of the romanians form everywhere. thousands of romanians from of the provinces gathered 
here for the first time, in a true celebration of the romanian spirit. in a constant connection with 
the other romanian historical provinces, there appear in Bucovina as well political societies, 
associations and institutions with a cultural-patriotic character, there were  edited brochures and 
the scientific papers which propagated the common origin of the romanians, the communion of 
language, traditions, culture, the idea of national struggle. the reciprocal visits brightened up the 
national feeling: writers, intellectuals, students, choral societies, theatrical companies from the 
kingdom come to Bucovina, and the romanians from Bucovina go to the kingdom, with the oc-
casion of some artistic manifestations. after the creation of the czernowitz university (in 1875), 
new generations of intellectuals became aware of the fight for the progress of the romanian 
society and the awakening of the national consciousness through some student societies.  as for 
the artistic life in historical Bukovina, it was promoted by several institutions, such as:

The Philharmonic Society, founded in 1862 in czernowitz, with the aim to popularize cul-
tured music through concerts, laid the basis of a music school, which became prestigious later on. 
starting with 1924 it instituted a prize for compositions of romanian music13.

”Armonia” Musical Society, was established in czernowitz, in 1881. it represented an im-
portant moment in the development of the romanian national music and in the theatrical move-
ment. the most prominent musical personalities in czernowitz and the entire area worked within 
“armonia”. Ciprian Porumbescu (1853-1883)14 (Fot. 1) and Tudor Flondor (1862-1908)15 (Fot. 
2) functioned as conductors, composers and instrumental players. ciprian porumbescu composed 
the first romanian operetta, „Crai Nou”, contributing along the other musical creations to the 
awakening of the national consciousness of the romanians in Bukovina. Ballad for violin and 
piano (composed in 1880), inspired from local folklore, is performed also today worldwide. 

13  mircea grigoroviță, Din istoria culturii în Bucovina [History of Culture in Bukovina](1775-1944) 
(București: editura didactică și pedagogică, r.a., 1994), 148-149; alis niculică, Din istoria vieții culturale 
a Bucovinei: Teatrul și Muzica [History of Cultural Life in Bucovina: Theatre and Music] (1775-1940) 
(București: casa editorială Floare albastră, 2009), 230-231

14  z monografii mu dedykowanych, polecamy jedną z wydanych ostatnio: leca morariu, Iraclie și 
Ciprian Porumbescu, vol. 1-4 (suceava: lidana publishing house, 2014-2017).

15  nicolae tcaciuc-albu, Viața și opera lui Tudor Flondor [Life and Work of Tudor Flondor] (czernowitz: 
institute of graphic arts and “glasul Bucovinei” publishing house, 1933).
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through its entire activity, “armonia” contributed to the establishment of the national theatre 
(in 1925)  and  the conservatory of czernowitz (in 1924)16.

”The Romanian Club” of  suceava was founded in 1887 as a society due to the contribution 
of some intellectual music lovers, as a society intended to organise  the people’s free time wisely, 
cultivating in particular the national music, church music and theatre. it contributed to the de-
velopment and the cultivation of the sense of duty and of the conscience of national unity. it had 
a theatre section, a library and sections for vocal and instrumental music.17

Romanian Women’s Society was created in czernowitz in 1891, having philanthropic and 
cultural aims.  the means of cultural action, in collaboration with the other societies, were con-
ferences, celebrations, gatherings, concerts, social evenings, exhibitions, theatre performances 
which strengthened the idea of national unity and solidarity. as in the case of the other societies, 
branches appeared in other towns and in villages18.

”Ciprian Porumbescu” Musical Reunion, one of the greatest romanian cultural institu-
tions, was founded in suceava, in 1903, with a view to cultivate national, church and laic music. 
it worked with a theatre section and a musical one, replacing for half a century, the absence of 
a lyric and dramatic professional theatre . in 1912 the rules of the society were changed, and 
it was named  ”ciprian porumbescu” musical -dramatical reunion 19. its activity focused on 
editing the works of ciprian porumbescu and on promoting his repertory20. 

16  grigoroviță, Din istoria culturii,[ History of Culture] 147; niculică, Din istoria vieții culturale [History 
of Cultural Life], 233-242.

17  emil satco, Enciclopedia Bucovinei[Encyclopedia of Bukovina], tom 2 (iași: princeps edit publishing 
house, 2004), 633-634.

18  grigoroviță, Din istoria culturii [History of Culture], 144-146.
19  Victor morariu, Ștefan pavelescu, Istoricul Reuniunii Muzicale-Dramatice „Ciprian Porumbescu” 

din Suceava {History of ”Ciprian Porumbescu” Musical -Dramatical Reunion in Suceava] (1903-1938) 
(czernowitz: “glasul Bucovinei” printing house, 1939).

20  satco, Enciclopedia, 643-644; niculică, Din istoria vieții culturale [History of Cultural Life],  117-122, 
175-176, 243-252.
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jana laslaVÍkoVÁ 
historisches institut der slowakischen akademie der wissenschaften in Bratislava 

das theaterleBen in pressBurg um die wende des  
19. und 20. jahrhuderts. zwischen der unterhaltung 
und der Bildung

die geschichte des stadttheaters in pressburg (heute Bratislava) – des heute als 
historisches gebäude des slowakischen nationaltheaters (slovenské národné divad-
lo, snd) bekannten hauses – begann im jahr 1884, als sich der stadtrat aufgrund 
der empfehlung der theaterkommission zum neubau des theaters entschloss.1 das 
gebäude wurde in zwei jahren fertiggestellt und die feierliche eröffnung fand am 22. 
september 1886 in anwesenheit der repräsentanten des kulturellen, gesellschaftlichen 
und politischen lebens pressburgs, Budapest, wiens und umgebung statt. das haus 
war eigentum der stadt, die es an die theaterdirektoren und deren gesellschaften ver-
mietete, die die Vorstellungen in deutscher und ungaricher sprache veranstaltete. dieser 
Betriebsmodus wurde bis 1920 aufrechterhalten, als es infolge politischer ereignisse zur 
neuorganisation kam und im theater erstmals regelmäßige aufführungen tschechischer 
und später auch slowakischer künstler stattfanden. 

der neubau des stadttheaters im jahr 1886 und seine entwicklung bis 1920 wurden 
von der tatsache, dass pressburg seit jahrhunderten überwiegend von deutschsprachi-
gen Bürgern bewohnt wurde, entscheidend beeinflusst. Von großer Bedeutung für das 
gesellschaftliche und kulturelle leben der stadt war während der gesamten existenz 
Österreichs und später Österreich-ungarns die hauptstadt wien.2 diese tatsache kann 
einerseits der geographischen nähe, andererseits auch den gemeinsamen Bräuchen 
der Bewohner beider städte, bzw. der nachahmung des wiener lebensstils seitens 
der pressburger, zugeschrieben werden. wegen der lange drohenden gefahr türkischer 
Überfälle wie auch seiner günstigen lage war pressburg seit 1536 die krönungsstadt 
und zugleich der sitz der könige von ungarn, wo sich mit den regierungsorganen auch 
der großteil des ungarischen adels aufhielt. die enge Verbundenheit mit der kaiserstadt 

1  der vorgelegte text wurde inspiriert im folgender Beitrag: jana laslavíková, „im Brennpunkt: das 
städtische theater in pressburg in den jahren 1886-1920“, in: Musiktheater in Raum und Zeit. Beiträge zur 
Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa in 19. und 20. Jahrhundert, ed. Vladimír zvara (Bratislava: 
asociácia corpus in zusammenarbeit mit nm code, 2015), 59-87.

2  Vgl. jozef tancer, Im Schatten Wiens. Zur deutschsprachigen Presse und Literatur im Pressburg des 18. 
Jahrhunderts (Bremen: lumiere, 2008), 17. 
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fand im 18. jahrhundert während der regierung maria theresias, die mit ihren häufigen 
Besuchen die wirtschaftliche und kulturelle entwicklung pressburgs unterstützte, ihren 
höhepunkt. nach dem ende der türkischen gefahr wurden auf erlass josephs ii. im 
jahr 1783 die zentralen ungarischen Ämter nach ofen (Buda) versetzt, was einen weg-
zug eines großteils des hohen adels aus der stadt zur Folge hatte. mittels bestehender 
kontakte zu wien versuchten die pressburger, ihr schnell aufkommendes provinzielles 
image zu widerlegen.3 

zum bedeutenden ereignis für die gesamte monarchie als auch für die stadt press-
burg wurde der österreichisch-ungarische ausgleich im jahr 1867. nach überlieferten 
aufzeichnungen über die zahl und die ethnische zusammensetzung der pressburger 
einwohner stellte sich der markante wechsel nicht sofort ein; auch nach dem erlass 
des ungarischen nationale-nederlanden von 1868, das eigentlich ein sprachengesetz 
war überwog weiterhin deutsch als umgangssprache, was sich aber in den kommenden 
jahrzehnten langsam zu ändern begann. in den 1880er und besonders in den 1890er 
jahren fand eine intensive magyarisierung der einwohner statt, sodass während des 
ersten weltkriegs pressburg bereits einen deutlich ungarischen charakter hatte. neben 
den deutsch und ungarisch sprechenden stadtbewohnern weisen statistiken auf eine 
erhebliche zahl der sich zur slowakischen nationalität zählenden einwohner hin.4 sogar 
in der zweiten hälfte des 19. jahrhunderts bildeten sie nach den deutschsprachigen ein-
wohnern noch die zahlreichste gruppe.5 sie beteiligten sich aber nicht am kulturellen 
und gesellschaftlichen leben der stadt, da sie nicht zum Bürgertum gehörten.

in der zeit des theaterbaus im jahr 1886 war pressburg aus der perspektive der 
beiden hauptstädte Österreich-ungarns (wien und Budapest) eine provinzstadt im 
westen oberungarns. die Bezeichnung „provinziell“ betrachteten die stadtbewohner 
hinsichtlich ihrer berühmten Vergangenheit als beleidigend und trachteten, diesem 

3  Vgl. henrieta moravčíková, „premeny obrazu mesta. storočie plánovania a výstavby Bratislavy“, in: 
Medzi provinciou a metropolou. Obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí, ed. gabriela dudeková et al. (Bratislava: 
historický ústav saV, 2012), 129.

4  die Frage nach der ethnischen gliederung der einwohner der ungarischen städte an der wende des 19. 
und 20. jahrhunderts ist sehr kompliziert. Besonders in pressburg, das an der westlichen grenze ungarns nahe 
der wiener metropole lag und zugleich einer starken magyarisierung ausgesetzt war, erscheint die teilung 
der Bewohner auf deutsche und ungarn als problematisch. im text dieser studie werden daher die Begriffe 
ungarisch bzw. deutsch sprechende einwohner benutzt. Vgl. jozef tancer, elena mannová, „od uhorského 
patriotizmu k menšinovému nacionalizmu. zmeny povedomia nemcov na slovensku v 18. až 20. storočí“ 
in: My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít, ed. gabriela 
kiliánová, eva kowalská a eva krekovičová (Bratislava: Veda – vydavateľstvo slovenskej akadémie vied, 
2009), 351-416.  

5  das hing mit der fortschreitenden erweiterung der stadt zusammen, da sich slowakische einwohner 
vorwiegend in den Vorstädten niederließen. in pressburg wurden sie meistens als dienstboten, später als 
arbeiter in unternehmen beschäftigt. Vgl. zuzana Francová, „obyvatelia – etnická, sociálna a konfesijná 
skladba“ in: Ročenka Bratislavy (Bratislava: múzeum mesta Bratislavy, 1998), 17-38.
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ruf mit allen mitteln auszuweichen. sie setzten große hoffnungen in den neubau des 
theaters, dem sie viel mühe und beachtliche geldmittel widmeten. aus diesem grund 
war es für sie kein provinzielles theater. eine andere sichtweise hatte die ungarische 
regierung, die im theater nicht nur einen traditionellen ort der unterhaltung, sondern 
auch ein mittel zur durchsetzung nationalistischer ideen sah. die pressburger waren 
gegenüber allen entscheidungen der regierung, die das theater betrafen, sehr empfind-
lich. es repräsentierte die stadt in den augen des ganzen landes, daher waren sie un-
zufrieden mit den Verletzungen ihres rechts, selbst entscheidungen über seinen Betrieb 
zu treffen. sie konnten jedoch ohne staatliche finanzielle unterstützung die ungarischen 
theaterkompanien, die in pressburg lange ein Verlustgeschäft waren, nicht finanzieren. 
so kam es zum ineinandergreifen von unterhaltung und politik, eine tatsache, die ende 
des 19. jahrhunderts für das theater allgemein bezeichnend war, wobei das pressburger 
städtische theater keine ausnahme bildete.6

der theaterneuBau und sein BetrieB

der in der zweiten hälfte des 19. jahrhunderts verzeichnete zuwachs der stadtbe- 
völkerung machte sich auch in den Besucherzahlen des theaters bemerkbar. das Fas-
sungsvermögen des von dem grafen georg csáky 1776 erbauten theaterhauses erwies 
sich mit der zeit als ungenügend und sein zustand entsprach nicht mehr den sicher-
heitsvorschriften.7 aus diesem grund begann die stadt im jahr 1879 einen theaterneubau 
in erwägung zu ziehen. da es sich um eine finanziell sehr anspruchsvolle angelegenheit 
handelte, wurden die Verhandlungen über die notwendigkeit des neubaus bis 1881 
geführt, als die stadt zu einem positiven endergebnis kam.8 man entschied sich trotzdem 
für eine weitere saisoneröffnung im alten theater, wodurch manche auf die idee kamen, 
dass anstelle eines neubaus eine renovierung des alten gebäudes hinreichend wäre. 
zu diesem zweck wurden auch pläne verfertigt, die jedoch bald die unannehmbarkeit 
einer solchen entscheidung deutlich machten. schließlich einigte sich die stadt nach 

6  Vgl. philipp ther, In der Mitte der Gesellschaft. Operntheater in Zentraleuropa 1815-1914 (wien; 
münchen: oldenbourg Verlag, 2006), 11.

7  siehe dokumente in archív mesta Bratislavy (archiv der stadt Bratislava), magistrát mesta Bratislavy, 
mestské zariadenia Xi/5 – divadlo, škatuľa č. 2939, spisy z rokov 1881-1885.

8  im dezember 1881 wurde das wiener ringtheater von einem Brand zerstört, was zahlreiche theater, 
deren Bau in schlechtem zustand waren, als warnzeichen empfanden. kurz danach schickte kálmán tisza 
eine resolution an pressburg, wo er zu errichtung des neuen theaters aufforderte: „im uebrigen hoffe ich, 
dass das munizipium nunmehr mit aller energie alles aufbieten wird, das die stadt preßburg je eher ein 
allen auforderungen entsprechendes theater erhalte.“ otto von Fabricius, Das neue Theater in Preßburg 
(preßburg: druckerei des westungarischer grenzbote, 1886), 9. siehe weiter dokumente in archív mesta 
Bratislavy (archiv der stadt Bratislava), magistrát mesta Bratislavy, mestské zariadenia Xi/5 – divadlo, 
škatuľa č. 2939, spisy z rokov 1881-1885.
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zahlreichen diskussionen und aufgrund des ausdrücklichen wunsches von minister-
präsident kálmán tisza endgültig auf den Bau des neuen hauses, das 1886 fertiggestellt 
wurde. die zu dieser entscheidung führenden Verhandlungen wie auch der inhalt aller 
diskussionen zum Bau des neuen theaters sind ein gutes Beispiel für die gesellschaft-
lichen Veränderungen des ausklingenden 19. jahrhunderts. während das alte theater 
von graf georg csáky mit der absicht erbaut wurde, aus seiner Vermietung finanziellen 
gewinn zu ziehen, stand der neubau des theaters im mittelpunkt des interesses des 
in der zweiten hälfte des 19. jahrhunderts emporkommenden pressburger Bürgertums. 
mit der errichtung von öffentlichen gebäuden und einrichtungen demonstrierte es seine 
gesellschaftliche Überlegenheit und unabhängigkeit. die endgültige Form des neuen 
theaters sollte eine selbstpräsentation der pressburger Bürger sein, was schließlich ein 
weiterer grund für seine errichtung war.

als hauptarchitekten des städtischen theaters wurden Ferdinand Fellner der jün-
gere und hermann helmer berufen, deren theaterprojekte in der gesamten monarchie 
Österreich-ungarn und auch in weiteren europäischen ländern bekannt waren.9 die 
aufschrift auf der Front des hauses Városi színház (städtisches theater) deklarierte die 
tatsache, dass das theater von der stadt erbaut wurde und dessen einwohnern dienen 
sollte. die feierliche eröffnung des theaters fand am 22. september 1886 in anwesen-
heit des ungarischen ministerpräsidenten kálmán tisza statt, der zu diesem anlass zu 
ersten mal nach pressburg kam. das programm wurde ausschließlich aus ungarischen 
werken zusammengestellt: nach dem rakoczy-marsch wurde der prolog von mór jókai 
Lidérczfények (Irrlichter), für die eröffnung des neuen theaters verfasst, in anwesen-
heit des autors vorgetragen, und schließlich folgte die oper Bánk bán von Ferenc erkel, 
deren ersten aufzug der komponist selbst dirigierte (die weiteren aufzüge standen unter 
der leitung seines sohns sándor erkel).10 aufführende des programms waren mitglieder 
der königlichen oper und des nationaltheaters in Budapest (insgesamt 120 personen), 
die nach der eröffnung in pressburg ein viertägiges gastspiel absolvierten.11 

9  Vgl. Fritz trümpi, Brigitte marschall, warren rosenzweig, „Between monarchy and civil society. 
theatre and architectural history in austria“, in: Beyond Everydayness:Theatre Architecture in Central 
Europe, ed. igor kovačević (praha: národní divadlo, 2010), 33. siehe wieter Ferdinand Fellner, Die 
Entwicklung des Theaterbaues in den letzten fünfzig Jahren. ein Vortrag, gehalten am 26. november 1909 
in der zentralvereinigung der architekten der im reichsrate vertretenen königreiche und länder in wien 
(wien: im selbstverlag des Verfassers, 1909), 5.

10  siehe die neueste Forschung über Ferenc erkel opernkompositionen in katalin szacsvai-kim, „die 
erkel-werkstatt: die anfänge einer arbeitsteilung in der komposition“ , Studia Musicologica (2012), 27-46 
und katalin szacsvai-kim, „die erste ungarische operntragödie: Ferenc erkels Bátori mária. Quellen und 
Fassungen“, Studia musicologica (2015), 1-58.

11  das programm der darauffolgenden tage bestand aus ungarischen und nicht-ungarischen 
schauspielvorstellungen in ungarischer sprache. Vgl. lili, Békéssy, „a nemzeti színház ünnepei. az 
intézmény és a habsburg dinasztia“ in Emlékező rítusok és ünneplés. Évfordulók, jubileumok, szent évek, 
eds. gábor Barna, dóra taupert (Budapest: mta-szte Vallási kultúrakutató csoport, 2018), 193.
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nach abfahrt der gäste und dem ausklang der Feierlichkeiten wurde am 30. septem-
ber 1886 mit der eröffnung des deutschen teils der spielzeit der alltägliche Betrieb des 
stadttheaters eingeleitet. das haus war im Besitz der stadt, die es an theaterdirektoren 
und ihre gesellschaften vermietete. mit rücksicht auf die zahl der einwohner, etwa 50 
000 zu jener zeit, als auch auf die früheren erfahrungen im alten theater, dauerte die 
spielzeit sechs, manchmal sieben monate lang (in der regel ab ende september bis ende 
april, wobei als abschluss der spielzeit oft der palmsonntag, also der letzte sonntag vor 
ostern, galt). Bei der Vermietung des pressburger stadttheaters galt – ähnlich wie in 
mehreren städten ungarns mit gemischtsprachigen einwohnern – ein spezifikum, und 
zwar die teilung der sechs monate dauernden spielzeit zwischen einem deutschen und 
einem ungarischen direktor. da zum zeitpunkt der errichtung des neuen theaterbaus 
deutschsprachige pressburger die mehrheit des publikums bildeten, entschloss sich die 
stadt für eine zuteilung der günstigeren wintermonate an einen deutschen direktor. 
der rest der spielzeit gehörte dem ungarischen direktor und seiner theatergesellschaft. 
diese einteilung galt bis 1899, als die stadt das theater einem direktor mit zwei 
theatergesellschaften vermietete. zum ursprünglichen modell von zwei direktoren 
kehrte man in pressburg 1902 zurück, aber zu geänderten Bedingungen. der ungarische 
direktor bekam den günstigeren teil der spielzeit und die zahl der an ihn vermieteten 
monate erhöhte sich. trotz der aufgezwungenen Änderungen lösten sich auch weiterhin 
die deutschen und ungarischen direktoren gegenseitig ab, bis zur ankunft tschechischer 
künstler im jahr 1919 und dem Beginn ihrer regelmäßigen Vorstellungen im jahr 1920.

mit der teilung der spielzeit zwischen zwei mietern kam es zur kürzung des 
sechsmonatigen zeitraums, was für pressburg ein problem bei der suche nach einem 
qualifizierten direktor mit sich brachte, da man ihm das theater nur für einige monate 
vermieten konnte. aus diesem grund wurde zu Beginn des theaterbetriebs mit der 
ungarischen stadt temesvár (heute timișoara in rumänien, damals von einer ähnlichen 
Bevölkerungsstruktur wie pressburg) ein abkommen über das wechselseitige wirken des 
deutschen und ungarischen theaterdirektors in den theatern beider städte abgeschlos-
sen. das abkommen, dessen ergebnis die gewährleistung der halbjährigen theatermiete 
für den deutschen und ungarischen theaterdirektor war, hielt 13 jahre (1886–1899).12 
Für die sommermonate stand für die theaterdirektoren das sommertheater arena in 
petržalka zur Verfügung.13

12  Vgl. mihály Fekete, A temesvári színház története (temesvár: Buchdruckerei e. engel, 1911); maria 
pechtol, Thalia in Temeswar: Die Geschichte des Temeswarer deutschen Theaters im 18. und 19. Jahrhundert 
(Bukarest: kriterion Verlag, 1972), 190.

13  das sommertheater arena in pressburg war oft eine schule für junge schauspieler. im jahr 1893 spielte 
hier max reinhardt. Vgl. miloš mistrík, „reinhardts sommerspielzeit 1893 in preβburg“, in Max Reinhardt a 
Bratislava/Preβburg, ed. miloš mistrík (Bratislava: Veda; wien: theatermuseum, 2019), 98-125.
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die Vermietung des stadttheaters wurde aufgrund eines Vertragsabschlusses zwis-
chen dem theaterdirektor und der stadt festgelegt.14 der Vertrag beinhaltete die für die 
künstlerische und technische sicherstellung des Betriebs notwendigen Bedingungen. 
der direktor war verpflichtet, ein buntes repertoire von gewünschten schauspiel- und 
musiktheater-Vorstellungen zusammenzustellen, d. h. opern, operetten, schauspiele, 
komödien, schwänke und lustspiele zu spielen. in den letzten jahren des 19. jahrhun-
derts, aber besonders im 20. jahrhundert, gesellte sich zu ihnen modernes drama. auch 
wurden gastspiele von solisten aus den bekannten theatern in wien, Budapest und prag 
erwartet. mit der ausnahme von sog. normatagen, d. h. von kirchlichen Feiertagen wie 
weihnachten und ostern, musste der direktor im theater täglich Vorstellungen anbieten.

Für die erfüllung der anspruchsvollen künstlerischen wünsche musste der direktor 
ein angemessenes künstlerisches personal zusammenstellen15 und eine genügende zahl 
von musikern für das theaterorchester engagieren.16 die zahl der in einer pressburger 
spielzeit wirkenden schauspieler und sänger solisten (gemeinsam im deutschen und 
ungarischen ensemble) betrug etwa 30 personen. wenn der direktor regelmäßig opern 
aufführte, engagierte er in sein ensemble ungefähr vierzig solisten.17 es war nicht leicht, 
gute schauspieler und sänger zu bekommen, weil der theaterbetrieb auf sechs monate 
beschränkt war und jeder bessere künstler bemüht war, engagements in wiener oder 
Budapester theatern zu bekommen. aus diesem grund kam es oft zu umbesetzungen 
im rahmen der theatergesellschaft. das betraf vorwiegend sänger und sängerinnen, 
wodurch die einstudierung einer oper praktisch unmöglich wurde. außer guten sängern 

14  siehe dokumente in archív mesta Bratislavy (archiv der stadt Bratislava), magistrát mesta Bratislavy, 
mestské zariadenia Xi/5 – divadlo, šk. č. 2940, spisy z rokov 1886-1898.

15  im 19. jahrhundert herschte im theaterbetrieb weiterhin das system der rollenfächer. auch wenn jeder 
künstler für ein bestimmtes Fach engagiert wurde, in der praxis musste er fur mehrere Fächer einsetzbar sein. 
zum rollenfach und seine entwicklung im 19. jahrhundert siehe hans doerry, Das Rollenfach im deutschen 
Theaterbetrieb des 19. Jahrhunderts (Berlin: selbstverlag der gesellschaft für theatergeschichte, 1926) und 
anke detken, anja schonlau, Rollenfach und Drama: Europäische Theaterkonvention im Text (tübingen: 
narr Verlag, 2014). 

16  Bis 1906 hatte pressburg kein ständiges städtisches orchester, aber der kirchenmusikverein zu st. 
martin hatte ein orchester und in der stadt wirkten mehrere musiklehrer. um 1897 wurde von diesen 
musikern der pressburger musikerverein gegründet, der vom theaterdirektor im sinne des Vertrags mit 
der stadt als theaterorchester engagiert wurde. diese lösung funktionierte wahrscheinlich bis 1906, als, 
initiiert vom kirchenmusikverein, das städtische orchester entstand. Vgl. zum morgigen orchesterkonzerte 
des „preßburger musikervereines“, Pressburger Zeitung 3. dezember (1898), 1. außer theatervorstellungen 
spielte das orchester auch selbständig konzerte. wenn die modernen opernwerke, die ein grosses orchester 
bedürfen, aufgeführt wurden, hat der theaterdirektor die honvéd-militärkapelle zum aushilfe einberufen.

17  es handelt sich um eine schätzung, da trotz den in pressburger tageszeitungen vor spielzeitbeginn 
veröffentlichten namenslisten als auch den Verzeichnissen in deutschen und ungarischen theater-jahrbüchern 
nicht ganz klar ist, welche ensemblemitglieder als solisten galten und welche als chorsänger engagiert waren, 
aber im notfall auch kleine solistische aufgaben bekamen. Vgl. jiří kopecký, lenka křupková, Provincial 
Theater and Its Opera. German Opera Scene in Olomouc, 1770-1920 (olomouc: Vydavatelství 
Filozofické fakulty univerzity palackého v olomouci, 2015), 297-311.
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brauchte man für opern auch mehr chorsänger (im durchschnitt hatte der chor 24 
mitglieder) und orchestermusiker. 

die theaterdirektoren 
in den jahren 1886-1920 und ihr repertoire

Über den erfolg der direktoren und ihrer theatergesellschaften entschied die gunst 
des publikums, das vorwiegend aus den reihen der deutschsprachigen einwohner kam. 
die pressburger waren an das angebot der deutschen direktoren gewohnt und erwiesen 
ihnen auch eine gewisse treue – sie besuchten hervorragende, aber auch weniger gute 
deutsche Vorstellungen. gegenüber den ungarischen direktoren waren sie einigermaßen 
nachsichtig, akzeptierten die anwesenheit ihrer gesellschaften im stadttheater, besuch-
ten jedoch ihre Vorstellungen nur dann, wenn das niveau hervorragend war. infolgedes-
sen waren die einnahmen der ungarischen direktoren aus dem kartenverkauf niedrig 
und sie mussten die stadt meist nach gewisser zeit verlassen.

in den jahren 1886-1920 lösten sich im stadttheater insgesamt zehn theaterdirek-
toren ab, drei deutsche und sieben ungarische.18 jeder von ihnen hatte sein eigenes 
künstlerisches ensemble, das sich am künstlerischen Betrieb während der Vertragsdauer 
beteiligte. zu den deutschen direktoren gehörten max kmentt (in pressburg war er 
auch vor der errichtung des neuen theaters tätig, das stadttheater mietete er in den 
wintermonaten 1886/1885-1889/1890), emanuel raul (er folgte kmentt im jahr 1890 
und verließ die stadt 1899) und paul Blasel (der am längsten im städtischen theater 
wirkende deutsche direktor; seine tätigkeit begann in den Frühlingsmonaten der spiel-
zeit 1902/1903 und dauerte bis 1919). 

als erster ungarischer direktor wirkte am städtischen theater károly mosonyi (in 
pressburg blieb er nur für zwei spielzeiten, 1886/1887 und 1887/1888), ihm folgte 
ignácz krecsányi (einer der bekanntesten ungarischen theaterdirektoren in der provinz; 
im pressburger stadttheater wirkte er insgesamt elf jahre, von 1889 bis 1899, immer 
während der Frühlingsmonate), weiterhin iván relle (das stadttheater mietete er in den 
jahren 1899-1902), mihály szendrey (seine tätigkeit am stadttheater begann im herbst 
1902 und endete 1905), péter andorffi (nur zwei spielzeiten: 1905-1907), kálmán Balla 
(er übernahm das theater nach andorffis kontroversem abgang in 1907, in pressburg 
blieb er bis 1911) und károly polgár (der letzte ungarische theaterdirektor, mit dem die 
stadt einen mietvertrag für das theater abschloss; ihm gehörten fast alle spielzeiten von 
1911 bis 1919).

18  es handelt sich um direktoren, die mit der stadt einen Vertrag über die Vermietung des theaters 
abgeschlossen hatten und Vorstellungen im zeitraum einer halben spielzeit garantierten. die angegebene 
zahl umfasst nicht direktoren jener künstlerischen gesellschaften, die am städtischen theater während oder 
außerhalb der spielzeit gastierten. 
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den deutschen direktoren wurde das städtische theater nach erfolgreicher Bewer-
bung der ausgeschriebenen stelle und dem anschließend abgeschlossenen, in der regel 
dreijährigen Vertrag mit der stadt vermietet. im Fall zufriedenstellender künstlerischer 
und finanzieller ergebnisse konnte der Vertrag nach erneuter erfolgreicher Bewerbung 
verlängert werden. das galt auch für die ungarischen direktoren, jedoch mit dem un-
terschied, dass ihr Vertrag automatisch, d. h. ohne Bewerbung verlängert wurde. mit 
ausnahme des direktors max kmentt, der nur 4 jahre am stadttheater tätig war (er ver-
letzte die vertraglichen Bedingungen, worauf die stadt vorzeitlich seinen verlängerten 
Vertrag kündigte), zeichnete sich das wirken der deutschen direktoren durch stabilität 
und künstlerischen erfolg aus. dies galt für die direktion von emanuel raul ebenso wie 
für die seines nachfolgers paul Blasel. der Vertrag mit raul wurde zweimal verlängert, 
und zwar in den jahren 1893 und 1896. zu seiner vorzeitigen kündigung kam es wegen 
des steigenden drucks seitens der pressburger ungarischer kreise, die, unterstützt von 
der ungarischen regierung, sich um eine bessere position für den ungarischen direktor 
bemühten. um diesen wünschen nachzukommen, nahm die stadt das angebot des 
ungarischen direktors iván relle an, der sich verpflichtete, deutsche und ungarische 
künstler zu engagieren und während der ganzen spielzeit abwechselnd deutsche und 
ungarische Vorstellungen aufzuführen. 

somit kam es zur Änderung der ursprünglichen aufteilung der spielzeit in einen 
deutschen und ungarischen teil, die seit 1886 wirksam war. diese art des künstle- 
r ischen Betriebs dauerte nur drei spielzeiten (1899/1890-1891/1902) und erwies sich 
bald als absurd, da ein direktor unmöglich zwei ensembles unterhalten konnte, auch 
dann nicht, wenn die zahl der künstlerischen mitglieder auf das mindestmaß reduziert 
wurde. außer finanziellen schwierigkeiten verzeichnete das theater einen rückgang 
des künstlerischen niveaus der Vorstellungen, wogegen die pressburger protestierten. 
die situation erreichte ihren höhepunkt im streit um das theater im jahr 1901, als die 
regierung die stabilisierung des ungarischen theaters in pressburg mittels abschaffung 
der deutschen Vorstellungen, eventuell durch abtretung der wintermonate der spielzeit 
an den ungarischen direktor, forderte.19 trotz heftiger proteste seitens vieler pressburger 

19  Über den streit berichteten von anfang an alle pressburger tageszeitungen, und kurz darauf überschritt 
der vorerst lokale zwist als affäre die grenzen der stadt. es wurde in ungarischen, aber auch deutschen 
und österreichischen zeitungen darüber geschrieben. die slowakische zeitung Národnie noviny berichtete: 
„die ungarischen schauspieler möchten das pressburger theater vollkommen einnehmen und die deutschen 
Vorstellungen abschaffen. und da es in pressburg dagegen eine starke opposition gibt, wurden an der 
letzten Versammlung des landesverbandes der ungarischen schauspielergesellschaften die pressburger grob 
angegriffen. jetzt bestätigt der pressburger theaterausschuss, dass er sich die deutschen Vorstellungen gewiss 
nicht nehmen lassen wird und die redner der besagten Versammlung für Verleumdungen anzeigen wird.“ 
Chýrnik. Nemecké divadlo v Prešporku, Národnie noviny 28. märz (1901), 3; „pressburger studenten wollten 
Freitag die demonstrationen gegen das deutsche theater fortsetzen, aber da versammelte sich die menge 
der Bürger zu einer gegendemonstration, zur Feier jener mitglieder der Vetretungskörperschaft, die für das 
deutsche theater stimmten. die polizei hat die studenten auseinander getrieben.“ Chýrnik, Národnie noviny 
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wurde die zweite Variante des Vorschlags 1902 angenommen. im herbst dieses jahres 
begann die theatersaison zum ersten mal mit dem ensemble des ungarischen direktors. 
dem deutschen direktor wurden die Frühlingsmonate zugeteilt, während derer die zahl 
der theaterbesuche traditionsgemäß niedriger war. trotz dieses nachteils fand die stadt 
einen hervorragenden künstler und erfahrenen theaterdirektor in paul Blasel, der sich 
vom stadttheater erst im jahr 1919 verabschiedete.

das wirken der ungarischen direktoren in pressburg wurde langzeitig von geringe- 
rem interesse des publikums an den angebotenen Vorstellungen begleitet. ungeachtet 
dessen, dass direktor ignácz krecsányi zu den besten theaterdirektoren in der provinz 
zählte, fand er in pressburg nicht genügend interessenten, die ihn mit regelmäßigen 
theaterbesuchen unterstützt hätten. ein ähnliches schicksal traf auch seine nachfolger, 
und das trotz der entscheidung der regierung über die stabilisierung des ungarischen 
theaters in pressburg. mit ausnahme des direktors relle, dem es aus finanziellen 
schwierigkeiten nicht einmal gelang, ein mindestmaß an künstlerischem niveau der 
Vorstellungen zu erreichen, war das angebot der ungarischen direktoren akzeptabel und 
die Vorstellungen künstlerisch wertvoll. ab 1906 wurde durch entscheid der regierung 
der ungarische teil der spielzeit verlängert und der deutsche teil verkürzt, worauf es die 
meisten pressburger ablehnten, weiterhin das stadttheater während der anwesenheit des 
ungarischen direktors zu besuchen. als häufigsten grund für diese haltung führten sie 
das niedrige niveau der ungarischen Vorstellungen und ihren angeblich unmoralischen 
inhalt an. der rückgang der Besucherzahlen der theatervorstellungen hatte eine ent-
faltung des konzertlebens in der stadt zur Folge. den Berichten der tageszeitungen ist 
auch zu entnehmen, dass sich in diesem zusammenhang die Besucherzahl der wiener 
theater erhöhte.

ab 1911 wurde die zahl der deutschen Vorstellungen weiter reduziert, aber die 
Besucherzahlen litten diesmal weniger, wahrscheinlich aus dem grund, dass sich im 
stammpublikum die Veränderungen in der – in Volkszählungen bestätigten – ethnischen 
struktur der einwohner widerspiegelten. infolge der langjährigen magyarisierung fanden 
sich in der stadt genügend ungarische zuschauer, und die Besucherzahl der ungarischen 
Vorstellungen, die mit der ausnahme von zwei monaten die deutschen Vorstellungen er-
setzten, waren gut, trotz ausbruchs des kriegs im jahr 1914. wegen der lange erwarteten 
stabilisierung des ungarischen theaters schlugen mehrere repräsentanten der stadt zu 
Beginn des jahres 1918 vor, das pressburger theater auf das niveau eines theaters mit 
ganzjährigem Betrieb zu erheben und in nationaltheater umzubenennen.20 wegen des 
kriegszustandes wurde die Verwirklichung dieses plans verschoben, dann aber infolge 
der geänderten politischen situation nie durchgeführt.

30. april (1901), 3.
20  Vgl. „die errichtung des nationaltheaters pozsony“, Pressburger Zeitung 6. juni (1918), 2.
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die erwähnten politischen ereignisse beeinflussten das künstlerische niveau des 
pressburger stadttheaters. mit dem steten wechsel der deutschen und ungarischen 
theaterdirektoren hätte sich die möglichkeit einer konkurrenz und somit eines anstiegs 
der Qualität ergeben können, was jedoch aus mehreren gründen nicht geschah. das 
theater genoss einen Vorrang unter den übrigen provinztheatern ungarns, wozu im 
großen maß die nähe wiens und die Bestrebungen der pressburger, dieser metropole 
ähnlich zu sein, beitrug, vor allem aber der lokalpatriotismus der Bewohner, die in den 
augen ungarns als vorranginge stadt betrachtet werden wollten. Bei der aufstellung 
des spielplans musste daher der direktor die im Vertrag festgelegten anforderungen 
berücksichtigen, aber bei der wahl der konkreten werke war er vom geschmack des 
zahlenden publikums abhängig.

das repertoire des städtischen theaters entsprach dem traditionellen theaterre- 
pertoire des 19. und beginnenden 20. jahrhunderts in der provinz.21 mit seiner großen 
Bandbreite sollte eine möglichst große zahl der einwohner angesprochen werden, weil 
hinsichtlich der Betriebsart dadurch das einkommen des direktors und seiner thea- 
tergesellschaft gesichert werden konnte. zum zeitpunkt des neubaus des städtischen 
theaters endete in wien das zeitalter der wiener schwänke, aber im pressburger thea- 
ter gehörten die werke johann nestroys (Der böse Geist Lumpazivagabundus, Einen 
Jux will er sich machen, Das Mädel aus der Vorstadt, Der Talisman) und Friedrich 
raimunds (Das verwunschene Schloss, Der Bauer als Millionär, Der Verschwender) bis 
ende des 19. jahrhunderts zu den meistgespielten stücken. neben ihnen gehörten vor 
und nach 1900 zu den meistgespielten possen- und lustspielautoren gustav kadelburg, 
Franz von schönthan, oskar Blumenthal und Franz von koppel-ellfeldt. außer den 
deutschen und österreichischen autoren erfreuten sich französische dramatiker großer 
Beliebtheit, wie Victorien sardou (Madame Sans Gêne, Cyprienne, Georgette, Fedora, 
Patrie!), alexandre Bisson (Le Contrôleur des wagons-lits, Monsieur le directeur, La 
famille Pont-Biquet) und edouard pailleron (Les Cabotons, La souris).

als zweitbeliebte musikdramatische gattung galt die operette, besonders die wiener 
operette. ihre hochkonjunktur erreichte sie im wien der zweiten hälfte des 19. jahrhun-
derts, und dasselbe galt (um einige jahre verspätet) auch für pressburg. zu den belieb-
testen autoren gehörten johann strauss junior (Die Fledermaus, Der Zigeunerbaron, 
Eine Nacht in Venedig, Karneval in Rom, Simplicius), karl millöcker (Der Bettelstudent, 
Der Vizeadmiral, Der arme Jonathan, Gasparone) und Franz von suppé (Boccaccio, 
Donna Juanita, Flotte Bursche, Die schöne Galathée, Fatinitza, Das Modell). werke 
der wiener autoren wurden durch operetten jacques offenbachs ergänzt (Hoffmanns 
Erzählungen, Die schöne Helena, Orpheus in der Unterwelt). Bis 1900 hatten diese 
operetten im täglichen repertoire eindeutigen Vorrang, und auch zu Beginn des 20. 

21  Vgl. jana lengová, „Bratislava ako hudobný fenomén v poslednej tretine 19. storočia“, Musicologica 
slovaca, (2010), 183-219.
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jahrhunderts gehörten sie zu den häufig gespielten werken. im neuen jahrhundert 
wurden sie durch werke des „silbernen zeitalters“ der wiener operette ergänzt. die 
komponisten waren Franz lehár (Der Rastelbinder, Die lustige Witwe, Wiener Frau-
en, Der Graf von Luxemburg, Zigeunerliebe, Die Juxheirat, Das Fürstenkind, Eva), 
emmerich kálmán (Ein Herbstmanöver, Der Zigeunerprimas, Die Csárdásfürstin, Die 
Faschingsfee) und edmund eysler (Bruder Straubinger, Künstlerblut, Der lachende 
Ehemann, Der Frauenfresser, Die Schützenliesl).

Für das pressburger publikum waren schwänke, lustspiele und operetten eine Quelle 
alltäglicher unterhaltung. sie wurden in jeder spielzeit einige male aufgeführt, oft vor 
ausverkauftem haus, und das von deutschen und ungarischen direktoren gleichermaßen, 
jeweils in ihrer eigenen sprache. die ungarischen direktoren hatten außerdem auch 
ungarische Volksstücke, singspiele und lustspiele in ihrem repertoire; die autoren der 
besten unter ihnen waren lajos dóczy (A csók [Der Kuss], Az utolsó szerelem [Die letzte 
Liebe], Széchy Mária), Ferenc csepreghy (A piros bugyelláris [Die rote Geldbörse], 
Sárga csikó [Das gelbe Fohlen]), ede tóth (A falu rossza [Der Dorfschalk]), sándor 
lukácsy (Kózsa Jutka, A vereshajú [Der Rotkopf]), ede szigligeti (A czigány [Der Zige-
uner]), Viktor rákosi (A dezentor [Der Deserteur]) und lászló rátkay (Felhő Klári).22 
im Vergleich zu deutschen und österreichischen lustspielen und schwänken fanden diese 
beim pressburger publikum eher weniger anklang, d. h. sie waren den pressburgern 
bekannt, wurden aber als alltägliche unterhaltung nicht bevorzugt. während des kriegs 
gab es auf den theaterbrettern auch Varieté- oder revueartige Vorstellungen.

als meistgewünschte musikdramatische gattung galt seit Beginn des theaterbetriebs 
die oper. dank der regelmäßigen Besuche in der wiener hofoper und der gastspiele von 
wiener künstlern am städtischen theater hatten die pressburger hohe anforderungen 
an das künstlerische niveau der angebotenen einstudierungen. zu den meistgespielten 
werken gehörten die opern Ein Maskenball, La traviata, Der Troubadour, Rigoletto, 
Aida (giuseppe Verdi), norma (V. Bellini), Lucia di Lammermoor, Lucrezia Borgia (g. 
donizetti) Faust (charles gounod), Carmen (georges Bizet), Die Jüdin (F. halévy), 
Die Hugenotten, Die Afrikanerin, Der Prophet (g. meyerbeer), Il Pagliaci (ruggiero 
leoncavallo) und Cavalleria rusticana (pietro mascagni). am ende des 19. jahrhundert 
nahmen im repertoire der deutschsprachigen direktoren festen platz die deutschen 
romantischen oper wie Das Nachtlager in Granada (c. kreutzer), Hans Heiling (h. 
marschner), Martha Alessandro Stradella (F. von Flotow), Zar und Zimmermann, Undi-
ne, Der Waffenschmied (a. lortzing), Das goldene Kreuz (i. Brüll). das publikum freute 
sich jederzeit über die opernwerke der wiener klassiker wie wolfang amadeus mozart 
(Die Zauberflöte, Don Giovanni) und ludwig van Beethoven (Fidelio). das publikum 

22  die musik zu den gesungenen schwänken und singspielen schrieben meist ungarische komponisten: 
elek erkel, gyula erkel, józsef konti. Vgl. milena cesnaková-michalcová, Premeny divadla. Inonárodné 
divadlá na Slovensku do roku 1918 (Bratislava: Veda, 1981), 48.
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schätzte auch die „romantischen opern“ von richard wagner (Lohengrin, Der fliegende 
Holländer, Tannhäuser), wobei ihre aufführung von der möglichkeit, hervorragende 
solisten für das künstlerische ensemble zu gewinnen, oder von gastspielen namhafter 
solisten abhängig war. die opernpremieren waren meistens ein anlass zur herstellung 
der neuen theaterdekorationen.23 

das musikdramatische repertoire wurde durch schauspielaufführungen ergänzt. 
gefragte autoren waren die „klassiker“: william shakespeare (Richard III, Hamlet, 
Othello, Romeo und Julia, Der Kaufmann von Venedig, Ein Sommernachtstraum), 
Friedrich schiller (Die Jungfrau von Orléans, Die Räuber, Maria Stuart, Kabale und 
Liebe) oder johann wolfgang goethe (Faust, Götz von Berlichingen mit der eisernen 
Hand, Egmont). gegen ende des 19. jahrhunderts, besonders aber zu Beginn des 20. 
jahrhunderts setzten sich im tagesrepertoire vornehmlich der deutschen direktoren werke 
von autoren des neuen dramas durch: hermann sudermann (Heimat, Es lebe das Leben, 
Das Glück im Winkel, Der gute Ruf), gerhard hauptmann (Fuhrmann Henschel, Die  
versunkene Glocke, Der Biberpelz, Die Weber), henrik ibsen (Die Stützen der Gesellschaft, 
Hedda Gabler) oder arthur schnitzler (Liebelei, Lebendige Stunden, Abschiedssouper). 
Von den ungarischen direktoren wurden diese zeitgenössischen deutschen autoren nur 
ausnahmsweise aufgeführt. dafür befanden sich in ihrem repertoire mehrere werke von 
spanischem dramatiker, den bekanntesten autor des modernen dramas der ende des 
19. jahrhunderts josé echegaray.24 das pressburger publikum lehnte die möglichkeit, 
mit neuen dramen Bekanntschaft zu machen, nicht ab, bevorzugte jedoch in der 
regel bekannte und bewährte stücke. eine ausnahme war die tätigkeit des deutschen 
direktors paul Blasel (besonders in den jahren 1906–1919), der ein anspruchsvolles 
schauspielrepertoire bei gut besuchtem haus aufführen ließ.

jeder theaterdirektor war vertraglich verpflichtet, am städtischen theater regelmäßi-
ge gastspiele zu organisieren. deutsche direktoren luden meistens künstler aus wien, 
eventuell aus anderen österreichischen oder deutschen städten ein. zu den häufigsten 

23  zu bekannten theatermaler, die in pressburger stadttheater wirkten, gehörte österreichischer maler otto 
(ottokar) wintersteiner (1839-1894). sein nachfolger war sein sohn gustav oskar wintersteiner (1876-1950). 
Vgl. Mestské divadlo v Prešporku/Municipal theatre in Prešporok (Bratislava: galéria mesta Bratislavy, 
2016), 28. Beide inspirierten sich an den dekorationen-entwürfe von der wiener hofdekorationsmalern 
Brioschi-Burkhardt-kautsky. Vgl. den Beitrag von rudi risatti Kein Tag gehe dahin, ohne daβ er etwas 
erdacht habe. Einblicke in die Wiener Bühnenkunst bis 1869 in der publikation herausgegeben aus dem anlass 
des 150. jubiläums der wiener staatsoper. Geschichte der Oper in Wien. Band 1: Von den Anfängen bis 1869 
(wien: molden Verlag, 2019). zum Begriff des theatermalers/theaterdekorateur im 19. jahrhundert siehe 
langer, arne: die europäisierung der inszenierungspraktiken in der oper seit dem späten 19. jahrhundert. 
in peter stachel, philipp ther (eds.): Wie europäisch ist die Oper? Die Geschichte des Musiktheaters als 
Zugang zu einer kulturellen Topographie Europas (wien; köln; weimar: Böhlau Verlag, 2009), 75. 

24  Vgl. jana laslavíková a Beatriz gómez-pablos, „prenikanie dramatického diela josého 
echegaraya el gran galeoto na európsku scénu a jeho recepcia v Bratislave na sklonku 19. storočia“, 
Slovenské divadlo: revue dramatických umení (2018), 335-347.
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gästen gehörten mitglieder der wiener hofoper und des hofburgtheaters, wie zum 
Beispiel minna walter, theodor reichmann, marie pospischil, Bernhard Baumeister, 
rudolf tyrolt, desweiteren adolf sonnenthal, alexander girardi, hugo thimig und an-
dere. publikum waren sie sehr beliebt, weil zahlreiche pressburger Bürger regelmäßig 
nach wien reisten, um dort Vorstellungen zu besuchen, und folglich die dortigen schau-
spieler und sänger kannten. Viele der gastspiele fanden in rahmen der alljährlichen 
wohltätigkeitsvorstellungen für katolischem Bürgerspital, evangelischen krankenhaus 
oder städtischen armenfond.25  

die ungarischen direktoren luden künstler aus Budapest ein, die aber dem publikum 
oft unbekannt waren. aus der königlichen oper und dem nationaltheater gastierten 
am städtischen theater zum Beispiel emília pajor, jenő déry, Viktor dalnoky, róza 
dömjén Festetich und weitere. gastspiele (besonders aus wien) gehörten sozusagen 
zum täglichen angebot. außer solisten traten am städtischen theater mehrere wiener 
ensembles auf, zum Beispiel das wiener hauptstadt ensemble, das wiener novitäten 
ensemble und die neue wiener Bühne.

zum schluss

der zerfall Österreich-ungarns und die eingliederung pressburgs in die neuent-
standene tschechoslowakische republik haben den bis dahin funktionierenden Betrieb 
des pressburger städtischen theaters wesentlich beeinflusst. nach anfänglichen zusagen 
über die Beibehaltung des systems der Vermietung an deutsche und ungarische direk-
toren mit der ausnahme der sommermonate, die einer tschechischen theatergesellschaft 
zugesprochen werden sollten, begann die neue regierung, auf die bisherigen mieter des 
theaters druck auszuüben. mit Verordnungen bestand sie auf einer stets wachsenden 
zahl der monate für die neugegründete genossenschaft des slowakischen natio- 
naltheaters (družstvo slovenského národného divadla), die zur Basis des slowakischen 
theaters werden sollte, anfänglich vertreten durch tschechische schauspieler und sänger 
(als Folge des mangels an slowakischen künstlern).26 zur sicherung der Vorstellungen 
in tschechischer sprache engagierte die genossenschaft des snd die ostböhmische 
theatergesellschaft unter der leitung des direktors Bedřich jeřábek. die reaktion des 
pressburger publikums auf diese ereignisse, von denen der bisherige theaterbetrieb 
beeinträchtigt wurde, war negativ, da es das städtische theater auch weiterhin als ei-
genes theater betrachtete und auf deutschen und ungarischen Vorstellungen beharrte. 

25  ingrid kušniráková, „sociálna a zdravotnícka starostlivosť v uhorsku v prvej polovici 19. 
storočia“ Historický časopis (2016), 406.

26  näheres zur gestaltung des snd in: ladislav lajcha, Dokumenty SND 1. (1920–1938): Zápas o zmysel 
a podobu SND, (Bratislava 2000). aus neueren literatur siehe auch iris engemann, Die Slowakisierung 
Bratislavas 1918 – 1948: Universität, Theater und Kultusgemeinden 1918 –1948 (wiesbaden: harrassowitz 
Verlag, 2012).
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nach der beträchtlichen kürzung der ursprünglichen spielzeiten protestierten die press-
burger gegen den neuen mieter mit einem Boykott der tschechischen Vorstellungen und 
besuchten regelmäßig Vorstellungen in der eigenen sprache, die von künstleragenturen 
in der stadt organisiert wurden.27 

die parallele anwesenheit eines deutschen, ungarischen und tschechischen thea-
terensembles in der stadt nach 1920 hatte ein bedeutendes wachstum des niveaus 
des theaterlebens zur Folge.28 diese zeiten nahmen aber ein schnelles ende, da die 
erhaltung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt pressburgs, bzw. des zukünftigen 
Bratislava, nicht zu den prioritäten der neuen theaterleitung (ebenso wenig wie der 
staatspolitik) gehörten.29

the municipal theatre in pressBurg in the years 1886-1920. Between 
entertainment and education

summary

the history of the municipal theatre in pressburg (today’s historical Building of the slovak 
national theatre in Bratislava) began on 7 july 1884 with the municipal committee’s decision to 
build a new theatre. the construction took two years and the theatre was first opened to the public 
on 22 september 1886. the building was in the possession of the town that rented it to theatre 
directors staging productions in german and hungarian languages.

theatre-going was part of the social life of the local aristocracy and bourgeoisie. the audience 
embraced the imitation of Burgtheater in Vienna through guest appearances of Viennese artists. 
however, the six-month theatre production based on three pillars (theatre company, repertoire 
and the audience) reflected the real situation of the theatre in the provincial town (i.e. outside the 

27  Vgl. Vladimír zvara, „auf der suche nach dem sinn der oper: die ‚untote‘ kunstgattung in der stadt 
Bratislava,“ in Musiktheater in Raum und Zeit. Beiträge zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa 
in 19. und 20. Jahrhundert, ed. Vladimír zvara (Bratislava: asociácia corpus in zusammenarbeit mit nm 
code, 2015), 219-244.    

28  Vgl. michaela mojžišová, „súdobá operná tvorba v repertoári slovenského národného divadla 1920-
1938“, Slovenské divadlo (2015), 357-376. 

29  dieser Beitrag wurde dank der hilfe der folgenden subventionen zusammengestellt: Das 
Musiktheater in Bratislava von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. Persönlichkeiten, Institutionen, Repertoire, Reflexion (Vega nr. 2/0040/18), projekt des 
historischen institutes der slowakischen akademie der wissenschaften und Das slowakische Theater und 
die zeitgenössische europäische Theaterkultur – Kontinuität und Diskontinuität (apVV 15-0764), projekt 
des institutes für theater- und Filmwissenschaft des zentrums für kunstwissenschaften der slowakischen 
akademie der wissenschaften.



99

capital), which operated without a substantial subsidy, and the functioning of which resembled 
theatres in the suburbs of Vienna.

the development of the municipal theatre in pressburg at the end of the 19th century and 
at the beginning of the 20th century was closely related to the effort to restore the city’s cultural 
memory and to present its rich past through a new medium of cultural transfer. this is also 
evidenced by the view of the theatre as a central art institution on the part of the city and ist 
inhabitants. the operating model of the alternation of directors of german and hungarian perfor-
mances, resulting in frequent performers’ migration, as well as cultural translation and circulation 
in the repertoire mentioned, determined the image of pressburg’s theatrical life and participated 
in constructing its value.

theaterzettel zur eröffnungsvorstellung am 22. september 1886 - archiv der 
stadt Bratislava, schachtel 4, inv. nr. 365.
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gustav wintersteiner_entwurf der 
theaterdekoration altdeutsches zimmer 
- galerie der stadt Bratislava, inv. nr. 
a 2523

Franz Xaver (josef) sandmann, rudolf 
von alt_das stadttheater aus dem jahr 
1776 - galerie der stadt Bratislava, inv. 
nr. c 17573

anton keusch_das stadttheater aus dem 
jahr 1886 - galerie der stadt Bratislava, 
inv. nr. c 7783



dominika płócienniczak 
kaliskie towarzystwo przyjaciół nauk 

pskowskie towarzystwo archeologiczne 
jako przykład lokalnego Życia artystyczno-
kulturalnego imperium rosyjskiego w XiX i XX wieku

rozpatrując lokalną działalność kulturową na danym obszarze należy wziąć pod 
uwagę zarówno prace poszczególnych jednostek, jak i wszystkich organizacji w regio-
nie, począwszy od tych ogólnoartystycznych, skończywszy na specjalistycznych. łączy 
się ona zarówno z funkcjonowaniem organizacji społecznych, takich jak, towarzystwa 
czy stowarzyszenia, jak również instytucji podległych władzom państwowym. całość 
regionalnych poczynań posiada swoje odzwierciedlenie w działalności organizacji 
o zasięgu ogólnokrajowym. 

zagadnienia te dotyczą każdego terytorium, bez względu na umiejscowienie, jednakże 
w artykule tym zasięg terytorialny i czasowy dotyczyć będzie XiX-wiecznego imperium 
rosyjskiego, w szczególności zaś pskowa i okolic, czyli w sensie administracyjnym 
– guberni pskowskiej. na tym terenie działało bowiem towarzystwo archeologiczne 
zajmujące się ochroną zabytków.

dotychczasowe polskie badania dotyczące zagadnienia lokalnych organizacji kul-
turalnych działających na obszarze dziewiętnastowiecznego imperium rosyjskiego nie 
podejmowały opracowania tego zagadnienia, a także przedstawienia historii i działal-
ności pskowskiego towarzystwa archeologicznego. kwestie te, omawiane w sposób 
ogólnikowy w aspekcie ochrony zabytków na obszarze imperium rosyjskiego w XiX 
wieku i działalności instytucji o zasięgu krajowym znalazły się w artykule adrianny 
szczerby Rola Carskiej Komisji Archeologicznej w ochronie zabytków archeologicznych 
na terenie Imperium Rosyjskiego1. ta sama badaczka w artykule Rola Rosyjskich zjaz-
dów archeologicznych w dyskusji nad ochroną zabytków w Imperium Rosyjskim w XIX 
i na przełomie XIX i XX wieku2 przedstawia poglądy różnych środowisk prezentowanych 
na zjazdach archeologicznych odnośnie ochrony zabytków na terenie rosji. w sposób 
ogólnikowy informacje o rozwoju i historii ochrony zabytków przedstawia konrad jaż-

1  adrianna szczerba, „rola carskiej komisji archeologicznej w ochronie zabytków archeologicznych na 
terenie imperium rosyjskiego”, Analecta. Studia i materiały z dziejów nauki 1-2 (2010), 7-21.

2  taż sama, „rola rosyjskich zjazdów archeologicznych w dyskusji nad ochroną zabytków w imperium 
rosyjskim w XiX i na przełomie XiX i XX wieku”, Analecta 1-2 (2013), 144-166.
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dżewski w swej pozycji Ochrona zabytków archeologicznych3. autor zamieszcza w niej 
również krótką notatkę dotyczącą rozwoju tego zagadnienia na obszarze imperium 
rosyjskiego od XViii do XX wieku. 

natomiast badacze rosyjscy podjęli się przedstawienia tematu, zarówno w aspekcie 
historii powstania, jak i działalności samego pskowskiego towarzystwa archeologicz-
nego. już w zapleczu źródłowym epoki napotkać można informacje dotyczące procesu, 
który umożliwił powstanie pskowskiej organizacji. Kratkìj istoričeskì očerkʺ Pskovskago 
Arheologičeskago Obŝestva znajdujący się w pozycji Putevoditelˊ po muzeŭ Pskovskago 
Arheologičeskago Obŝestva (pskov: wyd. 1908, 1-16) informuje o procesie tworzenia 
towarzystwa, jego etapach. zawarto tu również informacje o współpracy zarówno z ba-
daczami, jak i z jednostkami finansującymi jego działalność, a także o pozyskiwanych 
zabytkach i publicystycznej działalności organizacji. artykuł Pskovskoe Arheologičeskoe 
Obŝestvo zamieszczony na łamach pisma „Žurnałʺ ministerstva narodnago prosvèŝenìâ” 
(1883, oktâbrˊ, č219, 63-72) powiela informacje zamieszczone w wyżej wymienionym 
artykule, uszczegóławiając je niejednokrotnie. najnowszą z publikacji wartych uwa-
gi, dotyczącą tematu jest artykuł z. p. ivanovej Muzej Pskovskogo arheologičeskogo 
obšestva, zamieszczony na łamach „pskov. naučno-praktičeskij, istoriko-kraevedčeskij 
žurnał”, 7 (1997). Badaczka ta zebrała dostępne informacje z zaplecza źródłowego epoki 
i przedstawiła swoją pracę jako uzupełnienie do wyżej przedstawionych publikacji. 

zarys powstawania i działalności instytucji historyczno–
naukowych o charakterze archeologicznym na oBszarze 
imperium rosyjskiego

rosyjski historyk Vasilij osipović kluczewskij (1841-1911)4, chcąc odpowiedzieć  
na pytanie dlaczego ludzie kochają poszukiwanie własnej przeszłości, swojej historii, 
odpowiedział aforyzmem: przeszłość należy znać nie dlatego, że jest przeszłością, 
a dlatego że nie potrafi przewidzieć swoich konsekwencji. zabytkiem jest wszystko, co 
zostało stworzone przez poprzednie pokolenia, pochodzi z epoki intensywnych wymian 
państwowo-towarzyskich5. 

podstawy do rozwoju lokalnego życia artystycznego na obszarze imperium ro-
syjskiego dotyczą zbiorów cerkwi i zakonów, jak i znajdujących się w nich skarbców, 
w których przechowywano relikty kultu, ikony, a także innego typu dzieła sztuki. 

3  konrad jażdżewski, Ochrona zabytków archeologicznych. Zarys historyczny (warszawa: pwn, 1996). 
4  Vasilij osipoovičʺ klŭčewskìj – (1841-1911) historyk; wykładowca na uniwersytecie moskiewskim, 

członek petersburskiej akademii nauk. za: Ènciklopedičeskìj slovarʺ, red i. e. andreevski, t.15, Kerosinʺ-
Koaje, (s.-peterburg: tipolitograf ìâ i.a. effona, 1890), 444. 

5  g. B. aksentova, „Voprosy ohrany kulˊturnovo naslediâ rossi v кonce XiX – načale XX vv.”, w: Clio-
Science: Problemy istorii i meždisciplinarnogo sinteza: Spornik naučnyh trudov, vyp.3 (moskva: moskovskij 
pedagogičeskij gosudarstvennyj yniversitet, 2012), 170.



103

początki badań naukowych dotyczących archeologii sięgają na ziemiach rosyjskich 
XViii wieku. w tamtym okresie związane były one ze zbieractwem oraz kolekcjoner-
stwem charakteryzującym miłośników historycznych starożytności. na początku XiX 
wieku prace archeologiczne miały epizodyczny charakter6. 

rozpatrując rosyjską politykę końca XViii i początku wieku XiX, widać, że za-
równo władza rosyjska – carowie, oraz państwowe struktury, jak i synod najświętszy 
poświęcali temu problemowi dostateczną uwagę7. 

pierwszą możliwość stworzenia zbioru rosyjskich zabytków zainicjowała moskiew-
ska orużejnaja pałata8, gromadząc piśmiennictwo oraz innego typu drogocenne zabytki 
moskiewskiej rusi już w XVi wieku. za czasów panowania piotra wielkiego zostały 
połączone wszystkie jej oddziały tworząc masterską orużejną pałatę9. ówczesny car 
rosyjski przywoził ze swych podróży po europie liczne zabytki, które zasilały carską 
instytucję. w niej chroniono carskie skarby, a także stroje. to także za jego czasów 
powstała w petersburgu kunstkamera10. 

w okresie panowania katarzyny ii dokonywano licznych wypraw nauko-
wo-uniwersyteckich, w różne regiony rosji. na ich podstawie caryca stworzyła 
pierwsze w rosji artystyczno-historyczne i archeologiczne muzeum w stylu czysto 
europejskim. pierwotne inicjatywy ochrony zabytków związane były z carskim dworem  
i właśnie one rzutowały na całą pomniejszą archeologię imperium rosyjskiego. za-
gadnienia związane z ochroną starożytności wpisane były w obowiązki ministerstwa 
cesarskiego dworu. 

z początkiem wieku XiX oraz z okresem rządów aleksandra i rozpoczęto tworzenie 
instytucjonalnej bazy dotyczącej ochrony zabytków. powstało wówczas towarzystwo 
historii i starożytności rosyjskich przy uniwersytecie moskiewskim. zainteresowanie 
kanclerza nikolaja petrovica rumanceva (1754-1826)11 ochroną zabytków spowodo-
wało, iż zebrał on wokół siebie osoby pasjonujące się tematem i mogące pomagać mu 
rozwijać swe zainteresowania. stworzył bogatą bibliotekę i muzeum.  

6  nikołaj leonidovič rubiszetejn, Russkaâ Istoriografiâ, (moskva: gospolitizdat, 1941), 358.
7  tamże, 358.
8  dawna zbrojownia i zespół pracowni artystycznych mieszący się na moskiewskim kremlu, pracujący 

na potrzeby dworu. za: m. i. naročnickij (red.), Moskva: èncikłopediâ (moskva: sovetskaâ èncikłopediâ, 
1980), 477.

9  Była ona pod nadzorem senatu, a głównym jej zadaniem była ochrona i zarządzanie moskiewskimi 
majątkami i pałacami. za: aleksandr Fomič Velˊtman, Moskovskaâ oružennaâ pałata (moskva: „kniga po 
trebovaniŭ”, 1860), 13.

10  jażdżewski, Ochrona, 41.
11  nikolaj petrovic rumancev (1754-1826) – rosyjski hrabia, działacz społeczny, w czasach działań 

napoleońskich sprawował urząd ministra spraw zagranicznych; znany także jako mecenas, kolekcjoner, twórca 
muzeum swego imienia, członek imperatorskiego rosyjskiego muzeum. za: Boris lˊvovič modzalevskij 
(red.), Russkìj Bìgrafičeskìj Slovarˊ, t.17, Romanova-Râsovskij (petrograd: kadima, 1918), 493-521.
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do czasów mikołaja i trudno mówić w rosji o rozwoju archeologii, czy zagadnień 
związanych z ochroną zabytków. dopiero rządy tego władcy zmieniły radykalnie 
podejście do tej dziedziny wiedzy, rozwijając ją jako osobną dyscyplinę nauki. sam 
car doskonale zdawał sobie sprawę z jej ważności. rozkazał stworzyć komisję, która 
opublikowała pracę Drevnosti Rossijskogo Gosudarstva (1849-1853)12.

w celu rozwoju badań powołano do życia towarzystwa archeologiczne, które po-
siadały charakter naukowo-historyczny13. co prawda, pierwsze z nich pojawiły się już 
w XViii wieku, jednakże nie przetrwały próby czasu. dopiero te z połowy XiX wieku 
okazały się trwałe. 

ważnym zaznaczenia jest fakt, że owe istniejące na obszarze imperium rosyjskiego 
instytucje, były podzielone na związane bezpośrednio z danym zagadnieniem: historią, 
filologią, etnografią, archeografią czy piśmiennictwem, bądź też szlachecko-genealo-
giczne, wojenno-historyczne, numizmatyczne. z drugiej zaś strony, ze względu na 
strukturę organizacyjną powstawały towarzystwa ogólnohistoryczne, działające przy 
uniwersytetach (skupiały w sobie wszystkie dziedziny wchodzące w skład danego 
kierunków studiów). 

pierwszym z nich, chociaż odosobnionym, było towarzystwo rosyjskiej historii  
i starożytności powstałe przy uniwersytecie moskiewskim już w roku 1804, działające 
tylko do 1848 roku14. Funkcjonowało również wiele towarzystw o charakterze czysto 
historycznym oraz filologicznym, jednakże ważne miejsce zajmowała w nich także ar-
cheologia, która dla niektórych instytucji stała się jedyną i podstawową działalnością15.

pierwowzorem działalności towarzystw archeologicznych na obszarze imperium 
rosyjskiego stało się, działające od 1839 do 1922 roku, odeskie towarzystwo historii  
i przeszłości16. zajmowało się ono działalnością ogólnohistoryczną, ale praktyczną 
stronę jego działalności stanowiła archeologia. członkowie towarzystwa brali udział  
w wykopaliskach archeologicznych w obszarze morza czarnego, a pozyskane dzięki 
temu zbiory wystawiane były w prowadzonych przez nie muzeach. Było ono pierwszym 
stowarzyszeniem, które podjęło się skatalogowania i ochrony zabytków historycznych.

nieco później, w roku 1846, powstało kolejne towarzystwo archeologiczne, tym 
razem na obszarze guberni petersburskiej. Było to archeologiczno-numizmatyczne 
towarzystwo, które w roku 1866 przekształciło się w rosyjskie/ruskie towarzystwo 
archeologiczne. ze względu na aktywną działalność w pierwszym z nich obcokrajow-

12  siergiej aleksandrovič Žebelev, Vvedenie v arheologiŭ.Istoriâ arheologičeskogo znaniâ (petrograd: 
„nauka i škola”, 1923), 103. 

13  aksentova, „Voprosy”, 170.
14 aleksandr davidovič stepanskij, „k istorii naućno-istorićeskih obŝest v dorevolŭcionnoj rossii”, 

Agheografičeskij ežegodnik za 1974 god (moskva: „nauka”, 1975), 39.
15  tamże, 39.
16  stało się ono podstawą dla założenia w 1959 roku odeskiego towarzystwa archeologicznego. za: 

stepanskij, „k istorii”, 49. 
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ców wydawnictwa towarzystwa były wydawane w językach francuskim i niemieckim, 
a sami członkowie zainteresowani byli raczej klasyczną, nie zaś rosyjską archeologią 
i, w osobnym temacie, numizmatyką. już cztery lata po powstaniu nastąpiła reorgani-
zacja tej instytucji, a w jej strukturze pojawiły się trzy działy: ruskiej i słowiańskiej, 
wschodniej oraz prastarej i zachodniej archeologii. w roku 1894, czyli już w momencie 
działania rosyjskiego towarzystwa archeologicznego, dodatkowo stworzono dział 
numizmatyczny. sama instytucja, jak i każdy z jej działów, wydawał osobne publikacje. 
towarzystwo działało aż do roku 1924, kiedy to ogłoszono jego likwidację; zbiory 
trafiły do ermitażu, a archiwum i biblioteka do rosyjskiej akademii historii kultury 
materialnej17. 

szerszą i znacznie aktywniejszą działalność przejawiało istniejące w tym samym 
okresie moskiewskie towarzystwo archeologiczne. założone w 1864 roku z inicja-
tywy aleksjeja sergiejevića uvarova (1825-1885)18, działało do roku 1923. skupiało 
uwagę przede wszystkim na aspekcie archeologicznym, jednakże zainteresowane było 
także, w szczególności od końca XiX wieku, wymiarem historyczno-etnograficznym, 
zabytkami piśmienniczymi czy językowymi. swą uwagę koncentrowało na powyższej 
tematyce, w szerokim aspekcie terytorialno-czasowym, oficjalnie informując o pracach 
prowadzonych przez siebie, jak i innych instytucje i osoby. ważnym zaznaczenia jest 
tu fakt, że towarzystwo to, zapewne zaś działająca przy nim od 1890 roku komisja 
do spraw ochrony zabytków starożytności, stworzyło podstawy instruktażowo-prawne, 
które przeciwdziałać miały nieprofesjonalnym działaniom w trakcie badań archeolo-
gicznych. od lat 80. XiX wieku organizowało sympozja archeologiczne i publikowało 
swoje prace. po likwidacji towarzystwa archiwum przekazano centralnym państwowym 
archiwum moskwy oraz oddziałowi piśmiennych zabytków państwowego muzeum 
historycznego19. 

w związku z wielowątkową działalnością tematyczną towarzystwa powstało w nim 
wiele komisji. pierwszą z nich była komisja wschodnio-słowiańska, stworzona w 1887 
roku, podobnie jak powstała w 1892 roku słowiańska komisja, zajmowała się sprawami 
filologiczno-historycznymi: starosłowiańskiej i ruskiej literatury i języka. kolejną z nich 
była, powstała w 1896 roku, komisja archeologiczna, która swoją działalność skupiała 
na problemach archiwistyki, archeografii, paleografii, dyplomatyki, heraldyki, sfragisty-
ki, historii urzędów, wydając liczne publikacje na temat ruskich archiwów. w 1909 roku 
utworzono komisję zajmującą się zbadaniem starej moskwy, a nieco wcześniej powstał 
oddział kaukaski towarzystwa w tyflisie. 

17  tamże, 49-50.
18  aleksjej sergiejević uvarov (1825-1885) – rosyjski archeolog, członek petersburskiej akademii 

nauk; jeden z założycieli moskiewskiego towarzystwa archeologicznego. za: Èncikłopedičeskij Słovarˊ 
Brokgauza i Efrona, t. XXXiV, Trumpʺ – Ugłerodistyj kałˊcìj (s.-peterburg: tipolitografiâ akcionnogo 
obŝestva Brokgauzʺ-efronʺ, 1902), 418-419.

19  stepanskij, „k istorii”, 50-51.
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prowincjonalne towarzystwa związane były z miejscami, gdzie wskazane było prze-
prowadzenie archeologicznych badań ze względu na ich historyczne znaczenie. między 
innymi w 1873 roku powstało w tyflisie wraz z muzeum – towarzystwo miłośników 
kaukaskiej archeologii. w 1881 roku przekształcono je w kaukaskie towarzystwo 
historii i archeologii. dwadzieścia lat później, w 1894 roku powstało nowogrodzkie 
towarzystwo miłośników starożytności. jednakże jego działalność trudno jest zwery-
fikować ze względu na krótką, 10-letnią zaledwie działalność. w roku 1904 powstało, 
działające do roku 1918 towarzystwo miłośników historii, archeologii i etnografii 
czerwińskiego regionu, które prowadziło wiele badań archeologicznych. znalezione 
przedmioty przedstawiano w specjalnym muzeum stworzonym do tego celu. jego prace 
kontynuowało towarzystwo Badania Сzerwińskiego regionu20.

początki BadaŃ archeologicznych w guBerni pskowskiej

początki badań historyczno-archeologicznych na obszarze guberni pskowskiej się-
gają wieku XViii. wówczas to, w latach 80. XViii wieku protojerej rodionov spisał 
historię miasta na podstawie istniejących w owym czasie dokumentów. podobnie działo 
się także w przypadku jego naśladowców – nikolaja stepanovića ilˊińskiego (1761-
1846)21, metropolity evgenija (1767-1837)22 i innych23, odnoszących swe badania do 
pskowa. ich prace dotyczyły okresu kształtowania się grodu, jak i regionu pskowskiego, 
od najdawniejszych po czasy im współczesne. łączyło się to, jak dało się zauważyć, 
z działalnością uczonych w lokalnej, pskowskiej społeczności24.

dopiero w latach 60. XiX wieku narodziła się myśl o konieczności połączenia ze 
sobą działalności historycznej i archeologicznej dotyczącej pskowa i okolic. region ten 
zajmował bowiem ważne miejsce w historii rosyjskiego państwa25. idea o stworzeniu 
odpowiednich instytucji ochrony przeniknęła do miejscowej komisji statystycznej, 
dzięki naciskom lokalnej społeczności. w tym okresie zajmowała się ona sprawami 

20  tamże, 50-51.
21  nikołaj stepanović ilinskij (1761-1846) – rzeczywisty radca stanu; pisarz, poeta i prozaik. za: a. a. 

połowcov, Russkij biografičeskij słovar, t.8, Ibak – Klŭčarev (s.-peterburg: tipografìâ głavnago upravlenìâ 
udełovʺ, 1897), 96.

22  metropolita evgenij (evfimij alekseevič Bolhovitinov) – (1767-1837) rosyjski historyk, archeograf 
i bibliograf; nadzorował prace archeologiczne w kijowie, które doprowadziły do odkrycia fundamentów 
m.in. cerkwi z X wieku, złotej bramy w kijowie. za: aleksandr mihaiłovič prohorov, Bolˊšaâ sovetskaâ 
ènciklopediâ, t:3, Bari–Braslet, izdanie 3 (moskva: „sovetskaâ ènciklopedia”, 1970), 525.  

23  Były to osoby, które zajmowały się ochroną zarówno historycznych książek, materiałów piśmienniczych, 
jak i sztuki. za: „pskovskoe arheologičeskoe obŝestvo”, Žurnalʺ ministerstwa narodnago Prosveŝenìâ 219 
(1883), 63.

24  „pskovskoe”, 65; Putevoditelʺ po muzeŭ pskovskago arheologičeskago obŝestva sʺ četyrˊmâ portpetami 
i vidomʺ Pogankinyhʺ Pałatʺ (pskov: tipografiâ gubernskogo pravleniâ, 1908), 1.

25  „pskovskoe”, 63.
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naukowymi i do niej pierwotnie napływały ofiarowane przez społeczeństwo zabytki: 
monety, broń, drewniane cerkiewne artefakty, jak również takie przedmioty, które, mimo 
wszystko, nie mieściły się w ramach jej zainteresowań. głównymi pracami kierował 
sekretarz komisji. do niego należała inicjatywa rozwoju naukowego życia guberni 
i utworzenia specjalnych podkomisji. jedna z nich miała zajmować się dokumentami 
archiwalnymi, a także monografiami dotyczącymi regionu pskowskiego26. 

zainteresowanie tego rodzaju formami działalności komisji statystycznej było 
ogromne, a sam ivan ivanović Vasilëvʺ (1836-1901)27 jako sekretarz komisji, zwrócił 
się do gubernatora pskowskiego m. s. saharova z prośbą o otwarcie przy niej specjalnej 
regionalnej komisji, która mogłaby zajmować się pozyskiwaniem zabytków. związane 
było to z brakiem odpowiednich kompetencji wśród członków komisji statystycznej, 
spełniającej przecież odmienne zadania28. gubernator wyraził zgodę, a stosowna komisja 
powstała przy komisji statystycznej pskowskiej guberni już w 1872 roku29. wcześniej 
jednak, jak już wspominano, komitet statystyczny zebrał rękopisy i inne cenne zabyt-
ki30, które zostały przekazane w tym samym roku w ręce nowopowstałej komisji31.

utworzenie i działalnośĆ 
muzeum pskowskiej komisji archeologicznej 

już z chwilą powołania do życia komisji archeologicznej zaczęto snuć plan utworze-
nia muzeum archeologicznego guberni pskowskiej. jej działacze nawiązywali kontakty 
z lokalną inteligencją, w celu pozyskania dodatkowych antyków32. dzięki wysiłkom 
i ekspedycjom członków komisji podejmowanych w obrębie całej guberni udało się 
zebrać sporą kolekcję zabytków, wśród których znalazły się wydawnictwa bibliotek cer-
kiewnych, zasoby archiwalne oraz dary, które szczegółowo skatalogowano. 05 listopada 
1871 roku komitet postanowił stworzyć muzeum. sprawami jego utworzenia miał zająć 
się sekretarz – wspomniany już wcześniej ivan ivanovič Vasilev, który ukończył studia 
w moskiewskiej akademii duchownej i w samym komitecie zajmował się historią 
budownictwa cerkiewnego33. 

26  tamże, 65; Putevoditelʺ, 1.
27  ivan ivanović Vasiliëvʺ (1836-1901) – badacz regionu pskowskiego; wykładowca historii religii 

prawosławnej; pracował w moskiewskiej izbie skarbowej; interesował się zbieractwem zabytków 
piśmiennictwa. za: Èncikłopedičeskij Słovarˊ Brokgauza i Efrona, dopolnitelˊnyj tomʺ1: Aa-Vâhirˊ (s.-
peterburgʺ: tipolitografiâ akcionnogo obŝestva Brokgauzʺ-efronʺ, 1905), 369– 370. 

28  Putevoditelʺ, 1-2.
29  „pskovskoe”, 65; Putevoditelʺ, 2; Ènciklopedičeskìj slovarʺ, (red.) i. e. andreevski, t. 2, Arago-Autka 

(s.-peterburgʺ: semenovskaâ tipolitografiâ (i.a.efrona), 1890), 239
30  Ènciklopedičeskìj slovarʺ, 239.
31  „pskovskoe”, 65; Putevoditelʺ, 2.
32  tamże.
33  z.p.ivanova, „muzej pskovskogo arheologičeskogo obšestva”, Pskov. Naučno-praktičeskij, istoriko-
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w okresie swego funkcjonowania komisja wydała 
drukiem liczne historyczne prace związane z regionem 
pskowskim, których redakcji podjęli się, związani z jej 
strukturami badacze i naukowcy. jej funkcjonowanie łą-
czyło sie także z publikacją prac osób z nią związanych, 
m.in. pracy o wielkiej łuckiej cerkwi - protojereja i. m. 
pulherova oraz publikacją dokonań komisji na łamach 
„wiadomości gubernialnych”34. dodatkowo towa-
rzystwo organizowało obchody rocznic historycznych 
i innych wydarzeń związanych z pskowską gubernią. 
przykładem może tu być 300-lecie pokonania polskiego 
króla stefana Batorego35. 

na samym początku sekretarz zaproponował utwo-
rzenie osobnej komisji archeologicznej zajmującą się 
stricte sprawami zbierania i ochrony kolekcji. w skład 
komisji weszli ówczesny gubernator pskowski mihaił 
Borisović prutčenko (1833-1886)36, sekretarzem został 
zaś – konstantin grigorievič evlentˊev (1824-1885)37, 
archiwista pskowskiego sądu okręgowego. ten ostatni 
pozyskał dla muzeum rękopisy z lat 1551-1598 i stare 
dokumenty do roku 1800 z archiwum pskowskiej izby 
skarbowej. ostatecznie postanowiono o nadaniu tej 
instytucji statusu naukowo-publicznej38.

początkowo zbiory przechowywano w siedzibie 
komisji. w międzyczasie zabiegano o pozyskanie 
odpowiednich pomieszczeń dla nowotworzonego 
muzeum. pierwotnie stało się nim pałata pogankiny39, 

kraevedčeskij žurnał 7 (1997), 94; Putevoditelʺ, 2.
34  Putevoditelʺ, 2.
35  inne przykłady podaje także pozycja Putevoditelʺ (strona 4).
36  mihaił Borisovič prutčenko (1833-1886) – rzeczywisty radca stanu, pskowski gubernator. za: sergiej 

Volkov, Vysšee činovničestvo Possijskoj Imperii. Kratkij słovarʺ (moskva: universitet dmitriâ požarskogo, 
2016), 1819.

37 konstantin grigorievič evlentˊev (1824-1885), ukończył gimnazjum kazańskie, wykładał na kazańskim 
uniwersytecie i regionalnych liceach (m.in. kazania i petersburga), od 1870 na służbie w pskowskim 
okręgowym sądzie; członek komisji archeologicznej; zabiegał o cenne zabytki regionu pskowskiego; był 
jednym z organizatorów towarzystwa jak i muzeum archeologicznego w pskowskim regionie. za: ivanova, 
„muzej”, 94 i 98 oraz Ŭrij konstantinovič Begunov, „k istorii otkrytiâ rukopisi. slova o pogubieli ruskyâ 
zemli”. w: Trudy otdeła drevnerusskoj literatury, t. 18 (moskva: an sssr, 1962), 286.

38  ivanova, „muzej”, 94.
39 wygląd samego budynku pogankiny pałaty został przedstawiony w artykule „mertvyj gorodʺ” autorstwa 

pogankiny pałata dziedziniec wewnętrzny -  
n.F. okuničʺ - kazarinʺ, sputnikʺ po drev-
nemu pskovu (lŭbitelâmʺ rodnoj stariny), 
izdanìe vtoroe, ispravlennoe dopolnennoe 
sʺ 61 risunkomʺ i 4 płanami, pskov 1913, 
s.330, rys.21. 
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a następnie dwa pomieszczenia w domu zebrań szlachty. w tworzeniu muzeum brała 
udział społeczność pskowa oraz zaproszeni goście zagraniczni, w tym m.in. dyrektor 
British museum. sam evlentˊev, nieco wcześniej, bo wiosną 1874 roku odwiedził 
petersburskie muzea, aby zapoznać się z ich funkcjonowaniem40. na rzecz nowopow-
stałego muzeum komitet statystyczny przekazywał rocznie 100 rubli, jednakże sumy te 
były niewystarczające. organizowano zatem dodatkowo wieczorki literackie oraz płatne 
lekcje na tematy historyczne. ostatecznie, 8 maja 1876 roku muzeum zostało otwarte 
dla zwiedzających. wśród eksponatów znalazły się m.in.: mapa pskowa z 1740 roku, 
pskowskie monety, zwoje, szpalty, ikony oraz rękopisy. całe muzeum zostało podzie-
lone na działy: uzbrojenia, materiałów archiwalnych, tzw. „minc-kabinet”, w którym 
znajdowały się monety i medale, gabinet rysunków oraz bibliotekę41. po pozyskaniu 
w roku 1876 nowego pomieszczenia liczba działów zwiększyła się do 12.

od pierwszych lat swej działalności muzeum kładło nacisk na wyszukiwanie i ochro-
nę zabytków sztuki. zabiegało o ochronę ikony Powitanie Bogurodzicy, przedstawia-
jącej panoramę pskowa w 1581 roku w czasie oblężenia miasta przez wojska stefana 

V.goreva (Istoričeskìj vèstnik.Istoriko-literaturnyj žurnalʺ, t.110 (s-.peterburgʺ: tipografia a. s. surowina, 
1907), 218.; dwór stworzony dla kupca sergieja pogankina, jednego z najbogatszych kupców pskowskich. 
za: oksana usolˊceva, 1000 łučših mest Rossii kotorye nužno uvidetˊ za svoṹ žiznˊ (moskva: eksmo, 2016), 
208. w gmachu tym funkcjonowało do roku 1914. za:. ivanova, „muzej”, 94.

40  ermitaż, publiczna biblioteka akademii sztuki oraz muzeum sztuki artyleryjskiej. za: ivanova, 
Muzej, 95; „pskovskoe”, 65.

41  ivanova, „muzej”, 95-96.

i.i.Vasilev – m.m. medikov, pskov-
skij kraeved ivan ivanovič Vasilëv. 
(k 170-letiŭ c dnâ poždeniâ,  
w: pskov 2006, nr 25, s.76.

k.g. eventlev – m.m. medi-
kov, kontatntin grigorˊevič 
evlentˊev, w:  pskov 2005,  
nr 22, s.215. 
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Batorego42. w 1878 roku muzeum przeniesiono do miejscowego, krajoznawczego od-
działu biblioteki pskowskiego gimnazjum klasycznego, a lokalne ekspedycje członków 
komisji archeologicznej, w końcu lat 70. XiX wieku, i pozyskane w trakcie ich trwania 
historyczne przedmioty jeszcze bardziej poszerzyły zbiory pskowskiego muzeum m.in. 
o drewniany grobowiec43. 

muzeum ochraniało i zbierało dokumentację archiwalną wszystkich instytucji 
pskowskiej guberni: prowincjonalnej kancelarii, namiestnictwa oraz izby skarbowej. 
w latach 90. XiX wieku aktywnie współdziałało z naukowymi centrami całej ówcze-
snej rosji: imperatorskimi ruskimi archeologicznym i historycznym towarzystwami, 
historycznym muzeum akademii nauk44.

14 września 1897 roku miały miejsce obchody rocznicowe otwarcia muzeum. 
w pierwszej jego siedzibie została stworzona wystawa przedstawiająca nie tylko znale-
ziska znajdujące się w zbiorach pskowskich, ale także te dostarczone specjalnie na ju-
bileusz. od końca lat 90. XiX wieku towarzystwo archeologiczne zabiegało ponownie 
o przeniesienie do pomieszczeń pogankiny pałaty, które otrzymało wiosną 1902 roku. 
wówczas to przystąpiono do prac remontowo-restauracyjnych, które zakończyły się  
15 grudnia tego samego roku. miejsce w nich znalazło zarówno muzeum, towarzystwo 
archeologiczne jak i muzeum gospodarki wiejskiej45.

powstanie i działalnośĆ 
pskowskiego towarzystwa archeologicznego 

idea stworzenia oddzielnego, niezależnego towarzystwa archeologicznego na 
obszarze guberni pskowskiej została przedstawiona już w roku 1878, 10 lipca przez 
archeologa hrabiego a. s. uvarova. w późniejszym czasie uczestniczył on w pracach 
archeologicznych w towarzystwie członków rodziny cesarskiej, przy kurhanach w oko-
licach pskowa46. w końcu listopada 1879 roku rozpoczęły się działania zmierzające do 
organizacji nowego towarzystwa. ówczesny gubernator oraz przewodniczący komisji 
archeologicznej prutčenko zwrócił się do ministra oświaty z prośbą o umożliwienie 
otwarcia takowego na obszarze guberni pskowskiej. 18 lipca 1880 roku47, ukazem cara 
zostało powołane do życia pskowskie towarzystwo archeologiczne, przy którym dzia-

42  tamże, 96.
43  tamże, 96.
44  tamże, 98.
45  w gmachu tym funkcjonowało do roku 1914. za: ivanova, „muzej”, 100.
46  w miejscowości izborskoje i Vybutah. za: gleb sergeevič lebedev, Istoria otečestvennoj archeologii, 

1700-1971 (sankt peterburg: wyd. sankt-petersburskogo universiteta, 1992), 211.
47  pozycja Putevoditelʺ (strona 3) podaje 30 lipca 1880 roku; jako dzień otwarcia podaje się również 

datę 26 października jako datę pierwszego posiedzenia towarzystwa.; Ènciklopedičeskìj slovarʺ (strona 239) 
podaje datę 25 października.
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łać miały muzeum i biblioteka. jego pierwszym przewodni-
czącym był ówczesny pskowski gubernator – wspomniany 
wcześniej prutčenko48. dziesięć dni później pskowska ko-
misja archeologiczna przestała funkcjonować, przekazując 
wszystkie pełnomocnictwa na rzecz towarzystwa49.

w momencie powołania do życia towarzystwa, komisja 
doskonale zdawała sobie sprawę z faktu, iż nie dysponuje 
kadrą osób, które mogłyby w odpowiedni sposób zarządzać 
nowym tworem, dlatego też konieczne było określenie zało-
żeń i celów nowopowstałego towarzystwa. wskazać miał je, 
stworzony w tym celu statut.  

jak podaje artykuł Pskovskoe Arheologičeskoe Obšestvo:

pskowskie archeologiczne towarzystwo obiera sobie za cel 
badanie zabytków starożytności i dawnych czasów głów-
nie w granicach pskowskiej guberni […] i nie wyklucza 
ze swoich działań historycznych badań – na ile one mogą 
służyć w uwiecznieniu zabytków starożytności, i etnogra-
ficznych – na ile one będą związane z archeologicznymi 
i historycznymi poszukiwaniami50. 

ostatecznie jednak członkowie towarzystwa zajęli się 
zbieraniem etnograficznych i archeologicznych zabytków, 
rękopisów, książek, publikowaniem materiałów oraz inicjowali pierwsze działania 
w zakresie ochronie zabytków51. 

48  w związku z nawiązanymi kontaktami biblioteka pozyskiwała liczne zbiory, które przekazywane były 
komisji a następnie towarzystwu archeologicznemu za: Pskovskoe, 65-66.; ta pozycja (strona 66) podaje, że 
sprawa zawiązania w pskowie archeologicznego towarzystwa została przedstawiona przez hrabiego uvarova 
carewiczom siergiejowi i pawłowi aleksandrovičom oraz konstantemu i dymitrowi konstantynovičom 
w czasie prowadzonych pod ich okiem badań archeologicznych w miejscowościach izborsk i Vybuty. sam car 
wziął nowopowstałe towarzystwo pod swe skrzydła.; Ènciklopedičeskìj slovarʺ, 240; w artykule „zaklṹčenìe 
akademika a. s. lappo-danilevskago obʺotčetè pskovskoj gubernskoj učenoj arhivnoj komissìi za 1916-
1917 gody”, Izvèstìâ Rossìjskoj Akademìi Naukʺ, 12-18 (1917), 1219 podane zostały informacje o potrzebie 
podporządkowania towarzystwa rosyjskiemu prawu, odnoszącemu się do gubernialnych, archiwalnych 
komisji naukowych. dotychczas nie było nim związane. samo towarzystwo zwróciło się do gubernatora 
23 grudnia 1915 roku z wnioskiem o podporządkowanie się prawu o gubernialnych naukowych komisjach 
archiwalnych i wzięło na siebie odpowiedzialność stworzenia tego typu instytucji, która ostatecznie powstała 
11 lutego 1916 roku.; lebedev, Istoria, 211.; Putevoditelʺ, 3-4.

49  ivanova, „muzej”, 9.
50  w takim znaczeniu został zatwierdzony przez komitet ministrów a następnie przez ministra oświaty 

01 lipca/18 lipca 1880 roku. za: „pskovskoe”, 66.
51  lebedev, Istoria, 211.

a.s.uvarov – a.V. morozov, 
Katałog moego sobraniâ russkih 
gravirovannyh i litografirovannyh 
portretov, moskva 1913, t.4, s. 
cdXXXVii
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25 października 1880 roku towarzystwo rozpoczęło swoje funkcjonowanie i od tego 
okresu zaczęto pracować nad stworzeniem planu ochrony i korzystania ze zbiorów, 
a przez kolejnych siedem lat jego działaczom udało się opisać muzealną i biblioteczną 
kolekcję. na jej podstawie wydano katalog muzealny, będący pierwszym działaniem 
w kierunku popularyzacji pskowskiego muzeum52. w międzyczasie dokonywano wydań 
starodruków ważnych dla regionu, członkowie towarzystwa przygotowywali również 
odczyty związane z danymi publikacjami53, a także dokonywali w dalszym ciągu kwe-

rend lokalnych, mających na celu pozyskiwanie zabyt-
ków. w latach 1881-1882 trwały prace w kurhanach 
prastarego pogańskiego cmentarza znajdującego się na 
północ od miasta. okazało się, że większość nasypów 
stanowią te o charakterze wojennym, natomiast odkryty 
pogański cmentarz zawierał relikty osiedlania się lud-
ności jeszcze przed przybyciem słowian. rozkopano 
około 20 kurhanów, a do każdego z nich powstała bro-
szura. zawarto w niej rysunki techniczne, obrys terenu 
oraz charakterystykę znalezionych przedmiotów54.

wyniki swoich badań członkowie towarzystwa 
publikowali na łamach pskowskiego, wydawanego 
przez siebie czasopisma „trudy pskovskago arheolo-
gičeskago oŝestva”55. w końcu 1894 roku członkowie 
pskowskiego towarzystwa archeologicznego, z Vasi-
liëvʺem na czele, uczestniczyli w X zjeździe archeolo-
gicznym w rydze, zaś przedmioty z brązu znalezione 
w kurhanach na obszarze guberni pskowskiej zostały 
tam również wówczas zaprezentowane56. 

towarzystwo kontaktowało się i przekazywało 
w darze innym towarzystwom bądź instytucjom na-
ukowo-kulturalnym działającym na obszarze imperium 
rosyjskiego różnego typu zabytki ze swoich zbiorów. 
tak na przykład, na początku roku 1903 przekazało 
zbiór posiadanych książek instytutowi historyczno-

52  ivanova, „muzej” , 9; „pskovskoe”, 65.
53  „pskovskoe”, 71. 
54  tamże, 72.
55  Putevoditelʺ, 5.
56  ivanova, „muzej”, 98; opiekę merytoryczną oraz instrukcje odnośnie badań naukowych w kurhanach 

otrzymano od cesarskiego moskiewskiego towarzystwa archeologicznego. za: „pskovskoe”, 65; tam też 
znajdują się opisy poszczególnych prac związanych z rozkopaniem kurhanów; Putevoditelʺ,2.

strona tytułowa – Trudy pskovskago 
arheologičeskago obŝestva, vypuskʺ 
12, 1915-1916, sʺ risunkami i 4 por-
tretami, pskovʺ 1916.



113

Filologicznemu przy imperatorskim charkowskim uniwersytecie57. podobnie stało 
się w roku 1906, kiedy to wydawnictwa pskowskiego towarzystwa zasiliły bibliotekę 
naukowej archiwalnej saratowskiej komisji58. wydawnictwa towarzystwa docierały 
także poza granicę ówczesnej rosji. przykład stanowi tu biblioteka naukowego kore-
spondenta w rzymie przy cesarskiej akademii nauk, którą zasiliły przesłane prace59. 

ważną rolę w ukształtowaniu ideologii muzeum oraz działalności pskowskiego to-
warzystwa archeologicznego miał nikołaj Fiodorovič Fan-der-Flit (1840-1896)60. Był 
on związany z tym regionem imperium rosyjskiego, bowiem w 1868 roku jego ojciec 

57  e. k. redin (red.), Sbornikʺ harˊkovskago istoriko-filologičeskago obŝestva, t.14 (harkovʺ: pečatnoe 
deło, 1905), lXXXiX-Xc.

58  trudy saratovskoj učenoj arhivnoj komissĭi, saratov1908, vypuskʺ 24, 141. 
59  Materiały dlâ istorii akademičeskih učreždenij za 1889-1914 gg. (petrograd: tipografiâ rossijskoj 

akademii nauk, 1917), 629.
60  nikolaj Fedorovič Fan der Flit (1840-1896) – pracownik naukowy, badacz rzadkich i rękopiśmiennych 

książek w muzeum pskowskim; prowadził także badania w aspekcie przechodzenia rodzinnej biblioteki 
z pokolenia w pokolenie. za: S. G.Smolinoj (red.), Kollekciâ francuskih izdanij XIX – načala XX vv: 
illṹstrirovannyj katalog (Čelâbinsk: ṹžno-uralˊskij gosudarstvennyj universitet, naučnaâ Biblioteka, 
2017), 27.

n.F.Fan der Flit – o.a. kudrâv-
ceva, Stranicy iz žizni N.F.Fan
-der-Flita, w: pskov 2000, nr 12, 
s.183.

 elizaveta karłovna Fan der Flit  
z domu pistolius - portal internetowy 
Bez formata https://sanktpeterburg.
bezformata.com/listnews/fedo-
rovichu-fan-der-flitu/52667689/, 
04.01.2020
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nabył tutaj majątek. za swego życia ufundował gmach szkoły w guberni pskowskiej, 
oraz zorganizował ją według własnych zasad. sam nikołaj Fiodorovič zamierzał stwo-
rzyć w obrębie guberni pskowskiej muzeum inspirowane muzeum historii naturalnej 
w londynie oraz towarzystwa gospodarki wiejskiej, a w swej szkole otworzyć klasy 
o profilu rysunkowo-technicznym. z tym ostatnim wiązało się również stworzenie arty-
styczno-przemysłowego muzeum przy szkole. jego plany pokrzyżowała śmierć, a plany 
przejęła i po części zrealizowała jego żona elizaveta karlovna z domu pistolˊkorsʺ. 
w 1902 roku, 7 marca, wraz z pskowskim towarzystwem archeologicznym pozyskała 
pogankiną pałatę od urzędu miejskiego na cel stworzenia muzeum oraz sfinansowała 
remont budynku. jednakże, w związku z posiadaniem przez ministerstwo wojskowości 
magazynów w pałacu, poszczególne jego części zostały dopiero z czasem przekazane na 
rzecz towarzystwa. 

elizaveta karlovna Fan-der-Flit sfinansowała prace remontowe, które rozpoczęły 
się wiosną 1902 roku. jednakże i z nią współpraca nie trwała długo, bowiem w roku 
1904 elizaveta karlovna zmarła. w spadku po niej towarzystwo otrzymało 300 tys. 
rubli z przeznaczeniem na stworzenie muzeum artystyczno-przemysłowego i szkoły 
rysunku imienia jej męża. towarzystwo miało przeznaczać na ten cel odsetki z kapitału, 
który ulokowany był w bankowym depozycie. okazało się, że nie wykorzystano w pełni 
otrzymanej sumy, ani tym bardziej odsetek. dwa lata po śmierci elizavety karlovnej 
generał n.m. Čihačev zażądał opłaty rocznej za pomieszczenia szkoły rysunku oraz ich 
gospodarcze wykorzystywanie w pagankiny pałacie w kwocie 1000 rubli. całość spad-
ku została wykorzystana niefrasobliwie. planowane muzeum artystyczno-przemysłowe 
miało zostać stworzone w nowych, innych pomieszczeniach, pozyskanych w tym celu 
przez towarzystwo61. pomimo fatalnej sytuacji finansowej i funkcjonowania w pskowie 
jeszcze dwóch muzeów: muzeum komitetu cerkiewno-archeologicznego oraz, czaso-
wo, muzeum F.m. pluszkina62, to właśnie muzeum towarzystwa archeologicznego rok 
po roku witało coraz to większą liczbę zwiedzających63.

w 1906 roku nikolaj Fomić okulič-kazarin (1849-1923)64 rozpoczął zarządzanie 
muzeum, a prestiż instytucji w tym czasie znacząco wzrósł. zawiązały się m.in. komisja 
do stworzenia bibliotecznego katalogu, a sam okulič-kazarin w roku 1907 zmodernizo-
wał muzeum, uwydatniając w nim nowe nieznane materiały, tworząc dział etnograficzny 
i archeologiczny, „avtografy” „cerkovnaja starina” oraz ekspozycję w piątym pomiesz-
czeniu, w którym znalazła się galeria carów i pułkowników. 

61  Putevoditelʺ , 10-14.
62  muzeum zostało zlikwidowane w 1911 roku w wyniku śmierci właściciela. za: ivanova, „muzej”, 100.
63  tamże, 100.
64  nikolaj Fomić okulič-kazarin (1849-1923). w związku z rewolucją w 1918 roku został aresztowany 

jako generał w stanie spoczynku ponieważ wzbudził bunt wśród czekistów; aresztowany w petersburgu 
z którego został zwolniony a potem zmarł na emigracji. za: a. a. Formozov, „russkije archeologi 
i politeczeskije repressii 1920-1940 x gg.”, Rossijskaâ arheologiâ 3 (1998), 191. 
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ze względu na ciasnotę dostęp do wszystkich zbiorów był utrudniony, a ekspozycja 
miała ograniczony charakter. taki stan rzeczy dotrwał do roku 1915. 

w międzyczasie, w roku 1908 został przygotowany i wydany przewodnik po ekspo-
zycjach muzeum. muzeum posiadało wówczas zbiory: obrazów, marmurowych rzeźb, 
przedmiotów z porcelany, kości i brązu, rzadkich rękopisów, wydań, monet i rycin65.

w 1915 roku, w wyniku działań wojennych towarzystwo wstrzymało działalność,  
a zbiory muzealne zapakowano w skrzynie i czasowo przewieziono do tweru. tam otrzy-
mało nowe pomieszczenie. w czasie działań wojennych pskowska siedziba towarzystwa 
była zajęta przez wojsko. po 1917 roku towarzystwo martwiło się o ochronę kolekcji 
i podjęto decyzję o przeniesieniu na stałe muzeum do tweru, co jednak ostatecznie nie 
doszło do skutku. w rzeczywistości, w końcu 1918 roku, doszło do połączenia dwóch 
ówcześnie działających na terenie pskowa muzeów: towarzystwa archeologicznego 
i komitetu cerkiewno-archeologicznego w jedną instytucję – muzeum pskowskie66.

zakoŃczenie

analizując działalność i etapy funkcjonowania pskowskiego towarzystwa archeolo-
gicznego jako organizacji regionalnej o charakterze naukowo-kulturalnym w imperium 
rosyjskim drugiej połowy i przełomu XiX i XX wieku, zauważamy, że stanowi ono typo-
wy przykład działań organizacyjnych występujących na owym terytorium. instytucja ta 
z jednej strony stanowi przeniesienie na grunt lokalny tendencji zaistniałych pierwotnie 
w rosji, jak już wcześniej zaznaczono, w XViii wieku. z drugiej zaś, stanowi przykład 
tworzenia instytucji zajmujących się życiem artystycznym i kulturalnym w aspekcie 
lokalnym. w tym przypadku obejmuje ono zagadnienia związane z poznawaniem, pozy-
skiwaniem, jak i ochroną zabytków w pskowie i okolicach. jest to przejaw budzenia się 
świadomości historycznej i kulturowej lokalnych elit, poczucia odrębności uwarunkowa-
nej historyczna tradycją, troski o lokalne artefakty historyczne i artystyczne, a zarazem 
profesjonalizowania uprawiania nauki w lokalnych środowiskach. jak udało się powyżej 
przedstawić, działalność pskowskiego towarzystwa archeologicznego, był to proces dość 
zawiły i długotrwały, który bez odpowiedniego zaplecza badawczo-naukowego nie byłby  
w ogóle możliwy. 

65  ivanova, „muzej”, 100.
66  tamże, 100.
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pskoV archeological society as an eXample oF local cultural and 
artistic liFe oF the russian empire in 19th and 20th century

summary

cultural and artistic life in provincial areas developed throughout the ages in various parts of 
europe. it evolved in various guises, including artistic activity, collecting and heritage protection. 
the process also included the russian empire. initially it was only associated with pan-russian 
activity. with time, however, the process started affecting local communities, which created the 
basis of regional activity. as a consequence institutions interested in the problems of artistic life 
of a given community and region appeared in the local structure. pskov archeological society 
became one of such institutions which could be established thanks to the engagement of local 
lovers of art and culture. its area of interest spanned to all areas of artistic life of the provinces 
of the pskov governorate: art, literature, and primarily archeology. its activity and appropriate 
undertaken steps lead to the establishment of a museum under the aegis of the society, where its 
vast collection of objects was presented. 



ośrodki prowincjonalne na ziemiach polskich  
– problemy życia artystycznego 





piotr molenda
gnieźnieńska szkoła wyższa ,,milenium” 

w trosce o pamiĘĆ i toŻsamośĆ.  
działania artystyczne wielkopolan w drugiej 
połowie XiX wieku na terenie wschodniego 
pogranicza wielkiego ksiĘstwa poznaŃskiego

w ostatnich latach coraz częściej dostrzega się rolę, jaką odegrał ruch artystyczny  
w budowaniu narodowej tożsamości polaków. publikowane materiały koncentrują 
się zazwyczaj wokół zagadnień związanych ze znaczeniem sztuki, literatury i teatru 
w kształtowaniu polskiej świadomości narodowej. tytułem przykładu można przywołać 
tu prace: nikodema Bończy-tomaszewskiego, Barbary jedynak, dariusza kosińskie-
go1. wspomniane opracowania w niewielkim jednak stopniu odwołują się do sytuacji 
zaboru pruskiego. w szerszym kontekście historycznym zjawiska ruchu artystycznego 
w wielkopolsce w drugiej połowie XiX wieku analizowali badacze poznańscy – głównie 
jednak w odniesieniu do teatralnej sceny profesjonalnej. rolę inicjatyw artystycznych 
i oświatowych podkreślali m.in: witold jakóbczyk, jarosław maciejewski, lech trze-
ciakowski, edward pieścikowski, lech słowiński2. uzupełnieniem tych badań o wątki 
związane z amatorskim ruchem teatralnym i różnorodnymi formami świętowania naro-
dowych rocznic są prace magdaleny piotrowskiej3. 

 wspominając znaczenie ruchu artystycznego w kształtowaniu narodowej tożsamości 
należy przypomnieć, iż amatorskie działania stanowiły jedną z form społecznego progra-
mu określanego mianem pracy organicznej. termin praca organiczna został tu przywo-

1  nikodem Bończa-tomaszewski, Źródła narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świadomości 
w II połowie XIX i na początku XX wieku (wrocław: wydawnictwo uniwersytetu wrocławskiego, 2006); 
jedynak Barbara, Dziedzictwo obyczaju narodowego Polaków. Pamięć i zapomnienie (lublin: wydawnictwo 
uniwersytetu marii curie-skłodowskiej, 2004); dariusz kosiński, Teatra polskie. Historie (warszawa: 
państwowe wydawnictwo naukowe, 2010).

2  edward pieścikowski, Ach! W tym Poznańskiem… Życie literackie XIX wieku (poznań: wydawnictwo 
miejskie posnania, 2003); lech słowiński, Będziem Polakami. Studia z dziejów edukacji narodowej 
w Wielkim Księstwie Poznańskim, prace komisji Filologicznej, t. 33 (poznań: poznańskie towarzystwo 
przyjaciół nauk wydział Filologiczno-Filozoficzny, 1995). 

3  magdalena piotrowska, Lubownicy sceny, czyli polskie teatry amatorskie w Wielkopolsce (1832-1875) 
(poznań: instytut pedagogiczno-artystyczny uam, 2000); taż sama, Narodowe widowiska kulturowe. 
Uroczystości żałobne i rocznicowe w Wielkopolsce (1815-1914) (poznań: wydawnictwo naukowe uam, 
2011).
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łany nieprzypadkowo. trudno bowiem analizować działania artystyczne wielkopolan 
w oderwaniu od aktywności na polu gospodarczym, oświaty, kultury czy działalności 
charytatywnej. zdaniem witolda jakóbczyka pojęcie praca organiczna pojawiło się po 
raz pierwszy w publicystyce w 1848 roku: „marcinkowski [...] wskazał na konieczność 
ciągłej pracy organicznej nad dźwiganiem narodowości naszej, niezbędności wspólnego 
środka dla rozpowszechniania kółek narodowego życia”4. 

zdefiniowane celu, jako dążenia do rozwoju społeczeństwa polskiego, przy jedno-
czesnym zachowaniu narodowego dziedzictwa, godziło w zamiary władz pruskich. 
trudno zatem zgodzić się z ocenami, przeciwstawiającymi pracę organiczną działaniom 
konspiracyjnym. w obu przypadkach był to opór przeciwko polityce zaborcy. Fakt, że 
inicjatorzy organicznikowskich inicjatyw starali się prowadzić działalność na drodze 
legalnej, nie oznaczał przyjęcia postawy lojalistycznej. kiedy polityka zaborcy unie-
możliwiała prowadzenie działań w dotychczasowej formie, szukano innych rozwiązań. 
należy również zauważyć, iż podczas narodowych powstań wielu organiczników prze-
kraczało graniczny kordon by wziąć udział w walkach. obok karola marcinkowskiego 
czy dezyderego chłapowskiego w powstańczych szeregach znaleźli się ziemianie z po-
łudniowo-wschodniej wielkopolski: wojciech lipski z lewkowa, dziedzic śmiełowa 
hieronim gorzeński, jan nepomucen niemojowski ze śliwnik i wielu innych. 

początki pracy organicznej wiązane są często z osobą doktora karola marcinkow-
skiego z poznania, choć można wskazać na wcześniejsze inicjatywy – choćby próbę 
zarejestrowania towarzystwa przyjaciół rolnictwa, oświaty i przemysłu w 1828 roku. 
program nakreślony w trzeciej i czwartej dekadzie XiX wieku był realizowany z pew-
nymi modyfikacjami do czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku. wielkopolska 
południowo-wschodnia od samego początku wyraźnie była widoczna na mapie orga-
nicznikowskich działań. z uwagi na wielotorowość jak i różnorodność prowadzonych 
działań proponujemy wprowadzić termin ruch organicznikowski. taki zabieg ułatwi 
ukazanie przemian gospodarczych, kulturalno-oświatowych, działalności charytatywnej 
w szerszym spectrum społecznym5. 

 w początkowym okresie zauważyć można aktywność ziemian: w. lipskiego,  
j. n. niemojowskiego, h. gorzeńskiego i in. w miarę upływu czasu wyraźniej widać 
rolę kształtującej się inteligencji, szczególnie duchowieństwa, lekarzy, prawników i na-
uczycieli. w działalności charytatywnej przodują – prócz ziemian – księża: maksymilian 
łukaszewicz, jakub gagacki, ignacy andersz, a wśród animatorów ruchu kulturalnego 

4  witold jakóbczyk, Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX w.(Dzieje pracy organicznej), t. 1, 1815-
1850 (poznań: poznańskie towarzystwo przyjaciół nauk, 1951).

5  piotr molenda, „dzieło wspólnego tworzenia – o działalności południowo wielkopolskich 
organiczników”, Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Animatorzy, organicznicy, artyści, red. 
piotr łuszczykiewicz, halina molenda, 4 (1999), 16-33. 
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i czytelniczego i poł. XiX wieku znajdziemy m.in.: księgarza ludwika putiatyckiego 
z pleszewa. 

ludzie różnych profesji i pochodzenia tworzą instytucje organicznikowskie: ka-
syna, towarzystwa rolnicze, uczestniczą w pracach towarzystwa naukowej pomocy, 
towarzystwa pedagogicznego polskiego, rozwijają sieć ligi polskiej, organizują ruch 
trzeźwości, teatr amatorski, rocznicowe spotkania i odczyty. charakterystyczną cechą, 
zarówno ziemiaństwa jak i inteligencji, jest udział wielu przedstawicieli w czołowych 
inicjatywach organicznikowskich wielkiego księstwa poznańskiego. wielu z nich 
działa wielotorowo, uczestnicząc w różnorodnych działaniach na rzecz społeczeństwa 
polskiego. 

w początkowym okresie – obejmującym dekadę lat 30. – powstają pierwsze sto-
warzyszenia nawiązujące do wspomnianej wyżej inicjatywy powołania towarzystwa 
przyjaciół rolnictwa, oświaty i przemysłu. najbardziej znane przykłady to powołane 
w 1835 roku kasyno gostyńskie i poznański Bazar. w okolicach ostrowa początkowo 
prym będzie wiódł raszkowski patriarchat, przekształcony później w kasyno. rozwojo-
wi inicjatyw organicznikowskich sprzyja okres odwilży związany z wyborem Fryderyka 
wilhelma iV i odwołaniem eduarda heinricha Flottwella ze stanowiska naczelnego 
prezesa. obok wspomnianych wcześniej instytucji pojawia się próba aktywowania 
i jednoczenia towarzystw rolniczych, tworzona jest sieć towarzystwa naukowej po-
mocy. wśród założycieli towarzystwa udzielającego stypendia niezamożnej młodzieży 
polskiej znalazł się m.in. wojciech lipski z lewkowa. 

trwający w latach 40. XiX stulecia rozwój organicznikowskich inicjatyw został za-
hamowany wskutek rozwoju ruchów konspiracyjnych i wydarzeń z 1846 roku. później 
jeszcze, korzystając z przejściowego złagodzenia polityki w okresie wiosny ludów, 
zdołano aktywizować społeczne akcje. nadano im też szerszy wymiar, odnosząc je do 
wielu dziedzin życia społecznego. zauważalne staje się też silniejsze zainteresowanie 
działaniami na polu oświaty, kulturę muzyczną propaguje utworzone w poznaniu to-
warzystwo muzyczne ,,harmonia”. na ten czas przypada również tworzenie lokalnych 
organizacji oświatowych. dzięki staraniom ks. jakuba gagackiego 

zawiązało się pomiędzy nauczycielami dekanatu odolanowskiego towarzystwo 
czytelni połączone z konferencyami cztery razy do roku odbywać się mającemi. […] 
cieszymy się, że zabłysła dla nas nauczycieli tak stosowna pora, ku wydoskonaleniu się 
w szkolnictwie i wykształceniu własnem6. 

warto również dostrzec, że wcześniejsze inicjatywy lokalne uzyskują wsparcie 
instytucjonalne, obejmujące zasięgiem znaczny obszar wielkiego księstwa poznań-
skiego. przykładem takich działań może być powołanie organizacji, której celem było 

6  „doniesienie z powiatu krotoszyńskiego”, Kościół i Szkoła r. iii, z. 1 (1848), 66-67.
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doskonalenie i wspieranie polskich nauczycieli. wśród założycieli towarzystwa peda-
gogicznego polskiego znalazł się m.in. ewaryst estkowski, do 1847 roku nauczyciel 
w podostrowskim mikstacie i Broniszewicach. rola tpp, podobnie jak powołanej ligi 
polskiej jest dla rozwoju amatorskiego ruchu kulturalnego trudna do przecenienia. na-
leży pamiętać, iż na przełomie lat 40. i 50. wśród animatorów ruchu kulturalnego często 
znaleźć można nauczycieli. później ich liczba spada, wskutek restrykcyjnych zarządzeń 
władz pruskich. okres schyłku lat 40. to wszechstronny rozwój organicznikowskich 
inicjatyw. rozwijają się stowarzyszenia muzyczno-teatralne, częściej organizowane 
są koncerty, następuje rozwój polskiej prasy. czas przejściowej liberalizacji polityki 
pruskiej, kończy się w 1850 roku. ustawa, która weszła w życie 9 kwietnia, zakazuje 
istnienia stowarzyszeń politycznych mających centralne kierownictwo i terenowe ogni-
wa. jest to cios wymierzony m.in. w powstałą w 1848 roku ligę polską. zakres prac 
podejmowanych przez stowarzyszenie posiadające liczne ogniwa terenowe obejmował 
nie tylko sprawy rolnictwa, przemysłu, inspirował również działalność dobroczynną, 
nadto wspierał wspomniane wcześniej towarzystwo pedagogiczne polskie. terenowe 
ogniwa ligi organizowały m.in. spotkania, podczas których głośno czytano i komento-
wano artykuły polskich gazet dla ludu: ,,wiarusa”, ,,szkółki niedzielnej”. przywołana 
wyżej ustawa, podobnie jak wydany przez władze zakaz uczestniczenia nauczycieli 
i urzędników w pracach organizacji, zahamowały rozwój wielu organicznikowskich sto-
warzyszeń. miało to duże znaczenie dla przyszłości ruchu, bowiem ograniczyło udział 
przedstawicieli niektórych zawodów w działalności społecznej. wpłynęło również na 
pewne zmiany natury organizacyjnej – działalność kulturalna, oświatowa, artystyczna 
prowadzona będzie często np. w ramach stowarzyszeń, które w nazwie miały zupełnie 
inny profil działalności. znakomitym przykładem może być tu towarzystwo przemysło-
we z pleszewa, które patronować będzie np. koncertom, występom teatrów amatorskich, 
odczytom. wypada zauważyć, iż aktywność pleszewian na polu kulturalnym wcześniej 
organizowana była w kole towarzyskim którego inspiratorem był znany meloman 
i poseł dr Florenty lisiecki. 

ożywienie działalności artystycznej zaobserwować można od lat 60. XiX wieku, 
początkowo za sprawą występów amatorskich teatrów, później również celebrowania 
narodowych rocznic. dokładne oszacowanie skali zjawiska nie jest zadaniem łatwym. 
w okresach nasilonej germanizacji niekiedy świadomie rezygnowano z nagłaśniania 
występów, a rzeczywiste cele artystycznych prezentacji zręcznie ukrywano. ruch 
artystyczny i oświatowy południowo-wschodniej wielkopolski determinowany był 
również przez czynniki społeczno-gospodarcze. specyfika tego terenu w niemałym 
stopniu wynikała z przygranicznego usytuowania. powiaty: ostrzeszowski, odola-
nowski (później ostrowski), pleszewski graniczyły wzdłuż linii prosny z królestwem 
polskim, natomiast krotoszyński sąsiadował bezpośrednio ze śląskiem. takie położenie 
powodowało szereg następstw, do których zaliczyć można m.in.: przenikanie licznych 
grup ludności ze śląska i niemiec, wzmożone zainteresowanie omawianym obszarem 
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ze strony władz zaborczych oraz konspiratorów, rozwój przemytu. mimo podobnych 
warunków środowiskowych i geograficznych, zauważalne było zróżnicowanie pod 
względem zamożności poszczególnych powiatów. nienajlepsza kondycja miejscowego 
rzemiosła i słaby rozwój przemysłu powodowały, że lokalna gospodarka miała charakter 
zdecydowanie agrarny. stąd też ogromne znaczenie regulacji stosunków własności na 
wsi. konsekwencją tego procesu była z jednej strony komasacja gruntów, z drugiej 
wzrost liczby bezrolnych.

za najuboższy obszar uważane było ostrzeszowskie, gdzie dominowały małe 
gospodarstwa. zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja w powiatach pleszewskim 
i odolanowskim. tu często spotkać można było duże majątki, z których ok. 70% znaj-
dowało się jeszcze w latach 60. w rękach polskich ziemian. warto podkreślić, że stan 
posiadania polskiej ziemi w znacznej mierze pokrywa się z mapą organicznikowskich 
poczynań. inaczej przedstawiała się sytuacja w powiecie krotoszyńskim, w 1833 roku 
niemcy stanowili tu 10% ogółu ludności, piętnaście lat później – 24%. w krotoszyńskim 
najszybciej postępował proces utraty majątków ziemskich przez polaków7. 

szczególnie podatne na procesy wynaradawiające były największe miasta regionu – 
krotoszyn i kępno. mniejsze ośrodki znacznie wolniej ulegały procesowi germanizacji. 
niezadowolenie z przebiegu regulacji, zubożenie wsi – widoczne było szczególnie 
na obszarach mniej zamożnych. wydarzenia, w przebiegu wprawdzie o wiele mniej 
dramatyczne niż galicyjska rabacja szeli, pociągnęły za sobą niemal całkowity brak 
zainteresowania sprawą narodową ze strony chłopstwa powiatu ostrzeszowskiego. ina-
czej przedstawiała się sytuacja na obszarach o większej zamożności społeczeństwa. tu 
organicznikowskie i konspiracyjne działania mają o wiele większe zaplecze społeczne8. 
Finansowanie szeregu inicjatyw uzależnione było również od sytuacji politycznej. na 
kondycję całego społeczeństwa ogromny, aczkolwiek niedoceniany przez wielu bada-
czy wpływ miały: kataklizmy, klęski nieurodzaju i epidemie. z jednej strony powo-
dowały poszerzanie się obszarów ubóstwa, przyczyniały się do rozwoju alkoholizmu, 
naruszały istniejące struktury społeczne. „szynkownie stały się świątynią, a wódka 
nabożeństwem”9 – pisano z goryczą, podając jako przykład nowe miasto nad wartą. 
skala zjawiska była poruszająca – w liczącym ok. 1300 mieszkańców miasteczku było 
28 szynkowni. przeciwdziałano pijaństwu poprzez organizowanie bractw trzeźwości, 
prowadzono kampanie antyalkoholowe, niektórzy duchowni (np. ks. józef siwicki) 
rezygnowali z pobierania opłat kościelnych od tzw. rocznych abstynentów. ubodzy, 
pogorzelcy, ofiary klęsk żywiołowych liczyć mogli na wsparcie doraźnie zawiązywa-
nych komitetów, społecznych zbiórek. wiele z nich organizowanych było przy okazji 

7  marceli motty, Listy Wojtusia z Zawad (warszawa: instytut wydawniczy pax, 1983), 89.
8  analizę ruchu organicznikowskiego na omawianym terenie w latach 1830-1863 znaleźć można 

w artykule piotra molendy: „dzieło wspólnego tworzenia”, 16-33.
9  „rozmaite wiadomości”, Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego 54 (1845), 431.



124

lokalnych imprez, środki na działalność charytatywną pozyskiwano także ze sprzedaży 
biletów na występy amatorskich zespołów. uzyskany dochód zazwyczaj przeznaczano 
na pomoc ubogim, wspierano instytucje charytatywne, jak np. towarzystwo św. win-
centego a paulo. 

pierwsze teatry amatorskie działają na terenie południowo-wschodniej wielkopolski 
już w latach 40. na mapie scenicznych działań pojawiają się najpierw: dębno, ostrów, 
kępno w kolejnej dekadzie również: jaraczewo, pleszew, koźmin. wyżej wskazaliśmy, 
że organizatorami ruchu kulturalnego byli początkowo ziemianie, nauczyciele i urzęd-
nicy oraz duchowni. w drugiej połowie XiX wieku więcej jest przedstawicieli wolnych 
zawodów, z czasem pojawiają się także rzemieślnicy. grupy te mają większą swobodę 
działania, nie są, jak miało to miejsce w przypadku nauczycieli i urzędników, silnie uza-
leżnieni od zaleceń pruskich władz. młodzi organizatorzy imprez kulturalnych inspirują 
lokalne inicjatywy już od połowy lat 60. stopniowo – zdaniem magdaleny piotrowskiej 
– koordynatorem artystycznych działań stają się stowarzyszenia, organizator zbiorowy 
zaczyna dominować nad indywidualnym10. występy amatorskich teatrów często łączono 
z innymi formami artystycznego wyrazu np. żywymi obrazami, koncertami: 

podstawę repertuaru teatrów amatorskich stanowiły jednoaktówki. większość przed-
stawień miała kształt swoistej składanki – najczęściej 3 jednoaktówki przedzielone 
koncertami orkiestry, śpiewami solowymi lub tańcami, niekiedy żywymi obrazami. […] 
zaletą ich było m.in. to, iż nie wymagały zbyt dużo czasu, limitowanego przecież pracą 
zawodową, tak na przygotowanie jak i na realizację sceniczną. po drugie nie przysparzały 
istotnych kłopotów inscenizacyjnych, co miało decydujące znaczenie, jeśli weźmiemy 
pod uwagę ograniczone środki techniczne, jakimi dysponowały sceny amatorskie11.

na dobór repertuaru wpływ miała także widownia, do której adresowano sztukę. 
wśród widzów coraz częściej pojawiają chłopi i mieszczanie. często grane są utwory 
a. ładnowskiego (Berek zapieczętowany), j. chęcińskiego (Cicha woda) i m. Bałuc-
kiego (Polowanie na męża). analiza zapisów prasowych pozwala odtworzyć nie tylko 
tytuły utworów, ale również program i cel artystycznych występów. należy podkreślić, 
iż występom teatralnym towarzyszyły często deklamacje, koncerty, prezentowano tzw. 
żywe obrazy.

z koźmina piszą nam: w niedzielę d. 10 bm. towarzystwo amatorów pod kierunkiem 
tutejszego budowniczego p. m.: „janek spod ojcowa” obrazek wiejski w 1 odsłonie 
gregorowicza z muzyką apolinarego tłoczyńskiego; „tajemnice starego miasta” kro-
tochwila ze śpiewami w 1 akcie k. kucz, muzyka secki; „słowiczek” komedia ze śpie-

10  piotrowska, Lubownicy, 200.
11  tamże, 158-159.
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wami w 1 odsłonie w. Bełza, muzyka Franciszek zaremba. dochód na cel dobroczynny. 
zachęta skierowana do tych, których nie było na ostatnim przedstawieniu; zacytowany 
fragment z „krakowiaków i górali”: polskie matki, polskie córy, gdy o sztukę dbacie// 
zwiedźcie często i te mury// w których scenę macie.// w tym budynku jest rozrywka// 
jest nauka zdrowa:// tu ojczyzna, tu braterstwo// tu się język chowa12.

wiele sztuk miało charakter komediowy, forma dydaktyczna pojawiała się wówczas  
w przedstawieniach żywych obrazów, scenografii. nie brakowało oczywiście przedsta-
wień mających wyraźny patriotyczno-edukacyjny charakter, taki cel jednak w zapowie-
dziach prasowych i recenzjach był pomijany, ewentualnie zręcznie ukrywany. pruska 
cenzura starannie kontrolowała nie tylko repertuar ale i treść utworów. władze starały 
się wszelkimi sposobami ograniczyć eksponowanie polskiego dziedzictwa i symboliki 
narodowej. w tej sytuacji przekaz teatralny dopełniano układem choreograficznym, sce-
nografią, niekiedy również gestem. historyczne nawiązania możliwe były m.in. dzięki 
wykorzystaniu stosownych rekwizytów, poprzez aluzje, czy operowanie tytułami, stano-
wiskami (hetman, cześnik itp.) zamiast imion i nazwisk bohaterów. do widza zwracano 
się więc za pomocą specjalnego kodu – zarówno plastycznego jak i językowego. 

koźmin, tutejsze towarzystwo przemysłowe urządziło 3 b. m. teatr amatorski przy 
licznym współudziale gości. szanowne amatorki jak i amatorzy doskonale odegrali […] 
„ulicznik warszawski”, zaś druga sztuka „wesele na prądniku” zakazana przez tutejszą 
władzę policyjną. […] pomimo wszelkich starań i powziętych mozołów naszego zacne-
go i kochanego ks. prezesa nie mogło przedstawienie tejże sztuki nastąpić, nadmieniając 
równocześnie, że królewska landrata dopatrzyła się w tejże sztuce jakiegoś politycznego 
ustępu (?!) wieczór uprzyjemnił liniecki z Borku swą orkiestrą (duetami, polonezami 
i mazurami). podziękowanie s. podlewskiemu za doskonałą reżyserię13. 

niekiedy ośrodki znane z artystycznych dokonań amatorów odwiedzane były przez 
profesjonalnych wykonawców. szczególnie chętnie zaglądano w połowie XiX stulecia 
do dębna nad wartą: „ileż to razy zawita do poznania jaki artysta, kątski jaki, szcze-
panowski lub jakikolwiek bądź inny zadowoli publiczność poznańską kilku koncertami, 
przenosi się wkrótce do dębna, a okolica zjeżdża tłumnie”14. ruch kulturalny na pół-
nocy regionu rozwijał się już w latach 30. dzięki rodom mycielskich (dębno, Żerków) 
i gorzeńskich (śmiełów); dodajmy, że w okresie poprzedzającym powstanie listopado-
we przebywał tu adam mickiewicz. wielu wybitnych przedstawicieli świata kultury 
odwiedzało letnią rezydencję antoniego radziwiłła w antoninie. na południu regionu 

12  „wiadomości miejscowe i potoczne”, Dziennik Poznański 30 (1884), 2.
13  „wiadomości miejscowe i potoczne”, Dziennik Poznański 55 (1889), 4. 
14  Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego 76 (1852), 3. dzieje amatorskiego ruchu teatralnego w XiX 

w. wielkopolsce przedstawiła magdalena piotrowska w Lubownicy.
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gościny udzielali artystom i pisarzom: agnieszka Baranowska (marszew), wojciech 
lipski (lewków), jan nepomucen niemojowski (śliwniki), parczewscy z osieka. śla-
dy artystycznej obecności znanych wykonawców odnaleźć można również w jarocinie, 
pleszewie, ostrowie. wśród miejscowości o rozwiniętym ruchu muzycznym wspomnieć 
wypada pleszew i krotoszyn, gdzie prężnie działała filia „harmonii”. 

przedstawieniom teatralnym, wieczornicom i koncertom coraz częściej towarzy-
szyły żywe obrazy. zwyczaj ten upowszechniono na terenie południowo-wschodniej 
wielkopolski już w latach 70., zwłaszcza wśród amatorskich zespołów z ostrowa15. 
tematyka tableaux vivants rzadko kiedy pokrywała się z treścią sztuki. inaczej było 
podczas rocznicowych uroczystości, organizowanych w celu upamiętnienia ważnych 
wydarzeń i postaci historycznych. tu wszystkie działania sceniczne, organizacja 
przestrzeni, treści prezentowane w formie deklamacji i śpiewu nawiązywały do 
rocznicy. uczestnictwo w uroczystościach, podobnie jak w przypadku występów 
teatralnych, nacechowane było silnym ładunkiem emocjonalnym; zarówno porusza-
jący tekst, jak i choreografia przykuwały uwagę słuchacza. jednym z bardziej spek-
takularnych przykładów plenerowego widowiska było zorganizowanie przez 
ks. józefa siwickiego uroczystości odsłonięcia pomnika sebastiana klonowica  
w sulmierzycach w 1862 roku. obchody rocznicowe stają się coraz bardziej popularne 
od trzechsetnej rocznicy unii lubelskiej. już od lat 60. organizatorem widowisk rzadziej 
są osoby prywatne, zadania realizowane z większym rozmachem przejmują stowarzy-
szenia, komitety itp. prawdziwe rocznicowe poruszenie zaobserwować można w 1883 
roku w dwusetną rocznicę wiedeńskiej wiktorii16. 

 w programie plenerowych uroczystości znalazły się m.in. msza święta, prelekcja, 
część artystyczna, przygotowano też pokazy ogni sztucznych i fajerwerków17. niemal 
wszędzie dostępne były okolicznościowe ryciny, portrety króla jana iii sobieskiego, 
pamiątkowe medaliony. podczas celebrowania dwusetnej rocznicy wiedeńskiej wiktorii, 
w samym tylko jaraczewie rozdano 900 egzemplarzy broszury józefa chociszewskiego 
o janie iii sobieskim18.

należy zauważyć, że właściwe odczytanie treści przekazu wymagało starannego 
przygotowania. konieczne stawało się nie tylko rozumienie symboli, lecz również 
znajomość ważniejszych wydarzeń historii ojczystej. systematycznie podejmowano 
więc działania, których celem było poznawanie rodzimej tradycji i dziedzictwa. już 
w czasach wiosny ludów wydawca ,,wiarusa” ks. a. prusinowski zachęcał do zbio-
rowego czytania: „więc czytajcie, czy to w gościńcu przy piwie, czy u sołtysa pod 

15  „orędownik” i „dziennik poznański” z lat 70. często podają informacje o występach teatrów 
amatorskich i koncertach, podczas których prezentowano żywe obrazy.

16  szczegółową analizę rocznicowych uroczystości na terenie wielkopolski XiX stulecia przeprowadziła 
m. piotrowska w: Narodowe, 29-84.

17  Przyjaciel: pismo dla ludu 38 (1883), 2-3.
18  piotrowska, Narodowe, 48.
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gruszką, czy tam pod młynem, byle do końca przeczytać, a zapamiętać sobie”19. wiele 
artykułów czytali i komentowali dla ludu nauczyciele, duchowni i ziemianie podczas 
spotkań czy zebrań. dzięki temu treść gazety docierała również do tych, którzy nie 
znali pisma. wsparciem dla prowadzonej społecznie edukacji historycznej były także 
książeczki dla ludu – lucjana siemieńskiego Wieczory pod lipą i julii woykowskiej 
Dzieje Polski od Lecha aż do śmierci królowej Jadwigi... w połowie stulecia ukazały 
się opowiadania Bibianny moraczewskiej: Co się stało w Polsce od jej pierwszego 
rozbioru... i jędrzeja moraczewskiego Gospodarza Jędrzeja opowiadanie. Jaka dawniej 
była Polska. już same tytuły wspomnianych prac zdradzają intencje autorów. ojczyste 
dzieje przedstawiano przez pryzmat bohaterów, idealizowano i gloryfikowano wielkie 
wydarzenia. egzemplarze wspomnianych książek można było kupić lub wypożyczyć 
w księgarniach, bibliotekach zakładanych przy parafiach i stowarzyszeniach. ważna rola 
w propagowaniu czytelnictwa przypada towarzystwu oświaty ludowej założonemu 
w 1872 roku. wśród publikowanych autorów w drugiej połowie XiX wieku dużą po-
czytnością cieszyły się zwłaszcza prace józefa chociszewskiego, który tak przedstawia 
autorskie zamiary:

starałem się ile możliwości wyrwać zapomnieniu mniej znane ogółowi zdarzenia 
i czyny, a obok przykładów męstwa wojennego, w które mianowicie obfituje nasza 
przeszłość, uwzględnić także ciche cnoty, jak np. uszanowanie dla rodziców i starszych, 
zamiłowanie pracy, oszczędności, nauki, przebaczenia [...]20.

edukacja historyczna kształtująca narodową tożsamość prowadzona była na wielu 
płaszczyznach. niezależnie od formy, starano się stosować rozwiązania ułatwiające 
zrozumienie i zapamiętanie treści, stosowano je także we wspomnianych wyżej 
popularnych wydawnictwach dla ludu. plastyczny język, krótka i interesująca forma 
przekazu ułatwiała poznawanie historii. ciekawe rozwiązanie przedstawił maurycy 
hr. dzieduszycki w opracowaniu: Pieśń o dziejach polskich21. zadanie jakie postawił 
sobie autor polegało na przedstawieniu wykładu dziejów ojczystych w formie wiersza, 
na marginesie którego podawano ważniejsze daty. na uwagę zasługuje także obrazowy 
język i krótka forma. podobną konstrukcję przyjął również adam lerue w Abecadliku 
historycznym22. warto podkreślić, że zapamiętanie ułatwiało w tym wypadku zaprezen-

19  [ks. a. prusinowski] „do poczciwych wieśniaków”, Wielkopolanin 1 (1848), 3.
20  józef chociszewski, Historya polska w pięknych przykładach przedstawiona. Zbiór wzorów dzielności, 

pracy, nauki i poświęcenia dla kraju, jakimi się nasi przodkowie odznaczyli: dla pouczenia i rozrywki ludu 
polskiego i młodzieży (inowrocław: księgarnia dziennika kujawskiego, 1898), V.

21  maurycy hr. dzieduszycki, Pieśń o dziejach polskich (poznań: nakładem księgarni jana konstantego 
Żupańskiego, 1873).

22  adam lerue, Abecadlik historyczny ułożony i rysowany przez…(warszawa: nakładem m. glicksberga, 
1860).



128

towanie postaci pod konkretną literą alfabetu. poczet rozpoczyna anna jagiellonka, przy 
,,c” znajdziemy zapis: czarniecki stefan, ,,k” zarezerwowano dla kopernika. obok 
mnemotechnicznej zasady porządku, zapamiętywanie ułatwiała grafika nawiązująca do 
działań prezentowanej osoby. 

interesujący jest również język wspomnianych wydawnictw, zazwyczaj obrazowy, ujęty  
w narracyjną formę. Bohaterowie poznawani byli w szczególności poprzez wielkie 
dokonania, aktywne, konsekwentne i pełne poświęcenia działanie. zdaniem erika a. 
havelocka, uważanego ze jednego z twórców teorii oralności, to „język działania a nie 
refleksji jest podstawą memoryzacji oralnej […] zwroty akcji wymagają bohaterów, 
robiących coś lub opowiadających o tym, co robią, lub będących obiektami działań 
cudzych”23. 

wiek XiX, szczególnie jego druga połowa, to okres szczególnego zapotrzebowania 
na bohaterów. niewola, brak możliwości swobodnego poznawania i pielęgnowania 
narodowej tradycji ułatwia przywoływanie wielkich i dumnych wydarzeń z przeszłości. 
postaci wodzów, sławnych polek i polaków prezentowane są w formie wzorcowych bio-
grafii. czytelnik lub widz dostrzega nie tyle rzeczywistą postać historyczną, ile wzorce 
do naśladowania. dzięki takim postaciom jak np.: jadwiga, jan iii sobieski, ks. józef 
poniatowski możliwe staje się nie tylko poznawanie historii, lecz także kształtowanie 
tożsamości grupy, narodu. swoiste zapotrzebowanie na bohaterów, przykłady triumfów 
polskiego oręża narasta wraz nasilaniem się germanizacji. zdaniem marcina kuli 
czasy niewoli, sprzyjają budowaniu i pielęgnowaniu pamięci historycznej na zasadzie 
kompensacji24. w pamięć zapadają zwłaszcza wydarzenia poruszające emocje, wielkie 
czyny ukazane w niezwykły sposób. Forma i język przekazu dodatkowo wspierały zapa-
miętanie treści. istotny był również fakt, że podczas uroczystości rocznicowych, a także 
w przedstawieniach teatralnych, komunikacja przybierała niekiedy charakter grupowy. 
są to typowe rozwiązania dla kultur oralnych (nie zmienionych jeszcze znajomością 
pisma), gdzie o trwałości przekazu decydowały granice ludzkiej pamięci25. 

pamięć historyczna przejawiająca się m.in. we wspólnym celebrowaniu narodowego 
kalendarza, religia, obyczaje i język stanowiły spoiwo cementujące świadomość narodo-
wą polaków. w procesie kształtowania tożsamości narodowej ważną rolę odegrało rów-

23  eric a. havelock, Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu. 
przekł., wstęp paweł majewski (warszawa: wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, 2006), 94.

24  marcin kula, Między przeszłością a przyszłością. O pamięci, zapominaniu i przewidywaniu (poznań: 
poznańskie towarzystwo przyjaciół nauk, 2004), 74.

25  walter jackson ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. przekł., wstęp józef japola 
(lublin: redakcja wydawnictw katolickiego uniwersytetu lubelskiego, 1992). teoria oralności za sprawą 
w. j. onga, i e. havelocka jest szeroko dyskutowana w humanistyce. uczeni badają m.in. sposób myślenia, 
komunikowania się i zapamiętywania zarówno wśród kultur oralnych (nie posługujących się pismem) jak 
i grafemicznych (korzystających z zapisu cyrograficznego). wielu autorów uważa, że system oralny jak 
i piśmienny, funkcjonowały obok siebie na przestrzeni dziejów.  
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nież poczucie wspólnoty terytorium. walka o utrzymanie polskiej ziemi sprawiała, że 
pojęcia ojcowizny i ojczyzny z czasem stały się tożsame26. umacnianiu lokalnych więzi 
sprzyjały zarówno słaba mobilność społeczeństwa jak i utrudnienia związane z prze-
biegiem granicy. tam, gdzie sąsiedzkie więzi rozerwali zaborcy, działania artystyczne, 
poznawanie i pielęgnowanie tradycji stało się głównym spoiwem decydującym o budo-
wie i trwaniu narodu. świadczy to niewątpliwie o sukcesie ruchu organicznikowskiego, 
który działalność oświatowo-kulturalną stawiał na równi z dbałością o unowocześnienie 
gospodarki. prócz funkcji dydaktycznej i rozrywkowej działania artystyczne pełniły 
również istotną rolę integrującą społeczeństwo. przygotowanie występów, uroczystości 
wymagało pracy wielu osób, co przyczyniało się do wzrostu aktywności wielu grup. 
warto przypomnieć, że dochody z przedstawień amatorskich teatrów, koncertów prze-
znaczano zazwyczaj na cele charytatywne. pozwalało to dodatkowo wzmacniać spo-
łeczne więzi i poszerzać zakres społecznych oddziaływań. istotna rola w kształtowaniu 
i utrwalaniu narodowej tożsamości przypadła mieszkającym na południu wielkopolski 
animatorom organicznikowskich działań. niestrudzeni ziemianie: wojciech lipski, jan 
nepomucen niemojowski, hieronim gorzeński, przedstawiciele duchowieństwa – ks. 
jakub gagacki, józef siwicki i in. zdolni byli przygotować nowe kadry. w kolejnych 
dziesięcioleciach krąg aktywnych działaczy poszerzony został o przedstawicieli wywo-
dzących się z mieszczaństwa i ludu. systematycznie prowadzona przez dziesięciolecia 
akcja pozwoliła scalić naród ponad podziałami. dzięki przemyślanej akcji na polu 
oświaty i kultury, wspartej przywiązaniem ludu do wiary, zbudowano silną narodową 
tożsamość. jej symbolicznym przejawem będzie wóz drzymały, postawa dzieci 
wrzesińskich, a w latach 1918-1919 walka o przyłączenie wielkopolski do odrodzonej 
rzeczypospolitej. 

For the sake oF rememBrance and identity. 
the artistic actiVity oF greater poland’s citizens, 
in the second halF oF the 19th century,  
within the eastern Borderland oF  the grand duchy oF poznaŃ

summary

in the second half of the 19th century the more and more distinct conflict between the parti-
tionist authorities and the poles, who tried to protect their possessions and national identity, was 
seen within the borders of the prussian annexation. the purpose which focused on the national 
heritage preservation and the cultural development of the polish nation was included, among 

26  tomasz schramm, Wyznaczniki polskiej tożsamości narodowej u progu odzyskania niepodległości, 
http://jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd/materialy/schramm.pdf), 7 (dostęp 06.05.2019).

http://jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd/materialy/schramm.pdf
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others, in the organic work programme. the actions of the greater poland’s organic workers were 
carried out not only in the economic, charity and educational fields. gradually, the amateur artis-
tic movement, which had spread to every social class, gained its significance. the actions taken 
in the cultural field were initially inspired by landowners and clergy, but later on, the activity of 
citizens was also seen. 

a noticeable revival of the amateur movement took place during the spring of nations. at that 
time, the harmonia society, which was a role model for other initiatives of that kind in the whole 
area of greater poland, came into being in the city of poznań. the actions taken by the polish 
league made it possible to broaden the area of influence and also prepare the organizational 
framework supporting the amateur cultural movement. anniversary and religious ceremonies 
were especially significant for establishing the national identity. consequently, various forms 
of artistic expression were used for popularization of the national symbols and traditions among 
the people. the audience’s attention was especially attracted by the lively actions, touching texts 
and images which resulted in great popularity of live pictures, amateur theatre performances 
and concerts. the effectiveness of communication depended, among others, on the clarity of the 
message which was supposed to be not only comprehensible, but also easy to remember.

therefore, no wonder that the amateur theatre performances were in great demand. mutual 
acting and active participation in such events were favourable to establishing the community’s 
remembrance and identity. the local initiatives were sometimes supported by great artists who 
gave their guests performances. such events took place in dębno-upon-warta, in ostrów and 
in many other centres. strong amateur movement hubs were preferably visited by well-known 
artists. the greater poland’s press often informed about the amateur events (performances, 
live picture shows, concerts) favourably appraising the efforts made by the bands from ostrów, 
jaraczewo and koźmin.  thanks to systematically issued announcements and reviews, the range 
of the amateur movement became even wider and the interesting initiatives were followed by 
others. the social activity in the cultural and educational fields made it possible to establish the 
remembrance-based identity which crossed both social and border divisions.



jarosław mulczyŃski  
muzeum narodowe w poznaniu

przeBudzenie Życia artystycznego w poznaniu.  
lata 80. XiX wieku – początek XX wieku

XiX-wieczny poznań nie był ważnym ośrodkiem sztuki. najbardziej 
odczuwalny był brak uczelni artystycznej, na założenie której przez 
cały okres zaborów nie wyrażały zgody władze pruskie. w nielicznym 
gronie artystów brakowało wybitnych indywidualności, jak również sa-
lonów wystawienniczych, odpowiednio obszernych i przystosowanych 
do eksponowania sztuki. okres stagnacji był szczególnie widoczny od 
połowy XiX wieku (po wydarzeniach wiosny ludów). w 1862 roku 
zakończyło działalność kunstverein fűr das grossherzogthum posen 
(towarzystwo sztuk pięknych dla wielkiego księstwa poznańskiego). 
przez kolejne dwadzieścia lat nie było w poznaniu instytucji pełniącej 
funkcję społecznego mecenatu w dziedzinie sztuk plastycznych.

powolne ożywienie życia artystycznego następowało od lat 80. XiX 
wieku. w tej dekadzie powstały instytucje i stowarzyszenia przyczynia-
jące się do rozwoju i popularyzacji sztuki. do pierwszych, od 1882 roku 
należało muzeum im. mielżyńskich wraz z pierwszą w poznaniu stałą 
galerią obrazów i rzeźby z kolekcji edwarda rastawieckiego, zakupioną 
w 1870 roku w warszawie i podarowaną poznańskiemu towarzystwu 
przyjaciół nauk przez seweryna mielżyńskiego (1804-1872) wraz 
z własnymi zbiorami z miłosławia. trzon kolekcji stanowił zbiór rasta-
wieckiego, obejmujący 262 obrazy, wśród nich prace najważniejszych 
malarzy działających od końca XViii do połowy XiX wieku w polsce, 
m.in. marcellego Bacciarellego, jana piotra norblina, Franciszka 
smuglewicza, jana Bogumiła plerscha, józefa peszki, kazimierza wojniakowskiego, 
aleksandra orłowskiego, józefa grassiego, jana chrzciciela lampiego czy antoniego 
Brodowskiego, ponadto około 4000 szkiców, 3088 rycin, 4249 monet i medali. po 
śmierci hojnego mecenasa i jego żony do poznańskiego muzeum trafiło dalszych 170 
obrazów mistrzów europejskich z tzw. galerii miłosławskiej i około 5000 rycin, szkiców, 
akwarel i fotografii. w drugiej połowie XiX wieku muzeum im. mielżyńskich należało 
do najważniejszych placówek muzealnych na ziemiach polskich, obok założonych 
w 1862 roku muzeum sztuk pięknych w warszawie czy w 1879 roku muzeum naro-

tytus maleszewski, portret 
seweryna mielżyńskiego, 
olej na płótnie, 1866 
[wł. muzeum narodowe  
w poznaniu, mp 1699, fot. 
archiwum Fotograficzne 
muzeum narodowego  
w poznaniu]
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gmach poznańskiego towarzystwa przyjaciół nauk – 
muzeum im. mielżyńskich, fotografia z 1883 roku 
[wł. muzeum narodowe w poznaniu, d 1277/8, skan. 
j. mulczyński]

galeria artystów polskich w muzeum 
im. mielżyńskich przy poznańskim towa-
rzystwie przyjaciół nauk, fotografia z 1883 
roku [wł. muzeum narodowe w poznaniu, 
d 1277/10, skan. j. mulczyński]
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strona tytułowa katalogu iii wystawy posener kunstverein w poznaniu, 1887 
[wł. muzeum narodowe w poznaniu, skan. j. mulczyński]
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dowego w krakowie. do poznańskiej instytucji napływały kolejne liczne dary, m.in. od 
wojciecha gersona i juliusza kossaka, a od 1888 roku dokonywano pierwszych zaku-
pów. znaczny przyrost zbiorów zmusił władze ptpn do rozbudowy gmachu – nowe, 
obszerniejsze pomieszczenia otwarto w 1910 roku1. 

również niemcom, po przeszło 20 latach, udało się w 1884 roku utworzyć posener 
kunstverein (poznański związek artystyczny), które organizowało co dwa lata wysta-
wy sztuki, głównie niemieckiej2. i choć cieszyło się ono oficjalnym poparciem i liczyło 
spore grono członków, to pod względem poziomu artystycznego - jak świadczą katalogi 
z lat 1884-1901 - nie osiągnęło w tym czasie większych sukcesów. w wystawach brało 
udział przeciętnie ponad stu artystów, znajdowali się wśród nich przeważnie mniej znani 
malarze niemieccy z różnych ośrodków lub miejscowi amatorzy, a prezentowane prace 
(od 200 do ponad 500) dawały niewielkie wyobrażenie o współczesnych kierunkach 
panujących w sztuce. zaledwie kilkakrotnie pojawiły się na nich bardziej znane nazwi-
ska, jak carl (karl) Friedrich lessing, andreas achenbach, Franz von lenbach, walter 
leistikow, max liebermann, adolph menzel, Franz stuck czy arnold Bőcklin. 

w następnym roku (1885) utworzono historische gesellschaft fűr die provinz posen 
(towarzystwo historyczne prowincji poznańskiej), które wraz z posener kunstverein 
powołało placówkę muzealną posensches provinzial-museum der historischen gesel-
lschaft fűr die provinz posen (poznańskie muzeum prowincji towarzystwa historycz-
nego prowincji poznańskiej). jego działalność na polu wystawiennictwa w pierwszym 
okresie funkcjonowania (do 1899 roku) nie była zbyt interesująca. z wystaw czasowych 
wspomnieć trzeba prezentację plakatów francuskich, angielskich i amerykańskich zor-

1  magdalena warkoczewska, „dzieje zbiorów poznańskiego towarzystwa przyjaciół nauk”, w: Zbiory 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Muzeum Narodowym w Poznaniu (poznań: muzeum narodo-
we w poznaniu, 1982), 10-19.

2  wyjątek stanowiły dwie pierwsze wystawy, które odbyły się w odstępach rocznych. zob. Verzeichnis 
der ersten Kunst-Ausstellung des Posener Kunstvereins in der städtischen Turnhalle in Posen vom 1. bis 
zum 14. Juni 1884 (posen, 1884); Verzeichnis der zweiten Kunst-Ausstellung des Posener Kunstvereins in 
der städtischen Turnhalle in Posen vom 5. bis zum 23. April 1885 (posen, 1885); Dritte Ausstellung des 
Posener Kunstvereins. 1887 – vom 17. September bis zum 9. October (posen: merzbach’sche Buchdruckerei, 
1887); Vierte Ausstellung des Posener Kunstvereins. 1889 – vom 25. August bis 22. September (posen: 
merzbach’sche Buchdruckerei, 1889); Fűnfte Ausstellung des Posener Kunstvereins. 1891 – von Ende 
August bis Ende September (posen: merzbach’sche Buchdruckerei, 1891); Kunst-Ausstellung zu Posen im 
Juni 1893 (posen: merzbach’sche Buchdruckerei, 1893); Kunst-Ausstellung zu Posen im Juni 1895 (posen: 
merzbach’sche Buchdruckerei, 1895); Kunst-Ausstellung zu Posen im Juni – Juli 1897 in der Städtischen 
Turnhalle am Grűnen Platz (posen: w. decker hofbuch-druckerei (a. rőstel), 1897); Neunte Ausstellung 
des Kunstvereins Posen vom 21. Mai bis 18. Juni 1899 in der Städtischen Turnhalle am Grűnen Platz (posen: 
hofbuchdruckerei w. decker & co. (a. rőstel), 1899); Zehnte Ausstellung des Kunstvereins Posen vom 25. 
April bis 24. Mai 1901 in der Städtischen Turnhalle am Grűnen Platz (posen: hofbuchdruckerei w. decker 
& co., 1901). obszerne sprawozdania i recenzje z organizowanych wystaw kunstvereinu zamieszczano 
w „posener zeitung“ i „posener tageblatt“.
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ganizowaną w 1898 roku. wydawano ponadto publikacje poświęcone artystom, sztuce 
i rzemiosłu artystycznemu. w 1899 roku zamknięto stare muzeum, a na jego miejscu 
wzniesiono w latach 1900-1903 nowy gmach, powołując w nim w 1904 roku kaiser 
Friedrich museum (obecnie muzeum narodowe w poznaniu). nowym dyrektorem został 
dr ludwig kaemmerer (1862-1938), posiadający różnorodne doświadczenia muzealne 
i poważny dorobek naukowy w dziedzinie historii sztuki. jednym z celów tej dyna-
micznie i wszechstronnie rozwijającej się odtąd instytucji było urządzanie regularnych 
wystaw współczesnej sztuki, przeważnie niemieckiej. do 1914 roku przygotowywano 
każdego roku kilkanaście wystaw czasowych. największym wydarzeniem była wy-
stawa francuskich impresjonistów w 1906 roku, w której zaprezentowano 30 obrazów 
claude’a moneta, camille’a pissarro’a, auguste’a renoira, alfreda sisley’a, Vincenta 
Van gogha, edgara degasa i paula cézanne’a. wśród pozostałych licznych wystaw, 
obejmujących najróżnorodniejsze dyscypliny sztuki, rzemiosła artystycznego i architek-
tury współczesnej, wspomnieć trzeba prezentacje artystów tej miary, co auguste rodin 
(gipsowe kopie i fotografie rzeźb) i max klinger (kopie). większość z nich obejmowała 
jednak pokazy artystów niemieckich (w tym sporej grupy pochodzącej z poznania 
i wielkopolski), m. in. käthe kollwitz, adolpha menzla, maxa slevogta, georga oskara 
erlera, Franza hermanna, theodora hagena, johanny leesch, heinricha von zűgla, 
karla zieglera, wilhelma Buscha, curta herrmanna, maxa pechsteina i oscara molla. 
zachowały się dane ukazujące imponującą frekwencję: w latach 1907-1909 niemieckie 
muzeum odwiedzało rocznie ponad 80 tysięcy osób (na 150 tysięcy mieszkańców po-
znania), wśród nich byli zarówno niemcy, jak i polacy. dla porównania, muzeum im. 
mielżyńskich odwiedzało w tym czasie zaledwie około 1100-1200 osób3. 

3  tadeusz ignacy grabski, „okoliczności powstania muzeum prowincji w poznaniu”, w: Stulecie otwar-
cia Muzeum im. Cesarza Fryderyka w Poznaniu, red. wojciech suchocki, tadeusz j. Żuchowski (poznań: 
muzeum narodowe w poznaniu, 2004), 9-29; tadeusz j. Żuchowski, „muzeum prowincji w poznaniu. 
nowa koncepcja muzealna w świetle źródeł”, tamże, 31-45; romuald witkowski, „działalność muzeum im. 
cesarza Fryderyka iii w poznaniu w świetle prasy poznańskiej (1904-1914)”, tamże, 81-99.

Budynek kaiser Friedrich museum (obecnie muzeum na-
rodowe w poznaniu), pocztówka sprzed 1908 roku [wł. mu-
zeum narodowe w poznaniu, d 4529, skan. j. mulczyński]

hol w kaiser Friedrich museum, pocztówka  
z 1904 roku [wł. muzeum narodowe w poznaniu, 
d 4159/1, skan. j. mulczyński]
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obok intensywnego wystawiennictwa kaiser Friedrich 
museum organizowało również działalność na polu na-
ukowym, gromadzenia zbiorów, także współczesnej sztuki 
europejskiej i popularyzacji sztuki. szczególnie przysłużyła 
się tej aktywności współpraca z poznańskim kunstverein 
(dyrektor kaemmerer był również jego prezesem), które 
od 1903 roku otrzymało siedzibę w murach muzeum. ten 
niemiecki związek urządzał wystawy sztuki współcze-
snej, gromadził fundusze i nabywał dzieła przekazywane 
w formie depozytów do muzeum (m. in. na wspomnianej 
wystawie impresjonistów w 1906 roku zakupiono plażę 
w pourville claude’a moneta)4, a wspólnie z historische 
gesellschaft organizował wykłady, na które zapraszano 
specjalistów spoza poznania. zasługą kaemmerera było 
stworzenie w muzeum od podstaw biblioteki, która stała 
się znakomitym warsztatem naukowym dla historyków 
sztuki. wiele tekstów, zarówno pracowników muzeum jak 
i członków kunstvereinu, zamieszczano w „historische 
monatsblätter”, wydawanym przez historische gesel-
lschaft. „ta wszechstronna działalność – pisał tadeusz  
j. Żuchowski – przynosiła zamierzone efekty. zainteresowa-
nie sprawami sztuki, w tym sztuki tworzonej w regionie, było 
znaczne”. wystarczy przypomnieć imponującą frekwencję 
sprzed i wojny światowej, która – zdaniem Żuchowskiego 
– „świadczyła o istnieniu wykształconej przez kaemmerera 
stałej grupy muzealnych bywalców, powiększonej po wojnie 
o tych, którzy nie chodzili do niemieckiego muzeum ze 
względów ideologicznych”5. 

wracając do dekady lat 80. XiX wieku, to dopiero 
w 1888 roku – a więc znacznie później niż w pozostałych 
miastach na ziemiach polskich – utworzono w poznaniu 
towarzystwo przyjaciół sztuk pięknych (tpsp), po-
czątkowo jako filię krakowskiej organizacji. do zadań 
tpsp należało propagowanie narodowej sztuki polskiej  
i przeciwstawienie się niemieckiemu stowarzyszeniu pose-
ner kunstverein. pierwsze pokazy tpsp, z uwagi na brak 
własnego lokalu odbywały się w foyer teatru polskiego. 

4  za informację dziękuję piotrowi michałowskiemu z muzeum narodowego w poznaniu.
5  Żuchowski, „muzeum”, 44.

okładka i strona tytułowa wystawy 
malarstwa maxa slevogta w kaiser 
Friedrich museum na przełomie 
1906/1907 roku [wł. muzeum naro-
dowe w poznaniu, skan. 
j. mulczyński]

claude monet, plaża w pourville, 
olej na płótnie, 1882 [wł. muzeum 
narodowe w poznaniu, mo 2180, 
fot. archiwum Fotograficzne mu-
zeum narodowego w poznaniu]
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prezentowano artystów krakowskich (współczesnych 
i dawnych) oraz wielkopolskich. 

dużym powodzeniem cieszyła się wystawa zorga-
nizowana w pałacu działyńskich w 1885 roku przez 
wielce zasłużonych dla rozwoju poznańskiej kultury: 
hr. Benzelstjerny wawrzyńca engestrőma (1829-1910) 
i Franciszka dobrowolskiego (1830-1896). zgromadzo-
ne prace pochodziły wyłącznie z miejscowych zbiorów. 
wśród obrazów zaprezentowano czołowych ówczesnych 
polskich twórców, m.in. juliusza kossaka, aleksandra 
kotsisa, Franciszka kostrzewskiego, henryka sie-
miradzkiego, jana matejkę i piotra michałowskiego. 
w latach 80. XiX wieku kontynuowano pojedyncze 
prezentacje obrazów w hotelu Bazar, m.in. jana matejki6. 
w 1884 roku pokazano hołd pruski, który był wcześniej 
eksponowany w dużych miastach polskich i europej-
skich7. cztery lata później zaprezentowano kościuszkę 
pod racławicami. pierwszego dnia obraz krakowskiego 
artysty obejrzało około 300 osób, lecz swoisty rekord 
frekwencji miał miejsce w ostatnią sierpniową niedzielę, 
kiedy wystawę zwiedziło przeszło 2500 osób8. w 1891 
roku „we wielkiej sali Bazarowej” odbył się pokaz obra-
zów jana styki (wśród nich dużych rozmiarów polonia), 
który ostatniego dnia obejrzało przeszło tysiąc osób9. 
trzy lata później w tej samej sali marian jaroczyński 
wystawił swój obraz Boża Męka (inny tytuł to Chrystus 
na krzyżu)10. 

drugim ważnym okresem ożywienia życia artystycz-
nego w poznaniu był początek XX wieku. sytuacja 
w rozwoju środowiska polskiego poprawiła się na tyle, 

6  d.k. [dyonizy królikowski], „salony literackie w poznaniu”, Dziennik Poznański 296 (1928), dodatek: 
Literatura i Sztuka.

7  obraz do poznania przybył z Berlina. zob. „wiadomości miejscowe i potoczne. wystawa hołdu pru-
skiego”, Dziennik Poznański 266 (1884), 3; „wiadomości miejscowe i potoczne. wystawa obrazu matejki”, 
Dziennik Poznański 290 (1884), 3.

8  „wiadomości miejscowe i potoczne. wystawa obrazu jana matejki”, Dziennik Poznański 197 (1888), 4.
9  „wiadomości miejscowe i potoczne”, Dziennik Poznański 193 (1891), 3; „wiadomości miejscowe 

i potoczne. wystawa obrazu jana styki”, Dziennik Poznański 215 (1891), 3.
10  „kronika miejscowa, prowincyonalna i zagraniczna. pan prof. jaroczyński”, Kurier Poznański 87 

(1894), 2; „wiadomości miejscowe i potoczne”, Dziennik Poznański 87 (1894), 4.

Budynek teatru polskiego 
w poznaniu, pocztówka z ok. 

1914 roku [wł. muzeum narodo-
we w poznaniu, d 3811, skan. 

j. mulczyński]

nn, portret Fran-
ciszka dobrowol-

skiego, olej na 
płótnie, 1869 
[wł. muzeum 

narodowe w po-
znaniu, mp 853, 

fot. archiwum 
Fotograficzne mu-

zeum narodowe-
go w poznaniu]
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że wypracowano wówczas model funkcjonowania dwóch instytucji, które zrzeszały 
zarówno artystów jak i miłośników sztuki. pierwszą z nich było towarzystwo przyjaciół 
sztuk pięknych, które już w 1903 roku – wprawdzie z negatywnym skutkiem – próbo-
wało się usamodzielnić, jednak po kilku latach ostatecznie oddzieliło się od krakowskiej 
centrali. 31 stycznia 1909 roku odbyło się zebranie konstytucyjne, na którym uchwalono 
o wniesienie do rejestru sądowego niezależnego towarzystwa przyjaciół sztuk pięknych 
w poznaniu11. do towarzystwa wstąpiło od razu kilkudziesięciu członków, z których 
wybrano pierwszy zarząd: prezesem został hr. adolf Bniński (1884-1942), wicepre-
zesem i skarbnikiem – kazimierz ulatowski (1884-1975), sekretarzem – adwokat dr 
konrad kolszewski (1881-1945). w niedługim czasie do tpsp należało 400 członków, 
a po dwóch latach już 60012. Funkcjonowanie tpsp regulowały ustawy, w których na-
pisano, iż celem towarzystwa jest „budzenie i szerzenie zamiłowania do sztuk pięknych 
i kultury artystycznej”13.

powyższe cele towarzystwo osiągało przez urządzanie wystaw i odczytów z dzie-
dziny sztuki, nabywanie i rozlosowywanie pomiędzy członków zakupionych dzieł, 
rozdawanie premii, umożliwienie artystom prezentowania swoich prac i ich sprzedaży 

11  Ustawy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu (poznań: drukarnia nakładowa Braci 
winiewiczów [1909]).

12  stanisław karwowski, Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. 3 (poznań: drukarnia Braci 
winiewiczów, 1931), 349; hilary majkowski, „o sztuce plastycznej w poznaniu w czasach poprzedzających 
wojnę światową”, Kronika Miasta Poznania 2 (1938), 209. 

13  Ustawy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, 1.

hotel Bazar w poznaniu (w głębi), fotografia z 1883 roku 
[wł. muzeum narodowe w poznaniu, d 1277/7, skan. j. mulczyński]
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oraz „utrzymanie stosunków z instytucyami o pokrewnych celach”14. towarzystwo 
przeprowadziło również szereg konkursów15. w celu spopularyzowania eksponowa-
nych na wystawach dzieł organizowano dla różnych towarzystw po zaniżonych cenach 
„zbiorowe przechadzki” pod kierunkiem członków zarządu16. towarzystwo prowadziło 
też działalność edytorską, wydając dla poznania rodzimych obiektów zeszyty pt. za-
bytki wielkopolskie. w latach 1912-1917 ukazało się pięć takich zeszytów, w których 
nikodem pajzderski i kazimierz ulatowski przedstawili zabytki poznania oraz zabytki 
wielkopolskie z epoki romańskiej, gotyckiej i renesansowej17. w 1911 roku urządzona 
została w siedzibie towarzystwa czytelnia czasopism poświęconych sztuce, w której 

14  tamże, 2.
15  przedmiotem pierwszego konkursu był wybór godła towarzystwa przyjaciół sztuk pięknych, do 

którego – w celu zainteresowania społeczeństwa artystami wielkopolskimi – zaproszono tylko artystów miej-
scowych. zwyciężył wiktor gosieniecki (70 marek), drugą nagrodę otrzymał henryk jackowski-nostitz, 
a wyróżnienia otrzymali: jan jerzy wroniecki (projekt zakupiono) i dora mukułowska.

16  majkowski, „o sztuce”, 207.
17  nikodem pajzderski, Zabytki wielkopolskie, zeszyt 1, Poznań, Premia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 

Pięknych w Poznaniu ul. Bism. Rok 1912 (poznań: towarzystwo przyjaciół sztuk pie̜knych, 1912); tenże, 
Zabytki wielkopolskie, zeszyt 2 epoka romańska, premia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu 
Rok 1913 (poznań: drukarnia i księgarnia św. wojciecha w poznaniu, 1913); kazimierz ulatowski, Zabytki 
wielkopolskie, zeszyt trzeci, epoki gotyckiej część pierwsza, Premja Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Poznaniu za rok 1914-1915 (poznań: towarzystwo przyjaciół sztuk pięknych, 1915); tenże, Zabytki 
wielkopolskie, zeszyt czwarty, epoki gotyckiej część wtóra, Premja Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Poznaniu za rok 1916 (poznań: towarzystwo przyjaciół sztuk pięknych, 1916); tenże, Zabytki wielkopol-
skie, zeszyt piąty, odrodzenie, wiek XVI, Premja Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu za rok 
1917 (poznań: towarzystwo przyjaciół sztuk pięknych, 1917). 

okładka ustaw towarzystwa przy-
jaciół sztuk pięknych w poznaniu, 
1909 [wł. muzeum narodowe  
w poznaniu, d 4371, skan. j. mul-
czyński]

okładka albumu z cyklu zabytki wielko-
polskie pt. poznań, 1912 [wł. muzeum 
narodowe w poznaniu, d 7132, skan. 
j. mulczyński]
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znalazły się zarówno polskie jak i zagraniczne periodyki, m.in. „krakowski miesięcznik 
artystyczny”, „the studio”, „l’ art et les artistes”, „die kunst” czy „architekt”. towa-
rzystwo posiadało osobny fundusz wynoszący kilka tysięcy marek, z którego udzielano 
zapomóg i pożyczek artystom18, a nadto ufundowało dwa stypendia dla młodych arty-
stów wielkopolskich, umożliwiające odbycie studiów i podróży zagranicznych19. 

już w pierwszym roku działalności (1909) urządzono w poznańskim salonie to-
warzystwa przyjaciół sztuk pięknych cztery wystawy, wśród których największym 
wydarzeniem artystycznym była prezentacja krakowskiego towarzystwa artystów 
polskich „sztuka”. obejmowała ona takich wybitnych artystów tego okresu, jak teodor 
axentowicz, olga Boznańska, julian Fałat, józef mehoffer, Ferdynand ruszczyc, jan 
stanisławski, wojciech weiss i stanisław wyspiański. w następnym roku zorganizo-

18  karwowski, Historya, 349.
19  majkowski, „o sztuce”, 209-210.

artyści i miłośnicy sztuki podczas otwarcia nowego salonu towarzystwa przyjaciół sztuk pięk-
nych w poznaniu w 1914 roku. siedzą od lewej: michał wywiórski, władysław marcinkowski  
i kazimiera pajzderska; stoją od lewej: henryk jackowski-nostitz, kazimierz Bajoński, lucjan 
michałowski, stanisław glinkiewicz, marian seyda, konrad kolszewski, olgierd czartoryski, 
wiktor gosieniecki, nikodem pajzderski, Franciszek kwilecki, kazimierz ulatowski i Bernard 

chrzanowski [wł. prywatna, skan. j. mulczyński]
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wano 10 wystaw z udziałem artystów poznańskich, krakowskich i arty-
stów polskich przebywających w paryżu oraz prezentacje indywidualne 
juliana Fałata, leona wyczółkowskiego i jerzego hulewicza. w 1911 
roku urządzono prezentację środowiska warszawskiego oraz obrazów 
jacka malczewskiego z kolekcji rogalińskiej i ze zbiorów czartoryskich 
z sielca. z siedmiu wystaw jakie się odbyły w 1912 roku zaprezentowano 
twórczość takich artystów, jak stanisław wyspiański, teodor axentowicz, 
wojciech weiss i zbigniew pronaszko. 

w ramach towarzystwa powstało koło artystów wielkopolskich 
i wystawą tej grupy zainaugurowano 1 lutego 1914 roku nową siedzibę 
tpsp w ogrodzie domu przemysłowego przy wilhelmsplatz 18 (obecnie 
pl. wolności); swoje prace wówczas zaprezentowali: malarze – jerzy 
hulewicz, dora mukułowska, stanisław witaszak, michał wywiórski; 
rzeźbiarze – Franciszek kwilecki, władysław marcinkowski, kazimiera 
pajzderska i marcin rożek oraz architekt lucjan michałowski20. 

jednocześnie w tym samym 1909 roku, kiedy usamodzielniło się 
tpsp, powstało także stowarzyszenie artystów w poznaniu. powodem 
założenia drugiego towarzystwa stały się nieporozumienia, do jakich 
doszło pod koniec 1908 roku pomiędzy częścią środowiska artystów 
poznańskich a towarzystwem przyjaciół sztuk pięknych. dotyczyły one 
w głównej mierze kwestii promocji artystów z obszaru trzech zaborów, 
a tym samym ograniczenia prezentacji twórców miejscowych. po rozłamie 
grupa artystów z paulinem gardzielewskim (1866-1909) na czele założyła 
9 marca 1909 roku alternatywne stowarzyszenie artystów w poznaniu21. 
jego celem była obrona „moralnych i materyalnych interesów naszych 
wielkopolskich artystów”, które miały zapewnić podstawy do twórczej 
pracy artystycznej oraz „wytworzenie rodzimej sztuki wielkopolskiej 
i odpowiedniego środowiska artystycznego także w naszej dzielnicy”22. 
w skład pierwszego zarządu weszli: malarze – paulin gardzielewski 
(prezes), leon gendzierski, józef graczyński i kazimierz szmyt,  
architekci – stanisław Borecki, kazimierz palacz, kazimierz ruciński 
(sekretarz), stanisław ruszczyński i leon zeyland, ponadto antoni 
Fiedler, (właściciel drukarni) oraz kilku działaczy spoza środowiska 

20  Wystawa Koła Artystów Wielkopolskich w Poznaniu w nowym salonie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych przy placu Wilhelmowskim 18, 1914, katalog.

21  Ustawy Stowarzyszenia Artystów w Poznaniu (poznań: stowarzyszenie artystów w poznaniu [ok. 
1909-1912]).

22  Franciszek lubierzyński, „z działalności „stowarzyszenia artystów”, Praca 6 (1912), 171. stanisław 
karwowski podaje, iż na czele stowarzyszenia artystów w poznaniu stanęła konstancja hr. mielżyńska 
z kotowa. zob. karwowski, Historya, 350.

paulin gardzielewski, auto-
portret, olej na płótnie, ok. 
1897-1900 [wł. muzeum 
narodowe w poznaniu, 
mp 3250, fot. archiwum 
Fotograficzne muzeum 
narodowego w poznaniu]

kazimierz szmyt, portret 
antoniego Fiedlera, pastel, 
ok. 1910 [wł. rodziny Fie-
dlerów, fot. d. Fiedler]
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artystycznego23. w 1912 roku liczba członków wynosiła 580, co świadczyło o dużym 
zainteresowaniu. w skład stowarzyszenia wchodzili artyści zawodowi oraz amatorzy, 
przyjaciele i miłośnicy sztuki, wywodzący się przeważnie z drobnej burżuazji, sfer zie-
miańskich i kościelnych oraz grono „wybitnych pracowników na niwie społecznej”24. 
największą liczbę 46 artystów osiągnięto w 1911 roku, rok później liczba ta spadła do 
38. tak liczna grupa artystów wynika zapewne z włączenia do niej zarówno architektów, 
jak i twórców nieprofesjonalnych. spośród najbardziej czynnych i zasłużonych moż-
na wymienić, m.in. leona gendzierskiego, józefa graczyńskiego, marię (mariannę) 
kremer, kazimierza szmyta, Franciszka tatulę, władysława zamiara, mariana puffke, 
zofię sieniawską, stefana zielke, michała wywiórskiego, jana jerzego wronieckiego 
i Franciszka zygarta25.

jednym z miejsc, gdzie zbierała się ówczesna cyganeria artystyczna było mieszkanie 
antoniego Fiedlera (1869-1919) w poznaniu przy ul. długiej 11. ten drukarz i wydaw-
ca (ojciec znanego podróżnika i pisarza, arkadego) prowadził od 1896 roku zakład 
artystyczno-chemigraficzny, który w 1908 roku zyskał nowe wyposażenie, umożliwia-
jące druk czasopism i albumów na wysokim poziomie edytorskim. projekty graficzne 
wykonywali do nich miejscowi artyści, m.in. jan jerzy wroniecki, jan nowicki, leon 
gendzierski, wincenty glabian, władysław zamiar, natomiast rysunki i ilustracje także 
Franciszek tatula, kazimierz szmyt, kazimierz grus i maria (marianna) kremer. do 
największych osiągnięć graficznych i wydawniczych tego czasu należą albumy sto-
warzyszenia artystów w poznaniu oraz czasopismo „tęcza”, wydawane właśnie przez 
antoniego Fiedlera. w ciągu kilku lat, począwszy prawdopodobnie od 1909 roku, uka-
zało się pięć albumów stowarzyszenia, których staranna szata graficzna jest odbiciem 
kultu pięknej książki i ilustracji. poza interesującymi okładkami i stronami tytułowymi 
na kartach pojawiają się różnego rodzaju winiety, bordiury, przerywniki i inicjały o do-
minującej secesyjnej formie, w innych przykładach łączone są z elementami rozedrganej 
ekspresyjnej linii (projekty wronieckiego), a w nielicznej grupie winiet dostrzec można 
wpływy sztuki ludowej. w albumach zamieszczano wkładki z reprodukcjami prac z róż-
nych dyscyplin sztuki, popularyzując dzieła plastyczne.

czasopismo „tęcza. dwutygodnik dla sztuki, literatury i humoru” zostało założone 
przez antoniego Fiedlera w 1911 roku, jego redaktorem został kazimierz grus, do 
współpracy zaproszono jana jerzego wronieckiego i Franciszka zygarta, którzy wyko-
nywali ilustracje, winiety, ozdobniki, inicjały. winiety i ilustracje grusa pod wpływem 
secesji i malarstwa paula gauguina charakteryzowały się płynną dekoracyjną linią oraz 
płaską, pozbawioną modelunku plamą, obwiedzioną czarnym konturem. z kolei winiety 

23  lubierzyński, Z działalności, 172; [Odezwa do członków Stowarzyszenia Artystów], Album Stowarzy-
szenia Artystów Poznań (poznań: stowarzyszenie artystów w poznaniu,1911) (wkładka).

24  [Odezwa do członków Stowarzyszenia Artystów].
25  majkowski, „o sztuce”, 203-204 (przypis 6 i 7).
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wronieckiego powtarzały jego wcześniejsze realizacje w albumach. wysoki poziom 
edytorski „tęczy”, m.in. dzięki barwnym litografiom, konkurować miał z obcymi cza-
sopismami, głównie niemieckimi, których napływ, jak pisał we wstępie antoni Fiedler:

do naszych miast i siół, zniewala nas do ukochania obcych pierwiastków narodowych, 
a mniej uświadomionych zatruwa wprost pod względem narodowym. pragnąc przeciw-
działać tym zgubnym wpływom, wydaję artystyczno-humorystyczne pismo „tĘczĘ” 
i bez względu na wielkie koszta stawiam je od razu na takiej wyżynie, że współza-
wodniczyć może z najwybitniejszemi pismami zagranicznymi, zarówno co do ceny, jak 
jakości26.

jednak z powodu krytyki antypolskiej polityki rządu niemieckiego 
czasopismo zostało zlikwidowane na przełomie 1912/13 roku27. 

przez wiele lat rolę „uczelni” artystycznej w zaborze pruskim pełniła 
wieczorowa szkoła rysunków i modelowania założona w 1865 roku 
przez towarzystwo przemysłowe w poznaniu. jej dyrektorem i naj-
ważniejszym nauczycielem był marian jaroczyński (1819-1901). poza 
rysunkiem dowolnym oraz modelowaniem w glinie i wosku, przeważały 
w niej przedmioty techniczne, co nadawało szkole charakter rzemieśl-
niczo-artystyczny. jaroczyński poniósł duże zasługi jako nauczyciel 
większości artystów poznańskich, m.in. stanisława łukomskiego, wła-
dysława mottego, Franciszka Flauma i władysława marcinkowskiego. 
uznaniem jego długoletniej działalności pedagogicznej było przyznanie 
artyście złotego medalu na prowincjonalnej wystawie przemysłowej 
w poznaniu w 1895 roku za rysunki wykonane w szkole pod jego kie-
runkiem28. po śmierci jaroczyńskiego w 1901 roku powstały kolejne 
miejsca kształcące młodych adeptów sztuki29. ich kierowaniem zajmowali 
się artyści polscy i niemieccy. w tym okresie prywatną szkołę rysunku  
i malarstwa przy wilhelmsplatz 3 prowadziła malarka maria (marianna) 

26  antoni Fiedler, „od wydawcy”, Tęcza 1 (1911), wkładka.
27  jarosław mulczyński, „początki nowoczesnej grafiki w poznaniu”, Kronika Wielkopolski 2 (1996), 48-

59; tenże, Zakład Artystyczno-Chemigraficzny Antoniego Fiedlera 1896-1934 (poznań: muzeum narodowe 
w poznaniu, 2000).

28  Franciszek zygarłowski, Marian Jaroczyński. Przyczynek do dziejów sztuki Wielkopolski (poznań: 
towarzystwo miłośników grafiki w poznaniu, 1938), 29-30; karwowski, Historya, 340; przemysław micha-
łowski, „marian jaroczyński 1819-1901”, w: Wielkopolanie XIX wieku, t. 2, red. witold jakóbczyk (poznań: 
wydawnictwo poznańskie, 1969), 247-248.

29  jarosław mulczyński, „rozwój szkolnictwa artystycznego w poznaniu w 1 połowie XX wieku (do 
1939 roku)”, w: Polskie szkolnictwo artystyczne. Dzieje – Teoria – Praktyka. Materiały LIII ogólnopolskiej 
sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 14-16 października 2004, red. maria poprzęcka 
(warszawa: stowarzyszenie historyków sztuki, 2005), 164-165.

marian jaroczyński, 
fotografia (repr. 
z monografii artysty 
autorstwa Franciszka 
zygarłowskiego, poznań 
1938) [wł. muzeum 
narodowe w poznaniu, 
skan. j. mulczyński]
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kremer (1854-1931); była to szkoła z klasą szkiców i rysunków oraz portretową30. od 
1904 do 1919 roku niemiecki malarz karl ziegler, konserwator malarstwa w kaiser 
Friedrich museum, pełnił w nim również funkcję kierownika staatliche zeichen- und 
malkurse (państwowe kursy rysunku i malarstwa). prywatne kursy rysunkowe i ma-
larskie prowadził także wiktor gosieniecki (1876-1956) do około 1920 roku. rozwój 
życia artystycznego w omawianym czasie wpłynął na wzrost zainteresowania sztukami 
plastycznymi również wśród amatorów. w 1916 roku malarka dora mukułowska 
(1880-1946) założyła w poznaniu wielkopolską szkołę malarstwa i rzeźby, a w maju  
1917 roku odbyła się pierwsza prezentacja dokonań tej szkoły 31. 

niemal wszyscy młodzi adepci sztuki kontynuowali studia lub odbywali podróże 
artystyczne, udając się przeważnie do miast niemieckich, jak Berlin i monachium oraz  
do paryża i krakowa. niektórzy otrzymywali stypendia od towarzystwa pomocy na-
ukowej im. karola marcinkowskiego w poznaniu, które prowadziło działalność od 1841 
roku. jednakże przyznać trzeba, że odsetek stypendystów studiujących na kierunkach 

30  alojzy janusz markiewicz, „kremer maria (marianna)”, w: Słownik artystów polskich i obcych 
w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.), malarze, rzeźbiarze, graficy, (dalej: Słownik artystów), t. 4, 
red. jolanta maurin Białostocka, janusz derwojed (wrocław: zakład narodowy im. ossolińskich, 1986), 263.

31  „kronika miejscowa. otwarcie wystawy”, Kurier Poznański 108 (1917), 3.

leon wyczółkowski, portret józefa 
kościelskiego, pastel, papier, 1899,
[wł. muzeum narodowe w pozna-
niu, mp 425, fot. archiwum Foto-
graficzne muzeum narodowego  
w poznaniu]

jan jerzy wroniecki maluje 
w tyńcu pod krakowem, fotogra-
fia z lat 1908-1910 [wł. muzeum 
narodowe w poznaniu, d 6595, 
skan. j. mulczyński]
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artystycznych nie był duży w porównaniu do innych dziedzin wiedzy32. 
wsparcia materialnego udzielał również józef kościelski (1845-1911) 
z miłosławia, dzięki któremu studia mogli podjąć m.in. jan jerzy wro-
niecki, władysław zamiar, kazimierz grus i Franciszek zygart.

warto wspomnieć o artystach, którzy odwiedzali w tym czasie poznań  
i wielkopolskę. do pierwszych w omawianym czasie należał marceli 
krajewski (1840-1920), który w 1873 roku powrócił do kraju i zapewne 
za namową jana działyńskiego, swojego mecenasa, udał się do kórni-
ka. zamieszkał w poznaniu i przebywał również w licznych dworach 
ziemiańskich33. w 1890 roku stanisław wyspiański przybył do poznań-
skiego na zakończenie swojej pierwszej podróży zagranicznej34.

kontakty z polskimi artystami pochodzącymi spoza kordonu przybrały 
na sile na przełomie stuleci. miejscem, gdzie często bywali w tym czasie 
był pałac w rogalinie niedaleko poznania, do którego zapraszał edward 
aleksander raczyński (1847-1926), miłośnik i kolekcjoner sztuki, wie-
loletni prezes krakowskiego towarzystwa przyjaciół sztuk pięknych. 
wśród gości odwiedzających podpoznańską rezydencję byli m.in. jacek 
malczewski, józef mehoffer, michał wywiórski, leon wyczółkowski 
i olga Boznańska. do ich dyspozycji były pokój i pracownia, mieszczą-
ce się w przyziemiu pałacu. ponadto z inicjatywy edwarda aleksandra 
raczyńskiego wzniesiono w 1910 roku przy rogalińskim pałacu pu-
blicznie dostępny budynek galerii. wśród 466 gromadzonych od lat 80. 
XiX wieku dzieł znajdowała się kolekcja współczesnego malarstwa pol-
skiego (malczewski, wyspiański, aleksander gierymski, pankiewicz, 
podkowiński, weiss, Boznańska) i europejskiego. prawdziwą ozdobą 
galerii rogalińskiej są m.in. monumentalna Joanna d’Arc jana matejki, 
Melancholia i Błędne koło jacka malczewskiego czy secesyjny witraż  
l.c. tiffany’ego35. 

32  witold jakóbczyk, Towarzystwo Naukowej Pomocy w Wielkopolsce 1841-1939 (poznań: wydawnictwo 
poznańskie, 1985). w zbiorach poznańskiego towarzystwa przyjaciół nauk zachowały się prawie kompletne 
sprawozdania z działalności towarzystwa pomocy naukowej im. karola marcinkowskiego w poznaniu.

33  przemysław michałowski, „krajewski marceli”, w: Polski słownik biograficzny, t. 15 (wrocław: 
zakład narodowy im.ossolińskich, 1970), 112-113; przemysław michałowski, „krajewski marceli”,  
w: Wielkopolski słownik biograficzny (warszawa-poznań: państwowe wydawnictwo naukowe, 1981), 375; 
jolanta polanowska, „krajewski marceli jan chrzciciel andrzej”, w: Słownik artystów, t. 4, 235-239.

34  zob. jarosław mulczyński, „stanisław wyspiański w wielkopolsce”, Kronika Wielkopolski 4 (2007), 5-30.
35  maria gołąb, „zbiory polskie i działalność publiczna raczyńskiego”, w: Galeria Rogalińska Edwarda 

Raczyńskiego, red. agnieszka ławniczakowa (poznań: muzeum narodowe w poznaniu, 1997), XliX; 
joanna nowak, ewa leszczyńska, Muzeum Pałac w Rogalinie. Przewodnik (poznań: muzeum narodowe 
w poznaniu, 2015), 41; jarosław mulczyński, „artyści w puszczykowie. od olgi Boznańskiej i leona 
wyczółkowskiego do diany Fiedler”, Kronika Miasta Poznania 3 (2016), 235-236; http://www.mnp.art.pl/

edward aleksander i róża 
raczyńscy w galerii roga-
lińskiej, fotografia, lata 20. 
XX w. [wł. Fundacji im. 
raczyńskich przy muzeum 
narodowym w poznaniu, 
V. ea - 2, fot. archiwum 
Fotograficzne muzeum 
narodowego w poznaniu]

http://www.mnp.art.pl/muzeum/oddzialy/palac-w-rogalinie/zbiory/galeria-rogalinska/
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na przełomie XiX/XX wieku przyjazdy twórców do poznania i wielkopolski 
wiązały się również z wykonywaniem prac dekoracyjnych i konserwatorskich, prze-
ważnie w kościołach. wiele z nich realizował krakowski artysta antoni procajłowicz 
(1876-1949)36, który m.in. wykonał w kościele św. wojciecha w poznaniu moder-
nistyczną polichromię inspirowaną dekoracją kościoła mariackiego w krakowie. 
zamówienie złożył artyście ks. proboszcz Bolesław kościelski, będący pod silnym 
wpływem dziejów i sztuki krakowa. ks. kościelski ufundował ponadto dwa witra-
że do tego kościoła, będące replikami witraży stanisława wyspiańskiego i józefa 
mehoffera37. z kolei książę zdzisław czartoryski zamówił u józefa mehoffera kar-

muzeum/oddzialy/palac-w-rogalinie/zbiory/galeria-rogalinska/ (dostęp 26. 09. 2017).
36  anna wierzbicka, „procajłowicz antoni stanisław”, w: Słownik artystów, t. 8, red. urszula makowska 

i katarzyna mikocka-rachubowa (warszawa: instytut sztuki pan, 2007), 21-27.
37  karwowski, Historya, 349; zofia kurzawa, andrzej kusztelski, „kościół par. p.w. św. wojciecha”,  

w: Katalog zabytków sztuki. Miasto Poznań, część II. Śródmieście, kościoły i klasztory, 2., red. zofia ku-
rzawa, andrzej kusztelski (warszawa: instytut sztuki polskiej akademii nauk, 2002), 73; zofia kurzawa, 
andrzej kusztelski, Kościół św. Wojciecha w Poznaniu (poznań: wydawnictwo miejskie, 2003), 104-107; 
zofia kurzawa, andrzej kusztelski, Historyczne kościoły Poznania. Przewodnik (poznań: księgarnia  
św. wojciecha, 2006), 148-149.

jacek malczewski, melancholia, olej na płótnie, 1894 
[wł. Fundacji im. raczyńskich przy muzeum narodowym w poznaniu, Fr 44,

fot. archiwum Fotograficzne muzeum narodowego w poznaniu]

http://www.mnp.art.pl/muzeum/oddzialy/palac-w-rogalinie/zbiory/galeria-rogalinska/
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tony do witraży do kościoła parafialnego w jutrosinie. z inicjatywy księcia czar-
toryskiego powstał również w tym kościele dużych rozmiarów obraz Św. Izydora 
Oracza, przypisywany julianowi Fałatowi, bądź michałowi wywiórskiemu38. natomiast  
w kościołach w poznaniu prace prowadził lwowski artysta, tadeusz popiel (1861 
lub 1863-1913)39, uczeń jana matejki40. przed i wojną światową wielokrotnie bywał 
w wielkopolsce i poznaniu także józef męcina krzesz, który malował portrety41. 

większemu zainteresowaniu na prace dekoracyjne, przeważnie w obiektach sakral-
nych, wyszli naprzeciw dwaj artyści poznańscy, henryk jackowski-nostitz i wiktor 
gosieniecki, zakładając w 1912 roku zakłady artystyczne witrażów, malarstwa ko-
ścielnego i dekoracyjnego „polichromia”. znakomitym początkiem było przeprowa-
dzenie pod kierunkiem rządowego budowniczego i inżyniera stefana cybichowskiego 
restauracji złotej kaplicy w poznańskiej katedrze w latach 1912-1913, która stała się 
wizytówką zakładów. w ciągu kilkudziesięciu lat (firma działała do 1949 roku) wy-
konano ponad 300 witraży i około 50 polichromii przeważnie w obiektach sakralnych 
w poznaniu i wielkopolsce oraz na kujawach, pomorzu i śląsku. z „polichromią” 
współpracowali także inni artyści – w początkowym okresie byli to m.in. stanisław 
smogulecki i stanisław Bogusławski42.

moje rozważania chciałbym zamknąć na roku 1916, który obfitował w kilka 
istotnych wydarzeń. należałoby wspomnieć przynajmniej dwa. otóż 13 marca tegoż 
roku z inicjatywy jerzego hulewicza utworzono w ramach ptpn wydział sztuki, 
którego wybrano prezesem, sekretarzem został inż. architekt kazimierz ruciński, 
jego zastępcą ks. dr wacław gieburowski. na zebraniu konstytucyjnym uchwalono 
regulamin i zapisało się do niego 47 członków (w tym 27 nie należących dotąd do 
ptpn). najważniejszym zadaniem nowego wydziału „było obudzenie zainteresowa-
nia sprawami sztuki”. cele te starano się osiągać odpowiednimi odczytami. w lipcu 
1916 roku Bogdan hulewicz mówił o zniszczonych zabytkach architektonicznych 
Flandryi (wykładowi towarzyszyły świetlane obrazy). zaplanowany na październik 
1916 roku referat kazimierza rucińskiego pt. Renesansowe nagrobki w Katedrze 
poznańskiej został odwołany z powodu choroby prelegenta. w następnym roku jerzy 
hulewicz podjął temat O impresjonizmie w malarstwie, a stanisław kubicki przybliżył 

38  jerzy Żmudziński, „witraże w kościele św. elżbiety w jutrosinie 1902”, w: Józef Mehoffer. Opus 
Magnum, red. jerzy Żmudziński (kraków: muzeum narodowe w krakowie, 2000), 204-208.

39  Tadeusz Popiel (szkic monografii), wstęp: lech, poznań 1913, 13-16; anna wierzbicka, „popiel 
tadeusz”, w: Słownik artystów, t. 7, red. urszula makowska (warszawa: instytut sztuki polskiej akademii 
nauk, 2003), 398-404.

40  zob. katarzyna kaczmarek, „historia kościoła i parafii najświętszego serca jezusa i św. Floriana”, 
Kronika Miasta Poznania 2 (2000), 150; kurzawa, kusztelski, Historyczne kościoły, 210.

41  (kl), „w pracowni wielkiego artysty”, Kurier Poznański 278 (1933), 3.
42  katarzyna kabacińska, „polichromia” henryka nostitz-jackowskiego (1912-1948)”, Kronika Miasta 

Poznania 2 (1990), 39-47; zofia ostrowska-kębłowska, Dzieje Kaplicy Królów Polskich czyli Złotej w ka-
tedrze poznańskiej (poznań: wydawnictwo poznańskiego towarzystwa przyjaciół nauk, 1997), 201-203.
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Nowoczesne prądy w malarstwie43. drugim istotnym wydarzeniem roku 1916 było 
powołanie w październiku z inicjatywy braci jerzego, Bogdana i witolda hulewiczów 
spółki wydawniczej „ostoja” w poznaniu, której zadaniem było wspieranie polskich 
autorów. jej udziałowcami byli m.in. cyryl ratajski, późniejszy prezydent poznania, 
prof. heliodor święcicki, za kilka lat pierwszy rektor uniwersytetu poznańskiego, 
bankowiec władysław hedinger, ziemianin józef kościelski i jego syn władysław,  
dr Bernard chrzanowski, prof. michał sobeski, dr czesław meissner i wielu innych 
znanych mieszkańców stolicy wielkopolski i regionu. „nakłady książek „ostoi” roz-
chodziły się bardzo dobrze; przeważnie po kilku miesiącach cały nakład był wyczerpa-
ny” – podsumował działalność oficyny wydawniczej Bohdan hulewicz44. 

na zakończenie należałoby przede wszystkim skonstatować, iż skutkiem tytułowego 
„przebudzenia życia artystycznego” był wzrost liczby artystów i zainteresowania sztuką 
w porównaniu do okresu sprzed kilkudziesięciu lat. o ile w pierwszej połowie XiX wie-
ku tworzyło w poznaniu w różnych latach na ogół kilku, najwyżej kilkunastu malarzy, 
to w gronie polskich twórców45 zbiorowość ta zwiększyła się do ponad 20 na początku 
XX stulecia, a środowisko artystów niemieckich pod koniec XiX wieku liczyło około 20 
przedstawicieli46. powołanie stowarzyszeń opieki nad sztuką i instytucji muzealnych wpły-
nęło na zwiększenie liczby wystaw i wydawnictw artystycznych. zmieniło się również ob-
licze sztuki omawianego czasu – dominującym nurtem był realizm, wzbogacony niekiedy  
o wybrane środki formalne zaczerpnięte z impresjonizmu i postimpresjonizmu,  
jak pleneryzm, rozjaśnienie palety barwnej czy bogatą fakturę malarską. widoczne są też 
wpływy secesji i symbolizmu, wykorzystujące dekoracyjne walory linii i plam, a także 
oddziaływanie sztuki ekspresjonistycznej i ludowej. nie odwoływano się natomiast do 
awangardowych kierunków jak kubizm czy futuryzm. dopiero za kilka lat poznań stanie 
się miejscem batalii o nową sztukę, po utworzeniu w 1917 roku ekspresjonistycznego 
ugrupowania Bunt, ale to tematyka wykraczająca poza ramy niniejszego artykułu. tym 
niemniej podkreślić należy, że przedstawione lata „przebudzenia artystycznego” dały 
mocne podwaliny do dalszego rozwoju ośrodka sztuki, jakim stał się poznań po odzy-
skaniu przez polskę niepodległości. 

43  jerzy hulewicz, „sprawozdanie wydziału sztuki za rok 1916”, Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
Poznańskiego 1917, red. stanisław kozierowski, 44 (1917), 435-436; kazimierz ruciński, „sprawozdanie 
z czynności wydziału sztuki za rok 1916 i 1917”, Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego 
1918, red. stanisław kozierowski, 45 (1919), 370-371.

44  Bohdan hulewicz, Wielkie wczoraj w małym kręgu (warszawa: instytut wydawniczy pax, 1973), 76-81.
45  ze względu na odrębność obu środowisk artystycznych nie współpracujących ze sobą po wydarzeniach 

wiosny ludów i w obliczu narastającej germanizacji od lat 70. XiX wieku podaję oddzielnie dane polskich 
i niemieckich artystów. zob. jarosław mulczyński, „polskie i niemieckie życie artystyczne w poznaniu  
w XiX i i połowie XX wieku (do 1945 roku) – dwie drogi rozwoju”, w: Sztuka pograniczy. Studia z historii 
sztuki, red. lechosław lameński, elżbieta Błotnicka-mazur, marcin pastwa (lublin-warszawa: stowarzy-
szenie historyków sztuki, wydawnictwo kul, 2018), 377-395.

46  według zachowanych katalogów wystaw posener kunstverein z lat 1887-1901. zob. przypis 2.
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awakening oF artistic liFe in poznaŃ 
From 1880s to the Beginning oF the 20th century

summary

in the 19th century poznań was not an important centre of art. the absence of an institution 
of higher artistic education was most acutely felt. its foundation was not allowed by the prussian 
occupant throughout the whole period of partitions. the existing small group of artists lacked out-
standing individuals. there were no appropriate exhibition spaces big enough to present works 
of art. the period of stagnation was especially visible by mid-19th century. a slow awakening of 
artistic life started in 1880s in two separate strands: polish and german, due to the division after 
the period of the spring of nations. new institutions and associations were established, which 
contributed to the development and popularisation of art. after a long break, the mielżyński 
museum was reopened in 1882 along with the first permanent art and sculpture gallery in poznań. 
twenty years later the germans also managed to establish posener kunstverein, and a year after 
that historische gesellschaft fűr die provinz posen, which together with kunstverein created the 
posensches provinzial-museum der historischen gesellschaft fűr die provinz posen, a museum 
institution transformed in 1904  into kaiser Friedrich museum (currently the poznań national 
museum). in 1888 the society of Friends of Fine arts was established, initially as a branch of 
the cracow establishment, and since 1909 as a self-sufficient institution. the society’s tasks 
included propagating national polish art and opposing the german posener kunstverein society. 
the wielkopolskie artitsts’ circle was established as a part of the society, and its members 
included - jerzy hulewicz, dora mukułowska, stanisław witaszak and michał wywiórski, sculp-
tors - Franciszek kwilecki, władysław marcinkowski, kazimiera pajzderska and marcin rożek, 
as well as the architect lucjan michałowski. simultaneously, in the same year 1909 (as a result of 
misunderstandings with the society of Friends of Fine arts) the poznań artists’ association was 
established, which supported local artists to a larger extent. the most active and distinguished art-
ists included leon gendzierski, józef graczyński, maria kremer, kazimierz szmyt, Franciszek 
tatula, władysław zamiar, marian puffke, zofia sieniawska, stefan zielke, michał wywiórski, 
jan jerzy wroniecki and Franciszek zygart. since 1909 the capital of wielkopolska had a model 
of two institutions curating over art. 

the end of the 19th and the beginning of the 20th century also mark the increase of the number 
of artists, exhibitions, publishing houses and texts on art, as well as the activity of various schools 
and courses training young students of art in poznań. almost all young students continued their 
studies or went on artistic journeys, mostly to german cities such as Berlin or munich, as well as 
paris and cracow. contacts with polish artists from other regions of the world also increased. Fig-
ures such as stanisław wyspiański, jacek malczewski, józef mehoffer, leon wyczółkowski and 
olga Boznańska visited poznań. in 1912 two artists from poznań: henryk jackowski-nostitz and 
wiktor gosieniecki, established the „polichromia” artistic stained glass, sacral and decorative 
painting workshops. throughout several dozens of years (they functioned until 1949) over 300 
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stained glass windows and approximately 50 polychromies were created mostly in sacral build-
ings in poznań and wielkopolska and kujawy, as well as in pomerania and silesia. the outbreak 
of world war i stymied the development of artistic life for a short period. the deliberations of 
the paper conclude on 1916, when, following the initiative of jerzy hulewicz, the department of 
art was established as a part of poznań society of Friends of learning, and, also following the 
initiative of his brothers Bogdan and witold, the “ostoja” publishing company was established 
in poznań, which supported polish authors.

the eponymous “awakening of artistic life” resulted in an increase of the number of artists 
and a surge of interest in art. the establishment of curating associations and museum institutions 
influenced the increase of the number of exhibitions and artistic publications. the image of art 
in the discussed period also changed - realism enriched with selected formal means drawn from 
impressionism and postimpressionism, as well as plenerism, lightened colour palette and rich 
painting texture. secession and symbolism influences employing the decorative values of lines 
and colours, as well as the impact of expressionist and folk art, were also visible. while avant-
garde genres, such as cubism and futurism, were not referred to. the period of 1880s until the 
beginning of the 20th century offered strong foundations for further development of poznań as 
a centre of art after poland regained independence.



Bogusław małusecki 
archiwum państwowe w gliwicach

recepcja Filmu QUO VADIS w prasie polsko-  
i niemieckojĘzycznej górnego śląska w 1913 roku

zanim przejdziemy do analizy reakcji prasy górnośląskiej na projekcję filmu Quo 
vadis, przypomnijmy kilka podstawowych faktów z życia i twórczości henryka sien-
kiewicza. miał sienkiewicz o tyle w życiu pecha, że w kluczowych dla jego twórczości 
i życia momentach działy się rzeczy o znacznej doniosłości historycznej (jak i medial-
nej), które często, zwłaszcza z perspektywy spoza samej polski, kradły dużą część uwagi 
publiczności.

o ile samej publikacji Quo vadis (1896), jak i kolejnych tłumaczeń (tu wymieni-
my włoskie – w 1897 roku oraz niemieckie – w 1899 roku) nie towarzyszyły jakieś 
spektakularne wydarzenia, to już np. przyznanie nagrody nobla (1905) następowało 
w cieniu rewolucji w rosji, a w czasie projekcji filmu, w 1913 roku, na górnym śląsku 
uwagę publiczności przyciągały takie wydarzenia, jak budowa hali stulecia (i wystawa 
stulecia) we wrocławiu, afera pułkownika redla, jubileusz 25-lecia rządów cesarza 
wilhelma ii, czy strajki górnicze.

chyba najbardziej optymistycznym dla sienkiewicza był rok 1900 (kiedy to niemiec-
kie tłumaczenie Quo vadis zawitało do gliwic – i zostało entuzjastycznie przyjęte przez 
miejscową prasę niemiecką) – był to rok jubileuszu pisarza, otrzymał wówczas w darze 
oblęgorek, ukazała się powieść Krzyżacy.

z kolei śmierci sienkiewicza w 1916 roku towarzyszyły takie ważkie wydarzenia, 
jak powstanie królestwa polskiego oraz zgon cesarza Franciszka józefa.

ostatni raz zaznaczył silnie swoją obecność sienkiewicz na śląsku w roku 1924, 
kiedy to jego zwłoki sprowadzono ze szwajcarii – via katowice – do warszawy. pod-
czas godzinnego postoju pociągu w katowicach biły dzwony wszystkich kościołów, 
wiele delegacji ze sztandarami składało hołd, a orkiestra wojskowa grała m.in. Z dymem 
pożarów oraz hymn polski1. 

ciekawie przedstawia się – widziana oczami współczesnych – recepcja dzieł 
sienkiewicza z różnych perspektyw, tak przez polaków w kraju, jak i za granicą, jak 
i czytelników obcojęzycznych. przedstawimy tu kilka przykładów, dla zobrazowania 
różnorodności postrzegania pisarstwa sienkiewicza. jedną z pierwszych, ciekawszych 

1  Katolik 274 (1924).
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relacji, jest krótki wywiad z markiem twainem i jego córką, opublikowany w petersbur-
skim „kraju” w 1899 roku2:

do wiednia przybył twain dla kształcenia córki, miss klary, w muzyce i śpiewie, ozna-
czając z góry termin pobytu na 2 lata. miss klara, prócz kształcenia się w muzyce u le-
szetyckiego i w śpiewie, zachwycona dźwiękami mowy polskiej, zasłyszanej w pieśni, 
uczyła się także po polsku i czyta już obecnie sienkiewicza w oryginale […] miss klara 
przyjęła mnie powitaniem polskim: „dziń dobri”.- zastajesz nas pan – mówiła dalej – 
w wielkim nieporządku, za kilka dni opuszczamy wiedeń. papa ubiera się, zaraz wyjdzie. 
pytałem ją o postępy w języku polskim.- idzie – mówiła – bardzo trudno i słabo. wymo-
wa nadzwyczaj trudna, polskie brzmienie dla nas, amerykanów, są nie do pokonania. 
z nauką będzie koniec, gdy wrócimy do Florydy. ale nauczyłam się przynajmniej tyle, 
iż mogę – naturalnie przy pomocy słownika – czytać „Quo Vadis” w oryginale polskim. 
za mały kwadrans ukazał się mark twain. miss klara rzekła do niego po angielsku 
dla przypomnienia mu, że jestem „tym panem, który był u nas w kaltenleutge-
ben zeszłego roku i pisał o papie w „kraju” – „polish review of petersburg” […] 
gdy korespondent opowiedział twainowi, że niedawno, będąc w polsce, widział się  
z sienkiewiczem, twain rzekł: - jestem w nim zakochany. mam młode serce w starym 
ciele, a gdy czytam jego znakomite epopeje, wciąż mi bije serce zachwytem. cóż za cu-
downa rzecz „Quo vadis”! teraz dopiero czytałem to dzieło po raz pierwszy. jestem nim 
zachwycony. córka moja, miss klara, czytała mi także ustępy z waszego mickiewicza. 
to kolos! gdyby polskie piśmiennictwo miało tylko sienkiewicza i mickiewicza, już 
byłoby wielkim.

kolejną relację – o odbiorze dzieł sienkiewicza we włoszech - daje zofia sokołow-
ska (pierwodruk w moskiewskim „echu polskim”)3:

[…] Żaden z pisarzy miejscowych nie był tak ogólnie znany i lubiany. […] nawet 
d’annunzio, największy artysta wśród włoskich pisarzy nie miał tylu czytelników, 
co sienkiewicz. zachwycała się nim zarówno królowa małgorzata, jak i konduktor 
tramwajowy. każda jego powieść miewała po kilku tłómaczy i moc wydań. pamiętam, 
że w roku 1900, począwszy od ankony aż do girgentii nad morzem afrykańskiem, 
(wszędzie skreślone łokciowemi literami) „col ferro e fuoco, romanzo di enrico 
sienkiewicz”. […] w massynie, wówczas pięknem, kwitnącem mieście, jedno okno 
w księgarni było wyłącznie zapełnione przekładami z sienkiewicza. raz, w palermo, 
w pensyonacie, w którem czas dłuższy mieszkałam, obiad był tak zły, że o mało nie 
przyszło do zamętu. nasza padrona, usprawiedliwiając się, powiedziała, że całą noc 
czytała powieść sienkiewicza „la famiglia polaniecki”, skutkiem tego zaspała i nie 
mogła dopilnować kucharki. […] kiedy włoscy wielbiciele sienkiewicza posyłali 

2  za: julian tuwim, Cicer cum caule czyli groch z kapustą; seria II (warszawa: czytelnik, 1959), 120-121.
3  za: Kuryer Śląski, dodatek do numeru 128 (1916).
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mu bronzowy posążek bogini nike, wszystkie dzienniki pełne były jego imienia. 
pamiętam, że będąc w syrakuzach w roku 1904, wstąpiłam do jakiegoś liche-
go sklepiku i zastałam właściciela tak zaczytanego w dzienniku, że nie słyszał 
mego wejścia. z niechęcią rzucił numer „il mattino”, żeby wydobyć żądane 
przezemnie marki pocztowe. przez ciekawość wzięłam dziennik do ręki i cóż 
zobaczyłam w felietonie!... „signor Volodiesco, romanzo di enrico sienkiewicz”. 
ten obdartus z nad morza jońskiego odczuwał piękność trylogii naszego mistrza i roz-
koszował się opisami przygód polaków, kraju nieznanego mu nawet z imienia!

inne akcenty twórczości mistrza cenili sobie skandynawowie, jak na przykład nor-
weski „aftenposten”, który po śmierci sienkiewicza zamieścił taką charakterystykę jego 
twórczości:

[…] nie tylko w literaturze polskiej, lecz w całej literaturze słowiańskiej jest on [sienkiewicz] 
zapewne tym autorem, który osiągnął największą sławę w całym świecie, może z wyjątkiem 
maksyma gorkiego. działalność literacka sienkiewicza jest bardzo wszechstronna. raz 
przedstawia on w żywych barwach sławną przeszłość polski, to znów obiera, jak w swej 
słynnej powieści z czasów nerona, „Quo vadis”, olbrzymi temat o charakterze zupełnie 
innym4, to znów daje życiem pulsujący obraz społeczeństwa polskiego w chwili obecnej. 
jako odtwórca życia społecznego dochodzi bezsprzecznie najdalej w romansie psycho-
logicznym „Bez dogmatu”, w którym przedstawia rozumowanie o otaczającem go życiu 
światowca, stojącego na wyżynie wyrafinowanej kultury naszych czasów. tutaj osiąga 
sienkiewicz znaczenie uniwersalne przez momenty ogólno-ludzkie w odtwarzaniu cha-
rakterów. to negatywne odtwarzanie życia społecznego nie zadawalało jednak zdrowych 
i silnych poglądów sienkiewicza na życie rodzinne, życie wiejskie i użyteczność pracy. 
wielką swą sławę światową osiągnął przez wymienioną powieść historyczną „Quo 
vadis”, opisującą prześladowanie chrześcijan za nerona. jakkolwiek nie stoi ona 
na tej wyżynie, co „Bez dogmatu” i „rodzina połanieckich”, stała się dzięki akcyi 
porywającej i pełnej życia i dzięki mistrzowstwu słowa jedną z najwięcej obec-
nie czytanych książek, którą przetłumaczono na wszystkie języki cywilizowane. 
w twórczości sienkiewicza ujawnia się jego dusza wielka i szlachetna, pełna niewyczer-
panego umiłowania ludzkości i szczytnego idealizmu, mimo, że z początku wywierał 
wrażenie przez silne opisy naturalistyczne. nie sama jednak żywość i barwność pióra 
oraz psychologiczna prawda charakterów czyni dzieła sienkiewicza pociągającymi 
i zdobyła mu czytelników w całym świecie. posiadają one również wielką wartość 
etyczną dzięki szerokości i wyżynie poglądów życiowych autora; z ich wyżyn życie bez 
dążenia ku celom szlachetnym i ideałom wydaje się błędnem i bezowocnem5.

w kopenhadze z kolei „Berligske tidende” ujął to tak:

4  a zdaniem prof. zielińskiego – zawsze o tym samym…
5  Kuryer Śląski 275 (1916).
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[…] jakkolwiek wszystkie opisy te i powieści na tle historii polski przy świetnej 
fantazyi i pałającej miłości ojczyzny imię henryka sienkiewicza wsławiły dale-
ko poza granicami jego kraju, właściwy sukces wszechświatowy zawdzięcza on 
powieści z czasów pierwszych chrześcijan „Quo vadis”, która ukazała się w roku 
1896. powieść tę zna dosłownie każdy – nawet ludzie z literaturą mniej obeznani. 
osiągnęła ona najwyższe uznanie w czasach obecnych – dostała się na filmy. „Quo 
vadis” jest posiadającem bez wątpienia trwałą wartość w literaturze wszechświatowej. 
dzieła sienkiewicza zdobyły mu sławę, majątek i poważanie – rodacy ofiarowali mu 
posiadłość ziemską – a już samo jego imię łączyło rozbieżne prądy w jego narodzie6. 
zawikłany obecnie znowu, może większy i głębszy, niż dramaty dawniejsze, naród ten 
odczuwa śmierć henryka sienkiewicza jako najcięższą stratę, jaka go spotkać mogła 
właśnie teraz7.

i jeszcze głos prasy śląskiej: „wszystkie gazety niemieckie zamieściły obszerne 
wspomnienia pośmiertne, oceniając zasługi literackie zgasłego mistrza pióra. „schlesi-
sche zeitung” zaznacza przytem, iż „Quo vadis” sienkiewicza nie ma w obecnej chwili 
dzieła równego sobie w całej literaturze świata”8.

pierwsze tłumaczenia Quo vadis na niemiecki powstały już w trzy lata po polskim 
wydaniu, w 1899 roku9. a w roku 1900 literacki sprawozdawca „wanderera”10 zachę-
ca do lektury książki, która pojawiła się wtedy w gliwicach: „…jedna z najbardziej 
znaczących powieści naszych czasów: „Quo vadis” polaka, henryka sienkiewicza, 
która przenosi nas w czasy nerona […]. książka sienkiewicza zasługuje na honorowe 
miejsce w każdej bibliotece”.

niemiecka prasa także później, w 1908 roku, reklamuje wydawnictwo otto hendela 
z halle poprzez – właśnie - dzieła sienkiewicza: Quo vadis, Ohne Dogma (Bez dogma-
tu), Die Kreuzritter (Krzyżacy) oraz zbiór trzech nowel.

Brak natomiast w polskiej księgarni „katolika” dzieł sienkiewicza. w ofercie w 1916 
roku, roku śmierci pisarza, są dzieła mickiewicza, słowackiego, kondratowicza, pola, 
krasińskiego oraz cała masa literatury „lżejszej”, jak: Powieści o zbójcach, opryszkach 
i hajdamakach józefa chociszewskiego, czy Most westchnień w Wenecyi (powieść, 
omawiająca dziwne losy biednego wychodźcy czeskiego, stron 142), a nawet bliska 
tematycznie sienkiewiczowi Walerya – opowiadanie historyczne z czasów prześlado-
wania chrześcijan (przez ks. Antoniego de Waala). znajdujemy Olesię kuprina czy Syna 
pijaka – powieść bardzo zajmująca, oparta na wypadkach z życia ludu, jak usłużnie 

6  …jak wynika z prasy – nie do końca…
7  Kuryer Śląski 275 (1916).
8  Kuryer Śląski 268 (1916).
9  QUO VADIS Henryka Sienkiewicza; bibliografia wydań polskich i obcojęzycznych (warszawa: 

Biblioteka narodowa, 2016); poz. 1000-1004.
10  Der oberschlesische Wanderer 20.10.(1900).
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podsuwa wydawca… ale sienkiewicza próżno by tu szukać. nawet nie Krzyżaków, ale 
choćby Trylogii11.

o pewnej jednak powszechnej znajomości dzieł sienkiewicza można wnioskować 
z obecności w ofercie gliwickiej wytwórni likierów carla Bienka aromatycznej, ziołowej 
„jurandówki”, której reklamę prasową (prawdopodobnie była to kopia etykiety) ukraszał 
uprowadzający danusię krzyżak, załamujący ręce jurand i płonący w tle spychów….

11  Kuryer Śląski 284 (1916).

reklama likieru „jurandówka”, Oberschlesische Volksstimme z 09.01.1908, nr6, 34 jg.
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Film QUO VADIS i jego recepcja 
w prasie polsko- i niemieckojĘzycznej na górnym śląsku

Film według scenariusza i w reżyserii enrico guazzoniego powstał w rzymskiej 
wytwórni „cines” w 1912 roku. z reżyserem współpracował ryszard ordyński12. 
realizacja pochłonęła 66 tysięcy lirów (wg gliwickich gazet: 400 tys. marek), a zyski 
z eksploatacji filmu były kilkumilionowe. po raz pierwszy powstało wielkie widowisko 
filmowe, operujące tłumami statystów w ogromnych, wybudowanych w plenerze deko-
racjach. w muzeum w gliwicach zachował się folder reklamowy filmu – kilkustronni-
cowa książeczka, opatrzona fotosami i streszczeniem akcji. Była to już czwarta wersja 
filmowa, jeżeli wliczyć francuską wersję z 1901 roku, trwającą aż 5 minut13.

szeroko zakrojona akcja reklamowa (przykładem jest choćby wspomniane wyżej 
wydawnictwo), prowadzona we wszystkich gazetach górnośląskich pozostawiła nam 
wiele materiału do analizy tego szczególnego wydarzenia kulturalnego.

pokazy filmu Quo vadis były swego rodzaju nowatorskim posunięciem, jak na owe 
czasy; tak to komentował recenzent teatralny „wanderera”:

„Quo vadis?” w teatrze miejskim. nasze czasy stoją pod znakiem zwycięstwa kina nad 
teatrem. to, czego szuka na próżno wielu dyrektorów teatrów, film daje gotowe: w środ-
ku lata daje sale wypełnione publicznością, która z zapartym tchem śledzi wydarzenia 
na lnianej ścianie (ekranie). eksperyment, polegający na przeszczepieniu kinematografu 
do sali teatralnej, można ocenić jako udany14.

inne gazety nie pozostawały w tyle:

„Quo vadis?” = „wohin gehst du?” […] polnische dichter sienkiewicz15 
[…] jest to obecnie najwspanialszy i najdłuższy film na świecie, którego 
projekcja trwa dwie i pół godziny. oczywiście jest to całkiem dowolna adaptacja. 
niektóre sceny zostały wzięte z innych powieści z czasów pierwszych chrześcijan, 
jak na przykład z „Fabioli” sympatyczna postać potężnego centuriona Quadratu-
sa, podwładnego św. sebastiana, który tu został pomieszczony między innymi. 
Bardzo silnie oddziałują sceny zbiorowe. widać obszerny cyrk z jego wieloma tysiąca-
mi widzów. na arenie chrześcijanie zostają rzuceni przed dzikie bestie, rozgrywają się 
tu poruszające, wstrząsające sceny. […]przedstawienia mają miejsce w sali teatralnej 
teatru „Viktoria”, nie w kinie „Viktoria”16.

12  hanna książek-konicka, 100 filmów włoskich (warszawa: wyd. artystyczne i Filmowe, 1978), 14.
13  jerzy płażewski, Historia filmu dla każdego (1895-1980) (warszawa: wyd. artystyczne i Filmowe, 1986), 5, 17.
14  Der oberschlesische Wanderer 130, 86 (1913).
15  niemcy zawsze używali dla sienkiewicza określenia „dichter”- poeta, wieszcz, 

a nie„schriftsteller”- pisarz.
16  Oberschlesische Volksstimme 130 (1913).
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podczas poszukiwań archiwalnych do niniejszego artykułu prześledzona została 
droga (czy też: triumfalny pochód filmu) przez kina (a nawet: sceny) górnego śląska, od 
kwietnia do lipca 1913 roku. pierwszy, odnotowany pokaz filmu miał miejsce w nowo 
otwartym kinie „rialto” w katowicach od 24 kwietnia do 02 maja. potem film był po-
kazywany w Bytomiu, w dniach 19-29 maja, następnie w gliwicach (07-14 czerwca), 
zabrzu (14-20 czerwca) i chorzowie (28 czerwca do 04 lipca 1913). nie udało się ustalić 
czy (i ewentualnie gdzie) film był pokazywany między 02 a 19 maja oraz między 21 a 28 
czerwca tego roku.

Faktem jest, że między 1900 a 1913 rokiem liczba kin w 33 największych miastach 
niemiec wzrosła z 2 do 50017 – a na górnym śląsku co najmniej 2 z nich: w katowicach 
i zabrzu były to kina właśnie oddane do użytku.

autor z uwagi na dostępność i obfitość materiału skupił się głównie na projekcji 
i wydarzeniach jej towarzyszących w gliwicach.

gliwickie seanse filmu (recenzowanego wcześniej entuzjastycznie przez lokalne ga-
zety innych miast, gdzie projekcje już się odbyły) zapowiadane były z wyprzedzeniem 
– już od 04 czerwca. ogłoszenia, łatwo wpadające w oko z uwagi na dużą czcionkę, 
anonsowały tytuł: Quo vadis. zapowiadano 3 pokazy dziennie: o 15.30, 18.00 i 20.30, 
w niedzielę zaś o 11.00 tzw. „extraseans”. Film dozwolony był od 16 lat, a bilety (w gli-
wicach) kosztowały od 40 fenigów po 2 marki. (w zabrzu najdroższe bilety kosztowały 
1,50 marki) oprawę muzyczną tego – niemego – filmu w gliwicach zapewniał Victor 
lomnitzer.

podkreślano, że pokazy filmu mają miejsce w „wielkiej sali teatru miejskiego” 
(w kompleksie rozrywkowym „Victoria”, a nie w kinie Victoria). i tylko ta firma miała 
prawo wyłączności na miasto gliwice. podobnie zresztą było i w pozostałych miastach 
górnego śląska – film pokazywany był w najnowocześniejszych i największych salach 
kinowych (kina w katowicach i zabrzu były to nowe obiekty, świeżo oddane do użytku). 
podkreślano w artykułach wspaniałość produkcji, godną najlepszej oprawy:
 

„Film autorski” wznosi sztukę filmową na wyższy poziom, jest pośrednikiem między 
literaturą a ludem, zachęca widzów kinowych do lektury co lepszych dzieł literatury 
[…] przez takie filmy lud, któremu obca jest literatura, uczy się poznawać autorów 
i w końcu sięga po lekturę sfilmowanej powieści; najlepszym filmem, przełamującym 
wszelkie bariery jest wielki, sześcioaktowy dramat filmowy „Quo vadis?” według słyn-
nej powieści henryka sienkiewicza. to, co uczyniło w tym filmie włoskie towarzystwo 
filmowe „cines”, graniczy z niemożliwością i można z pewnością powiedzieć „tego 
dotychczas nie było!”; w scenach zbiorowych widać wielotysięczne tłumy […] a równie 
mistrzowskie są sceny, gdzie drapieżniki wypuszczane są na arenę ku nieszczęsnym 
chrześcijanom, którym wola cesarza nerona zgotowała męczeńską śmierć. tego filmu 

17  Oberschlesische Grenz-Zeitung 113 (1913).
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neron i pożar rzymu, Folder reklamowy filmu „Quo vadis”, 
ze zbiorów muzeum w gliwicach.

neron i pożar rzymu, obraz piotra stachiewicza, ekspozycja 
muzeum w oblęgorku, Fot. B. małusecki, 2017.
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petroniusz, Folder reklamowy filmu „Quo vadis”, 
ze zbiorów muzeum w gliwicach.

petroniusz, obraz piotra stachiewicza, ekspozycja 
muzeum w oblęgorku, Fot. B. małusecki, 2017.
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anons filmu „Quo vadis” w gliwicach z zaznaczeniem 
prawa wyłączności [Der oberschlesische Wanderer 128 

(1913), 86 jg.]

anons filmu „Quo vadis” w zabrzu 
[Der oberschlesische Wanderer 135 (1913), 86 jg.]

anons filmu „Quo vadis” w zabrzu [Der 
oberschlesische Wanderer  129 (1913), 86 jg.]

plan widowni teatru miejskiego [„adressbuch 
gleiwitz 1912”.]
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anons filmu „Quo vadis” w zabrzu [Der oberschlesische 
Wanderer 129 (1913), 86 jg.]

„welt-kino” w gliwicach 
[zbiór ikonograficzny archiwum 

państwowego w katowicach 
oddział w gliwicach.]

kompleks rozrywkowy „Victoria” w gliwicach – miejsce projekcji filmu [zbiór 
ikonograficzny archiwum państwowego w katowicach oddział w gliwicach.]
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nie można porównać z przeciętną produkcją kinową. […] wszędzie, gdzie „Quo vadis?” 
był pokazywany, osiągnął on wielką oglądalność i nawet publiczność z kręgów scep-
tycznie wobec kina nastawionych masowo szła na ten film. tak więc kinematografia 
wznosi się wciąż wyżej, a wspaniałe pałace, jakie dla kin powstają, goszczą w swoich 
murach, obok siebie publiczność ze wszystkich warstw społecznych, od książąt domów 
panujących, po prostych ludzi, którzy śledzą zaczarowane obrazy na białej ścianie 
(=ekranie); jednym słowem – kino stało się godne dworów królewskich!18

– pisał entuzjastycznie recenzent jednej z gliwickich gazet.

[…] dziś teatr miejski otwiera swe podwoje; również sposób otwarcia jest niezwykły: 
nie teatralny lecz filmowy sezon się rozpoczyna! […] dramat filmowy „Quo vadis?”, 
który od swej premiery w Berlinie, w marcu, rozpoczął triumfalny marsz przez wszyst-
kie niemieckie sceny filmowe 19.

– wtóruje mu kolega drugiego z gliwickich dzienników.
Być może założenie, że pokazy filmu właśnie tak mają się odbywać – ze swego rodzaju 

przepychem, w najlepszych salach, było wpisane w kampanię reklamową – w nowym 
jorku również seans odbył się w prestiżowej sali „astor theatre” na Broadwayu, a na 
premierze londyńskiej obecny był król jerzy V z małżonką20.

nie obyło się też bez swego rodzaju afery (świadczącej, nota bene, o „amerykańskim” 
wręcz rozmachu akcji reklamowej) – właściciel jednego z pomniejszych kin gliwickich 
(„welt-kino”) zapewne zazdrosny o sukces Quo vadis posunął się do swego rodzaju 
prowokacji – ale oddajmy głos prasie:

uwagę gliwiczan przyciągnął dzisiaj temat językowy. materiału dostarczyło pytanie: 
„Quo vadis?” gliwicki teatr miejski został, być może w przewidywaniu przyszłych 
przedstawień, przekształcony w kino. wymieniony wyżej film „Quo vadis?” uczynił 
tu czary. „Quo vadis?” czyta się na wszystkich narożnikach i na wszystkich końcach 
miasta. nowoczesna reklama jest jednak nie tylko nieobliczalna, ale i pełna inwencji. 
tutejsze „weltkino” przychyliło się do wymagań niemieckiego związku językowego, 
tłumacząc łacińskie „Quo vadis?” na niemieckie „wo gehen wir hin?” („dokąd pój-
dziemy?”) – oczywiście tylko do „weltkino”, gdzie można zobaczyć… itd., itd. po tym 
wieloznacznym zaproszeniu następuje program „weltkino”. zaproszenie to, oczywiście, 
miało tylko na celu „walkę z obcymi wyrazami”. kino w teatrze miejskim, nie uwie-
rzyło jednak w szczerość intencji „strażników czystości języka”. udano się do kadiego 
(sędziego), który nakazał egzekutorom sądowym natychmiast zedrzeć te „językowo 
poprawne” plakaty. tej budującej aktywności egzekutorów właściciel „weltkino” się 

18  Intelligenz-Blatt 130 (1913). 
19  (czyli kina) – Der oberschlesische Wanderer 128 (1913).
20  książek-konicka, 100 filmów włoskich, 14.
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nie sprzeciwiał. ci z kolei nie okazali się zbyt sprawni w roli plakaciarzy, więc plakaty 
wciąż były widoczne wszędzie w mieście. na ponowioną w ostrzejszym tonie skargę 
nakazał kadi usunięcie plakatów właścicielowi „weltkino”. ten zalepił stare plakaty 
nowymi – i zupełny sukces tej podwójnej reklamy został w pełni osiągnięty. ostatnie 
słowo w tym „kino-intermezzo” należało, oczywiście, do właściciela „weltkino”, który 
uśmiał się najbardziej. a w jego starania o czystość języka nie wierzą nawet najbliżsi 
przyjaciele21.

na tle tej ożywionej dyskusji prasowej, prowadzonej w niemieckojęzycznej 
prasie gliwickiej, zdumiewa prawie kompletny brak odzewu w prasie polskiej. oto 
sfilmowano książkę jednego z czołowych pisarzy polskich, (do tego uwieńczonego 
nagrodą nobla!), opowiadającą o początkach chrześcijaństwa – można by spodziewać 
się zachęty do pójścia do kina (a biorąc pod uwagę tekst „intelligenz-Blattu” – może 
kogoś by to zachęciło do sięgnięcia i po książkę samą…?). a tu – nic. cisza. udało 
się jedynie odnaleźć dwie krótkie i dość zdawkowe wzmianki w „głosie śląskim”: 
jedna przed projekcją w katowicach22 (z towarzyszącym anonsem kinowym sali 
„kammerlichtspiele”), która sprowadziła się do streszczenia powieści. druga23, 
już reklamująca projekcję filmu w Bytomiu (w kinie „thalia”, również najlepszym  
w mieście), niemrawo zachęcała do obejrzenia filmu, a kończyła się słowami: „rzewną 
jest scena pierwszych chrześcijan odprawiających z św. piotrem na czele nabożeństwa 
w katakombach rzymskich […]”.

o samym filmie – niewiele, zwłaszcza, jeżeli porówna się entuzjastyczny ton prasy 
niemieckiej. z o wiele większym entuzjazmem tenże „głos śląski” zachęcał do obejrze-
nia „wesołej komedyjki „gdzie jest coletti?”24, którą określał jako „największy obraz 
kinematograficzny w tym sezonie…obejrzenie tej arcywesołej komedyjki „gdzie jest 
coletti?” zaleca się każdemu”25.

poza tym polskie gazety zamieściły enigmatyczny komunikat pod hasłem Kino 
szkodzi zdrowiu26 – akurat wtedy, gdy film Quo vadis święcił triumfy na całym ślą-
sku…. – być może były to reperkusje zarządzenia rejencji w sprawie repertuaru kin 
„dla dzieci” (a właściwie braku cenzury, podawano tam przykłady takich filmów, jak 
Henryk w haremie czy Każdy ma pociąg do personelu kuchennego jako dopuszczonych 
dla młodego widza, mowa była też o niestosownościach, jakie dzieją się w ciemnych 

21  Der oberschlesische Wanderer 134 (1913).
22  Głos Śląski, 26.04 (1913).
23  Głos Śląski, 27.05 (1913).
24  co zabawne, kilka lat później takie nazwisko nosił włoski komisarz plebiscytowy na górnym śląsku…
25  Głos Śląski 27.05 (1913) (pokazy filmu Gdzie jest Coletti? następowały na śląsku zaraz po Quo vadis).
26  „nie trzeba często chodzić na te widowiska, ani długo na nich przebywać. niech to rodzice sobie 

i dzieciom wytłumaczą”.
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salach kinowych)27. zaś tematem wiodącym prasy polskiej w całym tym okresie był 
strajk górników na górnym śląsku.

jakie mogły być przyczyny tak różnych reakcji na to niewątpliwe wydarzenie kul-
turalne, zwłaszcza, że intuicyjnie, można by spodziewać się zgoła różnych proporcji 
i zgoła różnego ładunku emocjonalnego wywołanego filmem opartym na powieści 
sienkiewicza?

po pierwsze – struktura prasy na górnym śląsku w tym czasie (a dokładnie w 1913 
roku). jak widać z załączonego zestawienia28 większość prasy niemieckojęzycznej 
były to niezależne tytuły o różnorodnej orientacji politycznej, wydawane przez różne 
podmioty. prasa polskojęzyczna z kolei – to w większości klony „katolika”, które 
przedrukowywały bez zmian materiał dostarczany przez „centralę”. stąd – jeżeli coś nie 
ukazało się w „katoliku” – próżno szukać tego w innych tytułach…

po drugie – krąg odbiorców. jak pisał w 1932 roku Baczyński (a, jak można sądzić, 
opinię jego można rozciągnąć i na czytelników polskich na górnym śląsku dwadzieścia 
lat wcześniej):

literatura polska na ogół posiada do dziś wybitne cechy społecznego arystokratyzmu. 
począwszy od rozbiorów rozwijała się w atmosferze wyłączności stanowej, była też 
zgodnie z tradycjami szlacheckimi literaturą panów. po rewolucji francuskiej i rozbio-
rach ludowość jej była raczej sentymentalizmem liberalnym, pożyczaniem tematów, 
nie zaś wyrazem dążności demokratycznych. później walczyła czasem o lud, ale lud 
ten przez nią nie przemawiał, nie znał jej, i duch jego był w niej nieobecny. nawet 
uwłaszczenie chłopa i przewrót ekonomiczny po 1864 r. nie naruszyły tej arystokratycz-
nej wyłączności. mieszczaństwo zaś nie stać było na nic więcej poza humanitaryzmem 
społecznym. pojęcia demokratyczne były na ogół w polsce przez wiek XiX szlachecko 
– liberalną słomą, na której mógł się wyspać każdy, płacący tanim frazesem o równości 
i opiece nad ludem. granica kulturalna, dzieląca chłopa i robotnika od mieszczanina 
i szlachcica była nie do przebycia. uświadomianie narodowe ludu ograniczało się do 
odpadków literackich, tanich i mdłych broszurek patriotycznych, najgorszego gatunku 
ckliwej beletrystyki i łzawej poezyjki29. wychowanie narodowe ograniczało się więc do 
ducha łaskawej szlachetczyzny poza wszelką demokracją, było cofaniem stałem świa-
domości ludu polskiego do kategoryj feudalnego myślenia, w tyle za europą i światem. 
demokracja w polsce zaczęła rozwijać się dopiero po odzyskaniu niepodległości. do 
tego czasu w b. królestwie polskiem pojęcia prawne, podobnie jak w rosji, odpowia-
dały absolutyzmowi politycznemu i społecznemu uprawnieniu warstw uprzywilejowa-
nych. ale nawet po zmianie stosunków, literatura nasza nie wyzbyła się jeszcze swych 
tradycyj pańskich, gdyż układy jej myślowe, pojęcia i wyobrażenia obce są do dziś 
masom, a szczególnie tam, gdzie idzie o stosunek do władzy i prawa. lud, który poza 

27  Oberschlesische Volksstimme 126 (1913).
28  patrz: aneks.
29  wystarczy porównać z tymi uwagami wspomnianą wyżej ofertę księgarni wysyłkowej „katolika”.
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oficjalną literaturą stworzył swą rodzimą pieśń i opowieść, złożoną z odrębnych i do 
dziś niezanalizowanych pojęć etyczno – społecznych – nie przemówił jeszcze sam i nie 
przeciwstawił się zewnętrznie swojej karykaturze w poezji i prozie chłopomańskich czy 
pseudoproletarjackich literatów. dopóty zaś chwila ta nie nadejdzie dopóki nie objawi 
się na wschodzie europy pełne uzgodnienie i uwspółcześnienie pojęcia obywatela, pra-
wa i państwa. wówczas dopiero będzie możliwa i u nas literatura kryminalna w dobrym 
stylu. na razie rezultaty w tym kierunku są prymitywne i naiwne. […]30.

do pewnego stopnia współgra z tym opinia zielińskiego o pisarstwie sienkiewicza:

sienkiewicz daje nam środowisko polskie wieku XVii, to prawda; ale – i tu 
stajemy wobec najpoważniejszego zarzutu, jaki kiedykolwiek sienkiewiczowi 
stawiano na tle jego powieści historycznych – daje nam je w nader niezupełnej po-
staci. lud, powiadają nam, jest w jego powieściach nieobecny: sienkiewicz, jest 
to niepoprawny szlachcic i arystokrata – zajmuje się tylko polską szlachecką. […] 
sienkiewicz jest arystokratą… rzecz ta nie wchodzi w obręb artystycznej oceny jego 
powieści, skoro jednak nastręczyła się sposobność, pomówmy i o niej. nie każdemu, 
zapewne, śród dzisiejszych czytelników sienkiewicza wiadomo, że w roku 1879 zrzekł 
się on współpracownictwa w czasopiśmie „niwa”, tłumacząc swą odmowę „wsteczną 
dążnością” i „przesądami szlacheckimi” tego tygodnika; „niwa” uznała za konieczne 
usprawiedliwić się z tego zarzutu, wskazując na to, że arystokratyzm jej nie ma nic 
wspólnego ze wstecznictwem i polega jedynie na życzliwym stosunku do nieszkodliwych 
zabytków szlachetczyzny, który nie powinien oburzać znakomitego pisarza, „nie bacząc 
na jego sympatję ku demokratycznej ameryce”. oto, jakim był arystokratą sienkiewicz. 
ale dlaczegóż, wolno zapytać, w powieściach jego, osnutych na tle wieku XVii, „lud” 
jest nieobecny? tym, którzy zarzut ten robią, możnaby odpowiedzieć: spróbujcie sami 
lukę tę uzupełnić. cóż począć, jeżeli „lud” polski w wieku XVii głosu nie zabiera, mówi 
zaś wyłącznie skora do słowa szlachta! […] kocha się on (sienkiewicz) bez pamięci w tej 
polsce szlacheckiej, ale nie dlatego, że jest ona szlachecka, tylko, że jest to – polska. […] 
za życia jeszcze starego kraszewskiego młody naówczas sienkiewicz, krytykując 
– z wielkim zresztą szacunkiem – jego powieść „chore dusze”, robi jej bohaterom 
uwagę: „przywieźli smutki swoje do rzymu, i oto nimi żyją, hodują je i pielęgnują, 
bo nie mają co robić”. Żąda tedy, aby bohaterami powieści odtąd byli ci, którzy mają 
co robić, którzy robotą swoją służą współczesnym i w zamian za tę służbę uzyskują 
prawo do poparcia z ich strony. dlaczegóż w praktyce robota owa dla sienkie-
wicza zwęża się do rozmiarów jednej tylko roboty na roli, do pracy ziemianina! 
dlatego, wypada odpowiedzieć, że natura nie robi skoków. inteligencja polska wyszła 
ze szlachty, szlachta zaś wiekowymi węzłami związana jest z rolą. pracę na roli sienkie-
wicz bezpośrednio czuje, inną tylko teoretycznie pochwala31.

30  stanisław Baczyński, Powieść kryminalna (kraków-warszawa: wyd. literacko-naukowe, 1932), 93-95. 
31  tadeusz zieliński, Idea Polski w dziełach Sienkiewicza (zamość: zygmunt pomarański i spółka, 1920), 

25, 26, 50.
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to tłumaczenie sienkiewicza przez zielińskiego (choć tu odnosi się bardziej do 
Trylogii w innym miejscu swego eseju zieliński pięknie pokazuje ideę polski jako nić 
przewodnią w pisarstwie sienkiewicza, zaczynając właśnie od Quo vadis) mogłoby 
wyjaśnić słabszy oddźwięk pisarstwa tego typu na uprzemysłowionym i robotniczym 
górnym śląsku. a polska prasa zajęta była wówczas głównie relacjami ze strajku górni-
ków – który też miał wymiar narodowościowy.

w grudniu 1905 roku32 katowicka „gazeta robotnicza” zamieściła artykuł (podpisa-
ny „wiski”) pt. Sienkiewicz w polityce, zaczynający się od słów: „sienkiewicz schodzi 
na bezdroża…”, a komentujący artykuł sienkiewicza, zamieszczony w piśmie „ruś”.

sienkiewicz przekonywa społeczeństwo rosyjskie, że my żadnych rewolucyjnych dążeń 
nie mamy, że zamieszanie robią tylko rewolucyjne partye, lecz dobrze zorganizowane, 
składające się z żywiołów obcych narodowi. naród – to on, sienkiewicz, komitet jubile-
uszowy, z biskupem ruszkiewiczem na czele, połanieccy i płoszowscy, - reszta to obcy. […] 
cóż to za żywioły obce składają partye rewolucyjne? japończycy, czy też agenci pruscy?! 
Biedny sienkiewicz sam, zapewne, nie wie.a że są ci obcy, to pewne, wielki bajarzu! 
nie płynie w nich krew ani skrzetuskich, ani wołodyjowskich, ani zagłobów, ani 
Bigielów…. są to urodzone i obce ci chamy, na których ciąży tylko spólnota matki – 
ziemi, oblanej sowicie ich krwią i potem, na których ciążą kajdany, nie z ich winy ukute! 
są to obce ci dusze, utalentowany szlachcicu, na którym ciąży ciemnota licznych 
pokoleń i egoizm herbowych twych przodków! są to zastępy bojowe, równie dzielne 
i mężne, jak przedstawiane w twych tendencyjnie malowanych powieściach, choć 
walczą nie mieczem, a głodem! są to zastępy, pełne bohaterów cichych a wielkich, 
stokroć większych niż twoi kmicice i podbipięty! są to zastępy ludu, walczącego 
o wolność i życie! lecz twoim bohaterem – jarema, zbój, który broczył we krwi 
potokach ludu ukraińskiego, walczącego również o wolność! to też stanowisko 
twe względem ludu roboczego jest wrogie! […] aby wszechstronnie oświetlić 
oblicze społeczne sienkiewicza, musimy zwrócić uwagę jeszcze na jedną kwestyę. 
sienkiewicz mieszka przeważnie w warszawie, w tej warszawie, w której od listopada 
roku zeszłego leje się krew na ulicach niemal codziennie, w której miały miejsce naj-
straszniejsze gwałty i mordy, dokonywane na bezbronnych mieszkańcach. sienkiewicz 
mieszka w królestwie a więc wie o tych strasznych rzeziach, jakie odbywały się w ło-
dzi. sienkiewicz kocha naród i zajmuje się gorąco jego losami. gdy miały miejsce znane 
zajścia we wrześni w zaborze pruskim, sienkiewicz nie omieszkał chwycić za pióro, by 
piętnować rząd pruski publicznie; […]. czy jednak czytał kto jakikolwiek i gdziekolwiek 
protest sienkiewicza przeciwko mordom w królestwie? nie! sienkiewicz takich rzeczy 
nie pisze, bo ma majątek w królestwie, lubi warszawę, a syberyi poznać nie pragnie. 
w tych razach sienkiewicz posiada takt wyjątkowy. […] gorące uczucia popłacają 
w powieściach, lecz nie w życiu społecznem i politycznem, a do tego w państwie cara. 

32  wiski, „sienkiewicz w polityce”, Gazeta Robotnicza 06.12 (1905) – a więc wtedy, kiedy prasa niemiecka 
pisała o przyznaniu nagrody nobla dla sienkiewiczowi (Der oberschlesische Wanderer z 05.12.1905) i jej 
wręczeniu (Neues Gleiwitzer Intelligenzblatt z 12.12.1905).
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to też nie uczucia, a polityka realna – dobrze o sobie myślącego i dobrze się mającego 
filistra – kieruje wystąpieniami p. sienkiewicza na arenie publicznej.

jak widać żywy pisarz był celem bezpardonowych ataków politycznych, obrona ze 
strony środowisk katolicko-narodowych była, ale dosyć niemrawa i płaczliwa33.

ale… ciekawym komentarzem jest tu (przytaczany już wyżej) fragment wspomnień 
sokołowskiej:

pamiętam, że będąc w syrakuzach w roku 1904, wstąpiłam do jakiegoś liche-
go sklepiku i zastałam właściciela tak zaczytanego w dzienniku, że nie słyszał 
mego wejścia. z niechęcią rzucił numer „il mattino”, żeby wydobyć żądane 
przezemnie marki pocztowe. przez ciekawość wzięłam dziennik do ręki i cóż 
zobaczyłam w felietonie!... „signor Volodiesco, romanzo di enrico sienkiewicz”. 
ten obdartus z nad morza jońskiego odczuwał piękność trylogii naszego mistrza i roz-
koszował się opisami przygód polaków, kraju nieznanego mu nawet z imienia!34

… może to odległość i egzotyka pozwoliły „obdartusowi” rozkoszować się przygo-
dami „małego rycerza”?

Faktem jest, że statystyka poziomu wykształcenia w gliwicach w tymże czasie 
jednoznacznie ukazuje, że lud katolicki (a znaczyło to ówcześnie na górnym śląsku – 
głównie polskojęzyczny) w większości kończył swą edukację na szkole podstawowej35.

33  Głos Śląski z 08.12 (1905); „ohydna napaść socyalistów na sienkiewicza” – ani Głos, ani Gazeta 
zresztą przy tej polemice o przyznanej nagrodzie nobla nie wspomniały…

34  zofia sokołowska, „popularność sienkiewicza”, Echo Polskie, moskwa, przedruk w: Kuryer Śląski, 
dodatek do nr 128 (1916).

35  za: Schematismus des Bisthums Breslau…, (Breslau: Fürstbischöfliche geheime kanzlei, [1896]), 37.

https://www.sbc.org.pl/dlibra/results?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=Publisher:F%C3%BCrstbisch%C3%B6fliche+Geheime+Kanzlei
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a Quo vadis adresowane jest jednak do publiczności o pewnym poziomie wykształ-
cenia klasycznego. te próby odpowiedzi nie wyczerpują na pewno wszystkich możli-
wości, być może problem ten wymaga dalszej analizy i spojrzenia z punktu widzenia 
innych specjalności naukowych.

ostatnim z elementów „komentowania” sienkiewicza przez rodaków był cykl arty-
kułów zamieszczonych przez wydawcę „merkuriusza”36 w latach 30. XX wieku, który 
ubolewał, że sienkiewicz przed śmiercią w szwajcarii działał pod silnym wpływem 
otaczających go masonów37. nie pozwolił sobie co prawda na otwarte oskarżenie pisarza 
o przynależność do wolnomularstwa, ale uczynił to stanisław kobyliński, twierdząc, że 
sienkiewicz został członkiem loży w 1875 roku38 (kobyliński twierdził, że masonami 
byli mickiewicz, słowacki, orzeszkowa, konopnicka39, wyspiański….)40.

Film był jeszcze wyświetlany na górnym śląsku w chorzowie, od 5 do 7 sierpnia 
1919 roku („na tysięczne prośby naszych drogich widzów dostarczyliśmy całkowicie 
nową kopię filmu” – donosił dyrektor kina georg sonnerborn). projekcji filmu w kinie 
w „hotelu parkowym” towarzyszyła orkiestra. po obejrzeniu Quo vadis widzowie 

36  juliana Babińskiego (monarchistę, poległ w bitwie partyzanckiej po włoszczową w 1943 roku).
37  Merkuryusz Polski 1 (1937), 22-25, przedruk artykułu zygmunta wasilewskiego w Myśli Narodowej.
38  Merkuryusz Polski 3 (1937), 88-89.
39  Merkuryusz Polski 12-13 (1937), 359-362.
40  Merkuryusz Polski 9 (1937), 265-268.



169

zaproszeni byli na „drugi szlagier”: film Niewinna grzesznica z esther carena w roli 
tytułowej41.

natomiast historia filmu Quo vadis enrica guazzoniego w gliwicach nie kończy się 
na 1913 roku: ponad sto lat po pierwszym pokazie filmu Quo vadis w gliwicach zagościł 
on ponownie w tym mieście: kino studyjne „amok” w roku sienkiewicza – 2016, dało 
pokaz filmu, z muzyką na żywo w wykonaniu piotr schmidt cinema Quartet. 

the reception oF the Film “Quo Vadis” in polish and german 
press in upper silesia in 1913 

summary

the film Quo vadis, scripted and directed by enrico guazzoni, was created at the 
roman studio “cines” in 1912. the director enlisted the help of ryszard ordyński42. 
the production cost 66 thousand lira (according to gliwice newspapers: 400 thousand 
mark), and the profits from the film distribution amounted to several million. For the 
first time a great cinematic spectacle was created, featuring scores of extras and huge 
outdoors film sets. the museum in gliwice presents an advertising pamphlet for the 
film – a several pages long booklet, with photos and a plot synopsis. it was a fourth film 
version of the work, if you count the French rendition of 1901, which was 5 minutes 
long. a broad advertising campaign (the above-mentioned publication may serve as an 
example) conducted in all upper-silesian newspapers left us ample material for analysis 
of this particular cultural event. the screenings of Quo vadis were an innovative move at 
the time. the gliwice screenings of the film (reviewed enthusiastically by local papers 
from other cities, where the screenings had already taken place) were announced in 
advance – already from 04 june. the announcements, eye-catching due to their large 
font, presented the title: “Quo vadis”. three screenings a day were scheduled: at 15.30, 
18.00 and 20.30. there was also an extra screening on sundays at 11.00. one had to be 
16 years of age to see the film and the tickets (in gliwice) cost from 40 pfenninge to 2 
mark. the musical setting for this – silent – film was provided in gliwice by Victor lom-
nitzer. the articles praised the greatness of the production, worthy of the best settings. 
considering the animated press discussions which had been continuing in the german 
language press in gliwice, the almost complete lack of reaction from the polish media 
is baffling. what could have been the reason for such different reactions to this unques-
tionable cultural phenomenon? Firstly – the structure of the press in upper silesia at 
that time. most german-language press was independent, representing various political 

41  Volkswille 183, 186 (1919). 
42  książek-konicka, 100 filmów włoskich, 14.
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inclinations, published by various entities. the polish press on the other hand – mostly 
comprised of clones of “katolik”, which reprinted the materials provided by the “central 
office”. hence – if something had not been published in “katolik” – one could look for 
it in other titles in vain… secondly – the circle of readers.

the statistics of education levels in gliwice at that time unanimously show that the 
majority of catholic people (which in upper silesia meant largely polish speakers) fin-
ished their education at primary school level. and Quo vadis is addressed to an audience 
with a certain degree of classical education.

aneks

a) struktura prasy na górnym śląsku

oto zestawienie tytułów prasy, wychodzącej w 1913 roku na górnym śląsku (według miast)43:

tytuł miasto wydawca rodzaj język orient.polit. zasięg
Beuthener 
Zeitung Bytom th.kirsch amtsblatt niem. brak lokalny

OS. Grenz-
Zeitung Bytom th.kirsch generalanzeiger niem. liberalny regionalny

Dziennik 
Śląski Bytom katolik 

gmbh generalanzeiger polski bezpartyjny, 
katolicki

ponadre-
gionalny

Deutsches 
Volksblatt f. OS Bytom ilustr. tyg. 

związk. niem. brak ponadre-
gionalny

Oberschlesische 
Zeitung Bytom os ztg 

gmbh partyjny niem. centrum regionalny

Związkowiec Bytom zjedn. 
zaw. pol. związk. polski chrześc.-

soc.
ponadre-
gionalny

Przyjaciel 
Trzeźwości poznań katolik 

gmbh religijny polski brak ponadre-
gionalny

Św. Wojciech ? katolik 
gmbh religijny polski brak ponadre-

gionalny

Haeusl. 
Wegweiser f.d. 
Kath. Volk

Bytom, 
szarlej niem. bezpartyjny lokalny

OS.Dampfstras-
senbahn - Ze-
itung

Bytom niem. brak lokalny

43  wg. Bernhard groeschel, Die Presse oberschlesiens von der Anfaengen bis zum Jahre 1945 (Berlin 
b.r.w. [1993]).
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Beuthener Vol-
kszeitung Bytom F.Feldhuss partyjny niem. centrum lokalny

Bobreker 
Zeitung

Bytom - 
Bobrek amtsblatt niem. brak lokalny

Miechowitzer 
Zeitung

Bytom 
- miecho-
wice

kurier 
gmbh amtsblatt niem. centrum lokalny

Mikultschuetzer 
Zeitung

zabrze 
- mikul-
czyce

j. soika amtsblatt niem. niepolit. lokalny

Radzionkauer 
Zeitung

Bytom - 
radzion-
ków

a. Frank generalanzeiger niem. bezpartyjny lokalny

Der oberschlesi-
sche Wanderer gliwice neumann generalanzeiger niem. bezpartyjny ponadre-

gionalny
OS Volksstimme gliwice F.Feldhuss partyjny niem. centrum ponadre-

gionalny
Neues Gleiwitzer 
Intelligenzblatt gliwice p.hill generalanzeiger niem. niem. narod. lokalny

Evgl. Gemein-
debote f. Gl. u. 
Umgegend

gliwice neumann religijny niem. brak regionalny

Głos Śląski gliwice katolik 
gmbh generalanzeiger polski ponadpartyj-

ny, katolicki regionalny

Gleiwitzer Geme-
indeblatt gliwice p.hill amtsblatt niem. brak lokalny

Zabrzer Anzeiger zabrze j.muecke generalanzeiger niem. bezpartyjny regionalny

Gazeta Polska kościan? Bobowski generalanzeiger polski
narodowo 
- demokra-
tyczny

ponadre-
gionalny

Kattowitzer Ze-
itung katowice r. werner generalanzeiger niem.

bezpart., 
narod.-kon-
serw.

regionalny

Der Oberschle-
sische Arbeiter-
freund

katowice e.u.B.Bo-
ehm kulturalny niem. niem. narod. ponadre-

gionalny

Górnoślązak katowice m. Bieder-
mann generalanzeiger polski

ponadpar-
tyjny, demo-
krat.

ponadre-
gionalny

Wzajemna Po-
moc chorzów zjedn. 

zaw. pol. związk. polski brak ponadre-
gionalny

Głos Górnika katowice zjedn. 
zaw. pol. związk. polski brak ponadre-

gionalny

Polak katowice polak 
gmbh generalanzeiger polski

narod. 
stronnictwo 
robotn.

regionalny

Kuryer Śląski katowice 
/ Bytom

katolik 
gmbh generalanzeiger polski bezparyjny ponadre-

gionalny



172

Gazeta Ludowa katowice
gazeta 
ludowa 
gmbh

generalanzeiger polski
narodowo 
- demokra-
tyczny

ponadre-
gionalny

Freie Presse katowice Freie prese 
gmbh partyjny niem. spd ponadre-

gionalny

Katolik Bytom katolik 
gmbh generalanzeiger polski propolski ponadre-

gionalny

Koenigshuetter 
Anzeiger chorzów F. ehmke generalanzeiger niem. bezpartyjny, 

liberalny lokalny

Górnoszlązak opole generalanzeiger polski propolski regionalny

Der oberschlesi-
sche Kurier chorzów F. a. wen-

ske partyjny niem. centrum ponadre-
gionalny

Tygodnik Kato-
licki chorzów F. a. wen-

ske
kulturalny, reli-
gijny polski centrum, 

proniem.
ponadre-
gionalny

Der Junge Ober-
schlesier chorzów kurier 

gmbh
kulturalny, reli-
gijny niem. brak ponadre-

gionalny

Dziennik Robot-
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muzeum częstochowskie w częstochowie 
akademia ignatianum, kraków 

rola sztuk plastycznych w środowisku 
czĘstochowskim w drugiej połowie XiX  
i na początku XX wieku

w artykule zostanie poddane analizie zagadnienie profesjonalizacji sztuki kręgu 
częstochowskiego, która nastąpiła m.in. poprzez kontakty artystyczne z ośrodkiem 
warszawskim. zamierzam wskazać czynniki kształtujące obraz i charakter prowincjo-
nalnego ośrodka, jakim niewątpliwie była na przełomie XiX i XX stulecia częstochowa. 
Będzie to możliwe do uchwycenia dzięki zachowanym dziełom artystycznym, recen-
zjom, notatkom i artykułom zamieszczanym w ówczesnej prasie oraz tekstom z epoki 
i literaturze wspomnieniowej. scharakteryzuję inicjatywy: działalność stowarzyszeń 
i organizacji o profilu artystycznym, salonów i galerii, a także założenia czasowych 
prezentacji sztuki i wystaw objazdowych. w kontekście zarysowanego obszaru badaw-
czego konieczne wydaje się zaznaczenie roli klasztoru jasnogórskiego, w tym ujęciu 
nie tyle miejsca kultu, ile potężnego zleceniodawcy i mecenasa sztuki, w bezpośredni 
sposób wpływającego na kształt lokalnej wytwórczości artystycznej. równie istotne 
są zagadnienia związane z narodzinami prywatnego kolekcjonerstwa oraz z dydaktyką 
artystyczną, którą zainaugurowały szkoły z klasami rysunku i modelowania. termin 
„życie artystyczne” został w niniejszym artykule zawężony do kwestii związanych 
z szeroko pojętymi sztukami plastycznymi.

problematyką życia artystycznego częstochowy w XiX i w 1. poł. XX wieku 
zajmował się dr aleksander jaśkiewicz. z ważniejszych jego publikacji na ten temat 
warto wymienić książki: Artyści Częstochowy XIX i pierwszej połowy XX wieku1, Artyści 
Częstochowy 1850-19602 oraz artykuły w „roczniku muzeum częstochowskiego”: 
Artyści Częstochowy w drugiej połowie XIX i na początku XX w.3 i Życie artystyczne 
Częstochowy w początkach XX wieku i w okresie międzywojennym4. zagadnienia, które 

1  aleksander jaśkiewicz, Artyści Częstochowy XIX i pierwszej połowy XX wieku (częstochowa: muzeum 
okręgowe w częstochowie, bez roku wydania).

2  tenże, Artyści Częstochowy 1850-1960 (częstochowa: muzeum częstochowskie, 1996).
3  tenże, „artyści częstochowy w drugiej połowie XiX i na początku XX w.”, Rocznik Muzeum 

Częstochowskiego ii (1966), 143-172. 
4  tenże, „Życie artystyczne częstochowy w początkach XX wieku i w okresie międzywojennym”, 
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zostały wyczerpująco przedstawione w przywołanych opracowaniach, zostaną przez 
mnie pominięte lub jedynie skrótowo scharakteryzowane. 

cennym źródłem przy przygotowywaniu niniejszego tekstu okazała się miejscowa 
prasa, m.in. „goniec częstochowski”, w której skrupulatnie odnotowywano ważniejsze 
wydarzenia artystyczne. interesujących informacji na temat kulturalnego obrazu często-
chowy dostarczają wzmianki i recenzje zamieszczane w czasopismach warszawskich: 
„tygodniku ilustrowanym”, „kłosach”, „kurierze warszawskim”, „wieku”. dużą 
wartość mają też opublikowane wspomnienia stanisława nowaka (1874-1940), lekarza, 
społecznika, działacza samorządowego, który od czerwca 1902 roku mieszkał i pracował 
w częstochowie5. Brał czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym 
miasta. Był wnikliwym obserwatorem i swoistym kronikarzem przemian, jakie następo-
wały w lokalnym środowisku na różnych polach, także w obszarze kultury.

dr stanisław nowak następującymi słowami określał intelektualną i kulturalną kon-
dycję częstochowskiego społeczeństwa u progu XX stulecia: „Życie umysłowe często-
chowy toczyło się leniwie, żółwim krokiem; w mieście nie było ani jednej instytucji, ani 
jednego stowarzyszenia, poświęconego nauce lub sztuce”6. pisząc o jednym z lokalnych 
kolekcjonerów zauważał: „gajzler dziwnie nie pasował do częstochowy; jego artystycz-
na dusza zżymała się na samo wspomnienie podjasnogórskich bohomazów”7. ubolewał: 
„[…] gdyby mnie jednak zapytano, gdzie szukać w częstochowie przedstawicielek 
sztuki, nauki, gdzie szukać kobiet pracujących w tym lub innym zawodzie, znalazłbym 
się w nie lada kłopocie”8, w innym miejscu dodając: „ubóstwo częstochowy na polu 
kultury artystycznej było rażące i rzucające się w oczy”9.

jak widzimy, nowak jednoznacznie krytycznie oceniał brak aktywności kulturalnej  
i intelektualnej mieszkańców miasta. nie można nie przyznać mu racji, czyniąc chociaż-
by porównania do dużo prężniejszych w owym czasie, a nie tak odległych ośrodków jak 
łódź czy piotrków. skądinąd jednak, warto pokusić się o przedstawienie polemicznego 
stanowiska, które choć w niewielkim stopniu pokaże inny obraz częstochowy – jako 
miejsca, w którym zaczyna rozkwitać życie artystyczne, a wszelkie przejawy działalno-
ści na tym polu są ambitniejsze i przybierają dużo bardziej profesjonalne, nowoczesne 
formy.

można wskazać kilka czynników, które zainicjowały owe pozytywne procesy. 
w interesującym mnie okresie w częstochowie obserwujemy zjawisko dynamicznego 
rozwoju gospodarczego oraz bardzo znaczących przemian społecznych. istotnym dla 

Rocznik Muzeum Częstochowskiego iii (1973), 313-332.
5  stanisław nowak, Z moich wspomnień, cz. ii, Częstochowa (lipiec 1902-lipiec 1914) (częstochowa: 

drukarnia w. święcki i s-ka, 1933).
6   tamże, 52.
7   tamże, 46.
8  tamże.
9  tamże, 199.
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miasta momentem był rok 1826, kiedy to połączono dwie osady – starą częstochowę 
i nową, podjasnogórską częstochówkę10. wytyczono nowoczesną arterię komunika-
cyjną – ulicę panny maryi (dzisiejsza aleja najświętszej marii panny)11, łączącą oba 
założenia urbanistyczne. zaczęły powstawać coraz liczniejsze wytwórnie i zakłady 
przemysłu fabrycznego (zapałczarnia, fabryka papieru) oraz górniczo-hutniczego12. 
ożywienie w wielu gałęziach częstochowskiego przemysłu włókienniczego, chemicz-
nego, poligraficznego czy metalowego wiązało się z ogólnym rozwojem gospodarczym 
w królestwie polskim. do rozkwitu miasta przyczyniła się budowa nowych połączeń 
kolejowych, m.in. kolei warszawsko-wiedeńskiej, której trasa od 1848 roku przebie-
gała przez częstochowę13. rewolucja przemysłowa spowodowała ogromne zwiększenie 
się jej populacji. w roku utworzenia królestwa kongresowego mieszkało w niej około 5 
tysięcy osób. w połowie XiX wieku liczba ta wzrosła do około 8,5 tys.14, a około 1897 
roku mieszkańców było już 38 tys.15. w latach 1882-1914 nastąpił pięciokrotny wzrost 
liczby ludności miasta16. częstochowa, obok warszawy, piotrkowa, radomia, kalisza 
i łodzi należała do większych ośrodków w królestwie polskim. 

Bogacące się mieszczaństwo przywiązywało coraz większą wagę do stylu i poziomu 
życia. rosły także jego wymagania kulturalne, a odbiór sztuki stawał się bardziej świa-
domy. powoli kształtowała się warstwa inteligencji miejskiej. przejawami budzącego 
się życia kulturalnego były m.in. wystawiennictwo i coraz liczniejsze akcje odczytowe, 
bardziej szczegółowo omówione w dalszej części tekstu. poziom artystyczny środowiska 
częstochowskiego podnosili twórcy profesjonalni, którzy przybyli z warszawy i krako-
wa, obejmując posady nauczycielskie. zmieniła się struktura i specyfika miejscowej 
wspólnoty twórczej – przy czym jednak, jeśli chodzi o warsztaty ukierunkowane na 
wytwórczość religijną, ich liczba nie uległa na przestrzeni dekad znaczącym przeobra-
żeniom. w roku 1883 w częstochowie działało 60 malarzy (właścicieli samodzielnych 

10  ryszard kołodziejczyk, „na drodze do połączenia starej i nowej częstochowy”, w: Częstochowa. 
Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego, t. 2, red. ryszard kołodziejczyk (częstochowa: urząd miasta 
częstochowy, 2005), 240-242.

11  andrzej chmiel, „historia i wytyczne konserwatorskie alei najświętszej marii panny w częstochowie”, 
Studia i Materiały. Ogrody 4 (1993), 15-20.

12  Franciszek sobalski, „rozwój miasta po upadku powstania styczniowego”, w: Częstochowa. Dzieje 
miasta, 115-117.

13  Książka adresowa miasta Częstochowy (częstochowa 1947), 10.
14  Bożena puchała, andrzej j. zakrzewski, „środowisko społeczno-kulturalne częstochowy na przełomie 

XiX i XX wieku”, Rocznik Muzeum Okręgowego, Historia 2 (1989), 20.
15  Książka adresowa miasta Częstochowy, 10.
16  daniel olszewski, „problemy społeczno-religijne zagłębia dąbrowskiego i okręgu częstochowskiego”, 

w: Częstochowa. Dzieje miasta, 157.
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warsztatów)17, w 1897 roku było 35 zakładów malarskich, zatrudniających 60 osób18, 
a w 1913 roku 28 pracowni zatrudniających 53 osoby19. 

należy w tym miejscu przypomnieć, że w czasach wcześniejszych, czyli do połowy 
XiX wieku, środowisko artystyczne częstochowy kształtowali przede wszystkim mala-
rze, sztycharze i snycerze, których wytwórczość nie przewyższała poziomem rzemiosła 
cechowego. oprócz twórców zrzeszonych w organizacji cechowej w mieście działali 
także tzw. partacze i przeszkodnicy20. wykonywano głównie dewocjonalia (obrazy, 
figurki porcelanowe i gipsowe, niewielkie rzeźby), które chętnie nabywali przybywa-
jący do klasztoru pielgrzymi. w warsztatach usytuowanych w pobliżu sanktuarium 
powstawały przeważnie kopie cudownego wizerunku matki Boskiej częstochowskiej. 
częstokroć były to obrazy „półplastyczne, wykonane techniką wysadzaną21, z ciemny-
mi twarzami, w złotych płaszczach i koronach”22. nierzadko wytwarzano je seryjnie, 
a motywy powielano za pomocą przepróch23. malowano również wizerunki świętych 
i chrystusa. obrazy te rzadko wyróżniały się wysoką klasą artystyczną, choć adrian 
głębocki pisząc o malarstwie w częstochowie dowodzi, że:

można […] znaleźć obrazy odrobione z zadziwiającą starannością, a nawet ze smakiem; 
najcenniejszy to rodzaj malatur, bo obrazy m. B. bywają płacone, po kilkadziesiąt a na-
wet po kilkaset rubli. […] są malarze malujący prócz m. B. i inne obrazy do kościołów 
starannie i znośnie24. 

niemniej obok tych, prezentujących zadowalający poziom wykonania, częściej spo-
tykało się kompozycje tandetne, niewykończone, niestaranne. malowano też, szybsze 
w wykonaniu, kompozycje wodne, gwaszowe25. wyroby takie były oceniane niepochleb-
nie, mówiono o „bohomazach częstochowskich”, a ich wytwórców określano mianem 
„bogorobów”. głębocki przytacza zasłyszane złośliwe opinie, „jakoby w częstochowie 

17  Franciszek sobalski, „stan liczebny rzemiosł w częstochowie w XiX w.”, Polska Sztuka Ludowa 1 
(1963), 54.

18  tenże, „z badań nad rozwojem rzemiosł w częstochowie”, Ziemia Częstochowska Vi (1967), 59.
19  tamże.
20 anna dylewska, „zapomniane karty z życia dawnych artystów częstochowy”, Aleje 3 78 (2020), 40. 
21  sukienki są wypukłe, wymodelowane w masie kredowo-klejowej. ich powierzchnię ozdabiają 

motywy ornamentalne, a nierzadko też sztuczne kamienie. tła są urozmaicone tzw. „grzebykowaniem”. za: 
aleksander jaśkiewicz, regina rok, Sztuka dewocyjna Częstochowy (częstochowa: muzeum okręgowe 
w częstochowie, 1991), 9.

22  janina orynżyna, „dewocjonalia częstochowskie”, Polska Sztuka Ludowa 2 (1976), 115.
23  jaśkiewicz, rok, Sztuka dewocyjna, 7.
24  adrian mikołaj głębocki, „kilka słów o malarstwie w częstochowie”, Wiek 27 (1874), 3.
25  aleksander jaśkiewicz, regina rok, Z dawna Polski Tyś Królową. Pamiątka z pielgrzymki do Jasnej 

Góry, [katalog wystawy] (częstochowa: muzeum częstochowskie, 2002), 14.
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malowano na płótnie rozciągniętym na płocie, siedząc na koniu dla śpieszniejszego 
przebiegania pędzlem po malowidle”26. 

uwzględniając ten specyficzny charakter i profil lokalnej wytwórczości artystycznej, 
częstochowę można uznać za miejsce dość szczególne. kojarzymy i wiążemy ten ośrodek 
głównie ze sztuką religijną i wyrobami dewocyjnymi. co oczywiste, nie bez znaczenia 
jest dominująca rola klasztoru jasnogórskiego – centrum życia duchowego, ale również 
ważnego donatora sztuki, miejsca o wyjątkowym znaczeniu i wadze dla kultury regio-
nu. ojcowie paulini utrzymywali bliskie kontakty z przedstawicielami rodzimych elit, 
z twórcami kultury i sztuki. znakomici artyści polscy, m.in. w. szymanowski, h. siemi-
radzki, j. chełmoński27, l. wyczółkowski28, zaznaczyli swą obecność na jasnej górze. 

26  adrian mikołaj głębocki, „kilka słów o malarstwie w częstochowie”, Wiek 24 (1874), 2. 
27  zachariasz s. jabłoński, „jasna góra w drugiej połowie XiX i na początku XX wieku – jej udział 

w dążeniach niepodległościowych”, w: Częstochowa. Dzieje miasta, 182. wielu twórców przebywało 
w sanktuarium nieoficjalnie, byli też zapraszani przez zakon, a wizyty nie były związane z zamówieniami 
na prace artystyczne. tak szczególne miejsce inspirowało ich jednak do pracy twórczej, wykonywali szkice 
malarskie i rysunkowe wyobrażające sceny rodzajowe czy architekturę. inaczej wyglądała współpraca 
klasztoru z józefem chełmońskim. otrzymał bowiem w 1903 roku oficjalne zlecenie na wykonanie kopii 
obrazu matki Boskiej częstochowskiej. 

28  maria twardowska, Leon Wyczółkowski. Listy i wspomnienia (wrocław: zakład narodowy im. 
ossolińskich, 1960), 143.

podjasnogórskie kramy [Tygodnik Ilustrowany 32 (1904)]
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szczególną aktywnością na polu sztuki wykazał się euzebiusz rejman, 
przeor jasnej góry w latach 1895-1910, angażując do podejmowanych 
wówczas inwestycji artystycznych (np. budowy stacji drogi krzyżowej 
i odbudowy wieży po pożarze w 1900 roku29) wybitnych twórców tego 
czasu30. wprawdzie pisząc o częstochowskim środowisku artystycznym 
przełomu stuleci XiX i XX, wyjdę w swych rozważaniach poza obszar 
tak silnie kojarzonej z tym ośrodkiem twórczości o charakterze religij-
nym, niemniej nie można o niej zapomnieć. jestem też przekonana, że 
nie można wystawić jednoznacznie negatywnej oceny działaniom i pracy 
malarzy, rzeźbiarzy, rysowników działających w klasztornym mieście. 
rzeczywiście, spora grupa wytwórców, bo jednak z trudem przychodzi 
mi użycie terminu artyści, zajmowała się wyłącznie produkowaniem 
dewocjonaliów wątpliwej klasy artystycznej. w lokalnym środowisku 
działali jednak również malarze „świętych obrazów”, którzy realizowali 
zamówienia dla klasztoru jasnogórskiego (m.in. józef cichocki (1787-
1852)31, paweł mączyński (1823-?)32 oraz dla kościołów częstochowy 
i okolic, malując udane pod względem artystycznym kompozycje ołtarzo-
we z przedstawieniami świętych, scenami biblijnymi, epizodami z życia 
chrystusa i marii. należy przywołać chociażby w tym miejscu dokonania 
adriana głębockiego (1833-1905)33, jana nepomucena grotta (1858-
1919)34 i mateusza mączyńskiego (1840-1913)35. ci twórcy kształcili 
się pod kierunkiem znakomitych pedagogów: marcina zaleskiego, ra-

fała hadziewicza, christiana Breslauera, wojciecha gersona w szkołach artystycznych  
w warszawie i aktywnie uczestniczyli w jej życiu kulturalnym, biorąc udział w konkur-
sach plastycznych czy też wystawiając prace na pokazach zbiorowych w siedzibie tzsp 
i w salonie krywulta. w swojej późniejszej karierze artystycznej wyróżnili się jako 
kontynuatorzy najlepszych tradycji malarstwa cechowego oraz biegli kopiści. 

29  aleksander jaśkiewicz, „kultura i sztuka”, w: Częstochowa. Dzieje miasta, 427-431.
30  jabłoński, Jasna Góra, 183.
31  henryk czerwień, „cichocki józef”, w: Uzupełnienia i sprostowania do tomu I Słownika artystów 

polskich. Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. 3, red. jolanta maurin-Białostocka, 
janusz derwojed (wrocław: zakład narodowy im. ossolińskich, 1979), 28. 

32  aleksander jaśkiewicz, „mączyński paweł”, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce 
działających (zmarłych przed 1966). Malarze, rzeźbiarze, graficy (dalej: Słownik artystów), t. 5, red. janusz 
derwojed (warszawa: wydawnictwo krąg, 1993), 462.

33  janusz derwojed, „głębocki adrian”, w: Słownik artystów, t. 2, red. jolanta maurin-Białostocka, 
hanna Bartnicka-górska, joanna Białynicka-Birula i in. (wrocław: zakład narodowy im. ossolińskich, 
1975), 363-364.

34  aleksander jaśkiewicz, „grott jan nepomucen”, w: Słownik artystów, t. 2, 486.
35  jaśkiewicz, Artyści Częstochowy 1850-1960, 7.

mateusz mączyński, 
Wnętrze kościoła 
Wizytek w Warszawie 
[zbiory prywatne]
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trzeba jednocześnie zaznaczyć, że mimo iż wszyscy próbowali też innych tematów, 
nie udało im się wyjść poza pewien schemat, ograniczenia szkoły częstochowskiej. 
nie otwierali się na nową sztukę, chociaż każdy z nich miał z nią kontakt w trakcie 
studiów i podróży artystycznych. w sposób zadowalający opanowali rzemiosło i kunszt 
artystyczny, jednakże ich prace swym poziomem nie wychodziły poza ramy przeciętnej 
twórczości. 

pozwolę sobie sformułować dość odważną tezę – w moim odczuciu ewolucja  
i przemiany częstochowskiego środowiska artystycznego wiążą się z pewnym uwol-
nieniem artystów spod wpływu jasnej góry, porzuceniem wytwórczości na potrzeby 
klasztoru, kościołów, pielgrzymów i podjęciem nowych wyzwań w duchu aktualnych 
tendencji stylistycznych. od 2. połowy XiX wieku rozwój malarstwa przebiega w tym 
ośrodku w dwóch równoległych nurtach. niezmiennie spora grupa twórców podejmowała 
wyłącznie tematy religijne, ale działali na miejscu również artyści, którzy specjalizowali 
się w malarstwie portretowym, martwych naturach czy krajowidokach. portrety miesz-
czan malowali piotr cieślewski (?-1863)36 i jan szymczyński (1872-ok.1918)37. przy-
kłady XiX-wiecznych konterfektów, jak również przedstawień pejzażowych powstałych 
w częstochowskich pracowniach, znajdziemy w kolekcji muzeum częstochowskiego.

na przełomie stuleci następowały pozytywne zjawiska i przeobrażenia, prowa-
dzące do podniesienia poziomu artystycznego częstochowskiego malarstwa, zarówno 
religijnego, jak i rozwijającego tematykę świecką. prowincjonalne środowisko 
uległo zdynamizowaniu, w jego obręb wprowadzono nowe formy działalności wy-
stawienniczej, handlu oraz popularyzacji sztuki. obraz życia artystycznego regionu 
częstochowskiego powoli się zmieniał. jestem przekonana i chcę powtórzyć, że 
kluczowe znaczenie miało podjęcie studiów przez częstochowskich malarzy i rzeźbia-
rzy w krakowskich i warszawskich szkołach artystycznych oraz ich dalsza edukacja 
na uczelniach zagranicznych, m.in. w monachium, rzymie, paryżu. podróże, jak 
również możliwość kształcenia w większych ośrodkach, dawały im szansę dosko-
nalenia warsztatu, udziału w pokazach i konkursach, poznania nowych technik  
i aktualnych tendencji artystycznych. niektórzy nie wrócili na stałe do rodzinnego miasta 
po okresie studiów, jak np. karol miller (1835-1920)38 czy adrian głębocki, wielu jednak 
zdecydowało się na powrót i zamieszkało w częstochowie. tutaj współtworzyli i akty-
wizowali lokalne środowisko. równie istotne, co zaznaczyłam powyżej, były przyjazdy 

36  Słownik artystów, t.1, jolanta maurin-Białostocka, hanna Bartnicka-górska, janusz derwojed i in. 
(red.) (wrocław: zakład narodowy im. ossolińskich, 1971), 356-357.

37  jaśkiewicz, Artyści Częstochowy 1850-1960, 142.
38  małgorzata Biernacka, „miller karol”, w: Słownik artystów, t. 5, 562-566. karol miller urodził się 

w częstochowie w 1835 roku. studiował w warszawskiej ssp u r. hadziewicza, ksawerego kaniewskiego 
i marcina zalewskiego oraz akademii petersburskiej. od l.60. XiX wieku mieszkał w warszawie, gdzie 
przy ul. miodowej 3 prowadził pracownię. malował widoki wnętrz, sceny religijne, historyczno-rodzajowe, 
rodzajowe, portrety. 
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uznanych artystów do tego miasta. najczęściej byli to pedagodzy, którzy prowadzili tu 
pracownie i szkoły artystyczne oraz nauczali rysunku i modelowania w działających na 
terenie częstochowy gimnazjach. podnosili tym samym poziom kształcenia i rozbudzali 
zainteresowanie sztuką. w korespondencji z częstochowy opublikowanej w „gazecie 
rzemieślniczej” z 1886 roku czytamy: „pożądaną byłoby rzeczą, żeby do kolonii 
malarzy częstochowskich weszło nowe życie, zrekrutowane z artystów warszawskich 
i krakowskich, którzy wziąwszy do serca sprawę sztuki, zreformowaliby dotychczasowy 
stan rzeczy”39. owo życzenie już wkrótce miało się ziścić.

u schyłku stulecia XiX i w pierwszych latach XX w mieście nastąpiło również oży-
wienie ruchu wystawienniczego. w 2. połowie XiX wieku powstały instytucje zajmujące 
się pokazami sztuki, odczytami, handlem wyrobami artystycznymi. częstochowianie po 
raz pierwszy mieli okazję zobaczyć dzieła znanych i cenionych twórców. podejmowano 
próby organizowania niższego szkolnictwa artystycznego.

stan oświaty w XiX-wiecznej częstochowie nie przedstawiał się najlepiej. w 1832 
roku funkcjonowały tu jedynie dwie szkoły miejskie koedukacyjne i trzy pensje prywat-
ne40. w 1835 roku powstała szkoła rzemiosła, czynna wyłącznie w niedziele i święta41. 
w roku 1862 rozpoczęła działalność szkoła powiatowa specjalna, wkrótce przemia-
nowana na progimnazjum, a w 1887 roku na ośmioklasowe gimnazjum. następne 
dziesięciolecia przyniosły poważniejszy rozwój szkolnictwa. w roku 1901 w mieście 
istniało już 16 szkół (w tym 9 rządowych szkół elementarnych42), w których pobierało 
naukę 2855 uczniów43. w odniesieniu do szkolnictwa artystycznego należy zauważyć, 
że w częstochowie funkcjonowały prywatne szkoły ukierunkowane np. na malarstwo 
religijne. lekcje rysunku i modelowania (rzeźbienia) odbywały się w ramach przyjętego 
programu nauczania w kilku placówkach. z notatki zamieszczonej w „gazecie rze-
mieślniczej” z 1886 roku wynika, że w mieście „przy zgromadzeniu malarzy obrazów 
religijnych” działała szkoła rysunku prowadzona przez p. Fertnera44. 

w tym miejscu wskazane jest przywołanie postaci warszawskiego artysty, pantaleona 
szyndlera (1846-1905), który na kilka lat związał się z częstochową. przebywał tu od 
połowy lat 90. XiX wieku45 do 1902 roku. wiemy, że prowadził pracownię w niedalekim 

39  Gazeta Rzemieślnicza 39 (1886), 310.
40  mirosława szczygieł, „szkolnictwo i oświata w okresie rozbiorów”, w: Częstochowa. Dzieje miasta,102. 
41  tamże, 205.
42  tamże, 203.
43  Franciszek sobalski, „częstochowa w latach 1826-1905. dzieje częstochowy”, w: Dzieje Częstochowy 

od zarania do czasów współczesnych, red. stefan krakowski, (katowice: „śląsk”, 1964), 106.
44  Gazeta Rzemieślnicza 39 (1886), 310. 
45  Tygodnik Ilustrowany 17 (1895), 279. z informacji zamieszczonych w kronice powszechnej „tygodnika 

ilustrowanego” wynika, że pantaleon szyndler opuścił warszawę w 1895 roku, udając się „do rodziny osiadłej 
w częstochowie”. inną datę podaje henryk piątkowski we wspomnieniach o zmarłym koledze, opublikowanych 
w Wędrowcu 8 (1905), 125, pisząc: „[…] opuszcza chwilowo 1885 r. szyndler swą pracownię, aby wkrótce 
zwinąć ją zupełnie i przenieść się na stały pobyt do częstochowy. tu bawi lat kilka […]”.
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sąsiedztwie klasztoru, przy ul. 7 kamienic. utrzymywał bliskie kontak-
ty z jasną górą i przez jakiś czas miał na terenie sanktuarium swoje ate-
lier. jak przekonuje aleksander jaśkiewicz, malarz podjął się realizacji 
zamówień dla klasztoru46. podczas pobytu w częstochowie malował 
obrazy religijne, ale też przedstawienia portretowe. nas szczególnie 
interesuje jego działalność dydaktyczna. krótką informację odnalazłam 
w „tygodniku ilustrowanym” z 1897 roku: „równocześnie w często-
chowie zakłada szkołę specjalną malarstwa kościelnego, zamieszkały 
tamże od lat paru pantaleon szyndler”47. szczegółowych materiałów na 
temat tej szkoły nie uzyskałam. w zbiorach archiwum jasnogórskiego 
natrafiłam jedynie na oryginalną broszurę w języku polskim i rosyjskim 
z zawiadomieniem, że „pantaleon szyndler otrzymawszy pozwolenie 
władzy na otwarcie szkoły zbiorowych lekcji rysunku i malarstwa, 
rozpoczyna je z dniem 15 października r.b. wiadomość bliższa ul. 
wieluńska 503 od 12 do 3 godziny, prócz niedziel i świąt”48.

innym artystą, który prowadził działalność pedagogiczną w czę-
stochowie, był adam lerue (1825-1863), litograf, malarz, rysownik, 
absolwent warszawskiej szkoły sztuk pięknych, związany z grupą 
marcina olszyńskiego i tzw. „cyganerią” warszawską. 17 września 
1862 roku został zatrudniony jako nauczyciel rysunku i kaligrafii 
w szkole państwowej specjalnej w częstochowie49. pracował na tym 
etacie dość krótko, bowiem zmarł niedługo później, w 1863 roku. jego 
następcą na stanowisku nauczyciela rysunku w szkole został adrian 
mikołaj głębocki50. od 1873 roku pracę dydaktyka z zakresu rysunku 
podjął w częstochowskim gimnazjum władysław dmochowski (1838-
1913), malarz i ilustrator51. warto wspomnieć o działalności natalii 
andriolli (1856-1912), rzeźbiarki i malarki, żony znanego rysownika, michała elwiro 

46  jaśkiewicz, Artyści Częstochowy w drugiej połowie XIX, 156-157.
47  Tygodnik Ilustrowany 42 (1897), 814.
48  ajg, 1864, akta do spraw miasta 1790-1940, 131-132. 
49  Kurier Warszawski 227 (1862), 1313; jadwiga jaworska, „lerue adam”, w: Słownik artystów, t. 5, 51. 

w słowniku błędnie podano nazwę szkoły. poprawna nazwa to: „szkoła powiatowa specjalna”.
50  szczygieł, Szkolnictwo, 210; adrian mikołaj głębocki studiował w latach 50. XiX wieku w warszawskiej 

szkole sztuk pięknych w pracowniach ksawerego kaniewskiego i rafała hadziewicza. do 1873 roku 
mieszkał w częstochowie. Był malarzem, rysownikiem, litografem, ilustratorem. współpracował m.in. 
z „tygodnikiem ilustrowanym”, „Biesiadą literacką”, „kłosami”. zajmował się pracą pedagogiczną, ucząc 
rysunku w jednym z częstochowskich gimnazjów oraz w szkołach warszawskich: instytucie głuchoniemych 
i w szkole realnej. malował obrazy o tematyce religijnej, rodzajowej, historycznej. wykonywał także 
tematyczne cykle rysunkowe. za: derwojed, „głębocki adrian”, 363-364.

51  Tygodnik Ilustrowany 24 (1897), 478; elżbieta szczawińska, „dmochowski władysław”, w: Słownik 
artystów, t. 2, 64.
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androlliego, która założyła w mieście pracownię rzeźbiarską52. pewnych informacji, 
niestety bardzo szczątkowych, na temat tej inicjatywy dostarcza notka w „tygodniku 
ilustrowanym”: „założona w częstochowie przez natalię andriollową pracownia 
rzeźbiarska rozwija się w kierunku kościelnym i przemysłu artystycznego”53. program 
szkoły średniej, uwzględniający przedmioty artystyczne obowiązywał również m.in. 
w działającej od 1879 roku sześcioklasowej pensji (późniejszym gimnazjum żeńskim 
i szkole handlowej) zofii garzteckiej54. 

dużo więcej uwagi należy poświęcić założonemu w roku 1905 przez waleriana ku-
ropatwińskiego55 częstochowskiemu 8-klasowemu gimnazjum męskiemu, gdzie rysun-
ku uczył malarz marian zarembski (1860-1918), posiadający w mieście od 1901 roku 
pracownię56, a modelowania – uczeń konstantego laszczki, stanisław chrzanowski 
(1875-1923). w szkole prowadzono także lekcje z historii sztuki57. mariana zaremb-
skiego wspomina s. nowak: 

marjan zarembski […], artysta-malarz, wychowaniec akademii sztuk pięknych w mo-
nachium. […] od wielu lat zarzucił malarstwo, osiadł w częstochowie i poświecił się 
pedagogii, jako nauczyciel rysunków. […] jako rysownik i jako nauczyciel rysunków 
zarembski był nieoceniony; być może trochę szorstki dla swoich uczniów, miał jednak 
złote serce i w naukę rysunków wkładał całą swoją duszę […]58.

nowak bardzo pozytywnie ocenił też kompetencje i inicjatywy stanisława chrza-
nowskiego. dowodzi: 

[…] był fanatykiem na punkcie modelowania w szkole; każda rozmowa z nim koń-
czyła się zawsze prelekcją na temat konieczności wprowadzenia nauki modelowania 
do szkolnictwa […]. gimnazjum kuropatwińskiego było pierwszym w kongresówce, 
które wprowadziło naukę modelowania; chrzanowski był pionierem na tem polu59. 

stosunkowo obszerny artykuł o częstochowskiej szkole zamieszczono w numerze 43 
„tygodnika ilustrowanego”. przytoczę jego fragment: 

52  janina wiercińska, „andriolli natalia”, w: Słownik artystów, t. 1, 31. 
53  Tygodnik Ilustrowany 37 (1898), 735.
54  Tygodnik Ilustrowany 27 (1905), 518.
55  walerian kuropatwiński przyjechał do częstochowy w 1906 roku. wcześniej kierował szkołą prywatną 

w rawie, uczył też w warszawskiej szkole prywatnej wojciecha górskiego, za: nowak, Z moich wspomnień, 100.
56  Kurier Warszawski 62 (1901), 4.
57  szczygieł, „szkolnictwo”, 214.
58 nowak, Z moich wspomnień, 106-107.
59 tamże, 114.
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doniosłość nauki modelowania zrozumieli niektórzy wychowawcy warszawscy 
i wprowadzili ją do obowiązkowego programu swych szkół. ale prowincya nasza 
pozbawiona była dotychczas tego rozwijającego się wszechstronnie czynnika wycho-
wawczego. pierwsze wprowadziło go dopiero gimnazyum filologiczne 8-mio klasowe 
w częstochowie (dyrektor p. walerian kuropatwiński). modelowanie rozpoczęto na 
razie w klasach iii i iV. dało ono jednak wyniki tak świetne, że rada pedagogiczna 
postanowiła wprowadzić je jeszcze w klasach i, ii, iii, iV i V. Że rezultat był tak do-
bry, w znacznej mierze zawdzięczać to należy kierownikowi działu tego gimnazjum 
częstochowskiego, p. stanisławowi chrzanowskiemu, który jest bardzo utalentowanym 
rzeźbiarzem, znanym z wystaw warszawskich. rycina nasza przedstawia prace uczniów 
w pracowni modelacyjnej, gdzie widzimy też dwie rzeźby pana chrzanowskiego, oraz 
kilka prac (rozmieszczonych na ścianach) znanego artysty, p. laszczki, który ofiarował 
je szkole. oby wszystkie szkoły prowincyonalne zrozumiały doniosłość nauki rysunku 
i modelowania dla rozwoju młodych dusz60.

należy nadmienić, że chrzanowski w częstochowie upamiętnił się upowszech-
nianiem sztuki, pomagał mianowicie przy organizowaniu wystaw inż. kazimierzowi 

reklewskiemu (1913), o czym poniżej, wykorzystując do tego swe kontakty ze środo-
wiskiem krakowskim. Będąc członkiem częstochowskiego towarzystwa miłośników 

60 Tygodnik Ilustrowany 43 (1907), 882.

pracownia modelowania, szkoła w. kuropatwińskiego 
w częstochowie [Tygodnik Ilustrowany 43 (1907)]



184

sztuki, zajmował się szeroko rozumianą działalnością popularyzującą kulturę artystycz-
ną, wygłaszał odczyty, oprowadzał po wystawach.

jak można zauważyć, artyści-pedagodzy z większych miast przebywali na ogół  
w częstochowie dość krótko, najczęściej od kilku do kilkunastu miesięcy, przy czym 
wyjątkiem był stanisław chrzanowski. niemniej ich rola, mimo tak niedługiego okresu 
aktywności w tym środowisku, była znacząca. 

równocześnie uważam, że kluczowy wpływ na ukształtowanie się kulturalnego 
oblicza miasta na przełomie XiX i XX wieku mieli artyści urodzeni w częstochowie 
i związani z tym obszarem w okresie dojrzałej aktywności twórczej. 

zakres i charakter niniejszego opracowania nie pozwala na szczegółowe przedsta-
wienie sylwetek i dokonań wszystkich twórców działających w klasztornym mieście 
w owym czasie. chcę wobec tego zwrócić uwagę na cztery postacie: mateusza i józefa 
mączyńskich, alfonsę kanigowską i Baltazara józefa proszowskiego. 

twórczość artystyczna malarzy z rodu mączyńskich, Franciszka, mateusza i józefa, 
jest doskonałym przykładem przejścia od działalności rzemieślniczej do niezależnej 
i świadomej twórczości artystycznej. najstarszy z rodu, Franciszek (1818-1884), był 
malarzem cechowym, prowadził warsztat rzemieślniczy i malował obrazy religij-
ne61. jego syn mateusz (1840-1913) studiował na przełomie lat 50. i 60. XiX wieku 
w warszawskiej szkole sztuk pięknych. po ukończeniu nauki w 1860 roku powrócił 
do rodzinnego miasta. w czasie studiów tworzył kompozycje pejzażowe, malował też 
portrety i widoki wnętrz architektonicznych. mieszkając w częstochowie, podobnie 
jak ojciec, koncentrował się przede wszystkim na malarstwie religijnym, ołtarzowym62. 
józef (1871-1957), syn mateusza, należał już do kolejnej generacji częstochowskich 
twórców, którzy osiągnęli rodzaj artystycznej niezależności i samodzielności, traktując 
sztukę jako proces poszukiwania wartości plastycznych. józef mączyński w okresie od 
1889 do 1891 roku uczył się w klasie rysunkowej wojciecha gersona w warszawie. 
kontynuował edukację w paryżu i rzymie. od około 1902 roku. mieszkał w warszawie, 
gdzie z powodzeniem prowadził własną pracownię malarską. w 1913 roku powrócił 
do rodzinnego miasta. w dorobku malarza odnajdujemy motywy typowe dla rodzimej 
sztuki przełomu XiX i XX wieku – sceny symboliczne i przedstawienia inspirowane 
ludowością. 

artystką bardzo ciekawą, a dziś niestety zapomnianą, była alfonsa kanigowska 
(1858-1948). kształciła się w założonej przez Bronisławę poświkową warszawskiej 
szkole sztuki stosowanej. prywatnych lekcji malarstwa udzielał jej wojciech ger-
son. na dalsze studia wyjechała w roku 1892 do paryża. po powrocie do ojczyzny 
żywo uczestniczyła w życiu artystycznym – systematycznie pokazywała swoje prace 

61  aleksander jaśkiewicz, „mączyński józef”, w: Słownik artystów, t. 5, 459.
62  tamże, 461.
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józef mączyński, Paryż w nocy [kolekcja muzeum częstochowskiego]
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w warszawskim towarzystwie zachęty sztuk pięknych63, w salonie krywulta64 oraz 
towarzystwie przyjaciół sztuk pięknych w krakowie65. zdobywała liczne nagrody 
i wyróżnienia. w 1894 roku posłała obrazy na wystawę sztuki współczesnej we lwowie, 
a w 1899 roku na pierwszą wystawę artystek polskich w sukiennicach (recenzenci ekspo-
zycji obok prac Boznańskiej i stankiewiczówny wymieniali „utwory” kanigowskiej)66. 
Brała udział w wystawach w hradcu (1894)67 i wilnie (1897)68. tematem jej obrazów 
były krajobrazy, sceny rodzajowe, portrety, martwe natury. artystka była udziałowcem 
założonej w 1888 roku w warszawie spółki artystycznej malarzy, rzeźbiarzy i Budow-
niczych, znanej jako salon artystyczny69. mieszkała na przemian w warszawie i w swej 
rodzinnej posiadłości w rudnikach pod częstochową. najliczniejszy zbiór prac alfonsy 
kanigowskiej znajduje się w kolekcji muzeum częstochowskiego. 

63  Tygodnik Ilustrowany 204 (1886), 343.
64  Tygodnik Ilustrowany 40 (1899),793; Tygodnik Ilustrowany 5 (1903), 93.
65  aleksandra melbechowska-luty, „kanigowska alfonsa”, w: Słownik artystów, t. 3, red. jolanta 

maurin-Białostocka, janusz derwojed (wrocław: zakład narodowy im. ossolińskich, 1979), 351-352.
66  Tygodnik Ilustrowany 33 (1899), 655.
67   Tygodnik Ilustrowany 251 (1894), 255.
68  Tygodnik Ilustrowany 19 (1897), 378.
69  Tygodnik Ilustrowany 34 (1898), 672. jak informuje janina wiercińska, alfonsa kanigowska, obok 

m.in. w. gersona, k. mireckiego, l. kotarbińskiego, weszła w skład „delegacji” artystycznej, która 
decydowała o poziomie artystycznym salonu. za: janina wiercińska, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Zarys działalności (wrocław: zakład narodowy im. ossolińskich, 1968), 98, 128.

gabinet w stylu moderne, proj. B. poświkowa,  
a. kanigowska, s. kossowska [Tygodnik Ilustrowany 
11 (1902)]

alfonsa kanigowska, Pejzaż górski 
[kolekcja muzeum częstochowskiego]
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dokonania przywołanych, jak i pozostałych artystów aktywnych w częstochowie 
w tym okresie (m.in. władysława rudlickiego i stanisława Barylskiego) odzwierciedlają 
w wielu aspektach ideę sztuki przełomu XiX i XX wieku. w ich „oeuvre” odnajdziemy 
ujęcia mające wymiar symboliczny oraz kompozycje utrzymane w stylistyce impresjo-
nizmu, będące próbą uchwycenia przelotnego wrażenia, odzwierciedlenia nastrojów, 
uczuć i subiektywnych doznań. w częstochowskich pracowniach powstawały obrazy, 
rzeźby i rysunki z tak typowymi dla sztuki młodej polski motywami krajobrazu górskie-
go, wiejskiej sceny rodzajowej, wizerunku mieszkańca wsi, nokturnu. w sposób bar-
dziej swobodny dokonywano wyboru tematu i samego sposobu wykonania dzieła. obok 
konwencji realistycznej artyści rozwijali sztukę, która śmielej interpretowała motywy, 
posługując się delikatną kreską, swobodną plamą barwną, szkicowością, a w przypadku 
rzeźb techniką „non finito”, syntetyzmem i uogólnieniem. odważniej konfrontowali się 
z nową sztuką, wychodząc poza ograniczające ich schematy. oczywiście nie wszyscy 
z nich i nie we wszystkich swych realizacjach sięgali po twórcze i nowatorskie roz-
wiązania. w wielu pracach wciąż ujrzymy eklektyzm stylistyczny i zachowawczość 
w interpretacji tematu. niemniej można z przekonaniem mówić o ważnych sygnałach, 
zwiastujących daleko idące przemiany w sztuce regionu częstochowskiego. 

przywołam jeszcze jednego twórcę, rzeźbiarza Baltazara józefa proszowskiego  
(1860-1906). uczył się w warszawskiej szkole rysunkowej pod kierunkiem woj-
ciecha gersona i w krakowskiej szkole sztuk pięknych. w 1888 roku osiadł na stałe 
w częstochowie. prowadził dobrze prosperujący zakład rzeźbiarski. oprócz pracy 
artystycznej podjął się działalności wystawienniczej, organizując pierwszy w mieście 
salon sztuk pięknych70. tej pionierskiej i bardzo ambitnej inicjatywie warto poświęcić 
więcej uwagi. inauguracja wystawy sztuk pięknych, tzw. salonu artystycznego, nastąpiła 
w 1902 roku w budynku przy ul. 7 kamienic, nieopodal klasztoru. jak donosi „tygodnik 
ilustrowany”: „otwarcie w częstochowie instytucji, która by ogniskowała w sobie pracę 
artystyczną, nadawała jej pożądany kierunek, a zarazem służyła pośrednikiem między 
artystą a nabywcą stawało się od dawna rzeczą konieczną”71. salon otworzył proszowski 
we własnym domu, gdzie „w dwóch salach odpowiednio urządzonych, z górnem oświe-
tleniem”72 zgromadził obrazy religijne, m.in. dzieła wojciecha gersona (plafon przed-
stawiający Trójcę Świętą, obraz Matka Boska Różańcowa), antoniego piotrowskiego 
(Św. Magdalena), kopie obrazów tiepola oraz przedstawienia świeckie – kazimierza 
alchimowicza, Franciszka Żmurki, pantaleona szyndlera. informowano, że na ekspo-
zycji można było zobaczyć wspaniały obraz t. gericaulta Skutki wojny domowej, a także 
rzeźby, posągi, krucyfiksy. dzięki działalności salonu mieszkańcy częstochowy, turyści 

70  aleksander jaśkiewicz, „proszowski Baltazar józef”, w: Słownik artystów, t. 8, red. katarzyna 
mikocka-rachubowa (warszawa: instytut sztuki pan, 2007), 55-57.

71  Tygodnik Ilustrowany 21 (1904), 417.
72  tamże.
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i pielgrzymi mieli możliwość obejrzenia i nabycia dzieł artystycznych o wysokim po-
ziomie wykonania. celem tej wystawy było podniesienie jakości sztuki religijnej, jako 
że na pobliskich kramach i straganach wciąż sprzedawano bezwartościowe i przykre 
dla oka dewocjonalia. smutne jest to, że tak cennej inicjatywy wystawienniczej nie 
wsparło ani duchowieństwo, ani, co szczególnie dziwi, miejscowi malarze. ich stosunek 
do działalności handlowej proszowskiego był jawnie wrogi73. salon działał przez krótki 
okres czasu. 

jednak już w roku 1909 w częstochowie na obszarze podjasnogórskiego parku zlo-
kalizowano pawilony wielkiej wystawy przemysłowo-rolniczej, z których jeden, tzw. 
dom sztuki, przeznaczono na ekspozycję malarstwa, rzeźby i grafiki. prezentowano tam 
modele, projekty i rysunki architektoniczne, dzieła malarskie (m.in. józefa chełmoń-
skiego, stanisława kamockiego, konrada krzyżanowskiego, jacka malczewskiego), 
rzeźby (m.in. Xawerego dunikowskiego, stanisława chrzanowskiego czy częstocho-
wianina władysława rudlickiego), a także prace z dziedziny zdobnictwa (m.in. witraże 

73  tamże.

wnętrze częstochowskiego salonu sztuk pięknych B. j. proszowskiego 
[Tygodnik Ilustrowany 21 (1904)]
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józefa mehoffera i stanisława wyspiańskiego)74. częstochowska wystawa przemysłu 
i rolnictwa została szeroko omówiona w publikacjach i artykułach naukowych75. 

wiele wartościowych projektów w obszarze szeroko rozumianej kultury podejmowa-
li częstochowscy przedsiębiorcy. najlepszym przykładem są dążenia i przedsięwzięcia 
inicjowane przez juliana Fuchsa (1846-1894) – kupca, przemysłowca oraz społecznika76. 
Był on organizatorem przedstawień teatralnych, koncertów, pokazów sztuki, dotował też 
wydawanie książek77. w dniu 6 maja 1882 roku w jego domu została otwarta wystawa 

74  katarzyna sucharkiewicz, Sztuka Młodej Polski Młoda Polska Sztuka 1909-2009. Dom sztuki wczoraj 
i dziś (częstochowa: muzeum częstochowskie, 2009), 5-12; Tygodnik Ilustrowany 35 (1909), 716.

75  wybrane publikacje: jarosław kapsa (red.), Stulecie Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie 
1909 (częstochowa: muzeum częstochowskie, 2009); Przewodnik po wystawie przemysłu i rolnictwa 
w Częstochowie 1909, reprint (częstochowa: muzeum częstochowskie, 2009).

76  julian Fuchs (1846-1894) – częstochowski przedsiębiorca i kupiec. Był właścicielem hotelu 
„angielskiego” przy ul. dojazd (obecnie: j. piłsudskiego) w częstochowie. założył fabrykę zabawek i kołków 
drewnianych do butów. współzałożyciel i późniejszy prezes straży ogniowej ochotniczej w częstochowie. 
prowadził szeroką działalność społeczną i dobroczynną. Był organizatorem życia kulturalnego w mieście. 
za: juliusz sętowski, Cmentarz Kule. Przewodnik biograficzny (częstochowa: wydawnictwo im. stanisława 
podobińskiego akademii im. jana długosza, 2005), 79-80. 

77  tamże, 79.

Fragment wystawy w domu sztuki [Tygodnik Ilustrowany 35 (1909)]
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obrazów, na której wyeksponowano prace autorstwa rodzimych malarzy: aleksandra 
gryglewskiego, wojciecha piechowskiego, Franciszka ejsmonda, antoniego gramaty-
ki. pokazano też cenne malowidło włoskiego mistrza antonia coreggio78. co ważne, 
wszystkie prezentowane dzieła były własnością mieszkańców częstochowy79. z inicja-
tywy Fuchsa odbyła się ponadto „pod jasną górą” ruchoma wystawa obrazów, rzeźb 
i sztuki stosowanej, przygotowana przez warszawską spółkę artystyczną malarzy, rzeź-
biarzy i Budowniczych, inaczej zwaną salonem artystycznym80. wcześniej prezentację 
tę miała możliwość zobaczyć społeczność radomia i łodzi. Fuchs nieodpłatnie udzielił 
organizatorom „lokalu we wspaniałych salach hotelu angielskiego”81. wystawa trwała 
od połowy lipca do 30 września 1889 roku. istotną jej część stanowiły prace o tematyce 
religijnej82, co było zgodne z profilem działalności salonu. staraniem tej samej spółki 
artystycznej w 1904 roku w częstochowie udostępniono ruchomą wystawę obrazów, 
akwarel, pasteli i rzeźb, o czym donosił tygodnik „wędrowiec”83.

w 1913 roku podjęto w mieście decyzję o utworzeniu stałego salonu sztuk pięknych. 
w „gońcu częstochowskim” zamieszczono anons:

pragnąc zadość uczynić wymaganiom szerokich kół inteligenckich naszego miasta 
i okolicy, a zarazem przyczynić się do kulturalnego i artystycznego podniesienia tych 
jednostek, które dla braku środków lub sposobności nie mogą zapoznać się bliżej z dzie-
łami sztuki polskiej, grono obywateli miasta częstochowy powzięło myśl założenia 
stałej wystawy sztuk pięknych84.

wystawa została otwarta 14 marca w kamienicy – domu towarzystwa pożyczkowo
-oszczędnościowego przy ul. teatralnej 11. zorganizowano ją według koncepcji inż. 
kazimierza reklewskiego, znanego miłośnika i kolekcjonera sztuki. otwarcie ekspozy-
cji uświetnili swą obecnością m.in. malarz antoni piotrowski i znany krytyk sztuki jan 
kleczyński. malarstwo reprezentowały takie znakomite nazwiska jak józef mehoffer, 
jan stanisławski, julian Fałat, olga Boznańska, teodor axentowicz, stanisław kamoc-

78  Tydzień 20 (1882), 2-3; anna dylewska, „dwie wystawy juliana Fuscha w częstochowie”, Aleje 3 77 (2010), 4-10.
79  tamże.
80  „salon artystyczny” rozpoczął działalność w dniu 3 lipca 1888 roku w warszawie. Była to organizacja 

spółkowa, która w swoim programie szeroko uwzględniała sztukę stosowaną, co wyróżniało ją spośród 
innych działających w tym czasie organizacji i stowarzyszeń artystycznych. jednym z zadań spółki było 
zaopatrywanie kościołów w dzieła sztuki. inicjatorami i pierwszymi zarządcami salonu byli: j. pawłowski i F. k. 
martynowski. kierownictwem artystycznym zajmował się komitet, wybierany rokrocznie spośród miejscowych 
artystów. w prace salonu zaangażowani byli m.in. kazimierz alchimowicz, wojciech gerson, a także związani 
z częstochową adrian głębocki i alfonsa kanigowska. za: Tygodnik Ilustrowany 34 (1898), 672. 

81  Tydzień 33 (1889), 2.
82  tamże.
83  Wędrowiec 8 (1904), 158.
84  Goniec Częstochowski 260 (1913), 4. 
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ki, stanisław szczygliński, a rzeźbę stanisław chrzanowski i Xawery dunikowski. co 
pewien czas eksponaty były wymieniane. działalność galerii przerwał wybuch i wojny 
światowej85. 

inżynier reklewski był jednym z niewielu kolekcjonerów dzieł artystycznych  
w częstochowie. doktor nowak wymienia też innych amatorów sztuki: rejenta stanisła-
wa Biernackiego, dr. karola rozenfelda, aleksandra austena, jana grosmana86. posia-
dali oni „pewną liczbę wcale dobrych obrazów”87. wiemy, że dzieła sztuki zbierali też 
wspomniany wcześniej Feliks gajzler88 i markus gradsztajn. ostatni z wymienionych 
– radny miejski, działacz społeczny i dobroczynny, właściciel domu bankiersko-komi-
sowego w częstochowie – zorganizował w 1909 roku w swoim domu przy ii alei 35 
wystawę obrazów i rzeźb. ekspozycja trwała od 7 do 14 marca. pokazano na niej prace 
z kolekcji jej organizatora, jak i dzieła wypożyczone od reklewskiego i rozenfelda oraz 
od cypriana apanowicza i kazimierza grosmana89. nie znamy, niestety, szczegółowych 
informacji na jej temat: jak wyglądała, ani też liczby czy nazw prac, jakie mogli podzi-
wiać odwiedzający ją częstochowianie. wiemy jedynie, że prezentowane były rzeźby 
miejscowego artysty, władysława rudlickiego, a dochód ze sprzedaży biletów miał 
zostać przeznaczony na cele dobroczynne90. 

jak można zauważyć, impulsy i bodźce do działań w sferze kultury wychodziły od 
artystów, osób prywatnych, trochę rzadziej od organizacji i stowarzyszeń. w mieście 
mieszkało kilku światłych ludzi – głównie lekarzy (władysław Biegański, stanisław 
nowak, karol rozenfeld), ale też prawników, inżynierów, których inicjatywy i wysiłki 
zmierzały do uczynienia z częstochowy ośrodka życia umysłowego promieniującego na 
cały region. doktor nowak pisze:

85  jaśkiewicz, Artyści Częstochowy w drugiej połowie XIX, 167; nowak, Z moich wspomnień, 198-201.
86  jan grosman – przemysłowiec, działacz społeczny i polityczny; wraz z bratem stanisławem był 

współwłaścicielem kopalni wapienia, tartaku i fabryki guzików. należał do komitetu wystawy przemysłu 
i rolnictwa w częstochowie w 1909 roku, za: juliusz sętowski, „grosman jan”, w: Żydzi częstochowscy. 
Słownik biograficzny (wersja elektroniczna, w zasobach ośrodka dokumentacji dziejów częstochowy 
muzeum częstochowskiego). doktor stanisław nowak tak wspomina: „jan grosman był jednym 
z najwybitniejszych przemysłowców częstochowskich, człowiekiem bardzo kulturalnym, dom jego był 
jednym z ośrodków życia artystycznego w częstochowie […] ojciec [jan] i syn [kazimierz] byli Żydami, 
ludźmi wykształconymi, inteligentnymi i wychowanymi w duchu polskim”, za: nowak, Z moich wspomnień, 
124, 143. 

87  nowak, Z moich wspomnień, 198-199.
88  Feliks gajzler był przedsiębiorcą i handlowcem, przedstawicielem firmy „elibor” w częstochowie. 

znane jest jego zamiłowanie do sztuk pięknych za: nowak, Z moich wspomnień, 45.
89  juliusz sętowski, „marcus gradstein”, w: Żydzi częstochowscy. Słownik biograficzny (wersja 

elektroniczna, w zasobach ośrodka dokumentacji dziejów częstochowy muzeum częstochowskiego). 
dziękuję panu juliuszowi sętowskiemu z ośrodka dokumentacji dziejów częstochowy muzeum 
częstochowskiego za udostępnienie mi biogramów częstochowskich przemysłowców, pedagogów, 
kolekcjonerów sztuki.

90  Goniec Częstochowski 65 (1909), 2.
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jaśniejszym przebłyskiem na tle powszechnego marazmu umysłowego w mieście było 
stworzenie w pierwszej połowie 1903 r. kółka, które postawiło sobie za zadanie urzą-
dzanie w domach prywatnych zebrań, na których miały być wygłaszane krótkie odczyty 
naukowe. Był to pomysł może niezbyt oryginalny, lecz na gruncie częstochowskim 
zupełnie nowy91. 

w 2. połowie XiX wieku zaczęły powstawać w częstochowie pierwsze stowarzysze-
nia kulturalno-społeczne. pod koniec tego stulecia istniało tu kilka tego typu instytucji, 
jak np. resursa miejska założona w roku 1867, straż ogniowa (1871), i kasa pożycz-
kowo-oszczędnościowa urzędników państwowych (1888). nieduże wystawy sztuki 
urządzało w latach 1902-1912 towarzystwo dobroczynności dla chrześcijan. prezento-
wano na nich wyłącznie obrazy, które pochodziły z prywatnych kolekcji mieszkańców 
miasta92. 

jak widzimy, w częstochowie w interesującym mnie czasie podejmowano starania,  
by poprawić kondycję intelektualną i kulturalną społeczności miejskiej, zaproponować 
nowe formy aktywności, umożliwić mieszkańcom kontakt z sztuką, kształtować i rozwi-
jać zainteresowania, gust i smak artystyczny. te pierwsze próby nie zawsze były udane 
i nie zawsze przynosiły zamierzone długotrwałe efekty. jak wiemy, szybko zawiesił 
działalność salon proszowskiego, krótko funkcjonowała też pierwsza stała wystawa 
w mieście. Frekwencja na wystawach sztuki była raczej nieduża. większą liczbę zwie-
dzających odnotowywano jedynie w dniu ich otwarcia. do pewnego stopnia rozczarowu-
jąca jest też postawa miejscowych twórców. śledząc ich życiorysy, zauważamy, że byli 
bardzo aktywni, gdy studiowali i mieszkali w warszawie. tam uczestniczyli w licznych 
pokazach sztuki, sprzedawali prace, angażowali się w działalność stowarzyszeń i towa-
rzystw artystycznych, brali udział w konkursach. po powrocie do rodzinnego miasta ich 
zapał do działań wyraźnie przygasał. tworzyli w zaciszu pracowni, często podejmowali 
pracę na etatach nauczycielskich, sporadycznie angażując się w organizację wydarzeń 
artystycznych. pewną aktywnością wykazywali się jedynie józef mączyński i stanisław 
chrzanowski. obraz środowiska twórczego miasta był konsekwencją uwarunkowań 
historycznych, gospodarczych i społecznych. o częstochowie wciąż niestety pisano:

miasto, posiadające blisko 90 000 mieszkańców, powinno, zdawałoby się, stać się 
poważnym ośrodkiem kulturalnym. tego o częstochowie nie da się powiedzieć. miasto 
tak ładne, nie posiadające stałego teatru, galerii obrazów, biblioteki publicznej, sali 
wykładowej, a zaspokajające swe potrzeby artystyczne w trzech kinematografach i przy 
dźwiękach orkiestry w cukierni jackowskiego. […] nie znaczy to jednak, aby dla polep-
szenia tego stanu nie czyniono wysiłków93.

91  nowak, Z moich wspomnień, 52. 
92  tamże, 199.
93  Tygodnik Ilustrowany 46 (1912), 969.
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mimo powyższych uwag i zastrzeżeń nie mamy wątpliwości, że w środowisku 
artystycznym częstochowy w końcowych latach XiX wieku i w początkowych 
dziesięcioleciach XX wieku coraz większą rolę zaczęły odgrywać sztuki plastyczne. 
w sztuce europejskiej i polskiej zachodziły wówczas znaczące przemiany w naturze jej 
pojmowania. kształtowała się nowa definicja dzieła sztuki, a ono samo stało się ważnym 
nośnikiem znaczeń. echa transformacji docierały też do prowincjonalnej częstochowy. 
przekazywali je wykształceni lokalni artyści, jak też twórcy spoza tego regionu, którzy 
zaznaczyli swą obecność w życiu kulturalnym miasta. do rozwoju środowiska arty-
stycznego przyczynili się malarze, rzeźbiarze, rysownicy, ale również przedsiębiorcy, 
przedstawiciele inteligencji, kolekcjonerzy i miłośnicy sztuki, nowo powołane organi-
zacje i stowarzyszenia. 

kształt i obraz określonego środowiska artystycznego odzwierciedlają pewne zależ-
ności w obrębie danej społeczności. By następował jego harmonijny rozwój, powinno 
dojść do umocnienia więzi między mieszkańcami, to jest odbiorcami sztuki, pośredni-
kami, czyli organizatorami wystaw lub właścicielami galerii, a twórcami i artystami. 
procesy zmierzające do zacieśniania tych relacji dokonywały się w częstochowie 
w omawianym okresie, choć powoli, często z oporami, z niezrozumieniem lub obojęt-
nością ze strony odbiorców. przyniosły jednakże w perspektywie lat korzystną zmianę 
i wpłynęły na charakter tego prowincjonalnego ośrodka sztuki.

the role oF Visual arts in the czĘstochowa circles 
in the 2nd halF oF the 19th century 
and at the Beginning oF the 20th century.

summary

the article covers the issue of art professionalisation in the częstochowa circles 
which took place, among other things, thanks to artistic contacts with the warsaw cir-
cles. the author names the factors influencing the state and character of the provincial 
centre which częstochowa was without doubt at the turn of the 19th and 20th century. the 
research was possible due to retained artistic works, reviews, notes and articles in the 
contemporary press and texts appearing during that period, as well as memoir prose. the 
paper presents some initiatives, i.e. activities undertaken by associations and organisa-
tions dealing with art, cultural salons, exhibitions and galleries. essential issues related 
to private collection beginnings and artistic education have been discussed too. the role 
of the jasna góra monastery, this time not as a place of worship, but a mighty principal 
and art patron affecting directly the type and character of local artistic works has been 
emphasised.  in the article the term ‚artistic life’ relates solely to matters concerning 
broadly defined visual arts.
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a precious source of information has been the local press, i.e. ‚goniec często-
chowski’, which discussed in detail important artistic events. also, a significant insight 
into cultural portrait of częstochowa has been provided by references and reviews in the 
warsaw press: ‚tygodnik illustrowany’, ‚wędrowiec’, ‚kurier warszawski’. the mem-
oir of stanisław nowak, a doctor and community activist, who moved to częstochowa 
in 1902, is also of great importance.

the intellectual and cultural state of the częstochowa community at the turn of 20th 
century was considered quite poor. however, gradually some transformations took place 
which later turned out to be beneficial in this regard and, thus contributed to the devel-
opment of artistic life. częstochowa was growing in economic terms and its population 
increased remarkably. prosperous citizens growing rich started to pay more attention 
to style and standard of life. their cultural demands were growing too. the emerging 
artistic life manifested itself in exhibitions and reading events which were organised 
more frequently. the more significant exhibition initiatives included the artistic salon of 
B. j. proszkowski exhibiting religious art, which was opened in 1902. the industrial and 
agricultural exhibition in 1909 played an important role too, as, during the event, the so 
called art house hosted exhibition of paintings, sculpture, handicraft and engraving arts. 
in 1913 the permanent salon of Fine arts was opened at 11 teatralna street. the author 
of the concept which was employed while creating the salon was kazimierz reklewski, 
a well-known art enthusiast. the painting section boasted remarkable artists, including 
mehoffer, stanisławski, Fałat, Boznańska and axentowicz.

the artistic level of the częstochowa circles was elevated by professional artists who 
came from warsaw and cracow and took teaching posts. the person worth mentioning is 
pantaleon szyndler, who joined in the częstochowa artistic life and ran there a school of 
religious painting. in the meantime in the junior high school of walerian kuropatwiński 
drawing was taught by stanisław chrzanowski. adam lerue and adrian głębocki also 
contributed to the improvement of education in this field in częstochowa.

at the turn of the centuries the provincial circles of częstochowa were reinvigorated 
and new forms of art popularisation were introduced. also, commencing studies in 
polish prestigious schools and further education abroad by the painters and sculptors 
from częstochowa (including mączyńscy, kanigowska, Barylski) was of considerable 
consequence. having returned to częstochowa they gave new energy and strength to the 
local circles.

in the 2nd half of the 19th century in częstochowa there were founded institutions 
dealing with art displays, reading events, sale of artistic works as well as cultural and so-
cial associations (‚resursa miejska’, ‚towarzystwo dobroczynności dla chrześcijan’).

incentives and stimuli to undertake actions in the field of culture came from artists, 
private individuals, less often from organisations and associations. among the citizens 
there were some enlightened people – mainly doctors (w. Biegański, s. nowak), lawyers, 
engineers, merchants (j. Fusch), whose initiatives and efforts were directed at często-
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chowa becoming lively intellectual and cultural centre. local collectors willingly lent 
their collections for exhibitions (i.e. j. and k. grosman, m. grandsztain, k. reklewski).

the paper proves that at the turn of the 19th and 20th century in częstochowa there 
were taken measures to improve the condition of cultural and intellectual life of citizens, 
make art available to them, foster and enhance their interest and taste in this regard. 
those pioneering undertakings were not always successful. however, in the course of 
time they brought about a positive change and had a positive impact on the character of 
this provincial art centre.



dorota anna mĘtrak 
uniwersytet jana kochanowskiego w kielcach

ogniska duchowej kultury kielc  
drugiej połowy XX i początków XX wieku 

urbanizacja miast oraz polityczne dzieje polski wyjątkowo sprzyjały w XiX wieku 
tworzeniu miejsc, w których przeszłość narodu mogła być eksponowana w postaci hi-
storycznych przedmiotów, przypominających o dążeniu do niepodległości. wpisywało 
się to także w trendy większości krajów europejskich, w których muzealne zbiory i ko-
lekcjonerstwo dokumentowały kulturę i sztukę, wzmacniając świadomość narodową.

kielce od zarania swoich dziejów aż do wieku XVii stanowiły własność biskupów 
krakowskich. w 1789 roku na mocy uchwały sejmu czteroletniego miasto przeszło 
na własność państwa i stało się miastem rządowym. do schyłku XViii wieku kielce 
nie były ośrodkiem administracji państwowej. dopiero w czasach zaboru austriackiego 
stały się siedzibą cyrkułu kieleckiego, a w 1810 roku zostały miastem powiatowym. 
największe zmiany w dziejach miasta nastąpiły po ustanowieniu w 1816 roku kielc 
stolicą województwa krakowskiego1. stało się to istotnym czynnikiem awansu, przy-
czyniając się do pojawienia wielu urzędów zatrudniających pracowników umysłowych. 
ogólne przemiany zachodzące w królestwie polskim obudziły także w kielcach 
nowe potrzeby. w mieście pojawiło się sporo inteligencji, urzędników i nauczycieli. 
kielczanie chętnie przejmowali wzorce zachowań, skutkujące stopniowo zmianami 

1  24 września 1816 roku kielce – m.in. dzięki położeniu kielc jako centrum produkcji górniczo-hutniczej 
w górach świętokrzyskich czyli w staropolskim okręgu przemysłowym – stały się siedzibą władz 
województwa krakowskiego. ustanowiono w kielcach główną dyrekcję górniczą i utworzono przy niej 
szkołę akademiczno-górniczą jako pierwszą techniczną uczelnię w kraju (stanisław staszic). awans kielc  
i uczynienie z nich stolicy województwa spowodował zmiany w wyglądzie miasta, wzrosła aktywność na polu 
gospodarczym i handlowym. pojawił się projekt założenia ogrodu miejskiego – później niezwykle ważnego 
miejsca spacerowo-kulturalnego. w 1837 roku województwo krakowskie zmieniło nazwę na gubernia 
krakowska (w 1841 roku nazwano ją gubernią kielecką). niestety, w 1844 roku kielce utraciły swoją rangę, 
stając się miastem powiatowym w guberni radomskiej. ponownie zostały stolicą guberni dopiero w 1867 
roku. dzieje miasta w tym czasie zob. m. in.: zenon guldon, adam massalski, Historia Kielc do roku 1945 
(kielce: kieleckie centrum kultury. wydaw., 2000); jan pazdur, Dzieje Kielc: 1864-1939 (wrocław: zakład 
narodowy im. ossolińskich, 1971); jerzy szczepański, „kielce w XiX wieku – awans miasta”, Mówią 
Wieki 12 (2007), 65-68; urszula oettingen (red.), Kielce i kielczanie w XIX i XX wieku. (kielce: oficyna 
wydawnicza domu środowisk twórczych, 2005); marta meducka (red.), Z tradycji i dorobku inteligencji 
kieleckiej w XIX i XX wieku. (kielce: kieleckie towarzystwo naukowe, 2005). 
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ich mentalności. nowa rzeczywistość coraz częściej implikowała potrzebę kontaktu 
z kulturą na wyższym poziomie – także wymagań stawianych jej konsumowaniu. nie-
zwykle istotną rolę w dziejach polskiej kultury odegrały dziewiętnastowieczne salony 
artystyczno-literackie. w dobie niewoli narodowej organizowane i prowadzone przez, 
przeważnie pochodzenia szlacheckiego, inteligencję miejską, salony skupiały ówczesną 
elitę intelektualną i artystyczną miasta. podtrzymywały także uczucia patriotyczne oraz 
rozbudzały i kształtowały życie umysłowe2.

kielce okresu międzypowstaniowego nie obfitowały w wybitne indywidualności. 
jedyną postacią, która wyszła poza ramy miejscowego prowincjonalizmu, był przybyły 
z warszawy naczelnik powiatu kieleckiego tomasz zieliński (1802-1858)3, pozostający 
na tym stanowisku w latach 1846-1858. 

prowadził on w kielcach typowo artystyczny salon. jeszcze podczas bytności w war-
szawie t. zieliński, będąc stołecznym, dobrze ustosunkowanym urzędnikiem, prowadził 
głośny warszawski salon o charakterze intelektualnym i artystycznym. w „gazecie war-
szawskiej” (1860) wspominał o nim jeden z najaktywniejszych ówcześnie warszawskich 
krytyków a zarazem malarz january suchodolski – „co niedziela zbierało się najlepsze 
towarzystwo męskie, zacniejsi obywatele, artyści, kolekcjonerzy, archeolodzy, history-
cy, literaci, a mieszkanie było małą galerią po części wyśmienitych obrazów i zbiorem 
rzadkich starożytności”4. zieliński w stolicy wystawiał w prestiżowych salach ekspozy-
cyjnych należące do niego dzieła mistrzów pędzla malarstwa europejskiego i polskiego. 

30 grudnia 1846 roku zieliński został mianowany naczelnikiem powiatu kieleckie-
go5. w kielcach tomasz zieliński znalazł także dogodne warunki do rozwijania swoich 
pasji. 

skupiał wokół siebie ludzi pędzla, wielu jego przyjaciół pochodziło ze świata arty-
stycznego. obok malarzy i literatów miał także znajomości w gronie polskich muzyków 
i kompozytorów, którzy odwiedzali go w kieleckiej rezydencji.

2  helena michałowska, Salony artystyczno-literackie w Warszawie 1832-1860 (warszawa: państwowe 
wydanictwo naukowe, 1974), 8.

3  z powodu braku własnej państwowości polską specjalnością stały się działania prywatne w zakresie 
kolekcjonerskich dokonań. w historię kielc na trwałe wpisała się działalność tomasza zielińskiego, 
znanego kolekcjonera sztuki, mecenasa i bibliofila, a przede wszystkim twórcy wspaniałej prywatnej galerii. 
urodzony w krakowie w szlacheckiej rodzinie, wykształcenie średnie uzupełnił w warszawie. rozpoczął 
karierę urzędniczą, założył rodzinę żeniąc się z córką warszawskiego drukarza teofilą piętką (małżeństwo 
było bezdzietne). przeniósł się do służby w policji, a od 1833 roku został bezpośrednim podwładnym 
warszawskiego oberpolicmajstra i również kolekcjonera (słynnego łapownika) andrieja storożenki. 
z biegiem lat, równolegle obok życiowej pasji, jaką była działalność kolekcjonerska zielińskiego i jego udział 
w życiu kulturalnym miasta, mnożyły się jego kłopoty finansowe. oskarżany o nadużycia finansowe, stale 
potrzebujący pieniędzy na cele kolekcjonerskie, naczelnik nie zdołał się już podnieść. zob. irena jakimowicz, 
Tomasz Zieliński, kolekcjoner i mecenas (wrocław: zakład narodowy im. ossolińskich, 1992).

4  cyt. za: jakimowicz, Tomasz Zieliński, kolekcjoner i mecenas, 29.
5  irena jakimowicz, „tomasz zieliński i jego zbiory”, Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego 6 (1970), 247.
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gromadził wokół siebie kolekcjonerów rycin, pieczęci, rę-
kopisów, starożytności, bibliofilów, zbieraczy płócien. dzięki 
swoim stosunkom świetnie „orientował się we wszystkich 
poczynaniach artystycznych i naukowych z interesującego go 
zakresu, a zbiór jego był szeroko znany i często wzmiankowa-
ny jako jeden z ważniejszych w kraju”6. atrakcją dla kielczan 
były wizyty i dłuższe pobyty zapraszanych osobistości ze śro-
dowiska warszawskiego. gospodarz gościł w swym obszer-
nym domu, ze starannie pielęgnowanym ogrodem, artystów 
zajmujących się sztuką i kulturą, których zachęcał do twórczej 
pracy. do dobrego tonu należało również odwiedzanie jego 
kieleckiej siedziby przez uczonych i miłośników sztuki. 

dzieła protegowanych przez zielińskiego adeptów7 
trafiały do jego kolekcji. imponujący zbiór wspaniałych ob-
razów i unikatowych eksponatów stwarzał młodym artystom 
goszczącym u naczelnika szerokie możliwości poznawcze 
i umożliwiał rozwój własnej twórczości (np. polski malarz 
realistyczny i rodzajowy, ilustrator, rysownik satyryczny 
i karykaturzysta Franciszek kostrzewski, u którego – poprzez 
poznanego w domu swojego protektora tomasza zielińskiego 
na wzgórzu zamkowym w kielcach – pobierał nauki m.in. 
malarz pejzażysta józef szermentowski). prawie dwunasto-

letni pobyt zielińskiego w kielcach był okresem jego wyjąt-
kowo intensywnej działalności. naczelnik nie zaniedbywał też 
kontaktów ze stołecznym światem artystycznym i kolekcjoner-
skim. znaczące były jego zasługi dla kielc w zakresie opieki 
nad zabytkami oraz dbałości o estetyczny wygląd miasta8. 

w zacisznym zakątku miasta, między parkiem i ulicą zamkową 
świeci białymi ścianami pałacyk, o którym dziwne rzeczy opowiada-
ją kielczanie. a to, że stanowił oficynę zamku biskupiego, że służył 
za mieszkanie dawnym starostom ziemskim kieleckim; to znowu, 
że był pomieszczeniem dla gości, zjeżdżających na polowanie 

6  tamże, 260.
7  zieliński lubił popierać i wynajdować młode malarskie talenty, gościł ich czasowo w swoim obszernym 

domu.
8  zasłużył się kielcom, czyniąc starania o podniesienie dobrobytu mieszkańców: udzielał pożyczek 

budowlanych, zorganizował bez dodatkowych kosztów dla miasta tzw. zupy rumfordzkie dla ubogich. dzięki 
jego staraniom uregulowano rzekę silnicę, uporządkowano park miejski i założono w nim malowniczy staw. 
w 1847 roku wydzierżawił od rządu posesję przy ulicy zamkowej: do końca życia zajmował się remontem 
i rozbudowywaniem domu-muzeum. zob. jakimowicz, Tomasz Zieliński, kolekcjoner i mecenas, 17-18.

jan ksawery kaniewski 
Portret Tomasza Zieliń-
skiego, 1860, 
wł. muzeum uniwer-
sytetu jagiellońskiego 
(źródło: http://palacykzie-
linskiego.pl/strona_www/
index.html)
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do panów tej ziemi – biskupów krakowskich. tymczasem pałacyk będzie obchodził 
stulecie swoich narodzin akurat za 10 lat, licząc od dzisiaj. początek swój zawdzię-
cza tomaszowi zielińskiemu, naczelnikowi powiatu kieleckiego (1846-58), który go 
wzniósł dla pomieszczenia swoich niezmiernie bogatych zbiorów sztuki i archeologii 
(tych ostatnich głównie z powiatu kieleckiego). prowadził dom otwarty dla wszystkich 
miłośników sztuki, którzy ściągali do niego tłumnie, już to aby podziwiać galerię, już 
to zwabieni nadzieją materialnego poparcia, udzielanego chętnie młodym a utalentowa-
nym artystom. nie krył się z tym, że swoje zbiory uważa za zaczątek wielkiego muzeum 
kieleckiego i testamentem istotnie przekazał spadek miastu9.

nieustanne zainteresowanie pałacykiem zaowocowało w roku 1937 dość burzliwą 
dyskusją na temat osoby i ówczesnej roli w kielcach tomasza zielińskiego. prowadzili ją 
na łamach „radostowej” dwaj miłośnicy i znawcy kieleckiego regionu – polski historyk 
techniki i archiwista, profesor jan pazdur i historyk literatury polskiej profesor juliusz 
nowak (juliusz nowak-dłużewski – od 1938 roku dobrał nazwisko matki i żony)10. 
jan pazdur szukając rzeczowych argumentów w literaturze i w archiwaliach wychwalał 
zasługi zielińskiego jako gospodarza powiatu i kolekcjonera. juliusz nowak natomiast 
bagatelizował znaczenie zielińskiego, mocno akcentując wątpliwą stronę moralną jego 
działalności (chodziło o źródła nabytków i stosowane metody pozyskiwania zbiorów do 
kolekcji11), odwołując się głównie do ustnych przekazów.

dom zielińskiego (zwany do dzisiaj pałacykiem zielińskiego) był wyjątkowym  
zjawiskiem na terenie kieleckim. także przy rozbudowywaniu i przebudowie swej 

9  tak pisał „cis” (jan pazdur) w 1937 roku w artykule „muzea kieleckie”, Radostowa 3 (1937), 41-43. 
10  zob. Radostowa 3, 5, 8 (1937).
11  i. jakimowicz w Roczniku Muzeum Świętokrzyskiego 6, (1970), „tomasz zieliński i jego zbiory”, 240-

243, opisuje metody kolekcjonerskie zielińskiego. powołuje się na archiwalia oraz dokumenty i artykuły, 
w których o jego postawie jako polaka różnie pisano i mówiono. wiele obrazów z jego kolekcji pochodziło 
z łapówek za liczne przysługi. jako namiętny kolekcjoner miał zręczność i szczęście w wynajdywaniu 
interesujących go obiektów. Był jednakże osobą nie przebierającą w środkach, okazując bezwzględność 
w ich zdobywaniu. kolekcjonerstwo zielińskiego nie było zwykłym hobby nieźle sytuowanego w tym czasie 
urzędnika. zieliński był w stanie podporządkować swojej pasji i namiętności wszystko inne. całe jego życie 
osobiste podporządkowane było sprawom artystycznym i kolekcjonerstwu. na własne potrzeby wydawał 
niewiele. zieliński chętnie udostępniał swoje zbiory, uczestniczył w akcjach upowszechniających sztukę 
i wypożyczał większe zespoły swoich obiektów na ważniejsze wystawy. charakter jego kolekcjonerstwa 
świadczył o wielostronności zainteresowań. oprócz malarstwa zbierał w zasadzie wszystko, co miało 
znaczenie artystyczne lub historyczno-pamiątkowe. starannie notował okoliczności pozyskiwania 
poszczególnych obiektów i prowadził odpowiednią dokumentację. jego stanowisko służbowe sprzyjało 
różnym możliwościom w postaci materialnych ‘wyrazów wdzięczności’. prezenty do kolekcji otrzymywał 
także od wysokich rangą znajomych urzędników. czasami wymieniał swoje obiekty. śledził rynek 
antykwarski, licytacje po zbieraczach i artystach, wyszukiwał resztki dawnych, rozpraszających się kolekcji. 
zieliński był jednym z dwóch kolekcjonerów w tym czasie (drugim był kolekcjoner i mecenas sztuki edward 
rastawiecki), którzy gromadzili współczesne sobie malarstwo polskie. Był mecenasem wspomagającym 
hojnie artystów.
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kieleckiej rezydencji przy ulicy zamkowej, t. zieliński nie omieszkał zaznaczyć swego 
podziwu dla ludzi sztuki. na terenie jego posesji, przy zachodnim krańcu tarasu w 1854 
roku ustawiono pamiątkowy słup poświęcony pamięci najwybitniejszych przedstawi-
cieli świata artystycznego: były tam nazwiska 24 malarzy, 7 rzeźbiarzy i medalierów, 
9 budowniczych i inżynierów oraz 20 muzyków12. w jego bibliotece, w której łącznie 
z działem rękopisów znajdowało się 4745 tomów, wśród druków poświęconych historii, 
sztuce, nauce, obok beletrystyki i lingwistyki znajdowały się inkunabuły i inne stare 
księgi, a między nimi psałterze (np. Melodie na psałterz polski mikołaja gomółki z 1580 
roku).

gdyby nam w kielcach o zielińskim mówić przyszło, dość byłoby pokazać muzeum 
jego – a to najwymowniej opowiedziałoby wszystkie zasługi i niezmordowaną pracę 
zbieracza. [...] wszędzie coś mówi ci o sztuce i przeszłości, a myśl spokojna ucieka 
w głębię duszy, budząc uczucie wdzięczności dla człowieka, co umiał tak się rozmiło-
wać w pięknym i ojczystym, że w swym małym na pozór ogródku masz wszystko ręką 
jego utulone 

– pisał w roku 1860 w „gazecie warszawskiej”13 józef łepkowski14. 
wpływ zielińskiego zaznaczył się także w dziedzinie muzyki i teatru. za jego cza-

sów w kielcach kwitło życie towarzyskie, odbywały się koncerty i występowały teatry 
amatorskie15. ta ożywiona atmosfera kulturalna zawdzięczała swoją intensywność 
prawie wyłącznie zielińskiemu. między innymi, zaprzyjaźniony z zielińskim polski 

12  na pomniku jest zatarty w dolnych partiach napis: „pamięci /czci i chwale/ ziomków którzy w pierwszej 
połowie /XiX. stulecia/ zajaśnieli nauką i sztukami / przez co sobie niespożytą sławę/ na ziemi ojczystej 
zaszczyt przynieśli/ poświęcono w maju 1854 roku. malarze, rysownicy i rytownicy: antoni Brodowski, 
głowacki jan nepo., głowacki józef, hadziewicz rafał, kaniewski ksawery, kasprzycki wincenty, 
kossak julian, kokular aleksander, lewicki jan, marszałkiewicz sta., michałowski piotr, moraczyński 
jan, oleszczyński antoni, oleszczyński seweryn, orłowski aleksander, karczewski julian, piwarski 
jan, pęczarski Feliks, schouppe alfred, smokowski wincenty, stachowicz michał, suchodolski january, 
sokołowski jakub, zalewski marcin. rzeźbiarze i medalierzy: ceptowski karol, majnert józef, maliński 
paweł, cyprian norwid, sosnowski oskar, święcki wojciech, stattler henryk. muzycy: dobrzyński ignacy, 
kossowski samuel, kątski apolinary, kurpiński karol, krogulski józef, lipiński karol, lubomirski kaz. 
k-że, moniuszko stanis., mirecki Franciszek, nowakowski józef, szopę (chopin) Fryd., słonczyński 
wojciech. Budowniczowie i inżynierzy: gay jakób, gołoński andrzej, kropiwnicki alf., kubicki jakób, 
pancer Feliks, sierakowski seb. hr., urbański teodor, smolikowski jan, podczaszyński Bolesław”. zob. 
jakimowicz, Tomasz Zieliński, kolekcjoner i mecenas, 59.

13  józef łepkowski, „śp. zieliński tomasz i zbiory jego w kielcach”, Gazeta Warszawska 123 (1860), 6.
14  józef aleksander łepkowski – polski archeolog i historyk, encyklopedysta, filozof, działacz społeczny, 

rektor uniwersytetu jagiellońskiego, patrz: celina Bąk-koczarska, „józef aleksander łepkowski”, w: Polski 
Słownik Biograficzny, t. 18, red. emanuel rostworowski (wrocław: zakład narodowy im. ossolińskich, 
1973), 339-343;

15  jakimowicz, „tomasz zieliński i jego zbiory”, 263.
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malarz pejzażysta, przedstawiciel realizmu, historyk sztuki, tłumacz i pedagog wojciech 
gerson w swoich wspomnieniach napisał, że w czasach działalności naczelnika-mece-
nasa kielce przeżywały „pewne ożywienie kulturalne, a po jego śmierci zaś zapanowała 
dawna stagnacja […]”16.

o niemałym rozgłosie zielińskiego świadczy fakt, że za życia i pod własnym nazwi-
skiem znalazł się w powieści polskiego poety, powieściopisarza, nowelisty i dramaturga 
józefa korzeniowskiego Garbaty, gdzie został scharakteryzowany jako właściciel 
kosztownego zbioru, „który kocha sztukę więcej niż siebie i żonę”17. pół wieku później 
trafił znowu do literatury, tym razem pośrednio. jego kielecki pałacyk stał się także 
natchnieniem dla stefana Żeromskiego, wybitnego polskiego prozaika, publicysty, 
dramaturga, pierwszego prezesa polskiego pen clubu, czterokrotnie nominowanego 
do nagrody nobla w dziedzinie literatury, któremu w pisanej Urodzie życia dostarczał 
malowniczych rysów zarówno rezydencji generała polenowa-czernowratskiego, jak 
i stancji piotra rozłuckiego18. 

muzeum tomasza zielińskiego w kielcach już nie istnieje, a jego zbiory, wbrew 
życzeniom i zamiarom właściciela, uległy po jego śmierci dość szybko rozproszeniu.  
do dzisiaj przetrwał jedynie przepiękny pałacyk z ogrodem przy ul. zamkowej, a wraz 
z nim przetrwała także pamięć zarówno o wspaniałej kolekcji jak i o nietuzinkowej po-
staci samego kolekcjonera. obrosła ona w legendę, potęgując rosnące z upływem czasu 
plotki i insynuacje. złożyły się na to tak bardzo „niejednoznaczne losy warszawskiego 
policmajstra i powiatowego kacyka – jednocześnie miłośnika sztuki i ojczystych staro-
żytności, przyjaciela zbieraczy i uczonych, mecenasa artystów”19.

zainteresowanie losami zbioru było powszechne: postulowano na ogół zachowanie 
go (zresztą zgodnie z wolą zielińskiego – nosił się on z zamiarem darowania swoich 
zbiorów krajowi) w całości dla dobra kultury narodowej. powracały projekty umiesz-
czenia zbiorów, a szczególnie galerii, w warszawie przy szkole sztuk pięknych20. tam 
kolekcja mogła stać się zalążkiem pierwszego, narodowego muzeum. jak pisał w swoich 
felietonach wieloletni redaktor naczelny „gazety warszawskiej” józef kenig – mogła to 
być pierwsza galeria publiczna, która „byłaby nowym i potężnym bodźcem dla sztuki, 

16  wojciech gerson, „kielce jako rozsadnik dążeń estetycznych”, w: Pamiętnik kielecki. Zbiór prac ku 
uczczeniu Adama Mickiewicza 1798-1898, (kielce: wydawnictwo Bronisława Bieńkowskiego,1901), 58. 

17  jakimowicz, „tomasz zieliński i jego zbiory”, 242.
18  tamże, 239-389.
19  tamże, 239.
20  szkoła sztuk pięknych w warszawie – uczelnia artystyczna otwarta w 1844 roku. wcześniej na 

uniwersytecie warszawskim (1816-1831) działał oddział sztuk pięknych. po kasacie uniwersytetu 
warszawskiego (1831) rosyjskie władze utworzyły szkołę sztuk pięknych przyłączoną do gimnazjum 
realnego (1844). posiadała trzy wydziały: architektury, rzeźby i malarstwa. po kasacie szkoły sztuk pięknych 
w 1865 roku została reaktywowana jako klasa rysunkowa. szkoła sztuk pięknych ponownie odrodziła się 
w 1904 roku – zob. ksawery piwocki, Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1964 (wrocław: 
zakład narodowy im. ossolińskich, 1965).
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równie jak nową i niepospolitą dla miasta ozdobą, byłaby nowym źródłem ukształcenia 
praktycznego dla artystów, wyrobienia smaku i zamiłowania dla widzów”21. 

aktem notarialnym w 1858 roku zbiory muzealne zostały oddane „w administrację  
i dozór” żony teofili zielińskiej22. „kalendarz kielecki” na rok 1868 „zachęcał turystów 
i miłośników sztuki do zwiedzania zbioru utrzymywanego we wzorowym porządku 
przez panią zielińską”23. niestety, zbiory ulegały powoli likwidacji, rozprzedawane 
drobnymi partiami lub pojedynczo24. 

Życie artystyczne kielc toczyło się w tamtym okresie również w innych salonach  
prowadzonych przez miejscową inteligencję miejską, skupiającą artystyczne i intelek-
tualne elity miasta. lokalne gazety „gazeta kielecka” i „kurier kielecki” publikowały 
artykuły i polemiki o artystycznych wydarzeniach gubernialnego miasta i społeczni-
kowskich ambicjach ożywienia intelektualnego środowiska.

gospodarze salonów należeli do dwóch pokoleń: starszego, które po klęsce powstania 
styczniowego stanowili dojrzali już ludzie, i młodszego, dla którego klęska powstania 
styczniowego była dopiero początkiem wchodzenia w życie. miłość do kraju i nienawiść 
do zaborcy były dwoma organicznymi składnikami ‘salonowej działalności’ kieleckiej 
inteligencji obu pokoleń. salony wypełniały w dużym stopniu pustkę kulturalną. w do-
mach kultywujących tradycje patriotyczne pod pozorem zebrań i gier towarzyskich 
poruszano najżywotniejsze dla narodu problemy, zapoznawano się z najcenniejszymi 
dziełami polskiej kultury narodowej, literackiej, muzycznej i artystycznej. Były też i ta-
kie salony, w których zainteresowania ich bywalców skupiały się głównie wokół sztuki.

21  józef kenig, „ogólny felieton”, Gazeta Warszawska 166, 182 (1858).
22  jakimowicz, „tomasz zieliński i jego zbiory”, 251 – zieliński miał już w 1857 roku zamiar oficjalnego 

darowania zbiorów krajowi, rozmyślał także nad sprzedażą całości. w marcu 1858 roku, leżąc już ciężko 
chory, zapisał testamentem na własność cały swój zbiór (z obowiązkiem spłacenia długów) swojemu 
dalekiemu krewnemu antoniemu Bronikowskiemu – obrońcy prokuratorii kieleckiej. ostatecznie przepisał 
prawa dzierżawy domu na żonę. zmarł w czerwcu 1858 roku. 

23  cyt. za: jakimowicz, „tomasz zieliński i jego zbiory”, 310; zob. „zbiór starożytności śp. tomasza 
zielińskiego w kielcach opisał j. łepkowski w warszawie u gebethnera 1860 r.”, Czas (1860), 261; Zbiór 
ś. p. Tomasza Zielińskiego w Kielcach. Oddział starożytności. Opisał Józef Łepkowski (warszawa: skład 
główny w księgarni g. gebethnera i spółki, 1860).

24  do końca 1858 roku spadkobierca kolekcji a. Bronikowski spłacił zaległości, część długów i koszty 
śledztw. później pojawiły się jeszcze inne należności, wykryto zawinione przez zielińskiego zaległości rat 
z pożyczek budowlanych udzielonych mieszkańcom powiatu kieleckiego. ponieważ należności te znacząco 
przerosły „masę inwentarzem urzędowym ustanowioną”, rozciągnięto dozór policyjny nad pozostałymi 
po zielińskim ruchomo ściami (1862), wstrzymując ostateczne ukończenie postępowania spadkowego do 
wyjaśnienia. wszystko to obciążało majątek zielińskiego zabezpieczony na spadku Bronikowskiego. po 
ostatecznych wyjaśnieniach część roszczeń pokryto najprawdopodobniej z licytacji zbiorów, a spora jeszcze 
pozostała część muzeum została wy wieziona do warszawy. zob. jakimowicz, „tomasz zieliński i jego 
zbiory”, 251-254. 
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po powstaniu styczniowym jednym z nich był salon jarońskich przy ul. Borzęckiej. 
dom wybitnego pianisty i kompozytora Feliksa jarońskiego (1823-1895)25 oraz jego 
żony stefanii z głowackich (1834-1907), siostry znakomitego polskiego malarza epoki 
romantyzmu jana nepomucena głowackiego26, przyciągał postacie ze świata kultury,  
będąc „gniazdem polskości, kultywującym sztukę na najwyższym, warszawskim po-
ziomie”27. związany był on rodzinnie i duchowo z wieloma znanymi osobami. należeli 

25  Feliks jaroński (placyd Franciszek Feliks jaroński) polski pianista, kompozytor i pedagog, bardzo 
ciekawa lokalna osobowość, wyznawca towianizmu. ogólne wykształcenie uzyskał w kielcach, następnie 
studiował prawo w warszawie. pobierał naukę gry na fortepianie pod kierunkiem polskiego kompozytora 
pochodzenia niemieckiego józefa elsnera, który był także nauczycielem Fryderyka chopina, patrz: jan 
prosnak, „jaroński Feliks (1823-1895)”, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 10, red. kazimierz lepszy 
(wrocław: zakład narodowy im. ossolińskich, 1962-1964), 639.

26  aneta oborny, Życie muzyczne Kielc 1814-1914 (kielce: wydawnictwo jedność, 2006) – podano 
błędnie na stronach 258 i 259 imię malarza jana nepomucena głowackiego: w tekście jest aleksander 
głowacki.

27  dzięki artystycznym związkom rodzinnym i towarzyskim w rodzinnym dworku jarońskich przy 
ulicy Borzęckiej, kielce zyskały łączność zarówno z warszawskim środowiskiem kultury jak i z miejscowymi 
utalentowanymi muzykami kształconymi przez F. jarońskiego oraz poprzez jego muzycznie uzdolnionych 
synów mieczysława i stanisława. w późniejszym nieco okresie gospodarzem tegoż salonu przy Borzęckiej był 
potomek Feliksa, wiktor jaroński (wiktor Bernard donat jaroński ), polski prawnik i polityk, poseł do dumy 
petersburskiej, sędzia sądu okręgowego, jedna z najwybitniejszych osobowości kielc pierwszych lat XX wieku. 

pałacyk zielińskiego – czasy współczesne, (źródło: https://pl.wikipedia.
org/wiki/pa%c5%82ac_tomasza_zieli%c5%84skiego_w_kielcach#/me-

dia/File:kiel25dsc_0249.jpg)
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do nich stryj kompozytora, ksiądz Feliks jaroński (1777-1827)28 – doktor teologii uni-
wersytetu krakowskiego, profesor filozofii, teologii moralnej i pisma św. w seminarium 
kieleckim, brat matki kompozytora, ksiądz michał hieronim juszyński (1760-1830)29 
– zasłużony polski bibliograf i poeta oraz szwagier malarz – wspomniany już jan ne-
pomucen głowacki (1802-1847)30. druga siostra jana n. głowackiego i s. jarońskiej 
– anastazja, była żoną równie znanego malarza rafała hadziewicza (1803-1886)31 – 
twórcy obrazów ołtarzowych, religijnych i portretów, autora kompozycji historycznych, 
który w swoim malarstwie czerpał wzory ze sztuki renesansowej i barokowej włoch. 
trzecia zaś siostra – ludwika, była kompozytorką i żoną polskiego przedsiębiorcy 
henryka gropplera (1822-1887), ciotecznego brata słynnego malarza, twórcy obrazów 
historycznych i batalistycznych oraz historiografa jana matejki32. 

oba salony, zarówno jarońskich jak i zielińskiego, były wyjątkowymi miejscami  
elitarnych spotkań, a ich gospodarze poprzez koneksje warszawskie udostępniali w nich 
kulturę daleko wyrastającą ponad tą, którą mogły samodzielnie stworzyć siły elit pro-
wincjonalnego miasta.

ale nie tylko one kształtowały oblicze kielc i współtworzyły jego atmosferę. waż-
ną rolę odgrywały także skromne, niewielkie salony, mieszczące się w prywatnych 
mieszkaniach kieleckich intelektualistów, urzędników, profesorów miejscowych szkół, 
a także rodzin wojskowych. Były miejscem zebrań, na których poruszano różne tematy, 
poszerzano wiedzę, zapoznawano z ciekawą lekturą patriotyczną, słuchano deklamacji 
i muzyki lub jedynie przy dźwiękach muzyki, przy dyskusjach intelektualnych ‘sycono’ 
się samą ich wytworną atmosferą33. dyrektor gimnazjum antoni Formiński (1802-1866) 

28  elżbieta aleksandrowska, „jaroński Feliks”, w: Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa 
do Młodej Polski przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t.2 (warszawa: wydawnictwa szkolne 
i pedagogiczne spółka akcyjna, 2001), 36-37, on-line http://rcin.org.pl/content/61304/wa248_80306_iii-
23-688_dawni-pisarze-2_o.pdf (dostęp 12.03.2019).

29  michał hieronim juszyński, https://pl.wikipedia.org/wiki/micha%c5%82_hieronim_
juszy%c5%84ski (dostęp 12.03.2019).

30  róża jodłowska, jan nepomucen głowacki 1802-1847, internetowy polski słownik Biograficzny 
https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jan-nepomucen-glowacki (dostęp12.03.2019).

31  jerzy malinowski, Malarstwo polskie XIX wieku (warszawa: dig, 2003), 93-95; jadwiga puciata-
pawłowska, Dzieje Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie (warszawa: towarzystwo 
przyjaciół m. szkoły sztuk zdobniczych i malarstwa, 1939-1940), 13-15; janusz derwojed, „hadziewicz 
rafał”, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających zmarłych przed 1966. Malarze, rzeźbiarze, 
graficy, t. 3 (wrocław: zakład narodowy im. ossolińskich, 1979), 6-10; elżbieta jeżewska, „artysta malarz 
rafał hadziewicz (1803-1886) – przed wystawą monograficzną”, Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 
22 (2006), 78-89.

32  oborny, Życie muzycznie Kielc, 257-280.
33  stanisław piołun-noyszewski, Stefan Żeromski, dom, dzieciństwo, młodość (kraków-warszawa: 

wydawnictwo j. mortkowicza, 1928), 140-141; adolf grabowski, „wspomnienia moje z gimnazjum 
kieleckiego”, w: Pamiętnik Koła Kielczan 1938, t. 8 (kielce-warszawa: nakładem koła kielczan, 1938), 54.

http://rcin.org.pl/Content/61304/WA248_80306_III-23-688_dawni-pisarze-2_o.pdf
http://rcin.org.pl/Content/61304/WA248_80306_III-23-688_dawni-pisarze-2_o.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Hieronim_Juszy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Hieronim_Juszy%C5%84ski
https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jan-nepomucen-glowacki
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organizował w swoim domu wieczorki muzyczne dla swoich trzech córek34. zebrania 
towarzyskie i wieczorki taneczne dla elity organizował w swoim domu w pierwszych 
latach popowstaniowych naczelnik powiatu kieleckiego leon gautier (1827-1873)35. 
o wieczorkach wokalno-muzycznych wspominał w swoich Dziennikach stefan Żerom-
ski: m.in. u państwa grabowskich36, w domu państwa czaplickich (pisarz mieszkał na 
stancji u pani czaplickiej – był korepetytorem) i u kierującego kielecką izbą skarbową 
rosjanina jakuba rzepiszewskiego (ok. 1827-1898), gdzie bywała czasami „arysto-
kracja moskiewska” i gimnazjaliści37. wieczory muzyczno-deklamacyjne odbywały się 
także w domu profesorstwa siemiradzkich (tomasz siemiradzki – nauczyciel gimna-
zjum kieleckiego, zasłynął jako obrońca polskości w szkole, był kuzynem sławnego 
malarza polskiego henryka siemiradzkiego – przedstawiciela akademizmu), głęboko 
zaangażowanych w działalność patriotyczną i ogniskującego zainteresowania zwłaszcza 
młodych gimnazjalistów wokół polskiej sztuki, poezji i muzyki ojczystej38. 

specyficznym rodzajem salonu były także kluby towarzyskie, zwane resursami 
(kluby resursowe). pierwszym takim klubem, bogato wyposażonym i spełniającym rolę 
klubu pol skiego, była resursa kupiecka otwarta w rynku (1864)39. od 1867 roku dzia-
łało w kielcach towarzystwo klubowe pod nazwą kieleckije ruskie sobranije, skupiało 
ono obywateli naro dowości rosyjskiej, głównie urzędników i nauczycieli40. 

w XiX stuleciu kielce nie były świadkiem zbyt wielu wydarzeń artystycznych. w li-
czebności i jakości tych, o których wyżej wspomniano wyprzedzały je inne podobne 
stolice regionalne: kalisz i płock. podobnie jak i w innych ośrodkach kraju, charakter 
kieleckich salonów dyktowany był gustami i poglądami politycznymi ich gospodarzy. 
Byli oni tymi, którzy zdobywając wyższą pozycję społeczną, wpływy i prestiż stawali 
się żywymi uczestnikami procesu kształtowania się nowej kultury mieszczańskiej 
przesyconej nowymi wartościami. wpływowi urzędnicy, zasłużeni artyści, aktywni 
pedagodzy skupiali wokół siebie przedstawicieli różnych grup społecznych, których łą-
czyły wspólne zainteresowania, kultura duchowa, ale i pozycja zawodowa, wokół której 
egzystowali. swoim stylem życia i zainteresowaniami kulturalnymi odbiegali wyraźnie 

34  gabriel wędrychowski, „kieleckie wspomnienia „hillerczyka”, w: Pamiętnik Koła Kielczan 1936-
1937, t. 7 (kielce-warszawa: nakładem koła kielczan, 1937), 81. 

35  „Dziennik Warszawski” 51 (1866), 640.
36  nazwisko grabowski było w kielcach popularne: chodziło albo o stanisława grabowskiego 

(nauczyciela muzyki w szkole wyższej realnej, potem w gimnazjum kieleckim) lub o zygmunta 
grabowskiego (urzędnika Banku polskiego) lub też o stanisława grabowskiego (byłego naczelnika skarbu); 
za: oborny, Życie muzycznie Kielc, 270.

37  stefan Żeromski, Dzienniki, t. 1, 272; Kielce w pamiętnikach i wspomnieniach z XIX wieku, oprac. 
adam massalski, marta pawlina-meducka (kielce: ktn, 1992), 52-53; „Gazeta Kielecka” 45 (1876), 4.

38  massalski, pawlina-meducka, Kielce w pamiętnikach, 197. 
39  guldon., massalski, Historia Kielc do roku 1945, 230.
40  pazdur, Dzieje Kielc 1864-1939, 14.
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od przeciętności. salony oprócz kulturotwórczej i intelektualno-towarzyskiej roli, były 
też reakcją na brak inicjatyw różnych miejskich instytucji.

lokalne gazety „gazeta kielecka” i „kurier kielecki” na swych łamach wciąż  
publikowały artykuły i polemiki o artystycznych wydarzeniach gubernialnego miasta 
oraz społecznikowskich ambicjach prób ożywienia intelektualnego środowiska.

outBreak oF the spiritual culture oF kielce at the turn oF the 19th 
and 20th century.

summary

kielce from the beginning of its history until the 17th century was the city of cracow bishops. 
they had a huge influence over the development of the city and all areas of life. the progressive 
urbanization of the 19th century and political developments fostered exception ally to create 
places where past of the nation could be exposed in the form of historical items that resembled 
a quest for independence. it was also placed in the trends of most of the euro pean countries 
in which the museums’ collections and collecting documented the culture and reinforced the 
awareness of nations.

polish domains were private actions in the field of collectibles. one of this was the  
activity of director of the district of kielce- thomas zielinski- the collector and the patron. 
close to 12-year-old stay in kielce from 1846-1858 was his intense activity. palace zielins-
ki in kielce have been visited by personalities from the warsaw pact dealing with art and  
culture, he hosted artists in his home and encouraged them to work. an impressive collection 
of stunning images and unique exhibits created by young artists hosted in chief’s habitation 
gave those cognitive opportunities and development of its own work (eg. j. szermentowski,  
F. kostrzewski). 

the works of proteges by zielinski adepts were placed also to his collection. wore with the 
intent to be donated to the country. notable were his contributions to kielce in terms of care of 
the monuments and his attention to the aesthetic appearance of the city. artistic life of kielce was 
underway in this period, also in lounges controlled by the urban intellectual and artistic gathering 
the intelligence elite of the city. local newspaper „periodical kielce” and “courier of kielce” 
published articles and polemics about the artistic events of the governor ship city and altercentric 
revival ambitions of intellectual environment.



piotr kondraciuk 
muzeum zamojskie w zamościu, muzeum nadwiślańskie w kazimierzu dolnym

od prywatnego miasta – twierdzy  
do prowincjonalnego garnizonu. meandry Życia 
kulturalnego zamościa w okresie zaBorów

Życie kulturalne miasta w okresie staropolskim 

zamość – renesansowe miasto – twierdza, założone w 1580 roku przez jana za-
moyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, wg projektu włoskiego archi-
tekta Bernarda moranda, zgodnie z zamierzeniami fundatora miał pełnić rolę nie tylko 
twierdzy obronnej, ale także ważnego ośrodka handlowego, naukowego i kulturalnego. 
celowi temu miały służyć: koncentracja dóbr ziemskich w formie ordynacji rodowej, 
liczne przywileje osadnicze dla kupców i rzemieślników, a w kontekście rozwoju nauki 
i kultury – utworzenie akademii zamojskiej – trzeciej wyższej uczelni kształcącej mło-
dzież na poziomie akademickim. 

akademia z podległą jej drukarnią akademicką, obdarowaną przywilejami królew-
skimi, stanowiła ośrodek życia naukowego, a także kulturalnego1.

głównym ośrodkiem kulturalnym był jednak dwór ordynata, gromadzący wokół 
siebie liczne grono artystów, głównie muzyków i zespoły teatralne, ale także malarzy, 
rzeźbiarzy i architektów. 

zamówienia artystyczne dla potrzeb rozwijającego się miasta i ordynacji lokowano  
w ważnych ośrodkach artystycznych, jak np. w weneckiej pracowni domenica tinto-
retto2, sprowadzano także do zamościa wybitnych artystów do realizacji konkretnych 
zleceń. dla ordynatów zamoyskich pracowali tacy artyści jak santi gucci3, wilhelm van 

1  adam andrzej witusik, „zamojskie „ateny””, w: Spojrzenia w przeszłość Lubelszczyzny, red. kazimierz 
myśliński, adam andrzej witusik (lublin: uniwersytet marii curie-skłodowskiej, 1974), 59-75.

2  zob. jerzy kowalczyk, „kłopoty jana zamoyskiego z weneckim malarzem (o obrazach domenica 
tintoretta dla kolegiaty w zamościu)”, w: Studia i Materiały Lubelskie, t. 6 (lublin: muzeum lubelskie, 
1972), 7-26.

3  stanisław tomkowicz, „ordynaci zamoyscy i sztuka”, Teka Zamojska 4 (1920), 52.
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den Blocke4, tomasso dolabella5, a następnie jego uczeń jan kasiński6, jan chrzciciel 
Falconi 7, w późniejszym okresie ludwik de silvestre, łukasz smuglewicz8, Franciszek 
Bruder9, rafał hadziewicz10, wojciech gerson i wielu innych.

szczególne miejsce na dworze ordynackim odgrywał teatr. warto w tym miejscu 
wspomnieć chociażby o zainteresowaniach teatralnych jana zamoyskiego11, czy też 
jego wnuka, jana iii zamoyskiego zwanego sobiepanem12. za rządów w zamościu 
tego ostatniego miasto było prężnym ośrodkiem życia artystycznego. w organizację 
przedstawień teatralnych zaangażowani byli profesorowie i studenci akademii za-
mojskiej. w zamościu w roku 1662 odbyła się premiera polskiego przekładu Cyda 
corneille’a, dokonanego przez morsztyna, dwa lata wcześniej niż na dworze królew-
skim w warszawie. spektakl przygotowali studenci akademii pod kierunkiem rektora 
Bazylego rudomicza. wystawiony był na dworze ordynata, ale spektakle prezentowano 
też w kolegiacie i akademii. w latach 1661-1671 studenci zamojscy wystawili kilka 
sztuk o tematyce mitologicznej i panegiryki, popularne były też misteria męki pańskiej. 
akademia zamojska zatrudniała instruktora śpiewu, który prowadził chór i kapelę 
akademicką13. zainteresowanie teatrem przejawiała też żona ordynata, maria kazimiera 
(późniejsza żona króla jana iii sobieskiego). tradycja głosi, że kościółek na wyspie 
w zwierzyńcu pod zamościem miał być przerobiony z dawnego teatru pałacowego żony 
jana zamoyskiego14. oprócz spektakli teatralnych organizowano także koncerty wokal-
ne i popisy lutnicze. należy zaznaczyć, że tradycje organizowania spektakli teatralnych 
były obecne, w różnej skali, na dworach wszystkich ordynatów. spektakl teatralny był 

4  jerzy kowalczyk, „projekty i realizacje wystroju kolegiaty zamojskiej w i połowie XVii w.”,  
w: W kręgu badań nad sztuką polską, red. karol majewski (lublin: katolicki uniwersytet lubelski, 1983), 51.

5  władysław tomkiewicz, „obrazy dolabelli w kraśniku”, Biuletyn Historii Sztuki 2 (1961), 136-148.
6  piotr kondraciuk, „włoskie inspiracje malarstwem sakralnym na obszarze ordynacji zamojskiej  

w 1 połowie XVii wieku”, w: „Pod niebem Północy”. Z dziejów polsko-włoskich związków artystycznych, 
red. tenże (zamość: muzeum zamojskie, 2010), 32-38.

7  kowalczyk, „projekty”, 54.
8  stanisław tomkowicz, „ordynaci zamoyscy i sztuka”, cz. ii, Teka Zamojska 5 (1920), 69.
9  konrad ajewski, „Franciszek Bruder – malarz wedut zamościa”, Zamojski Kwartalnik Kulturalny  

2 (1993),45-46.
10  piotr kondraciuk, „rafał hadziewicz i jego dzieła na zamojszczyźnie”, Zamojski Kwartalnik 

Kulturalny 1 (2017), 48-51.
11  zob. jerzy kowalczyk, „sławne theatrum na weselu podkanclerzego jana zamoyskiego (o inscenizacji 

„odprawy posłów greckich” w 1578 r.)”, Pamiętnik Teatralny 3 (1964), 242-251. 
12  jerzy kowalczyk, wanda roszkowska, „teatr jana zamoyskiego „sobiepana””, Pamiętnik Teatralny 

3 (1964), 155-270. 
13  władysław Froch, marian l. klementowski, „wstęp”, w: Bazyli rudomicz, Efemeros czyli Diariusz 

prywatny pisany w Zamościu w latach 1656-1672 (lublin: uniwersytet marii curie-skłodowskiej, 2002), Xiii.
14  stanisław dąbrowski, „teatr w lublinie i teatry w lubelskiem 1860-1880”, w: Pamiętnik Lubelski,  

t. i (lublin: towarzystwo przyjaciół nauk, 1930), 327.
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swego rodzaju świętem sztuki, ponieważ w produkcję spektaklu zaangażowani byli 
malarze, rzeźbiarze i architekci, którzy projektowali i wykonywali dekoracje. 

w zamościu organizowano także wystawy sztuki. jednym z wystawców był piotr 
parys, malarz nadworny wiśniowieckich, który w 1740 roku zaprezentował 300 swoich 
obrazów ukazujących martwe natury, pejzaże, sceny z polowań, mitologię15. 

Życie kulturalne zamościa w XiX wieku

po roku 1772, kiedy w wyniku i rozbioru polski zamość znalazł się w granicach za-
boru austriackiego, życie kulturalne miasta zostało znacznie ograniczone. podupadająca 
coraz bardziej akademia zamojska została skasowana w roku 1784, razem z innymi 
instytucjami kościelnymi w mieście16. rolę byłej akademii przejęło utworzone przez 
władze austriackie za aprobatą ordynata andrzeja zamoyskiego liceum królewskie, 
przemianowane później na liceum, a następnie szkołę wojewódzką. realizowany 
program odpowiadał niemal zakresowi kształcenia akademickiego. zatrudniono specja-
listyczną kadrę, a w programie nauczania znalazły się przedmioty artystyczne17. począ-
tek XiX wieku przyniósł próbę odrodzenia życia kulturalnego w mieście. w zamyśle 
stanisława kostki zamoyskiego rolę centrum kulturalnego miał pełnić pałac ordynatów, 
do którego przebudowy ordynat przymierzał się zaraz po objęciu ordynacji w 1800 roku. 
wg różnych projektów pałac miał pomieścić teatr, bibliotekę, galerię obrazów i muzeum 
na piętrze, gdzie ordynat zamierzał zgromadzić i wyeksponować zbiory i pamiątki ordy-
nackie18. zainteresowania muzyką i teatrem zarówno ordynata, jak i jego małżonki, zofii 
z czartoryskich, były szeroko znane. dość zaznaczyć, że wspierali oni uczniów szkoły 
dramatycznej przy teatrze narodowym w warszawie, a w pałacu Błękitnym częstym 
gościem zamoyskich był też młody Fryderyk chopin19. wprawdzie w zamościu 
ostatecznie nie doszło do przebudowy pałacu ordynackiego, w związku z planowaną 
sprzedażą miasta, ale ordynat nie zapomniał o swoich planach teatralnych, wykupując 
na ten cel budynek po opuszczonym kościele ormiańskim i darowując go miastu20. 
po roku 1821, kiedy zamość został sprzedany rządowi królestwa polskiego i z pry-

15  jerzy kowalczyk, „sztuka zamościa w okresie rokoka”, Rocznik Zamojski i (1984), 175-196.
16  zob. jan karol kochanowski, Dzieje Akademii Zamojskiej (kraków: w.l. anczyc i spółka, 1899-

1900), 330-345.
17  Bogdan szyszka, „szkoły imienia zamoyskich – kontynuacja tradycji akademii zamojskiej”,  

w: W kręgu akademickiego Zamościa, red. henryk gmiterek (lublin: uniwersytet marii curie skłodowskiej, 
1996), 323-324.

18  konrad ajewski, Stanisława Kostki Zamoyskiego życie i działalność 1775-1856 (warszawa: 
towarzystwo naukowe warszawskie, 2010), 196-200.

19  tamże, 280-286.
20  andrzej kędziora, Encyklopedia Miasta Zamościa (zamość: jn profil i greenart jacek kardasz, 

2012), 309.
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watnego miasta stał się twierdzą rządową21, ulokowany w mieście garnizon wymagał 
zabezpieczenia rozrywki dla kadry oficerskiej i żołnierzy. taką formą rozrywki stały się 
organizowane przedstawienia teatralne. spektakle odgrywały wędrowne trupy aktorów. 
zamość nie posiadał budynku teatralnego (kościół ormiański, który przeznaczony był 
na ten cel został rozebrany w 1826 roku). spektakle odgrywano w różnych miejscach, 
ale doskonale do takiej aranżacji nadawały się obiekty forteczne – „kazamata lubelska”, 
„kawalier nr 1”22. o jednym z nich tak pisze aktor jan aśnikowski:

 […] teatr wybudowany był w kazamacie kawalieru lwowskiego, daleko większej  
i obszerniejszej, ale też i wygodniejszej. prócz krzeseł i parteru zbudowaną była wyso-
ka, obszerna galeria, o kilka łokci odsłoniona od okien, wychodzących na most lwowski. 
scena znajdowała się w środku kazamaty, a za nią skład dekoracyj i garderoby dyrek-
torskiej, przy tym obszerne zostawało miejsce tak na męską, jak i damską garderobę23.

spektakle odbywały się również w budynku byłej akademii, a także w zamknię-
tym kościele bonifratrów, w którym zorganizowano później malarnię teatralną. 
do zamościa teatry przyjeżdżały z większych miast, głównie z lublina i lwowa. 
w latach 1827-1832 odbywają się niemal regularne spektakle teatralne. przybywają 
wtedy do zamościa trupy nowińskich, aśnikowskiego, chełchowskiego, goszcząc 
po kilka miesięcy i dając regularne spektakle, nawet dwa razy w tygodniu24. na jed-
nym ze spektakli był obecny car mikołaj, przyjmowany uroczyście w zamościu po 
koronacji na króla polski, który po przedstawieniu nagrodził aktorów pieniężnie25. 
wędrowne grupy aktorów pozostawały w mieście kilka sezonów i stąd kierowały 
się do okolicznych miasteczek: hrubieszowa, Biłgoraja, krasnegostawu i kra-
śnika. w zamościu aktorzy zatrzymywali się często na dłużej. miało to związek  
z zapotrzebowaniem garnizonu, którego kasjerzy sztabowi wypłacali aktorom regularnie 
comiesięczne gaże. opisane przez aśnikowskiego pomieszczenie teatralne w zaada-
ptowanym wnętrzu kazamaty obok bramy lwowskiej stanowiło znakomite miejsce do 
odgrywania przedstawień teatralnych. Było tu również wydzielone pomieszczenie do 
składowania dekoracji i rekwizytów, a także przestronne garderoby. rzec można, był to 
gotowy teatr, w którym grywano regularne przedstawienia, nawet dwa razy w tygodniu. 
co kilka miesięcy zmieniały się tylko grupy teatralne. kiedy w czerwcu 1832 roku pod-
czas pobytu w zamościu trupy tomasza chełchowskiego wybuchł w teatrze pożar, który 
strawił wszystkie akcesoria teatralne i garderoby, nastąpiła dłuższa przerwa w realizacji 

21  Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 7, nr 29, 113.
22  dąbrowski, „teatr w lublinie”, 330.
23  tenże, „wstęp”, w: stanisław krzesiński, Koleje życia czyli materiały do historii teatrów 

prowincjonalnych (warszawa: państwowy instytut wydawniczy, 1957), 8.
24  tenże, „teatr w lublinie”, 331.
25  tamże.
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spektakli. nie wiemy, czy odbudowano zniszczone miejsce, czy też zaadaptowano na 
potrzeby teatralne inny obiekt. kolejne informacje o grupach teatralnych w zamościu 
notujemy w latach: 1850 występy Biernackiej, 1860 występy F. ratajewicza – już 
w gmachu dawnej akademii zamojskiej26.

po likwidacji twierdzy w 1866 roku i przeniesieniu garnizonu na przedmieścia za-
potrzebowanie na spektakle teatralne nie zmniejszyło się, ale nastąpiła siedmioletnia 
przerwa, spowodowana być może reorganizacją ośrodka miejskiego i powrotem do 
miasta instytucji cywilnych. Życie kulturalne ożywiło się po roku 1875, kiedy do zamo-
ścia przybyła grupa teatralna Feliksa stobińskiego. odgrywano coraz więcej spektakli. 
w 1876 roku, podczas trzymiesięcznego pobytu w mieście, stobiński dał aż 32 spektakle. 
w zamościu występowała znana aktorka anna gostyńska z domu dudtów, która przez 
pewien czas kierowała przebywającym w zamościu teatrem wędrownym. repertuar 
grany w mieście był niezwykle bogaty i różnorodny. w latach 1860-1880 wystawiono 
przeszło 100 tytułów komediowych i dramatycznych, wśród których znalazły się sztuki 
Fredry czy też tłumaczone z francuskiego sztuki george sand27. 

duże zainteresowanie teatrem doprowadziło do wybudowania w mieście budynku 
teatralnego. wzniósł go w roku 1897 zamojski stolarz konstanty ptaszyński (1858-
1918), wg projektu zamojskiego architekta władysława siennickiego (1837-1927), 
przebudowując na ten cel swój warsztat stolarski. na parterze budynku znajdowała się 
widownia na 160 miejsc, bufet, duża scena oraz garderoby dla artystów. na piętrze był 
amfiteatr z 44 siedziskami, osiem lóż oraz pokoje dla aktorów. do lóż wspartych na 
żeliwnych słupach prowadził korytarz z żeliwnymi schodami. teatr ten wynajmowany 
był wędrownym grupom teatralnym, w jego pomieszczeniach odbywały się też koncerty 
i bale28. oprócz teatrów objazdowych, w zamościu odbywały się też amatorskie przed-
stawienia teatralne, grywające sporadycznie, głównie na cele charytatywne. w latach 
80. XiX wieku przedstawienia urządzał „staropolski dom rejentostwa strzyżowskich”. 
w roku 1906 utworzono towarzystwo muzyczno-dramatyczne, które wystawiało 
głównie jednoaktówki, francuskie farsy, ale też sztuki Fredry, rydla, korzeniowskiego. 
towarzystwo to, skupiające głównie miejscową inteligencję i okolicznych ziemian 
wspierało inicjatywy, promujące różne formy działalności kulturalnej. początkowo 
towarzystwo organizowało spektakle w teatrze ptaszyńskiego, natomiast w 1911 roku 
miało już swoją siedzibę w domu centralnym (tzw. centralce), gdzie organizowano 
różne imprezy artystyczne: występy taneczne, koncerty muzyczne, spektakle teatralne 
oraz spotkania literackie29. odbywały się one w sali kinowej pierwszego zamojskiego 

26  tamże.
27  agnieszka szykuła-Żygawska, „widowiska teatralne i aktorzy w XiX-wiecznym zamościu”, Zamojski 

Kwartalnik Kulturalny 2 (2012), 36.
28  tamże, 35.
29  piotr jan zieliński, Zamość w latach 1914-1918. Renesans Miasta (krasnystaw: piotr jan zieliński, 

2009), 113-114.
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kinematografu, założonego pod firmą „oaza” przez juliana kasprzyckiego (1864-1923) 
w 1908 roku30. w roku 1905 pojawił się amatorski teatr żydowski miejscowej inteligen-
cji kierowany przez Berisza Bekermana, który grywał sztuki w języku jidysz31. 

ważnym faktem w życiu kulturalnym zamościa i okolic było powstanie w 1880 roku 
orkiestry symfonicznej. jej założycielem był karol namysłowski (1856-1925), który po 
ukończeniu studiów w instytucie muzycznym w warszawie i krótkim okresie pracy w in-
stytucie dla ociemniałych powrócił do podzamojskich chomęcisk, gdzie spośród okolicz-
nych uzdolnionych włościan zorganizował orkiestrę, sam ucząc ich muzyki i opracowując 
repertuar. w 1881 roku zespół zaczął występować pod nazwą orkiestra włościańska. 
pierwszy koncert publiczny orkiestra dała w zamościu, we wspomnianym już teatrze 
ptaszyńskiego, następnie w lublinie, izbicy, krasnymstawie, radomiu, kielcach. pod 
koniec 1885 roku orkiestra otrzymała zaproszenie na koncert w warszawie, gdzie została 
entuzjastycznie przyjęta. jednocześnie, ze względu na narodowy repertuar, władze carskie 
zakazały jej dalszego koncertowania. przełomowym rokiem dla orkiestry był 1891, kiedy 
karol namysłowski otrzymał wraz z zespołem zaproszenie do spały przez cara aleksan-
dra iii, który po koncercie podarował namysłowskiemu złoty pierścień z brylantem i dał  
na piśmie zezwolenie na koncertowanie w całym imperium rosyjskim. Było to niezwykle 
ważne wydarzenie, dające możliwość praktycznie nieograniczonego promowania kultu-
ry polskiej w całym imperium. w 1895 roku orkiestra koncertowała w petersburgu, 
a w latach 1901-1913 odbyła tournée artystyczne po rosji. równocześnie namysłowski 
koncertował także w imperium austrowęgierskim, dając 119 koncertów w wiedniu, 
pradze oraz 59 miastach galicji. karol namysłowski jest autorem ok. 300 utworów. 
są to głównie tańce i pieśni oparte na motywach ludowych regionu zamojskiego i po-
łudniowej lubelszczyzny, hejnały, utwory religijne i okolicznościowe. część z nich, 
będąca w rękopisach zaginęła podczas wojen32. karol namysłowski interesował się też 
malarstwem. zgromadził ok. 400 obrazów. sam też trochę malował33. warto podkreślić, 
że orkiestra karola namysłowskiego funkcjonuje do dziś, już jako profesjonalna orkie-
stra symfoniczna.

działalność artystyczna w zakresie sztuk plastycznych prezentowała się znacznie 
skromniej, a w 2 połowie XiX wieku praktycznie nie istniała. wraz z wyprowadzeniem 
się z zamościa dworu ordynackiego i zajęciem miasta przez wojsko nie było instytucji, 
która mogłaby skupiać wokół siebie przedstawicieli sztuk plastycznych. rolę tę pełniła 
wcześniej, oprócz dworu ordynackiego, akademia zamojska, a po jej likwidacji w 1784 

30  tamże, 122-123.
31  kędziora, Encyklopedia, 703.
32  aleksander Bryk, Karol Namysłowski i jego orkiestra (lublin: wydawnictwo lubelskie, 1980).
33  namysłowski z każdej podróży przywoził jakiś obraz, grafikę lub inne dzieło sztuki jako pamiątkę. 

kilka obrazów z jego kolekcji posiada w swoich zbiorach muzeum zamojskie, część obrazów o tematyce 
religijnej podarował kompozytor kościołowi w starym zamościu.
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roku powstałe w oparciu o jej siedzibę i kadry liceum królewskie34. w zamojskim 
liceum królewskim przywiązywano dużą wagę do nauki rysunku. świadczy o tym 
przetłumaczony z języka francuskiego i wydany w zamościu w 1805 roku podręcznik 
rysunku i malarstwa francuskiego malarza jeana François Bosio, Fundamenta począt-
kowe reguł rysunkowych35. wykładowcami tego przedmiotu byli też włoscy architekci 
– henryk ittar i jego brat, Benedykt36. po przeniesieniu siedziby szkoły do pobliskiego 
szczebrzeszyna poziom kształcenia w zakresie rysunku znacznie się obniżył. w la-
tach 20. i następnych nie było już etatowego profesora od tego przedmiotu, a zajęcia 
prowadzone były przez jednego z uczniów starszej klasy, józefa dzaczkowskiego37. 
tymczasem w twierdzy zamojskiej, po rozpoczęciu jej modernizacji w latach 20. XiX 
wieku przez korpus inżynierów wojsk królestwa polskiego znaleźli się wśród oficerów 
architekci, którzy zajmowali się także amatorsko malarstwem. jednym z nich był jan 
paweł lelewel (1796-1847), który pozostawił po sobie znaczną ilość szkiców rysunko-
wych i akwarel dokumentujących ówczesny stan zabudowy miejskiej oraz różne fazy 
przebudowy38. w zamościu w latach czterdziestych przebywał też znany warszawski 
malarz, marcin zaleski (1796-1877), malujący panoramy twierdzy i wybrane obiekty. 
Być może malował także dekoracje do odbywających się w zamościu przedstawień 
teatralnych. nie mamy wprawdzie potwierdzeń źródłowych tego faktu, ale doświadcze-
nie malarza jako dekoratora w warszawskim teatrze wielkim pozwala na wysunięcie 
takiej hipotezy, tym bardziej, że malarz pracował w zamościu na zlecenia rządu. oprócz 
wojskowych i urzędników malarstwem zajmowali się także więźniowie zamojskiej 
twierdzy, którzy mieli ograniczoną swobodę poruszania się w mieście. jednym z nich 
był józef wilczyński, który pozostawił po sobie rysunki kamienic w rynku i ratusza39. 
w 2 połowie XiX wieku działalność artystów malarzy w zamościu zanika, a ich rolę 
przejmują amatorzy. najaktywniejszym z nich był jan korba (1874-1945), malarz i la-
kiernik, który w 1898 roku założył warsztat malarsko-lakierniczy, zajmujący się głównie 
malowaniem szyldów. w późniejszym okresie rozbudował zakład, który zajmował się 

34  Bogumiła sroczyńska, „gmach akademii zamojskiej i jego służba miejscowemu szkolnictwu  
w 2 połowie XViii wieku”, Region Lubelski 1 (3) 1986 (1990), 135.

35  autorem tłumaczenia był nauczyciel rysunku i architektury, a także oficer w korpusie inżynierów, 
wojciech gutkowski (1775-1826). zob. marian tyrowicz, „gutkowski wojciech”, Polski Słownik Biograficzny, 
t. 9, red. kazimierz lepszy (wrocław: zakład narodowy im. ossolińskich, 1960-1961), 182-183.

36  Bogumił sawa, Akademia Zamojska 1594-1994 (zamość: zamojska oficyna wydawnicza „sawa”, 
1998), 70-71.

37  zygmunt klukowski, Dawne Szkoły im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie (1811-1852). Zarys dziejów 
(zamość: drukarnia sejmikowa, 1927), 18. 

38  zob. wojciech przegon, Krajobrazy XIX-wiecznego Zamościa w akwarelach i rysunkach Jana Pawła 
Lelewela (kraków: akapit, 1997).

39  o sztukach plastycznych w zamościu w XiX w. pisałem szerzej w innym miejscu. zob. piotr 
kondraciuk, „artyści w XiX-wiecznym zamościu”, Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1/2 (1995), 65-69.
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także produkcją resorowanych bryczek. korba malował portrety mieszkańców, a także 
pejzaże i widoki. wykonywał także dekoracje do przedstawień teatralnych40. 

edward kopciŃski i odrodzenie Życia kulturalnego 
w zamościu po 1916 roku

data wybuchu i wojny światowej, a zwłaszcza rok 1915, w którym w wyniku 
działań wojennych z zamościa ewakuowały się wojska rosyjskie i wkroczyły oddziały  
austro-węgierskie, okazał się przełomowym dla rozwoju życia kulturalnego i artystycz-
nego w mieście. w 1916 roku reaktywowano w zamościu szkolnictwo polskie, powołu-
jąc gimnazjum realne i seminarium nauczycielskie z pełnym programem nauczania na 
poziomie szkół średnich41. w tym roku przybył do zamościa malarz edward kopciński 
(1880-1938), rozpoczął tu pracę jako nauczyciel rysunku, wiążąc się z miastem i szko-
łą do końca życia. kopciński, urodzony w 1880 roku w miechowie, ukończył studia 
malarskie w akademii sztuk pięknych w krakowie, studiując u teodora axentowicza 
i józefa mehoffera. studia uzupełniał w paryżu i monachium. w latach 1912-1913 był 
nauczycielem rysunku w gimnazjum polskim w wiedniu42. Był świetnym kolorystą. 
malował portrety, martwe natury, pejzaże, a także architekturę zamościa. uczestniczył 
w wystawach w krakowie, lwowie, warszawie i zakopanem. w zamościu w 1919 roku 
zorganizował pierwszą po wielu latach wystawę malarstwa – wystawiał swoje obrazy. 
jako nauczyciel, cieszył się ogromnym autorytetem wśród uczniów. chętnie dawał 
lekcje manier i dobrych obyczajów, a w towarzystwie uznawany był za arbitra elegancji 
i wyrocznię w sprawach mody męskiej. Był autorem wystroju wnętrz w pomieszcze-
niach ratusza i tzw. domu centralnego. chętnie wygłaszał odczyty z historii sztuki, 
architektury i estetyki, które zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem. inicjował 
powstanie ważnych stowarzyszeń kulturalnych, jak koło miłośników książki czy też 
polskie towarzystwo turystyczne. cała działalność kulturalna i artystyczna edwarda 
kopcińskiego wykracza już poza ramy zakreślone tematem niniejszej artykułu. nie 
mniej jednak, postać ta zasługuje na uwagę, ponieważ to dzięki jego inicjatywom, pod-
powiedziom i zaangażowaniu powstały w zamościu w dość krótkim czasie po odzyska-
niu niepodległości różnorodne formy bogatej działalności kulturalnej: zorganizowane 
od podstaw muzeum, Biblioteka, teatry amatorskie, jedno z pierwszych w polsce koło 
miłośników książki i inne. jako pedagog wykształcił też wielu malarzy i architektów, 
którzy już po ii wojnie światowej kształtowali życie kulturalne miasta.

40  kędziora, Encyklopedia , 300. 
41  zob. Bogdan szyszka, Szkolnictwo Zamościa w dwudziestoleciu międzywojennym (warszawa: 

państwowe wydawnictwo naukowe, 1987), 21-24.
42  kędziora, Encyklopedia, 299-300.
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From the priVate town – Fortress to a proVincial garrison. mean-
ders oF the cultural liFe oF zamośĆ during the period oF partitions

summary

zamość – a renaissance town – fortress, founded in 1580 by jan zamoyski, chancellor and 
the great crown hetman, according to a project of the italian architect Bernardo morando, as 
intended by the founder, it was to play the role of not only a defensive fortress, but also an impor-
tant commercial, scientific and cultural centre. this purpose was to be served by the concentration 
of landed estates in the form of family law, numerous settlement privileges for merchants and 
craftsmen, and in the context of the development of science and culture – the creation of the 
zamość academy – the third higher education institution educating young people at the academic 
level. the main cultural centre was the ordinate’s court, which gathered around them a large 
group of artists, mainly musicians and theater groups, but also painters, sculptors and architects.

the author outlines the cultural life of the city in the circle of the patronage of the zamoyski 
family in the aspect of various forms of artistic activity. he also draws attention to the cul-
ture-forming role of the zamość academy. with the first partition of poland in 1772, the cultural 
life of the city dies down, and the attempts to create a theater hall, museum and library in the 
reconstructed palace remain in the sphere of projects. after the sale of zamość to the government 
of the kingdom of poland in 1821, the city becomes a military garrison, which is visited by 
wandering theater groups, giving seasonal performances. other artistic activity is developing 
in a vestigial form. after the liquidation of the fortress in 1866 and the transfer of the garrison 
to the suburbs, an amateur artistic movement in the city begins to revive. after the announce-
ment of the tolerant event in 1905, cultural societies are established, which organize concerts, 
theater performances and literary meetings. the first cinemas were created. an important fact 
in the cultural life of zamość and the surrounding area was the creation in 1880 of a symphony 
orchestra. its founder was karol namysłowski, who from among the local gifted peasants or-
ganized the orchestra, teaching them their music and developing the repertoire. the date of the 
outbreak of world war i, especially 1915, when as a result of military operations in zamość the 
russian troops evacuated and austro-hungarian troops entered, turned out to be crucial for the 
development of cultural and artistic life in the city. in 1916, polish education was reactivated in 
zamość, establishing the junior high school and the teachers’ seminar with a full curriculum 
at the secondary school level. this year, painter edward kopciński came to zamość, he began 
work as a drawing teacher, associating with the city and school until the end of his life. thanks to 
his initiatives and involvement, various forms of rich cultural activity were created in zamość in 
a relatively short time after regaining independence: a museum organized from scratch, library, 
amateur theaters, one of the first in poland the society of the Books Friends (koło miłośników 
książki) and many others. as an educator, he also educated many painters and architects who 
shaped the city’s cultural life after the second world war.  



anna maniakowska-sajdak, anna ozaist-przyByła 

nie tylko majolika. ksiąŻĘ michał piotr radziwiłł 
– inicjator, moderator i mecenas działaŃ 
artystycznych, twórca wystroju kościoła 
w nieBorowie

ksiąŻĘ michał piotr radziwiłł

dobra nieborowskie, położone w centralnej polsce, między łodzią a warszawą, od 
roku 1774 do roku 1945 były własnością książęcego rodu radziwiłłów. w 1879 roku 
dobra te nabył od swego stryja zygmunta 26-letni wówczas książę michał piotr (1853-
1903), dziedzic dóbr szpanowskich na wołyniu. przyczyną zakupu był z jednej strony 
ogromny sentyment młodego księcia do nieborowa jako miejsca pamięci po najznamie-
nitszych członkach rodziny. z drugiej zaś strony – zakup spowodowany był zamiarem 
podźwignięcia majątku, który przez nieudolne gospodarowanie stryja zygmunta ulegał 
stopniowej dewastacji. 

dzięki sprawnemu zarządzaniu michał piotr zatrzymał proces upadku gospodarczego 
dóbr oraz doprowadził do świetności pałac nieborowski wraz z otoczeniem. działalność 
księcia znacznie wykraczała jednak poza pracę na rzecz własnego majątku. wszechstron-
nie uzdolniony i dobrze wykształcony, interesował się literaturą, sztuką i rzemiosłem  
artystycznym, uczęszczał nawet na zajęcia rysunkowe. w latach 1896-1902 był redaktorem 
i wydawcą „Biblioteki warszawskiej”, publikował w „czasie” i „tygodniku ilustrowa-
nym”. w jego pisarskim dorobku znalazły się zbiory nowel i powieści o tematyce społecz-
no-obyczajowej, utwory sceniczne, wiersze, teksty krytyki artystycznej. od 1893 roku 
książę był członkiem towarzystwa zachęty sztuk pięknych, zorganizował kilka wystaw 
artystycznych. Był prezesem komitetu budowy pomnika adama mickiewicza w warszawie  
i członkiem spółki, która wprowadziła do warszawy tramwaje konne. szczególne miej-
sce w aktywności społecznej księcia michała piotra zajmowała działalność filantropijna, 
mająca podłoże w jego głębokiej religijności. niezwykle czynnie uczestniczył w pra-
cach warszawskiego towarzystwa dobroczynności. wspomagał majątkowo sierocińce 
i ochronki. wraz z żoną marią ufundował w warszawie zakład wychowawczy połączo-
ny z nauką zawodu dla osieroconych chłopców, nazwany „nazaretem”, funkcjonujący 
później także w łowiczu. małżonkowie stali się także fundatorami kilku kościołów. 

anna piwkowska, autorka pracy badawczej poświęconej działalności michała piotra 
radziwiłła ocenia, że zaangażowanie księcia w publiczne sprawy społeczne, kulturalne 
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i gospodarcze stawia jego osobę w pierwszym rzędzie zasłużonych dla kraju działaczy 
pozytywizmu warszawskiego1. 

wiele o charakterze księcia mówią również jego listy, szczęśliwie zachowane  
w archiwum głównym akt dawnych2, przede wszystkim listy do matki, jadwigi 
z sobańskich, w liczbie 12713, pisywane regularnie 2-3 razy w tygodniu pomiędzy 
latami około 1876-1896 (część listów niedatowana). poza świetnym przyczynkiem do 
charakterystyki księcia i epoki, w której żył, są one też cennym źródłem informacji 
o jego działalności.

 
manuFaktura majoliki

w samym nieborowie, pełen energii i pomysłów na polepszenie sytuacji majątku 
nieborowskiego po jego zakupie, książę michał piotr zainicjował szereg przedsięwzięć. 
Bez wątpienia jednym z ciekawszych jest założenie przy pałacu nieborowskim ma-

1  anna piwkowska, Michał Piotr Radziwiłł, zapomniany pozytywista warszawski, niepublikowana praca 
magisterska napisana na wydziale Filologii polskiej uniwersytetu warszawskiego, 1987, pod kier. prof. 
romana taborskiego i prof. andrzeja makowieckiego, mps, 90.

2  archiwum główne akt dawnych (dalej: agad) w warszawie, zespół archiwum radziwiłłów 
z nieborowa (dalej: arn) korespondencja (dalej kor.), seria i, listy michała piotra radziwiłła do matki 
jadwigi z sobańskich (dalej listy do matki), sygn. 52, cz. V-Xi.

3  andrzej szczepaniak, Michała Piotra Radziwiłła o majolice nieborowskiej słów kilka w listach do matki, 
w: Nieborów i Arkadia, 70 lat Muzeum. Księga pamiątkowa, red. regina gromacka, agnieszka morawińska 
(nieborów: muzeum w nieborowie i arkadii, 2015), 393.

michał piotr radziwiłł

przyjazd michała piotra radziwiłła i jego żony marii 
do nieborowa [szkic michała piotra radziwiłła ze zbiorów 

muzeum w nieborowie i arkadii, alb. 52, 86.]
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nufaktury majoliki. w grudniu 1881 roku książę uruchomił mianowicie w nieborowie 
fabrykę fajansów artystycznych i pieców kaflowych mając na względzie „stworzenie 
nowej sztuki narodowej i przemysłu krajowego”4. nieborowska manufaktura ma zna-
czący wkład w dzieje polskiego rzemiosła artystycznego. uznawana jest przez badaczy 
– co szczególnie podkreśla Bożena kostuch – za ilustrację tendencji historyzujących 
obecnych w tamtym czasie w ceramice europejskiej i „za zjawisko absolutnie wyjątko-
we na tle polskiej dziewiętnastowiecznej produkcji”5. dzięki niej nazwa podłowickiej 
wsi, którą skrótowo nazywa się jej produkcję (określaną jako majolika nieborowska), 
wybrzmiała szeroko na ziemiach polskich. 

o manufakturze majoliki pisano wiele, jej historią zajmowali się choćby tacy bada-
cze jak wspomniana Bożena kostuch6, włodzimierz piwkowski7, andrzej szczepaniak8, 
którego monografia, w sposób jak dotąd najpełniejszy i najszerszy opisuje działalność 
manufaktury oraz ksenia mrozowska-modrzejewska9 i walerian warchałowski10. 
niezwykle trafnie zjawisko, jakim była majolika nieborowska, podsumowała ksenia 
modrzejewska-mrozowska:

jest [ona] niezwykle interesującym świadkiem swego czasu. stworzona na fali myśli 
pozytywistycznej, próbowała zająć miejsce na wymagającym rynku, wywołała przy 
tym dyskusję dotyczącą patriotyzmu i odsłoniła kulturowo-społeczne tło epoki, w której 
powstała11.

wzory form i dekoracji majolika nieborowska brała z modnej ówcześnie ce-
ramiki produkowanej w nevers, dawnej majoliki francuskiej i włoskiej, a nawet  

4  Katalog wyrobów artystycznych majolikowych z fabryki Xięcia Michała Radziwiłła w Nieborowie 
(warszawa, 1884, brak daty wydania, zgoda cenzury z dn. 19. listopada 1884). katalog w j. francuskim 
znajdujący się w muzeum w nieborowie i arkadii ma stronę tytułową w języku polskim, zgoda cenzury 9 
stycznia 1885.

5  Bożena kostuch, „majolika z nieborowa”, Spotkania z Zabytkami 1-2 (2014), 62.
6  tejże, Majolika z Ćmielowa i Nieborowa w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie (kraków: 

muzeum narodowe w krakowie, 2013).
7  włodzimierz piwkowski, „manufaktura majoliki w nieborowie”, Rocznik Muzeum Narodowego 

w Warszawie, Annuaire du Musée National de Varsovie 29 (1985), 369-461 oraz włodzimierz piwkowski, 
Nieborów. Mazowiecka rezydencja Radziwiłłów (warszawa: muzeum narodowe w warszawie, muzeum 
w nieborowie i arkadii, 2005).

8 andrzej szczepaniak, Manufaktura artystycznych majolik w Nieborowie, warszawa 2009 
(niepublikowana praca doktorska).

9  ksenia modrzejewska-mrozowska, „majolika nieborowska w przestrzeniach sakralnych”, Spotkania 
z Zabytkami 1-2 (2015), 16-20.

10  walerian warchałowski, „nieznane wyroby majolikowe Fundacji ks. anzelma grzesiewicza dla 
kościoła parafialnego w kocierzewie”, Mazowieckie Studia Humanistyczne 2/1 (1996), 165-173.

11  modrzejewska-mrozowska, „majolika”, 16.



219

hiszpańsko-mauretańskiej i tureckiej. w ten sposób przenosiła ona wzorce europejskie 
i światowe na grunt polski. z czasem stworzyła własne motywy zdobnicze związane 
z historią polski, tradycją i religią. nie bez wpływu na tę zmianę była dyskusja doty-
cząca stylu nieborowskich wyrobów, która odbyła się na łamach w warszawskiej prasy 
o zasięgu ogólnokrajowym. w roku 1884 w „kurierze warszawskim”, i „słowie” przez 
kilka tygodni toczyła się polemika z udziałem Bolesława prusa, wojciecha gersona i nn 
identyfikowanego jako książę michał radziwiłł. prus ganił „staroniemieckie” formy 
i nawoływał do stworzenia polskiej odmiany majoliki, opartej na przykładach ludowego 
garncarstwa12. pochwalne słowa o niej wyszły z kolei spod pióra marii konopnickiej13. 
książę w liście do matki kwitował to tak: 

w polemice kur. war. mowa ciągła o majolice nieborowskiej, że powinna wyrabiać 
kształty polskie itp… inne gazety odpowiadają nie ma kształtów polskich i tak to trwa 
od jakiegoś czasu, a że artykuły zaostrzają się więc i mojej fabryce się dostało po grzbie-
cie. oto wyniki patriotyzmu14.

jak zauważa Bożena kostuch „nigdy przedtem ani nigdy później w polskiej prasie 
nie pisano aż tyle na temat ceramiki, nigdy też nie wypowiadało się na jej temat tak 
wiele znanych osób”15.

organizacja manuFaktury majoliki

Funkcjonowanie manufaktury majoliki książę oparł na nowoczesnych, jak na ówcze-
sne czasy, zasadach. przed rozpoczęciem działalności prowadził szerokie studia literatury 
fachowej, podróżował do warsztatów zagranicznych dla zapoznania się z wytwórczością 
europejską. dyrektor manufaktury stanisław thiele odbył miesięczną podróż po mia-
stach europejskiej części cesarstwa rosji (odwiedził wilno, kowno, petersburg, moskwę 
oraz prawdopodobnie nowogród niżny, kursk, kazań, kijów, odessę, lublin), mając 
na celu rozpoznanie potencjalnych rynków i możliwości zbytu wyrobów. Finansowo 
i organizacyjnie fabryka była wydzielona z dóbr nieborowskich, stanowiąc samodzielny 
podmiot działalności gospodarczej i mając odrębnego zarządzającego – warszawskiego 
handlowca ludwika zeltta, zajmującego się sprawami finansowo-handlowymi. wy-
twórnią natomiast kierował dyrektor stanisław thiele – bezpośrednio odpowiadający za 
produkcję i sprawy osobowe.

12  Bolesław prus, „kronika tygodniowa”, Kurier Warszawski 296 ii (1883), 3.
13  maria konopnicka, „wystawa majoliki w warszawie”, Świt 13 (1884), 209-210.
14  agad arn, kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list 175 z 22. listopada 1883, 113-114.
15  kostuch, „majolika z nieborowa”, 62.
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książę michał piotr był mecenasem i inspiratorem produkcji. do roku 1886 był 
osobiście zaangażowany w funkcjonowanie wytwórni i nadawał kierunki jej działa-
niom: nadzorował proces produkcji naczyń majolikowych, ich sprzedaż i prezentację na 
wystawach oraz finansowo wspierał manufakturę przez własne zamówienia. zajmował 
się także artystyczną stroną przedsięwzięcia. inspirował motywy zdobnictwa, projek-
tował formy niektórych obiektów i ich dekoracje, własnoręcznie wykonując pokazowe 
egzemplarze. 

w okresie największego rozkwitu fabryka zatrudniała około 100 pracowników16. 
robotnicy wykonujący pracę fizyczną rekrutowali się spośród okolicznych włościan. 
Formowaniem wyrobów zajmowali się lokalni rzemieślnicy, obeznani z garncarstwem. 
modelowanie było zadaniem wykwalifikowanego modelarza i rzeźbiarza stanisława 
celińskiego oraz przyuczonego józefa dębczyńskiego17. do retuszowania i szkliwienia 
zatrudnione były wiejskie dziewczęta. dekorowaniem wyrobów zajmowało się od kilku 
do kilkunastu malarzy dekoratorów. Były to w większości utalentowane panie – wycho-
wanki warszawskich szkół malowania na porcelanie lub klasy rysunkowej wojciecha 
gersona, artystki amatorki, ale też włościanki nieborowskie. wśród nich wyróżniały się 
jadwiga hyżycka, aniela pągowska, helena rogowska, julia suska, celina i jakubina 
zarembianki18. jednym z najbardziej aktywnych malarzy był Feliks szewczyk.

 
dystryBucja wyroBów majolikowych

wyroby majolikowe sprzedawano w odpowiedzi na zamówienia pochodzące 
z całych ziem dawnego królestwa polskiego, a także spoza nich, z terenów cesarstwa 
rosyjskiego. podejmowano także próby sprzedaży w niemczech, Francji i anglii.

w cenniku z 1881 roku wymieniono dziewięć miast, w których reprezentanci fabryki 
oferowali nieborowską majolikę: warszawa, lublin, włocławek, sankt petersburg, mo-
skwa, kijów, kazań, niżny nowogród, odessa. w wynajętym lokalu w pałacu krasiń-
skich w warszawie otworzono sklep i główny skład firmowy. wyroby trafiały do siedzib 
ziemiaństwa i arystokracji, do do siedzib rodów krasińskich, lubomirskich potockich, 
raczyńskich a więc do warszawy, rogalina, łańcuta, krasnego, nieświeża, poznania 
czy do innych pałaców warszawskich. kupowali je również urzędnicy i inteligencja 
większych miast, a także duchowieństwo. przedmioty z manufaktury nieborowskiej 
znajdują się do tej pory w kościołach i plebaniach nieborowa i nieodległego kocierze-
wa, a dawniej były też w dalekim szpanowie. do dziś takie produkty jak piece (drogi 

16  szczepaniak, Manufaktura, 117.
17  w listach księcia pojawiają się odmiany pisowni nazwiska – dembczyński, demczyński lub dęb-

czyński jednak w dzienniku kassowym, (archiwum muzeum w nieborowie i arkadii, rkps. 184, s. nlb.) 
nazwisko to zapisywane jest zawsze jako dębczyński.

18  szczepaniak, Manufaktura, 117.
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przedmiotów ruchomych są trudniejsze do prześledzenia) odnajdują 
się w miejscach nieznanych dotąd badaczom nieborowskiej majo-
liki. w ostatnim czasie ujawniono istnienie nieborowskich pieców 
w strobowie pod skierniewicami19, w trzepnicy pod piotrkowem 
trybunalskim czy grodźcu śląskim20 aż na ziemi cieszyńskiej.

 
promocja wyroBów manuFaktury majoliki

książę, świadomy znaczenia promocji wyrobów w procesie 
ich zbytu, wprowadzał nowoczesne metody. „wszystko w takim 
interesie spoczywa też na reklamie a rozgłos naszej fabryki bardzo 
już dobry i znaczny”21 – informował matkę w jednym z listów. już 
w sierpniu i we wrześniu 1881, a więc na kilka miesięcy przed 
oficjalnym rozpoczęciem działalności, reklama manufaktury 
dwukrotnie ukazała się w „kurierze warszawskim”22. we wrześniu 
opublikowany został również cennik z nazwami wyrobów oraz adre-
sami pośredników handlowych23. w 1884 roku wydano ilustrowany 
katalog wyrobów, który w roku 1885 ukazał się również w wersji 
francuskojęzycznej24. w 1884 roku odbyła się wystawa w hotelu 
europejskim przy krakowskim przedmieściu w warszawie, w roku 
następnym wyroby zaprezentowano na wystawie ogrodniczej. obie 
zostały zauważone i dobrze ocenione przez publiczność i prasę. 

wystawa ta świadczy, że młoda, trzy lata dopiero istniejąca fabry-
ka, zdołała już dziś w produkcjach swoich osiągnąć taki stopień 
doskonałości, który jej daje prawo do ubiegania się o publiczne 
uznanie. istotnie, znać tu i zamiłowanie przedmiotu wielkie, i kie-
rownictwo umiejętne i wysokie poczucie artyzmu. Formy piękne, 
ornamenty bogate, pomysły różnorodne, urozmaicone dekoracje 
i wykończenie nic prawie nie pozostawiają do życzenia. najlepiej 
się to ocenić daje przez porównanie wystawionych przedmiotów 

19  piec rozebrano pod koniec XX w. kafle od 2015 roku przechowywane są w muzeum w nieborowie 
i arkadii.

20  po ii wojnie światowej piec z z grodźca śląskiego trafił do muzeum zamkowego w pszczynie i tam 
jest eksponowany.

21  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list 157 z dn.12. października 1885, 220.
22  Kurjer Warszawski, 190 (1881), 7; tamże 198 (1881), 6.
23  Fabryka Fajansów artystycznych w Nieborowie przez Łowicz, Cennik, warszawa 20.iX 1881.
24  Katalog wyrobów artystycznych majolikowych.

piec mauretański z dworu 
w trzepnicy [fot. ksenia 
modrzejewska-mrozowska]
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z grupą starej włoskiej i niemieckiej majoliki, którą fabryka bez zawstydzenia mogła 
obok swoich wyrobów wystawić25

pisała maria konopnicka w obszernym artykule, który ukazał się w 1884 roku 
w czasopiśmie „świt”. a zadowolony książę donosił matce „tak się podobał pani czo-
snkowskiej jej własny komin [prezentowany na wystawie] że dała obstalunek na cały 
pokój kafelek za 4500 r.”26.

oprócz wymienionych wcześniej periodyków, wzmianki, artykuły lub ilustracje 
informujące o działalności manufaktury zamieściły „kłosy”, „kurier codzienny”, „ty-
godnik ilustrowany”, „świt”. książę świadomie reklamował też wyroby przy okazjach 
mniej formalnych, jak uroczystości rodzinne i spotkania towarzyskie, obdarowując 
bliskich wyrobami majolikowymi. w wielu działaniach księcia można zauważyć cha-
rakterystyczne połączenie nowoczesnego, managerskiego podejścia z chęcią realizacji 
własnych, prywatnych celów, które często były dlań jednocześnie wypełnieniem pew-
nego rodzaju misji. tak to ujmuje na przykład w kontekście przygotowywania ślubnego 
prezentu dla jerzego radziwiłła: 

otrzymałem list z fabryki donoszący prześliczne udanie się żyrandola dla jurka – fo-
tografię zaraz zdjęto i fotografię ofiaruję im tym czasem – będzie to reklama, a ja daję 
z warunkiem że zawiesi to w nieświeżu a nie gdzie indziej, bo chcę się przyczynić do 
zapełnienia tego pustego zamczyska27.

stolarnia nieBorowska 
inspiracje do powstania stolarni

książę, jak to wynika z licznych wzmianek w korespondencji z matką, interesował 
się meblarstwem, zarówno pod kątem historii, jak i stosowanych ówcześnie rozwiązań 
technologicznych. zwiedzając muzea czy kościoły donosił, jak w przypadku odwiedzin 
we Florencji: „znajduje się w muzeum narodowym równie jak kolekcja fajansów, 
porcelan, kości słoniowych rzeźbionych, broni różnych pysznych – i starych mebli – 
przerysowałem tam krzesło henri iii zdaje się – ale mówią że to renesansowe”28, lub 
w norymberdze: „w muzeum national można sto razy zwariować takie tu meble, 
biórka…”29 czy też – tu w odniesieniu do wyposażenia kościelnego – w tarnowie: 

25  „wystawa majoliki w warszawie”, Świt 13 (1884), 209-210.
26  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list 136 z dn. 18. czerwca 1884, 157.
27  agad, arn, kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, 89, list z 1. października 1883; ponownie 

o żyrandolu - tamże, 95, list z 6. października 1883.
28  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Xi, list 772, 105.
29  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Xi, list 799.
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„zwiedzałem ciekawości tarnowa i w rodzaju gotyckim nie widziałem nigdzie nic tak 
przepysznego jak z 15 wieku stalle kościoła”30.

z wyraźną pasją zbierał różne wiadomości i narzędzia stolarskie, pisał np. „moje 
[rysunek zawiasów?] do drzwi przepysznie się udały – wiozę z sobą dla Barczew. różne 
karnisy, jak raz pociągnąć tym heblem tworzy się gzyms od razu, bardzo to nam przydat-
nem będzie – i całą prowizję owego proszku co tak lipę ślicznie farbuje”31, wielokrotnie 
przekazywał stolarzom precyzyjne instrukcje – jak w przypadku dekoracji wnętrza 
salonu: „niech centryborgiem porobią otwory na ćwieki i drzewem głowę ćwieków 
czysto przekryją”32.

 jeszcze jako student w Belgii donosił też matce iż: „wydoskonaliłem się w orygi-
nalnym urządzaniu mebli i bardzo ładnie ustawiam”33. o sobie samym pisał też w póź-
niejszych latach:

tak mało się tu ludzi zna na stylach, że jestem superarbitrem i zaledwo trzech arbitrów 
znalazłem jednego malarza jednego snycerza i trębickiego który coś o tem wie [...] 
latam więc do wystawców i wybieram co kto ma wystawić bo sami nie wiedzą co styl 
co teraźniejszość34.

wykonywane przez niego rysunki („dobranoc mameczko kochana, już północ, tak 
późno mnie zaprowadziły rysunki dla fabryki, stolarni.”35) były niewątpliwie wykorzy-
stywane przez zatrudnianych przezeń rzemieślników. 

dwie stolarnie

przed zakupem nieborowa, jeszcze w szpanowie książę zatrudniał stolarzy, o czym 
świadczy podpis na znanej fotografii mebli „szpanów – meble wykonane przez moich 
stolarzy wedle mojej kompozycji w 1878-9, m. radziwiłł”36. część spośród ukazanych 
na nim mebli jest do tej pory prezentowana w nieborowie, na wystawie wytworów 
nieborowskiego ośrodka. stolarze ci pracowali także dalej w latach 80. i 90., o czym 
wiemy z licznych wzmianek w listach do pozostającej w szpanowie matki z precyzyj-
nymi instrukcjami, informacjami o zakupach (np. fornirów egzotycznych dla Barsz-
czewskiego37) i często z ponagleniami. głównymi, najbardziej zaufanymi stolarzami 

30  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. V, list 90, 475.
31  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz.V, list 95, 492.
32  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Xi, list 758, 44.
33  agad arn kor, seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. V, list 38, 347.
34  agad arn kor, seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi,  list 188 z dn. 31. grudnia 1886, 296.
35  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Xi, list 765, 86. 
36  Fotografia ze zbiorów muzeum w nieborowie i arkadii, nr inw. nB 2919.
37  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vii, list 233 z dn. 29. sierpnia 1889, 93: „[…]
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byli Feliks Barszczewski38 i skalski, występujący jako rzeźbiarz i snycerz, pojawiają się 
też nazwiska innych (eysmąt, wiktor kaczorowski39, czesko40, gołębiowski41).

przenosiny do nieborowa wiązały się z koniecznością zatrudniania tam stolarzy 
do licznych przeróbek, jak np. nowa aranżacja sieni z bogatym detalem rzeźbiarskim, 
ale też do koniecznych dla bieżącego użytkowania prac, jak wstawianie okien (robił 
to stolarz sawicki42) czy cyklinowania podłóg („że musiał stolarz posadzkę hyblować, 
a walenty na nowo zaprawiać za co kwaśne słyszeliśmy wyrzuty”43). Było to naturalnym 
początkiem szerszej działalności nieborowskiej stolarni. częścią produkcji były też me-
ble i – w okresie wyposażania kościoła – duża część stolarki we wnętrzu kościoła. jeśli 
chodzi o kwestię mebli, to wspominając o transporcie obiektów na wystawę do warsza-
wy książę wymienia: „[...] a z nowożytnych cały komplet moich mebli, stół gotycki, ne 
sedeas sed eas44, gabloty, lustro z sypialni, różne ramy itd…”45. Były to niewątpliwie 
obiekty wykonane przez stolarzy księcia, zapewne według jego pomysłu, które poprzez 
udział w wystawie chciał pokazać szerszej publiczności. poza meblami do samego pa-
łacu, stolarze nieborowscy wykonywali też przedmioty w celu ofiarowania ich różnym 
osobom jako prezenty. niewątpliwie w nieborowie powstała fajczarnia (rodzaj szafki) 
dla szwagra księcia, ludwika krasińskiego, której opisowi poświęca książę dłuższy 
passus w liście do matki z października 1885 roku, z widoczną satysfakcją donosząc: 
„pojechałem […] do ursynowa na noc aby ofiarować ludwikowi mebel na fajki, bardzo 
mu się podobał i powiedział mi, że mało rzeczy tak mu dogodziły w życiu”46. pewne 
wzmianki w listach wskazują, że stolarze pracujący dla michała piotra wykonywali 
meble na sprzedaż. w listach do matki pojawiają się polecenia dla stolarni szpanowskiej 
jak np.: „niech eysmąt lub Barszczewski malują czemprędzej szafkę sobańskich – wo-

i kupiłem także za 6 r. z kopijkami fornirów 2 mahoniowe 1 z korzeni orzecha azjatyckiego, orzech zwykły, 
palisander, róża, klon czarny farbowany które się poszlą na płask między deskami bo się inaczej łamią”.

38  pisze o nim książę: „niech mama nie lekceważy talentu Felixa – potrafi doskonale sam zrobić szafę 
– i niech mu nikt inny nie każe sobie pomagać a prędzej niech młodsi jemu pomagają. dałem na odjezdnym 
polecenie Felixowi i rysunek tej małej szafki herbowej, powinien ją był już wykonać, a potem niech inne 
szafy robi, te prostsze ma się rozumieć”, agad, arn, kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Xi, list 
759, 64.

39  ten akurat stolarz nie spełnił oczekiwań księcia: por.: agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 
52, cz. Xi, list 759, 64-65: „Viktorowi zatrzymać pensję – może być że lenistwo, może być że chory, ale 
więcej od trzech lat niemam go co trzymać a że się mu 3 rok kończy a będzie wiecznie osłem i trochę łotrem 
a pochlebnym do tego i kłamcą niech sobie szuka miejsca gdzie indziej”.  

40  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Xi, list 760, 66. 
41  por.: „niech władek gołębioskiego do nóg gdańskich i ćwieków okrągłych przynagla”, agad arn 

kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Xi, list 762, 72. 
42  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list 136 z dn. 25. lipca 1884, 162.
43  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list 130 z dn. 22. października 1883, 39.
44  to krzesło zachowane jest do dnia dzisiejszego i znajduje się w sieni pałacu w nieborowie.
45  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vii, list 240 z dn. 15. października 1880, 112.
46  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list 157 z dn. 15. października 1885, 270.
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lałbym bejcą stolarską ale jeśli nie umieją to tak jak mój pierwszy stolik gotycki dębowy 
chromipotaszem. to Barszczewski umie”47, choć nigdzie nie jest to powiedziane wprost, 
nie ma mowy o cenach, tak jak to często dzieje się w przypadku wyrobów manufaktury 
majoliki. 

stolarnie nieborowska i szpanowska współpracowały ze sobą, elementy wykonane 
w nieborowie wysyłane były do szpanowa, czy też praca była dzielona między stolarzy 
w nieborowie i szpanowie, jak to było planowane w przypadku prezentu dla radzi-
wiłłów z ołyki: „kupiłem bardzo piękny fotel staroświecki jeśli do marca nic się nie 
znajdzie, może po prostu kazać 6 odrobić trynkowskiemu 6 Barszczewskiemu i będzie 
rzecz bardzo pożyteczna i piękna”. w dalszej części listu książę tłumaczy iż zrobienie 
takich mebli w warszawie byłoby droższe „myślę, że w domu 12 takich wyjdzie 400 r.s. 
to właśnie co przeznaczamy”48. czasem też meble ze szpanowa trafiają do nieborowa 
(„oczekuję niecierpliwie paki ze szafką eysmąta”49). nieborowski warsztat, w przeci-
wieństwie do szpanowskiego nie był na tyle duży, by powierzyć mu na przykład wy-
konanie ołtarza – można zrozumieć zamówienie głównego ołtarza w znanej, belgijskiej 
firmie, jednak ołtarze boczne również nie były wykonywane w nieborowie – jeden był 
dziełem skalskiego, a drugi został zamówiony w warszawie („oczekuję dziś na zeltta 

47  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Xi, list 771, 104.
48  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vii, list 216 z dn. 30. grudnia 1888, 59, 60. 
49  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list 151 z dn. 8. września 1885, 205.

gablota wykonana prawdopodobnie w nieborowie przechowywana 
w zbiorach muzeum w nieborowie nr inw. nB 291, 

[fot. agnieszka chmielewska]
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(ale nie tego) stolarza warszawskiego który ma się podjąć ołtarza dla chłopów na wzór 
obstalowanego przeze mnie w Brujex”50). 

pracownicy

jeśli chodzi o osoby pracujące w nieborowskiej stolarni, to w listach księcia do 
matki pojawiają się właściwie dwa nazwiska. początkowo najczęściej wspominanym 
pracownikiem był pochodzący z wołynia51 józef dębczyński, który przede wszystkim 
specjalizował się w rzeźbie; „już dwa filunki wyrzeźbił józio – mniejsze niebawem 
wykona i wszystkie cztery poszle mamie gruszecki. niech mameczka powie Barsz-
czewskiemu że miara ich będzie następna” [tu rysunek]52. dębczyński pracował 
w nieborowie, według zachowanego w muzeum w nieborowie i arkadii dziennika 
kassowego obejmującego część 1881 i 1882 roku po raz pierwszy w lipcu 1881 roku, 
gdy wypłacono dębczyńskiemu rzeźbiarzowi 3 ruble53, później były to coraz wyższe 
kwoty 5-10 rubli, w kwietniu 1882 roku „na rachunek pensji” wypłacono mu 20 rubli54. 
z odkrytej w jednej z figur (adama) w sieni pałacu karteczki wiadomo, że dębczyński 
wykonał ją w 1882 roku55, przypisywany jest mu współudział w wykonaniu dębowej 
boazerii w sieni, a wykonywał też niewątpliwie inne meble, którymi książę doposażał 
pałac. książę miał o nim bardzo dobre zdanie: 

józio wypuścił się na wołyń co mi także nie na rękę w tej chwili, bo mam w nim pomoc 
ogromną, wyrobił się z niego drugi ja, tak zna już to co lubię, a przytem do wszystkiego, 
więc organa naprawiać ma, ma się rozumieć tylko rzeźbę, malować kaplicę bo już alfre-
skuje także tapiceruje, złoci, nawet modeluje do fabryki56. 

poza czysto artystycznymi, wymienionymi wyżej pracami, książę używał przy tym 
„józia” również do innych posług57. w wykształcenie dębczyńskiego książę wkładał 

50  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list 180 z dn. 7. grudnia 1886, 288.
51  w jednym z listów książę przekazuje prośbę: „józia, który zanosi prośbę do papy o miejsce osinkow-

skiego dla ojca – podobno dębczyński był już leśnikiem gdzieś kiedyś – teraz w ostatniej jest nędzy”, agad 
arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list 141 z dn. 28. sierpnia 1884, 170; w innym pisze: 
„józio dębczyński udał się na wołyń dla losowania”, agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. 
Vi, list 171 z dn. 14. listopada 1886, 273. 

52  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Xi, list 771, 103.
53  archiwum muzeum w nieborowie i arkadii (dalej archiwum mnia), rkps. 184, dziennik kassowy 

od 1go maja 1881 do 1 go lipca 1882, 23.
54  archiwum mnia, rkps. 184, dziennik kassowy od 1go maja 1881 do 1 go lipca 1882, 80.
55  izydor grzeluk, „polskie meble w zbiorach radziwiłłów w nieborowie i arkadii”,  

w: Nieborów i Arkadia - 70 lat Muzeum. Księga pamiątkowa, 244.
56  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list 141 z dn. 8. czerwca 1884, 151.
57  np.:”to wszystko opowie mamie józio, który około piotra i pawła będzie w szpanowie i który bę-
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osobisty wysiłek – zapewne rozmawiając z nim o sztuce, co można wnioskować z uwagi 
akurat krytycznej: „[…] józia co po tylu latach moich wykładów ozdobił gotycki kościół 
ludwikiem XVtym”58. co ciekawe, książę zdawał sobie sprawę, że oferta pracy u niego 
może nie być dostatecznie atrakcyjna, skoro zaznaczał: „ja tej nędzy zawdzięczam 
pobyt józia u mnie który rzeczywiście byłby frunął o własnych lotach gdyby nie ojciec 
pamiętny dawnej tradycji klamek pańskich”59. w końcu roku 1886 dębczyński został 
wylosowany do odbycia służby wojskowej i z tego powodu przynajmniej na kilka lat 
opuścił księcia: „Był potem józio już jako husarz [?] gwardyjski, kontent z losu, obiecu-
ją mu prędki awans bo chłopak umie pochlebić, jest inteligentny, prawosławny etc”60. po 
powrocie dębczyński pracował jak się zdaje głównie w manufakturze majoliki.

gdy zabrakło wsparcia dębczyńskiego, książę musiał się posiłkować skalskim pra-
cującym, jak to wynika z listów, nadal stale w szpanowie: „stolarze bardzo zajęci przy 
balustradzie do organów – w której będą rzeźby – a że nie mam józia więc odziedziczy 
je skalski, któremu albo teraz rysunek poszlę albo zawiozę”61. skalski był również 
przede wszystkim rzeźbiarzem, wykonującym być może tylko części mebli (książę 
wspomina iż ma w nieborowie „kufer rzeźbiony skalskiego”62). nie był on chyba tak 
ceniony przez księcia jak dębczyński – pisze o nim bowiem: „co do straszydeł świętych 
wariackiego dłuta jeszcze się namyślę wolę stokroć stare naiwne straszydło od nowego 
brudnego, które skalski w 10 lat nie zrobi, tymczasem cztery figurki już zdobyłem”63, 
a gdzie indziej, planując wykonanie rokokowej w formie obudowy do zegara zaznacza 
„może to mama woli tobym się tym zajął i w warszawie (nie u skalskiego) wykonałbym 
wszystko”64. skalski jest autorem nieborowskiego ołtarza św. józefa, z którego wykona-
niem nie zdążył zresztą na konsekrację kościoła, czego obawiał się książę w poprzedza-
jących konsekrację listach do matki: „ciekawy jestem czy skalski wrócił, czy sam czy 
z czeladnikiem, czy anioły robić myśli? jak postąpiła robota czy nie chybią termin?”65. 
Być może negatywny stosunek do niektórych prac skalskiego był właśnie wynikiem 

dzie mógł zabrać Bobcia i umieścić go u tarnowskiego lub innego” – dotyczy umieszczenia na praktyce 
protegowanego księcia, agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz Vi, list 124 z 2. czerwca 
1884, 148; „józio pojedzie i kontrakt spisze ze stolarzem który uchodzi za bardzo dobrego i moralnego 
człowieka”, agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz.Vi, list 140 z dn. 2. sierpnia 1884, 167.; 
„józio dębczyński pojechał tam także na dozorowanie sprzedaży” - dotyczy pomysłu sprzedawania „matek 
Boskich z lampką, które się bardzo chłopom podobają” na odpuście w miedniewicach, agad arn kor., 
seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list z dn. 8. września 1885, 204.

58  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list 152 z dn. 6/18. czerwca 1885, 196.
59  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list 141 z dn. 28. sierpnia 1884, 170-171.
60  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list 188 z dn. 31. grudnia 1885, 295. 
61  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list 174, 268.
62  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Xi, list 798, 156.
63  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list 140 z dn. 2. sierpnia 1884, 169. 
64  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list 198, 371.
65  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list 174, 268.
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niezadowolenia księcia z opóźnienia przy dostarczeniu ołtarza, jak i z jego wykonania: 
„jeśli anioły skalskiego złe to tymczasem niech figurują a potem zmieni się je – tam 
wiele takich rzeźb, które stolarze winni kończyć a nie skalski”66.

w korespondencji pojawiają się też wzmianki o miejscowym, nieborowskim rzemieśl-
niku, józefie trynkowskim (1853-1939), zatrudnianym do pałacu i kościoła (według 
jego własnych wspomnień67) od około 1883 roku, choć we wspomnianym dzienniku 
kassowym z 1881-2 roku zaznaczona jest pod opisem „stolarnia” regularnie wypłacana 
co miesiąc pensja stolarzowi trynkowskiemu68. pierwsza informacja z datowanego listu 
do matki o pracy trynkowskiego dla księcia pochodzi z początku roku 1888 („fotele ja 
proponowałem – trynkowski skopiuje naprzód a potem pośle model Barszczewskiemu 
– każdy zrobi po 6”69). tak jak o dębczyńskim, tak i o trynkowskim książę wplata 
w listy do matki informacje bardziej osobiste. Bywają one zabawne jak: „[…] lunęła 
chmura i zawsze woniejący trynkowski siedzący na dachu woza (bo od deszczu zrobić 
kazałem daszki spiczaste nad każdą podwodą) nim przed karczmę zajechał, wyglądał jak 
neptun i chyba do warszawy trzydniowa pluta wszystkie z niego kareski wypłucze”70 
lub też poważniejsze: „wczoraj umarł na dyfteryt młody trynkowski syn młodszy 
stolarza i to we 24 godzin”71. świadczą one o bliskiej, osobistej relacji księcia z tymi 
dwoma rzemieślnikami.

o innych pracujących w nieborowie stolarzach pojawiają się w listach nieliczne 
wzmianki, głównie w okresie pracy przy kościele72 („mam tu stolarzy to ukończą 
i pomalują”73). jednak we wspomnianym dzienniku kassowym znajdują się informacje 
opatrzone opisem „stolarnia” o wypłacie pewnych sum innym, wymienionym z nazwiska 
i czasem imienia pracownikom – gronkowskiemu (w maju 1881 roku), lewkowskiemu 
we wrześniu, nowakowskiemu w listopadzie czy też kilkakrotnie, lurkowskiemu mie-
czysławowi, rzeźbiarzowi. dwukrotnie w tym okresie (w czerwcu i lipcu 1881) pojawia 
się informacja o praniu bielizny „uczniom rzeźbiarskim”, sądząc z kwoty mogło chodzić 
o dwóch-trzech uczniów. Być może jednym z nich był najpierw józef dębczyński. co 
pewien czas odnotowywane są zakupy materiałów do stolarni – np. „glaspapieru”74, 
„dębu czarnego”75 czy „1 kwartę spirytusu do politury [...] 1 garniec pokostu, 2 funty 
blejwasu, 4 funty cynkwajsu”76. w listach można z kolei wyczytać, iż ślusarz w razie 

66  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list 203 z dn. 2. maja 1887, 321.
67  postać trynkowskiego została dokładniej przybliżona w artykule grzeluka, „polskie meble”, 244.
68  archiwum mnia, rps. 184, dziennik kassowy od 1go maja 1881 do 1 go lipca 1882, 23.
69  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list 128, 366.
70  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vii, list 240 z dn. 15. października 1880, 112.
71  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vii, list 222 z dn. 4. listopada 1888, 42.
72  porównaj przypis 61 (agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list 174, 268.)
73  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list 203 z dn 2. maja 1887, 322. 
74  archiwum mn i a, rps. 184, dziennik kassowy od 1 go maja 1881 do 1 go lipca 1882, 23.
75  tamże, 70.
76  tamże, 74. ..
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potrzeby przyjeżdża z łowicza77, książę wspomina też: „krzesełko przerysowawszy 
posyłam, bo tu znowu tokarza nie mam, a trzeba proporcje nieco zmienić aby służyć 
mogło do celu”78. z tych urywków informacji wnioskować można, że w nieborowie 
funkcjonował regularny, choć mniejszy warsztat, ściśle współpracujący z większą sto-
larnią w szpanowie.

wyroBy

jeśli chodzi o same meble, znane jako dzieła stolarzy księcia oraz elementy wypo-
sażenia stolarskiego kościoła to, pomimo iż część wykonawców była tzw. samoukami, 
wykonanie ich nie budzi zastrzeżeń pod względem technicznym i stylistycznym. Forma 
mebli, w wielu przypadkach nadmiernie przeładowana elementami rzeźbiarskimi, wydaje 
się nam obecnie trudna do zaakceptowania. jednocześnie bezpośrednie naśladownictwa 
mebli historycznych, jak szafy w typie gdańskim79, czy sygnowana przez trynkowskie-
go komoda z salonu czerwonego (nB 2071) mają dobre proporcje i wiernie oddany 
charakter dekoracji, tak iż na pierwszy rzut oka trudno je odróżnić od oryginałów.

niewątpliwie stolarnie nieborowska i szpanowska służyły nie tylko do prac przy 
wyposażeniu własnych pałaców i fundacji. wysyłanie mebli nieborowskich na wystawę, 
ofiarowywanie jako prezenty, projektowanie ich form przez księcia, który uważał iż miał 
tak wyczucie, jak i wiedzę odnośnie ‘stylu’, można chyba najtrafniej uznać za metody 
realizacji misji propagowania tego, co według księcia było gustowne. można też wnio-
skować, że nadzorowanie stolarni książę traktował bardziej jako swe osobiste hobby niż 
sposób na pozyskanie dodatkowych przychodów, jak to było w przypadku prowadzonej 
przez zellta i thielego manufaktury majoliki.

kościół w nieBorowie jako kreacja ksiĘcia

kościół był jednym z istotnych elementów dawnego majątku ziemskiego, będącego  
w swej istocie złożonym organizmem, swego rodzaju wielobranżowym przed-
siębiorstwem, i w organizmie tym pełnił rolę miejsca praktyk religijnych i po-
chówku kolatorów. w przypadku nieborowa drewniany budynek kościoła 
parafialnego, wybudowany na początku XViii wieku, a w połowie XiX stulecia 
będący w coraz gorszym stanie, zastąpił obiekt murowany, o modnych ówcześnie 
formach gotyckich zrealizowany według projektu warszawskiego architekta Fran-
ciszka Braumana. jego budowę w latach 70. XiX wieku rozpoczął jeszcze zygmunt 
radziwiłł, a książę michał piotr tę budowę sfinalizował i w pełni wyposażył nową 

77  agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list 119 z dn. 1. lipca 1883, 41.
78 agad arn kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Xi, list 764, 80.
79  znajdują się w zbiorach muzeum w nieborowie i arkadii, numery inwentarza: nB 634, nB 673, nB 676.
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świątynię, która otrzymała wezwanie matki Bożej Bolesnej. kościół w nieborowie  
jest najpełniejszą i najlepiej zachowaną kreacją księcia michała piotra, co stwierdzić 
można dzięki prowadzonym ostatnio badaniom nad wyposażeniem80.

książę, osobiście zaangażowany w prace prowadzone w kościele, na gorąco zdawał  
z nich sprawę w listach do swojej matki. setki listów pokazują ogromny wkład jego 
własnej pracy na rzecz budowanej świątyni: projektował wygląd fragmentów wnętrza, 
rysował, szkicował, myślał o każdym detalu. prace nadzorował osobiście pilnując, by 
wszystko zostało wykonane zgodnie z techniką budowlaną, wysokimi standardami 
rzemiosła i sztuki, zasadami piękna i harmonii stylu, tak jak je rozumiał81. listy oraz 
obiekty zgromadzone w kościele dowodzą, że to książę był twórcą spójnej koncepcji 
wystroju.

dzięki temu, że wiele obiektów wyposażenia przetrwało do naszych czasów, 
niezmieniona została ogólna dyspozycja wnętrza, a kościół uniknął znaczniejszych 
przeobrażeń, w dużej mierze zachował swój charakter i czytelne są zamysły księcia 
michała. dwie najpoważniejsze zmiany we wnętrzu, które w sposób najbardziej znaczą-
cy oddziałały na integralność koncepcji wystroju, polegały na usunięciu majolikowych 
płytek posadzki w latach 20. XX wieku oraz zamalowaniu pierwotnych, neogotyckich 
malowideł ściennych. 

majolika w nieBorowskim kościele

najciekawszymi, unikalnymi elementami wyposażenia kościoła są obiekty majoliko-
we powstałe w nieborowskiej manufakturze. najbardziej interesujące z nich wkompo-
nowane są w ołtarz w kaplicy matki Bożej potocznie nazywany ołtarzem majolikowym. 
drewniana nastawa ołtarzowa ma formę neogotycką. część centralna nastawy to ma-
jolikowy pinakiel z kwiatonem i maską na szczycie, wsparty na sześciu majolikowych 
kolumienkach tabernakulum zdobionych wzorami geometrycznymi i roślinnymi. otwór 
w dolnej część pinakla półkoliście zamknięty, zwieńczony głową anioła, odcięty jest 
u dołu pasem z napisem „monstra te esse matrem!” (okaż, że jesteś matką – fragment 
tekstu łacińskiej antyfony maryjnej z Viii wieku Ave Maria Stella) z przodu oraz z tyłu: 
„Figlina nieboroviensis fecit 1884”82. to o tym monumentalnym obiekcie pisał książę 

80  prace badawcze polegały na szerokiej inwentaryzacji obiektów ruchomych znajdujących się w ko-
ściele i wykonaniu kart ewidencji zabytków dla wybranych najciekawszych obiektów. prace na zlecenie 
wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków (dalej wuoz) w łodzi prowadził zespół w składzie: dr anna 
maniakowska-sajdak, dr karolina stanilewicz, mgr anna ozaist-przybyła.

81  przytoczmy jeden z wielu komentarzy księcia: „ukańcza się kościół, a więc zaczną detale, które chcę 
koniecznie dopilnować, bo młody osioł pasterzy niestety u nas nad owcami i gotów Bóg wie jak obwiesić 
i udekorować ołtarze”, agad, arn, kor, seria i, listy do matki, sygn. 52, cz.Vi, list z 3. września 1883, 69.

82  „warsztat nieborowski wykonał 1884”.
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michał, że jego wypał będzie „wielką emocją”83. 
emocje nie powinny dziwić – pinakiel o wysoko-
ści około dwóch i pół metra, złożony z czterech 
części, był obiektem niezwykle trudnym tech-
nicznie do wykonania. 

w przestrzeniach drewnianej nadstawy, 
między bocznymi sterczynami ołtarza a taber-
nakulum, znajdują się dwa pasy płytek majoli-
kowych84. na skrzyżowaniu transeptu z nawą 
główną umieszczono dwukondygnacyjny, 
ażurowy majolikowy świecznik – pająk, zdo-
biony motywami roślinnymi (liście winorośli) 
i zwierzęcymi (paszcze lwów)85. w zakrystii do 
dziś znajduje niewielka kropielniczka w formie 
muszli z dwoma aniołkami podtrzymującymi 
stojący na niej krzyż. nie zachowały się nato-
miast dwa majolikowe lichtarze o wysokości 120 
cm86 oraz dwie podstawy do kwiatów87. 

imponującym elementem wystroju była majo-
likowa posadzka pokrywająca całą powierzchnię 
podłogi kościoła, złożona z 40 tysięcy płytek. 3 
września 1883 książę pisał: „posadzka ma być 
mozaikowa, u mnie zrobiona, chcę sam dać 
jej rysunek, a że pod chórem będą groby, chcę 
zrobić orła, który będzie niejako ofiarowaniem 
się rodziny przed głównym ołtarzem. zrobiłem 
bardzo ładny projekt, ale przy układaniu muszę 
być sam”88. niestety, projekt posadzki nie został 

83 agad, arn, kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz.Vi, list z 3. sierpnia 1884, 169.
84  pas górny to płytki z tarczą herbową z sześcioma kwiatami lilii i napisem „maria” pod królewską 

koroną. pas dolny tworzą płytki z napisem czcionką gotycką „ego tibi credidid non derelinquas me” (zawie-
rzyłem tobie, nie opuścisz mnie).  

85  w późniejszym okresie świecznik zawisnął w kaplicy majolikowej, a obecnie jako depozyt ekspono-
wany jest w muzeum w nieborowie i arkadii.

86  kształt lichtarzy naszkicował książę w liście do matki, agad, arn, kor, seria i, listy do matki, sygn. 
52, cz.Vi, 149. Fotografia jednego z nich zachowana jest na karcie ewidencyjnej zabytku w wuoz w łodzi 
z datą 15.iii.1973 r. nr 206/18 oraz 94/18. podobne obiekty przechowywane są w kościele parafialnym 
w kocierzewie pd.

87  odtworzone w 2014 roku na podstawie zdjęć z karty ewidencyjnej zabytku przechowywanej w łódzkim 
wuoz nr 1813 z datą 16.iii.1973 nr 206/20-21 i 94/20-21. 

88  3. Viii. 1883.

ołtarz majolikowy w kaplicy majolikowej, 
antepedium stanowi mozaika pochodząca 
z i/ii wieku n.e. [fot. anna maniakowska-
sajdak]
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dotąd odnaleziony. pewne wyobrażenie o tym, jak wyglądała, dają zachowane w kil-
ku miejscach kościoła jej fragmenty89, kilka fotografii z początku XX wieku i opisy 
w XiX-wiecznej prasie. dominowały płytki jednobarwne, szkliwione błękitem kobal-
towym o różnej intensywności barwy oraz żółte i szare. mniej liczne były płytki białe. 
część kwadratowych, jednolitych kolorystycznie płytek dzieliła barwna przekątna, 
powierzchnie innych tworzyły dwa różnobarwne trójkąty. występowały też płytki z de-
koracją ornamentalną, stanowiącą fragment większego wzoru. wszystkie one tworzyły 
przemyślany układ pasów i pól. w prezbiterium rzeczywiście znalazł się radziwiłłowski 
orzeł w obramieniu pasów i pól z geometrycznie zdobionych płytek. posadzkę w kaplicy 
matki Bożej zdobiły motywy roślinne, lożę kolatorską – geometryczne pasy i wzory 
dopełnione drobnymi, stylizowanymi ornamentami roślinnymi wpisanymi w geo-
metryczne formy. piękno i trwałość posadzki chwalił autor artykułu zamieszczonego 
w czasopiśmie „kłosy”: „wspomnieć też nareszcie wypada o posadzce majolikowej, 
która prześlicznie, jakby mozaika jaka wygląda, a jest tak trwałą, że np. w kościele 
nieborowskim wytrzymuje nawet podkówki chłopskich butów”90. 

kolejne ceramiczne elementy wyposażenia to biskwitowe bazy i kapitele kolumn. 
Filary nawy głównej otrzymały kapitele dekorowane płaskorzeźbami przedstawiający-
mi narzędzia męki pańskiej autorstwa stanisława celińskiego (1852-1918)91. służki, 
kapitele kolumienek w prezbiterium i w kaplicy majolikowej zdobione były natomiast 
motywami roślinnymi i główek dziewczęcych. warto zwrócić uwagę na zachowany 
w zakrystii piec w rysie klasycystycznym, o ścianach z gładkich, jasnych kafli uję-
tych czarnymi elementami architektonicznymi. ceramiczne elementy o formie walca 
zamkniętego z jednej strony posłużyły jako wypełnienie przestrzeni między żebrami 
sklepienia kościoła oraz podłogi w krypcie północnej.

stolarskie wyposaŻenie kościoła

drewniane elementy wyposażenia kościoła w nieborowie pozostają głównym 
efektem działalności nieborowskiej stolarni. poza wspomnianymi trzema ołtarzami 
i zapewne dużym konfesjonałem, wykonanymi poza nieborowem, ewidentne jest 

89  posadzka została zdemontowana w latach 20. XX wieku, tafle posadzki złożono w krypcie północnej. 
oryginalna posadzka majolikowa zachowała się w całości w loży kolatorskiej, w pomieszczeniu pod wieżą 
wschodnią oraz pomieszczeniu wejściowym do kaplicy majolikowej. ponadto w kościele widoczne są jej 
fragmenty w północno-zachodniej części prezbiterium, pod balaskami i za ołtarzem bocznym św. józefa. 
złożone w krypcie luźne płytki zostały posegregowane i wstępnie zinwentaryzowane w 2015 roku.

90  „nieborów z XViii wieku i nowo założona w nim fabryka majolik”, Kłosy 991 (1884), 410. wbrew 
temu co głosił autor artykułu przypuszczalnie właśnie brak odporności miękkiego, majolikowego szkliwa na 
ścieranie stał się przyczyną demontażu posadzki po 40 latach użytkowania.

91  stanisław celiński (1852-1918), rzeźbiarz, w latach 1882-1886 pracował w nieborowie wykonując 
prace projektowe i rzeźbiarskie.
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wykonawstwo większości elementów wyposażenia przez grupę stolarzy miejscowych, 
znających pozostałe wyroby i do ich form się dostosowujących, przy jednoczesnym 
ogólnym patronacie księcia i z wykorzystaniem – przynajmniej częściowo – podawa-
nych przez niego „rysunków do kościoła”. 

na części wyposażenia kościoła nieborowskiego – to jest na balustradzie 
w prezbiterium i na jednym z dwu symetrycznych konfesjonałów –znajdują się 
sygnatury trynkowskiego. na balustradzie jest to napis starannie wybrany dłutem, 
widoczny od strony prezbiterium, z datą 1887. w przypadku konfesjonałów, na 
spodniej stronie jednego z nich znajduje się wykonany ołówkiem napis: „konfe-
syonały wykonane przez józefa trynkowskiego w 1894 roku”. choć neogotycki 
charakter większości stolarskich elementów wyposażenia kościoła na pierwszy rzut 
oka łączy je w jedną całość, to po bliższej analizie można zaobserwować różnice tak 
w wykonaniu elementów analogicznych na poszczególnych obiektach, jak i pewną 
różnorodność w doborze tych elementów. potwierdza to informacje z korespondencji,  
iż poszczególne elementy wykonane były przez różnych twórców. z kolei na różnych 
obiektach powtarzają się identycznie opracowane detale – co pozwala na przykład 
przypisać uzupełnienie fabrycznej obudowy zegara stojącego z kaplicy majolikowej 
o elementy neogotyckie (sterczyny i zwieńczenie) – trynkowskiemu, twórcy mniej-
szych konfesjonałów, w których wykonał on niemal identyczne sterczyny. jednym 
z ciekawszych, charakterystycznych dla sposobu myślenia księcia obiektów jest fotel 
celebransa, niestety obecnie rozmontowany na dwie części (klęcznik został przerobiony 
na ambonkę). ściana tylna (bo trudno tu mówić o oparciu) fotela to ażurowa, drewnia-
na krata, opleciona winnymi gronami. przy bliższym oglądzie okazuje się, że jest to 

prezbiterium kościoła z widoczną oryginalną po-
sadzką z motywem radziwiłłowskiego orła [zbiory 
is pan]

oryginalna posadzka majolikowa w loży kolator-
skiej [fot. anna maniakowska-sajdak]
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skrzydło drzwiowe (z drewnianą kluczynką), prawdopodobnie wtórnie tu wykorzystane 
z inspiracji księcia. natomiast przednia ścianka klęcznika powtarza charakter tejże 
kraty, jednak wykonawstwo jest mniej perfekcyjne, profile bardziej toporne (co mogło 
też wynikać z użycia twardego drewna dębu).

 Bardzo ciekawe pod względem harmonijnego łączenia wielu stylów jest wyposażenie 
zakrystii, w którym najbardziej efektowne jest zestawienie dwu obiektów flankujących 
okno naprzeciw wejścia do prezbiterium. to wspomniany ceramiczny piec i wykonana 
z drewna dębu szafa, powtarzająca wiernie wszystkie jego elementy – flankowany 
rzeźbionymi lizenami cokół, korpus wraz z podziałem na kafle i narożne pilastry z ko-
rynckimi kapitelami. takie, niejako symboliczne, zestawienie było możliwe ze względu 
na to, że książę zatrudniał właśnie i ceramików i stolarzy. w pozostałych obiektach 
renesansowe formy dekoracji lizen sąsiadują z gotyckimi ostrymi łukami na drzwiach 
szafy, zaś z drugiej strony z barokowo-ludową kredencją, tworząc wnętrze, które wydaje 
się być „dawne”, bogate w historyczne nawarstwienia.

w kilkunastoelementowym zbiorze indywidualnie potraktowanych obiektów stolarki 
otworowej również przeważają nawiązania do gotyku, jak w biforium między kaplicą 
majolikową a zakrystią, czy drzwiach z zakrystii do prezbiterium, choć znajdują się też 
elementy opracowane swobodniej. 

dekoracje malarskie ścian kościoła

w budowaniu estetyki kościoła istotną rolę pełniło rozmalowanie wnętrza kościoła, 
mieszczące się w konwencji dekoracji ściennych kościołów neogotyckich końca XiX 
wieku. przeważała szara tonacja powierzchni ścian urozmaicona wielobarwnymi, geo-
metrycznymi wzorami podkreślającymi przede wszystkim elementy architektoniczne92. 
z zachowanych zdjęć wiemy, że ściany prezbiterium zdobiły motywy maryjne: lilie 
i inicjały zwieńczone koroną. iluzjonistyczne niebo z aniołami znalazło się na sklepieniu 
kaplicy majolikowej. 

92  na podstawie dokumentacji badań kolorystyki wnętrza wykonanych w 2013 roku przez mgr annę 
tomkowską (dokumentacja przechowywana jest na plebanii kościoła matki Bożej Bolesnej w nieborowie) 
wiadomo, że wnętrze kościoła utrzymane było w ciemnej tonacji. lamperie w nawach były ciemnosza-
re, co, jak przypuszcza autorka badań, być może wskazuje na imitację kamienia. lamperie prezbiterium, 
prawdopodobnie w nawiązaniu do ciemnych mebli, były brązowe. w całym wnętrzu kościoła, w partii 
ścian powyżej lamperii oraz na sklepieniu przeważał kolor jasnoszary dominujący w kolorystyce całości 
wnętrza. ciemnoszare lamperie oddzielone były od jasnoszarych płaszczyzn ścian kolorowymi pasami. ele-
menty architektoniczne, jak żebra czy gzymsy, oraz kapitele kolumn i obramienia okien rozmalowane były 
ciemniejszymi odcieniami szarości. poszczególne profile baz kolumn zaznaczone były kolorem brązowym, 
niebieskim, żółtym, jasnoniebieskim i zielonym. trzony kolumn zdobiły neogotyckie szlaki, często zielone 
lub żółte na brązowym tle. gzymsy wzbogacały imitacje złoceń. przy ołtarzach bocznych występowały 
powierzchnie o kolorze jasnego błękitu. niektóre elementy kompozycji malarskiej i detali architektonicznych 
w prezbiterium złocone były złotem płatkowym na mikstion.
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detal pinakla konfesjonału detal oprawy zegara 
[fot. anna ozaist-przybyła]

krata z oparcia fotela celebransa zestawiona z ambonką [fot. anna ozaist-przybyła]
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szafa o formie pieca z zakrystii zestawiona z piecem [fot. anna ozaist-przybyła]
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także w przypadku dekoracji ściennych głównym pomysłodawcą i projektantem był 
książę. „w kościele bardzo malowanie dobrze idzie w kolorach tych co na posadzce 
choć proboszcz (nie więcej artysta od szpanowskiego) chciał sufit mieć Bordeaux”93 
z humorem zawiadamia matkę w jednym z listów. potwierdzenie stałego książęcego 
nadzoru nad pracami znajdziemy w liście samego ich wykonawcy, józefa dębczyń-
skiego. relacjonując nieobecnemu chwilowo księciu postępy prac pisał, że malarze 
pomalowali tła i lamperie, on zakończył sklepienie w kaplicy, lecz „szlaków ani złoceń 
nie robili, nie naglę ich […] wolelibyśmy kończyć w obecności księcia pana”94.

książę sprowadził także z Belgii autora ołtarza o nazwisku goyers, prosząc o doradz-
two w sprawach projektu malowideł: „a jutro do dnia przybywa goyers, aby opatrzyć 
kościół, dać radę na jaki kolor go malować wewnątrz, jakie dać wentylatory etc…”95.

przedmioty dawne

do dziś obecne są w kościele dawne elementy wyposażenia – obrazy, rzeźby, tkaniny, 
pochodzące z poprzedniego kościoła nieborowskiego, ale i z innych miejsc, które książę 
z pietyzmem zachował i pomysłowo, a zarazem harmonijnie włączył do wystroju cało-
ści. uznać to należy za świadome działanie dla ochrony tych zabytków, tym bardziej, 
że w listach do matki książę wprost taką postawę deklaruje. tak na przykład opisuje jak 
ratował wota:

w kościele ranek cały majstrowałem w niebytności proboszcza – pozbierałem wszystkie 
srebra i złote blaszki staroświeckie i nowe, skondemnowane przez proboszcza na wyrzu-
cenie i wytapicerowałem niemi kruchtę. Będą może dusze czyśccowe zato wdzięczne 
jeśli nie ksiądz – a ja oprócz obowiązku widziałem w tym jedną z cech najmilszych 
starych kościołów i wcale to brzydko nie wygląda96. 

pisze zarazem, że „ułożyłbym z czasem un jubé ancien”97. poszukiwanie w wyposa-
żeniu wnętrza obiektów pochodzących z wieków wcześniejszych może być pouczającą 
rozrywką nie tylko dla turystów. najcenniejszym przykładem wydaje się być mozaika 
rzymska z i/ii wieku n.e. z afryki północnej, która najprawdopodobniej wcześniej znaj-
dowała się w arkadii heleny radziwiłłowej, a z której michał piotr uczynił antepedium 
ołtarza majolikowego. innym takim obiektem jest dolomitowa, w stylistyce romańska, 

93  agad, arn, kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz.Vi, list z 13. lipca 1885, 198.
94  list józefa demczyńskiego (dębczyńskiego) do księcia michała piotra z 16 sierpnia 1885, archiwum 

mn i a, rkps 180/10.
95  agad, arn, kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Xi, list bez daty, 83 i 86; agad, arn, kor., 

seria i, listy do matki, sygn. 52, cz.Vi, list z 13. lipca 1885, 198.
96  agad, arn, kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz.Vi, list z 28. marca 1884, 136.
97  agad, arn, kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz.Vi,  list z 25. lipca 1884, 165.
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płaskorzeźba Misericordia Domini. ujęta w neorenesansową marmurową ramę stała się 
częścią tablicy epitafijnej michała piotra. Barokowe rzeźby jana nepomucena i Biskupa 
(św. wojciech?) stanęły na balustradzie chóru organowego oraz szczycie konfesjonału, 
w którego zaplecek wmontowano również obraz Ukrzyżowanie z XVi wieku. płasko-
rzeźbiona manierystyczna groteska z drewna orzechowego posłużyła za drzwiczki 
tabernakulum szpanowskiego ołtarza św. józefa. przykłady można by mnożyć.

naBytki i dary

michał piotr na potrzeby kościoła dokonywał wielu zakupów. najpoważniejszym 
był ołtarz główny o programie odnoszącym się bezpośrednio do osoby księcia, jego 
żony i rodu, wykonany na zamówienie księcia w lowanium w Belgii, w warsztacie 
rzeźbiarzy z rodziny goyers. ołtarz w stylu neogotyckim, z centralnie umieszczoną 
postacią matki Bożej Bolesnej i dwiema bocznymi płaskorzeźbionymi scenami (Spo-
tkanie Chrystusa z płaczącymi niewiastami oraz Złożenia do grobu – to dwie z siedmiu 
tzw. Boleści Maryi), wzbogacony został figurami świętych patronów rzeczpospolitej, 
rodu radziwiłłów i najbliższych księciu osób z rodziny. wykonany ściśle według ry-
sunków księcia kosztował go 16 000 fr., którą to znaczną kwotę książę uiścił w ratach98. 
w paryskiej wytwórni raffl delin Frères sucrs książę zamówił zespół gipsowych figur 
(zachowały się: św. anna, św. joachim, św. Benedykt, św. wincenty a paulo, archanioł 
rafał, archanioł michał). wyposażył świątynię także w komplety naczyń i strojów litur-
gicznych, specjalnie zamówione jedwabne chorągwie procesyjne oraz komplet czterech 
feretronów w neogotyckich ramach99. 

darem ordynatów nieświeskich są dwa złocone lichtarze z trzema orłami i herbami 
radziwiłłów, „kształt [...] bardzo piękny i wspaniały ale renesansowy”100, jak zauważył 
książę, który dążył do zorganizowania wnętrza jednorodnego stylowo.

szczególne pomieszczenia kościoła 

unikalnymi pomieszczeniami kościoła, obok kaplicy majolikowej, są loża kolatorska 
znajdująca się nad zakrystią i krypta pod prezbiterium z wejściem od północy. obu książę 
poświęcił wiele uwag w listach. lożę oprócz majolikowej posadzki zdobiła „balustrada 

98  agad, arn, kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, 178-179. o zapłaconej kwocie informuje 
notatka na szkicu wieżycy ołtarza przechowywanym w muzeum w nieborowie i arkadii (nB 3623).

99  Feretrony przypuszczalnie wykonane w książęcej stolarni fundowali w części parafianie.
100  agad, arn, kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vii, list z 16. listopada 1893, 252. 
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stara z dwiema rzeźbami”101. w krypcie pochowano członków rodziny radziwiłłów102, 
których prochy książę przeniósł m.in. ze starego kościoła. 

opinie współczesnych o kościele

nowy kościół nieborowski zyskał wielce pochlebne opinie w polskiej prasie. o sze-
rokości odzewu i entuzjazmie odbiorców najlepiej świadczą poniższe cytaty:

wspaniały dom Boży, jeden z najpiękniejszych jakie zostały dźwignięte w kraju naszym 
w ostatnich czasach103. ośmnaście lat […] wystarczyły zaledwie […] na wzniesienie 
domu Bożego, jednego z piękniejszych jakimi nasz kraj poszczycić się zdoła104. ca-
łość trzymana w stylu surowym, bez zbytnich ozdób, czyni niezwykle miłe wrażenie 
artystyczne, którego niestety nieczęsto doznaje się w naszych wiejskich kościołach. 
jeśli wykonane zostaną w zupełności prawdziwie artystyczne plany, z któremi nosi 
się komitet budowy, będzie kościół nieborowski jednym z najpiękniejszych w naszym 
powiecie105.

101  agad, arn, kor., seria i, listy do matki, sygn. 52, cz. Vi, list z 25. lipca 1884, 164-165: „tu loża 
już gotowa i ładnie wygląda – balustrada stara z dwiema rzeźbami – posadzka majolikowa – schodki wcale 
wygodne i można piecyk postawić w razie srogiej zimy”. agad, arn, kor., seria i, listy do matki, sygn. 
52, cz. Vi, list z 14. lipca 1884, 160-161: „loża już opuszczona przez mularzy – robią obecnie przedsionek, 
który także wkrótce się wykończy, schody trochę szwajcarskie, ale gęsiego każdy łatwo pójdzie, układamy 
posadzkę majolikową na górze bo nie potrzebuje ligarów”.

102  w krypcie pod prezbiterium pochowani są aleksandra ze steckich radziwiłłowa, maria radziwiłłówna 
– siostra michała piotra oraz jego córka Barbara (przypuszczalnie w jednej niszy z marią). spoczął w niej 
także sam michał piotr. w drugiej krypcie znajdującej się pod figurą matki Bożej z dzieciątkiem przed 
wejściem do kościoła od strony południowej spoczywają michał hieronim radziwiłł, helena z przeździeckich 
radziwiłłowa, córki małżonków róża i krystyna (oraz prawdopodobnie aniela), syn andrzej walenty oraz 
synowa maria z wodzińskich (za: piwkowski, Nieborów, 110). 

103  Przegląd Katolicki, 34 (1887), 538. 
104  Słowo, 127 (1887). 
105  Kłosy, 976 (1884), 176.

posągi zakupione przez księcia michała piotra w paryżu [fot. anna maniakowska-sajdak]
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cele i motywacja ksiĘcia

książę michał piotr nie był być może projektantem ani twórcą wybitnym. jego prace 
– koncepcje, rysunki, projekty artystyczne nie są nowatorskie, patrząc obiektywnie zbyt 
mało w nich śladów ponadprzeciętnego talentu. dla większości swych pomysłów czer-
pał inspiracje z funkcjonujących w 2 połowie XiX wieku wzorców. dzięki temu jednak, 
że książę pomysł aranżacji wnętrza kościoła zrealizował konsekwentnie i kompleksowo, 
dzięki temu, że nie wahał się zastosować unikalnych i różnorodnych rozwiązań, jak 
majolikowe elementy wyposażenia, a wszelkie inspiracje zewnętrzne, dowodzące jego 
znawstwa sztuki modyfikował i przepuszczał przez filtr swojej osobistej wrażliwości, 

widok loży kolatorskiej – własnoręczny rysunek pochodzący 
z listu michała piotra radziwiłła.

sygnatura nieborowskiej manufaktury umieszczona z tyłu sterczyny ołtarza majolikowego, 
zdjęcie wykonane w trakcie prac konserwatorskich przy ołtarzu.
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preferencji, gustu, rozumienia stylu, w końcu – doświadczeń życiowych – dzięki temu 
kościół jest dziełem niezwykle spójnym, bardzo osobistym, a przez to oryginalnym 
i unikatowym.

książę był idealistą i pasjonatem i można się domyślać, że zamiłowanie do sztuki 
stało u podstaw decyzji o powołaniu obu manufaktur. ponadto zdecydowanie powodo-
wały nim ideały pozytywizmu: praca na rzecz kraju, pragnienie utworzenia produkcji 
krajowej, oraz stworzenia miejsc pracy dla miejscowej ludności i przyczynienie się do 
polepszenia jej sytuacji finansowej i cywilizacyjnej. ekonomia przedsięwzięcia była 
oczywiście analizowana, ale nie odgrywała roli pierwszoplanowej.

oddziaływanie nieBorowskich inicjatyw ksiĘcia

z pewnością praca w manufakturze majoliki była istotnym etapem twórczego rozwo-
ju dla poszczególnych zatrudnionych w niej artystów. po odejściu z nieborowa stani-
sław celiński pracował w kolejnych wytwórniach ceramiki (jako kierownik artystyczny 
w fabryce terakotowo-majolikowej w grużach na litwie, a następnie jako modelarz 
w cesarskiej fabryce porcelany w petersburgu). dla Feliksa szewczyka pochodzącego 
z nieborowa, doświadczenie pozyskane w fabryce nieborowskiej stało się podstawą 
dalszej drogi artystycznej w warszawskim środowisku.

dowodem wpływu pracy w manufakturze na dalszą działalność zatrudnionych tam 
okolicznych garncarzy, którzy następnie wrócili do swoich warsztatów, może być dzban, 
wykonany około 1913 roku przez walentego konopczyńskiego z Bolimowa. jego for-
ma i malatura zdecydowanie pozostają pod wpływem książęcej manufaktury, w której 
garncarz wcześniej pracował. obcy jej pozostaje jedynie motyw zdobienia – dudek. 
konopczyński (którego spadkobiercy nadal prowadzą rodzinny warsztat) pod wpływem 
manufaktury nieborowskiej pozostawał do lat 20. XX wieku. dopiero później wytworzył 
własny, charakterystyczny sposób formowania i dekorowania naczyń, nadal jednak echo 
form manufaktury nieborowskiej jest w tej twórczości widoczne.

z całą pewnością także stolarnia, mimo że jej rozmach i zakres realizowanych prac 
uległ z czasem redukcji, wpisała się na dłużej w życie nieborowa. wychowankami jej 
pracowników, zatrudnionych przez księcia michała piotra, stały się następne pokolenia  
stolarzy – renowatorów działających przede wszystkim na potrzeby kolejnych człon-
ków rodziny radziwiłłów zamieszkujących nieborowski pałac, ale także na potrzeby 
okolicznych kościołów. jan preizner, stanisław iwański to rzemieślnicy działający po ii 
wojnie światowej, potrafiący wykonać skomplikowane technologicznie i „wyczute”sty-
listycznie kopie pałacowych mebli, czy wykonać ich konserwację. 

odrębnym, szerszym zagadnieniem, o którym należy wspomnieć, a które wymagało-
by pogłębionych badań, pozostaje zjawisko oddziaływania samego pałacu jako miejsca 
kształtującego okoliczną ludność pod względem smaku, potrzeb kulturalnych, potrzeb 
uczestniczenia w szeroko rozumianym rozwoju cywilizacyjnym. mieszkańcy nieboro-
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wa, zatrudnieni w pałacu zdecydowanie odróżniali się w tej kwestii od mieszkańców 
okolicznych wsi tego kontaktu pozbawionych. to oddziaływanie, poprzez specyfikę 
pałacowego muzeum, które nadal jest pracodawcą dla znaczącej liczby okolicznej 
ludności trwa również współcześnie, uświadamiając jak bardzo brak tak oddziałujących 
„prowincjonalnych centrów kulturowych” (w mniejszym stopniu niż wielkie rezydencje 
i w zależności od postawy właścicieli bywały nimi też dwory) nas zubożył. 

podsumowanie

patrząc na działalność księcia w interesujących nas aspektach relacji prowincji 
i centrum można zauważyć, że książę michał piotr stał niejako okrakiem między 
kulturalnym centrum a prowincją, pełniąc zarazem rolę łącznika między nimi. z racji 
pozycji społecznej, wykształcenia, dostępu do światowej prasy i literatury pozostawał 

wazon konopczyńskiego [fot. dzięki uprzejmości pracowni 
rodziny konopczyńskich z Bolimowa] 
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w stałym kontakcie z kulturalnymi centrami europy zachodniej i wschodniej. Był nawet 
w pierwszej linii uczestnikiem i inicjatorem aktywnych działań w warszawskim środo-
wisku kulturalnym. emocjonalnie silnie związany z nieborowem, warszawę traktował 
głównie jako miejsce załatwiania spraw. inicjował i inspirował produkcję artystyczną na 
prowincji, przenosząc do niej wzorce światowe, nie obawiając się przy tym pewnej nie-
udolności prowincjonalnego jednak personelu. z założenia efekty prac, wyroby, miały 
jednak z tej prowincji trafiać przede wszystkim do centrum. jednocześnie był idealistą, 
który pragnął wśród rodaków zaszczepiać piękno, tak jak je rozumiał. trudno mu było te 
pragnienia szerzej realizować, między innymi dlatego, że nie był w stanie samodzielnie 
wytworzyć silnego i ożywczego ośrodka. ponadto styl jaki propagował, był ówcześnie 
modny, ale (w obecnym odbiorze) wtórny. 

metody działalności księcia były mimo wszystko nieadekwatne do czasów, w jakich 
żył. nieodparcie pojawia się porównanie działalności księcia do zakładania przez ma-
gnatów w XViii wieku modnych wtedy manufaktur, produkujących różnego rodzaju 
luksusowe dobra przede wszystkim na użytek własny, a dopiero w drugiej kolejności 
z przeznaczeniem na sprzedaż. w takich ramach można by opisać funkcjonowanie 
stolarni, a w niektórych aspektach również fabryki majoliki, choć ta z założenia była 
inwestycją mającą przynosić realny dochód.

stworzenie życia czy środowiska artystycznego w nieborowie nie było zapewne 
celem księcia, jego pracownicy raczej mieli być przede wszystkim wykonawcami jego 
zamierzeń. jednak środowisko to, miejsce pewnego artystycznego fermentu, przepływu 
różnorodnych inspiracji stworzyło się mimowolnie. 

oddziaływało i oddziałuje indywidualnie na każdego, kto w nim się znalazł, kto 
zetknął się z nieborowem, aż do dnia dzisiejszego.

prince michael piotr radziwill as an initiator, 
moderator and patron oF artistic works 
and Founder oF church in nieBorów

summary

soon after purchasing the nieborów dominion in 1879 prince michael piotr radziwill (1853 
– 1903), started there two manufactures, one producing majolica and the other wooden sculptures 
and pieces of interior designs. the oeuvre of the latter was less researched. the importance of 
contribution of the first one into polish history of utilitarian art is already settled, due to prince’s 
radziwill idea of “creating new national art and domestic industry”. the name of nieborowian 
majolica got to be widely known in polish country.

the production of both manufactures leant on european sources, being part of historism. 
Both of them created also their own forms and decorative motives referring to polish history and 
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culture and combining that with european influences. the production of majolica manufactory 
started the discussion in polish press regarding the concept of polish artistic production (B. prus 
w. gerson in “kurier warszawski” in 1883). it also influenced the artistic life of surroundings 
from which originated the manufactory workers (orders for church in kocierzew, pottery work-
shop in Bolimów).

prince radziwill – redactor, editor, writer and active philanthropist is now understood as one 
of the most important warsaw positivists. he did not only supervise the production and promo-
tion of his manufactures by preparing expositions (warsaw 1884, 1886), advertisements, special 
headpieces and ways of distribution (former polish countries, bigger russian cities) but also 
inspired the used motives and personally designed forms of some products. Being the founder 
of nieborów church, he was also the author of the complete conception of its interior. while 
producing new wooden and also majolica parts he also incorporated in very inventive way some 
older details, preserving them. this church is, due to recent research of its equipment, the most 
complete and best preserved work of the prince. 



teresa BagiŃska-Żurawska 
muzeum-zamek w łańcucie

jan i stanisław cetnarscy – Budowniczowie 
i oBywatele łaŃcuta (w okresie autonomii 
galicyjskiej)

dla wielu miast i miasteczek zaboru austriackiego na terenie ówczesnej galicji 
druga połowa XiX i początek XX wieku były czasem rozkwitu. łańcut, jako miasto 
powiatowe i ośrodek administracji samorządowej, połączony został w 1859 roku linią 
kolejową z metropoliami – wiedniem, krakowem i lwowem. w okresie autonomii gali-
cyjskiej wraz z licznie powstającymi instytucjami rządowymi, finansowo-kredytowymi, 
kulturalnymi, towarzystwami, stowarzyszeniami oraz rozwojem szkolnictwa nasiliło się 
zapotrzebowanie na nowe budynki użyteczności publicznej. do miasteczka napływali 
urzędnicy zarówno państwowi jak i prywatni, nauczyciele, lekarze, a także wojsko. war-
stwę inteligencji zasilali ambitni przedstawiciele rdzennego mieszczaństwa. potrzeby 
społeczne, kulturalne i estetyczne tego kręgu sprzyjały rozwojowi i przeobrażeniu łań-
cuta, który jeszcze w głąb XiX wieku nosił ślady zniszczeń spowodowanych wielkim 
pożarem 1820 roku. pod koniec XiX wieku wzrost zamożności warstwy średniej, więk-
sza świadomość warunków higienicznych i podniesienie potrzeb komfortu oraz estetyki 
życia codziennego pobudzały zainteresowanie budownictwem mieszkaniowym.

wzorcem dla rdzennej społeczności i bodźcem dla warstwy mieszczańskiej, z samo-
rządem miejskim na czele, była rezydencja arystokratyczna lubomirskich i potockich 
od wieków zrośnięta z tkanką miasta. w omawianym okresie dodatkowo korzystną 
okolicznością dla łańcuta stały się duże inwestycje zapoczątkowane w latach 80. XiX 
wieku przez młodych potockich – trzeciego ordynata romana i elżbietę z radziwiłłów. 
zakrojone na szeroką skalę prace modernizacyjne i remontowe w zamku wymuszały 
konieczność zatrudnienia wielu specjalistów, w tym lokalnych rzemieślników: murarzy, 
cieśli, stolarzy, snycerzy, malarzy, tapicerów etc. 

podobnie jak w innych małomiasteczkowych środowiskach, w łańcucie na prze-
strzeni XiX wieku przedstawiciele upadających na skutek uprzemysłowienia rzemiosł 
zmieniali profil zawodowy. dawni tkacze stawali się często murarzami:

łańcut miał zawsze zdolnych i wyrobionych rzemieślników budowlanych, pracujących 
w odległych miastach, a nawet w warszawie. murarze łańcuccy znani byli szeroko i da-
leko i niedawne to czasy, gdy w najdalszych miejscowościach kraju zatrudniano ich przy 
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budowie lepszych budynków świeckich i kościołów. wędrując po różnych okolicach 
polski i pracując w wielkich kulturalnych środowiskach, nabywali tam obycia i kultury, 
którą potem przynosili do rodzinnego miasta1. 

Budownictwem trudnił się stary łańcucki ród cetnarskich, którego dwaj przedstawi-
ciele – jakub i antoni wymienieni zostali w spisie właścicieli nieruchomości dołączonym 
do planu miasta z 1749 roku2. z przekazów pochodzących od potomków rodu cetnar-
skich wiadomo, że jakub był także burmistrzem łańcuta, zaś jego syn jan zajmował 
się naprzemiennie w lecie murarstwem, a w zimie tkactwem. o zatrudnieniu jana przy 
„fabryce zamkowej” świadczy własnoręczny wpis izabeli lubomirskiej zamieszczony 
na marginesie kontraktu z 1803 roku, zawartego pomiędzy księżną i piotrem aigne-
rem: „cetnarski mayster utrzymywany ma być, chyba Żeby nieuskuteczniał przepisów  
j. pana aignera y opponował się exekucyi należytej abrysów iego – na ten czas za wie-
dzą moyą będzie mógł być oddalonym. – i. lub”3. ponadto: „znajdujący się w ogrodzie 
zamkowym wewnątrz murów […] półłuk koryncki […] zbudował według projektu 
architekta Fritza i Baumana jan cetnarski, syn jakuba cetnarskiego z łańcuta”4. 

jan pracował także w komisji obliczającej koszty odbudowy kościoła i klasztoru 
dominikanów po wielkim pożarze łańcuta w 1820 roku5. syn jana – tomasz (1802-
1874)6 występował w dokumentach jako właściciel nieruchomości przy ulicy Browarnej 
(od 1910 ul. j. cetnarskiego), gdzie rodzina zamieszkiwała przez pokolenia7. spośród 
licznego potomstwa tomasza dwaj synowie – jan (1844-1915) i najmłodszy stanisław 
(1859-1947) także zostali mistrzami murarskimi. 

pomimo zniesienia tradycyjnych cechów w zaborze austriackim ustawą z 1883 roku 
i reorganizacji struktur zawodowych z podziałem na wolne zawody, zawody koncesjo-
nowane i stowarzyszenia przemysłowe, tradycje cechowe utrzymywały się wśród łań-
cuckich rzemieślników do drugiej wojny światowej. dawne cechy zachowały charakter 
religijny oraz społeczno-towarzyski i pielęgnowały zwyczaje zawodowe. świadczą 
o tym zachowane pamiątki: szarfa z muzeum archidiecezjalnego w przemyślu, uży-
wana przy ostatniej cechowej chorągwi murarzy łańcuckich, ozdobiona haftowanym 
napisem „25/2 na chwałę Boga w trójcy jedynego/1884 towarzystwo murarzy miasta 

1  stanisław cetnarski, Miasto Łańcut. Z dziejów i własnych wspomnień (wąbrzeźno: nakład własny, 
1937), 89.

2  Plan miasta Łańcuta z 1749 r. z wykazem właścicieli nieruchomości, miejska Biblioteka publiczna 
w łańcucie (dalej mBpł), kopia 409/V.

3  zofia kossakowska-szanajca, Bożena majewska-maszkowska, Zamek w Łańcucie (warszawa: arkady, 
1964), przyp. 83, 385-386.

4  cetnarski, Miasto, 110.
5  tamże, 105-106.
6  księga urodzeń 180-1830, rkp., parafia św. stanisława Biskupa w łańcucie, t. ii, 4.
7  księga gruntowa gminy katastralnej łańcut, sąd rejonowy w łańcucie, archiwum wydziału ksiąg 

wieczystych (dalej srł awkw), t. i, lwh 2, 19-20.
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łańcuta” oraz cecha łańcuckich murarzy z 1890 przekazana do muzeum okręgowego 
w rzeszowie. 

podobnie, jak wielu innych murarzy, jan cetnarski za młodu pracował sezonowo  
w dużych miastach. z przekazów rodzinnych wiadomo, że prowadził grupy rzemieśl-
ników z łańcuta do warszawy, wykazując się zmysłem organizacyjnym często anga-
żował sprawdzonych rzemieślników-kolegów, z którymi współpracował przez lata8. 
Formalnie nie posiadał przedsiębiorstwa budowlanego, należał do starszego pokolenia 
mistrzów murarskich, którym uprawnienia budowlane dawało cechowe świadectwo 
wyzwolin i nie podlegające wątpliwości doświadczenie zawodowe. podpisywał także 
wiele świadectw czeladniczych jako wyzwalający koncesjonowany mistrz murarski lub 
świadek9. powszechną praktyką zawodową stosowaną wobec kandydatów na czeladni-
ków murarskich do pierwszej wojny światowej była nauka wykonywania zawodu pod 
okiem mistrza. pracując w ciągu tygodnia na budowach, uzupełniali wiedzę teoretyczną 
w szkole niedzielnej. po 3-4 latach adept otrzymywał poświadczone przez cech i sto-
warzyszenie przemysłowe oraz potwierdzone przez burmistrza świadectwo wyzwolin 
i stawał się podmajstrzym murarskim. Było to w pełni wystarczające przygotowanie 
rzemieślnicze. wyjazd do większego miasta i kształcenie na kursach technicznych 
należało do rzadkości. dopiero młodsze pokolenie murarzy przed pierwszą wojną 
światową zdobywało wiedzę na profesjonalnych kursach i w szkołach zawodowych 
np. we lwowie i jarosławiu, ba, czasem w wiedniu. w drodze wyjątku na przełomie 
1912/1913 roku w sezonie zimowym jeden z krajowych kursów zawodowych dla mu-
rarzy zorganizowano w łańcucie. świadczy to o skali zapotrzebowania na fachowców, 
a także poziomie środowiska mieszczańskiego, rozumiejącego potrzebę dokształcania 
zawodowego. program obejmował naukę geometrii i rachunku, wykłady teoretyczne  
z murarstwa, sporządzanie rysunków i planów, uczono podstaw ustawodawstwa robot-
niczego, statystyki zawodowej i higieny10.

Bracia cetnarscy dbali o rozwój łańcuckiego szkolnictwa opiekując się istniejącymi  
i nowo powstającymi zakładami: szkołą ludową, żeńską szkołą sióstr boromeuszek, 
szkołą tkacką. doprowadzili z grupą innych społeczników do otwarcia prywatnego 
gimnazjum, upaństwowionego w 1910 roku. w tym samym gronie społeczników 
jan cetnarski udzielał się przy powołaniu i zabezpieczeniu funkcjonalno-lokalowym 
towarzystwa mieszczańskiego gwiazda zawiązanego na terenie łańcuta w 1894 roku 
oraz towarzystwa gimnastycznego sokół działającego tu od 1891 roku, był inicjato-
rem i opiekunem ochotniczej straży pożarnej założonej w 1876 roku. za czasów jego 

8  władysław Balicki, Łańcut w drugiej połowie XIX i na początku XX w. (łańcut, 1973), masz, mBpł 
167/iii, 10.

9  kazimiera olbrychtowa, edward pelc, Architekci zamkowi i budowniczowie łańcuccy do II wojny 
światowej (łańcut-zabrze, 1975-1976), mps., mBpł 16/iii, 31-32. 

10  zyta stępień, Łańcut i jego rzemiosło cechowe do 1918 r. (kraków, 1971), masz., mBpł 3/iii, 50-51.
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burmistrzowania wybudowano duży kompleks koszar wojskowych i zapoczątkowano 
elektrownię miejską w 1911 roku11. 

aktywność braci cetnarskich na terenie łańcuta poznajemy między innymi na pod-
stawie protokołów posiedzeń rady miejskiej z lat 1879-1882 oraz 1906-1920 zacho-
wanych w archiwum rzeszowskim. za młodu starszy jan udzielał się jako organizator 
i wykonawca licznych prac budowlanych, remontowych oraz mniejszych czy większych 
napraw bieżących w szkole, koszarach, ratuszu, cegielni, w domu ubogich, przy bru-
kach, przy kanale etc. czasem budowniczy był delegowany do zadań specjalnych, a jako 
doświadczony fachowiec uczestniczył z polecenia samorządu miejskiego w specjalnych 
komisjach. tak było w przypadku przygotowań do budowy nowej rzeźni koło browaru 
(u zbiegu ul. jana cetnarskiego/29 listopada, budynek rozebrany ok. 2000 r.). w proto-
kole z 26 września 1881 zanotowano: 

[…] Żeby zaś budowa ta odpowiadała ściśle możliwości i nowoczesnym wymogom tak 
pod względem hygienicznym, jak i jej składu i wewnętrznych dla rzeźników i kontroli 
potrzebnych urządzeń, uchwalono na wniosek radnego marcina szulca wysłać […] jana 
cetnarskiego, ażeby we wskazanych tu kierunkach dwie nowowybudowane rzeźnie 
w dwóch najbliżej łańcuta położonych miastach […] dokładnie zbadał i takowe do 
łańcuckiej rzeźni z uwzględnieniem jej stosunków zastosować się starał12. 

do poważniejszych zaliczyć należy także przeprowadzenie remontu ratusza, według 
zapisu protokołu z 14 kwietnia 1880 „[…] odrestaurować w tym ratuszu wynajęte kasy-
nowi wojskowemu pokoje pierwszego piętra przez utapetowanie ścian i ponaprawianie 
drzwi i okien[…] pod kierownictwem radnego jana cetnarskiego […]”13. Budowniczy 
z pewnością dobrze znał i rozumiał wartość historyczną zabytkowej budowli, co w pełni 
potwierdził wiele lat później swoją postawą wobec decyzji rady, która przegłosowała 
rozbiórkę ratusza w 1913 roku. jan cetnarski, wieloletni, doświadczony i oddany miastu 
burmistrz, zaprotestował składając rezygnację z urzędu dnia 11 lipca 1914 roku14.

niewiele natomiast wiadomo o prywatnych zleceniach budowlanych zreali-
zowanych przez jana cetnarskiego. przypisuje się mu budowę gawłówki (ul. 
piłsudskiego nr 3). początki istniejącego parterowego domu poczmistrza józefa 
gawła sięgają lat 60. XiX wieku, a w 1874 przeniesiono jego prawa własnościowe 
do nowej księgi gruntowej15. Być może w tamtych latach jan był zatrudniony przy 

11  teresa Bagińska-Żurawska, joanna kluz, Cetnarscy (łańcut: kongregacja przedsiębiorców ziemi 
łańcuckiej, 2016), 16-23.

12  księga uchwał rady miejskiej łańcuta 1879-1882 r. , rkp., archiwum państwowe w rzeszowie, akta 
miasta łańcuta (dalej apr amł) 59/29/0/2/14. 

13  tamże.
14  tamże.
15  księga gruntowa gminy katastralnej, t. iii, lwh. 399, 1103-1104.
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budowie domu. jednakże wygląd tego parterowego obiektu oraz data 1907 widnieją-
ca w tynku nad wejściem jeszcze niemal do końca XX wieku, sugerują przebudowę 
przekształcającą starszy budynek. prace takie na początku XX wieku wykonywał nie 
jan, ale firma budowlana jego młodszego brata stanisława cetnarskiego. podobne 
wątpliwości budzi dom żydowskiego kupca turteltauba (ul. 29 listopada nr 5), 
budowę którego przypisywano janowi cetnarskiemu, choć wykonanie należało  
do stanisława. dowodem na to jest rachunek wystawiony 8 listopada 1913 na papie-
rze firmowym dla altera turteltauba na „Budowę nowego budynku mieszkalnego” 
(przechowywany przez potomków budowniczego). masywny budynek z otwartą loggią 
w ryzalicie od frontu mieścił oprócz mieszkania sklep z napisem zachowanym do ostat-
niej ćwierci XX wieku „handel mieszany – alter turteltaub” (po ostatnim generalnym 
remoncie dom nie zatracił pierwotnego charakteru). 

od 1885 roku jan cetnarski pełnił społecznie funkcję burmistrza przez 30 lat. w tym 
czasie nie wykonywał prac budowlanych, owszem, z urzędu czuwał nad wszystkimi 
inwestycjami miejskimi, wykorzystując bogate doświadczenie zawodowe. utrzymywał 
się głównie z handlu i wynajmu mieszkań w swojej willi16.

przy boku jana cetnarskiego pierwsze kroki w zawodzie stawiał jego młodszy brat 
stanisław. najwyraźniej jan przekazał działalność budowlaną stanisławowi, lub przy-
najmniej wspierał jego rozwój w tym zakresie. podobnie jak starszy brat – stanisław 
cetnarski praktykował sezonowo w warszawie. zachowała się w zbiorach rodzinnych 
jego Książeczka czeladna wydana w łańcucie dnia 21 lutego 1881 roku. Był to doku-
ment tożsamości potwierdzony adnotacją urzędową „ta książeczka robotna służy za 
kartę legitymacyjną w podróżach po całem cesarstwie austryackiem, i jako paszport do 
podróży za granicę, przy dodaniu wizy […]”. uzyskawszy takową, dwudziestodwuletni 
budowniczy 29 kwietnia 1881 roku przekroczył granicę królestwa kongresowego. 
w rubryce „poświadczenie” zapisana została, potwierdzona owalną pieczęcią „j. a. 
lasocki w warszawie majster mularski”, adnotacja i opinia o zatrudnio-
nym „zaświadczam niniejszym jako stanisław cetnarski pracował u mnie od dnia 10 
maja do dnia 6 sierpnia b. r. okazał się pilnym i zdolnym w swym zawodzie. warszawa 
dnia 6 sierpnia 1881 r. józef alek[sander] lasocki majster mularski”. drugi wyjazd 
do warszawy miał miejsce od 12 maja do 26 lipca 1883 roku, nie ma jednak za ten czas 
poświadczonej w dokumencie adnotacji o zatrudnieniu. 

stanisław cetnarski, oprócz doświadczenia praktycznego, otrzymał staranne wy-
kształcenie zawodowe. przypuszczalnie najpóźniej w latach 80. XiX wieku zdobył 
wiedzę teoretyczną na kursach technicznych we lwowie (informacja przekazana przez 
córkę budowniczego). tam też praktykował u boku inżyniera i architekta juliusza (vel 
juliana) karola cybulskiego17, którego zatrudniali potoccy przy pracach związanych 

16  spis ludności 1910 r. (łańcut, 1910), rkp., apr amł 59/29/0/32/83.
17  stanisław łoza, Słownik architektów i budowniczych Polaków oraz cudzoziemców w Polsce pracujących 
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z najbliższym otoczeniem lwowskiego pałacu. stanisław korzystał w ten sposób 
z najlepszych dostępnych wzorców, zarówno w praktykowaniu, jak i organizowaniu 
przedsięwzięcia budowlanego poczynając od projektów, kończąc na organizacji placu 
budowy. cybulski realizował zamówienia potockich także w łańcucie, między innymi 
przy wznoszeniu zamkowych stajni18. 

najpóźniej na początku lat 90. XiX wieku stanisław cetnarski założył pierwsze  
w mieście koncesjonowane przedsiębiorstwo robót wodnych i lądowych. w świa-
dectwie z 1912 roku wystawionym tomaszowi pelcowi pracodawca napisał „tomasz 
pelc […] pracował w moim przedsiębiorstwie jako czeladnik murarski od roku 1895 
do listopada 1912”19. jak głosiły informacje reklamowe zamieszczone na rachunkach 
przechowywanych w zbiorach prywatnych, firma „przyjmuje wszelkie roboty w zakres 
budownictwa wchodzące od najmniejszych, aż do największych budowli”. cetnarski 
prowadził także skład podstawowych materiałów budowlanych: piasku, wapna, ce-

(warszawa: wydawnictwo kasy im. mianowskiego, instytut popierania nauki, 1930), 62.
18  ignacy serkowski, Notaty do mojego dziennika (łańcut, 15 kwietnia 1893), rkp. Bmzł r. 55/31.
19  olbrychtowa, pelc, Architekci zamkowi, 37.

Biuro firmy stanisława cetnarskiego z 1893 r. oraz willa budowniczego (ul. j. cetnarskiego 
31, 33), widokówka sprzed 1914 roku [zbiory muzeum-zamku w łańcucie] 



251

mentu, gliny, cegły, różnego typu dachówek oraz skład (włącznie z własnym wyrobem) 
elementów wykończeniowych: drzwi i okien, rynien blaszanych, gzymsów i sztukaterii 
gipsowych. siedzibę zarządu przedsiębiorstwa ulokowano w parterowym domu ozdo-
bionym w tynku na elewacji datą 1893, który wzniósł stanisław przy dawnej ulicy Bro-
warnej (ul. j. cetnarskiego nr 31)20. Budynek stał się swoistą wizytówką firmy. starannie 
wykonany, przyciągał uwagę w widoku z ulicy wyważonymi proporcjami i bogatym, 
zastosowanym z wyczuciem detalem zdobniczym. 

korzystne zmiany w zabudowie łańcuta i poprawę wyglądu miasta w ostatniej 
ćwierci XiX i na początku XX wieku zawdzięczamy inwestycjom, których realizację 
w większości przypadków prowadziła firma stanisława cetnarskiego. jednolity cha-
rakter ówczesnego budownictwa, przy zróżnicowanym detalu zdobniczym wynikał 
w znacznej części z przepisów ustawy budowlanej obowiązującej w galicji od 1882 
roku. Przepisy budowlane dla 29 miast były dla łańcuta wiążące. Budowę rozpoczy-
nano według zatwierdzonego planu po uzyskaniu od miejscowych władz pozwolenia. 
ściśle egzekwowano warunki techniczno-sanitarne i pożarowe. w pierzejach ulic 
pilnowano linii zabudowy, w piwnicach (obowiązkowo sklepionych) nie wolno było 
urządzać mieszkań, na poddaszu mógł się znajdować jeden pokój mieszkalny i tylko 
w jednorodzinnych, wolnostojących domach. szczegółowe przepisy określały minimal-
ną wysokość pomieszczeń, minimalne wymiary otworów okiennych i drzwiowych oraz 
wiele innych parametrów istotnych dla wyglądu wznoszonych obiektów21. 

jako typowy przedstawiciel swojej epoki stanisław cetnarski posługiwał się całym 
arsenałem detali architektonicznych, sztukaterii, odlewów, ozdobników plastycznych. 
wachlarz usług proponowanych przez budowniczego wymagał zorganizowania różnego 
rodzaju usług nie tylko murarskich, ale także z zakresu wielu innych rzemiosł i dyscy-
plin. Biuro firmy prowadził julian szymel, wspominany także jako kreślarz. zgodnie 
z informacją uzyskaną od gustawa dyszkiewicza, mistrz murarski stanisław kuźniar 
podpisywał projekty w imieniu firmy bądź występował w charakterze wspólnika. mistrz 
murarski stanisław uberman współpracował ze stanisławem cetnarskim przy budowie 
kościoła w husowie, karol stachyra – również przy budowie kościoła w husowie 
oraz w wysokiej koło łańcuta. niektórzy rzemieślnicy pracowali najpierw z janem, 
a później ze stanisławem. oprócz murarzy przedsiębiorca zatrudniał sztukatorów, 
malarzy, dekarzy, blacharzy, szklarzy, cieśli, stolarzy, snycerzy, ślusarzy. pracowali 
u stanisława łańcuccy rzemieślnicy: tomasz chmiel, gustaw dyszkiewicz, szczepan 
jęczalik, wincenty krzan, jan michno, adam soldaty, henryk wojnarski, liczni przed-
stawiciele rodu pelców. wśród wysokiej klasy specjalistów wymienić można snycerza 

20  kazimiera olbrychtowa, edward pelc, Działalność zawodowa, cechowa, społeczna, polityczna 
i kulturalna budowniczych i murarzy łańcuckich (łańcut-zabrze, 1975-1976), mps., mBpł 17/iii, 16-18.

21  jan rudolf kasparek, Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi 
z Wielkim Księstwem Krakowskiem , t.3 (lwów: nakład własny, 1885), 2599-2666.
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walentego gembarzewskiego, który dekorował drzwi w wielu łańcuckich domach oraz 
zdobił meble. niektórzy rzemieślnicy posiadali wielki autorytet zawodowy i cieszyli 
się szczególnym zaufaniem pracodawcy. podmajstrzemu janowi pelcowi powierzano 
samodzielny nadzór nad wieloma realizacjami (przy kościołach w albigowej, Brzózie 
królewskiej, woli zarczyckiej)22. Firma cetnarskiego zapewniała bogaty wybór sztuka-
terii, detali gipsowych i odlewów, w których wyspecjalizowali się jan michno oraz bra-
cia Franciszek i tomasz pelcowie. obaj ukończyli kursy murarskie w łańcucie w 1913 
roku. Byli oni wykonawcami między innymi ołtarzy bocznych łańcuckiej fary (wraz 
z gustawem dyszkiewiczem), sztukaterii w willi z wieżyczką pod kościołem, w domu 
klarewicza (ul. jagiellońska nr 13), domu mariana gruszczyńskiego z 1910 roku  
(ul. słowackiego nr 9). informacje o działalności przedsiębiorstwa i jego pracownikach 
zgromadzili i opracowali edward pelc i kazimiera olbrychtowa w pierwszej połowie lat 
70. XX wieku oraz złożyli w postaci maszynopisów w miejskiej Bibliotece publicznej 
w łańcucie. ponadto autorka tekstu od 30 lat gromadzi relacje uzupełniające składane 
przez wnuków łańcuckich rzemieślników i od spadkobierców właścicieli zabytkowych 
budynków. 

niekiedy pracownicy stanisława cetnarskiego, po latach praktyki i uzupełnieniu 
wykształcenia, usamodzielniali się lub zakładali własne przedsiębiorstwa. jako przykład 
może posłużyć osoba władysława pelca. jego ojciec, podmajstrzy Franciszek (starszy), 
należący do grona stałych pracowników braci cetnarskich, zadbał o staranne przygo-
towanie zawodowe swojego syna. władysław początkowo także praktykował u stani-
sława cetnarskiego, ponadto ukończył szkołę budowlaną we lwowie i kurs zawodowy 
w wiedniu. przed pierwszą wojną światową założył drugą w łańcucie firmę, stając się 
niejako konkurentem byłego pracodawcy23.

stanisław cetnarski, pragnąc zapewnić samowystarczalność przedsiębiorstwu bu-
dowlanemu, założył w 1902 roku fabrykę wyrobów betonowych. od czasu wynalezienia 
i opatentowania w 1824 cementu portlandzkiego oraz zastosowania i upowszechnienia 
go w drugiej połowie XiX wieku w mieszankach betonowych, materiał ten stał się 
kluczowym spoiwem w budownictwie. Beton reklamowany i propagowany na licznych 
wystawach zagranicznych, a także krajowych, zastępował z powodzeniem dotychczas 
stosowane drogie lub mniej trwałe materiały. wyroby betoniarni stanisława cetnarskiego 
ukazują bogaty asortyment i duże możliwości zastosowania. jak głosiły przechowywane 
przez potomków cetnarskich reklamy, drukowane na papierze firmowym 

Fabryka wyrobów betonowych wykonuje przepusty i mosty […] rury przepustowe na 
drogi i kanały […] krążyny studzienne, rury studzienne, schody składane, dachówkę 

22  edward pelc, Rody rzemieślnicze w Łańcucie na tle działalności rzemiosła Ziemi Łańcuckiej (zabrze, 
1976-1977), mps., mBpł 19/iii, 25-26. 

23  olbrychtowa, pelc, Działalność zawodowa, 22-24.
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[…] gąsiory, […] krawężniki, posadzki betonowe kolorowe do kościołów, korytarzy, 
przedpokojów, kuchen, trotuarów […],

ponadto sklepienia do kościołów, płyty izolacyjne, a także sarkofagi betonowe. 
Sprawozdanie zarządu Towarzystwa Pomocy Przemysłowej w Łańcucie za rok 1904, 
ukazuje niełatwe początki betoniarni. przez pierwsze dwa lata istnienia zatrudniano 
na sezon letni 6 osób i przerabiano 3-4 wagony cementu. w sezonie 1904-1905 było 
już 38 pracowników „letnich” i 10 „zimowych”, przy zużyciu 35 wagonów cementu. 
Brakowało maszyn pomocniczych i farb, które sprowadzano z zagranicy. najbardziej 
dotkliwy był brak funduszy:

wielce pożądanem jest przyjście temu przedsiębiorstwu z pomocą w formie dogodnej 
pożyczki, aby umożliwić obrotnemu i fachowemu przedsiębiorcy p. stanisławowi 
cetnarskiemu rozwinięcie przedsiębiorstwa, przez kupno kilku dachówczarek, prasy 
i wybudowanie stosownego lokalu na produkcyę zimową. takie rozwiązanie sprawy 
jest tem więcej pożądane, że w sezonie zimowym siły robocze dziś nie mogą być użyte, 
a tem samem rzemieślnicy tracą dobry zarobek tak potrzebny im w zimie24.

wyroby betoniarni były co najmniej dwukrotnie prezentowane na wystawach. po 
raz pierwszy w 1904 roku w łańcucie na wystawie wyrobów przemysłu krajowego 
upamiętnionej tradycyjnie, podobnie jak inne tego typu wystawy, medalem (pamiątka  
w zbiorach rodzinnych). natomiast w 1910 roku wyroby betonowe cetnarskiego  

24  Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Pomocy Przemysłowej  w Łańcucie za rok 1904 przedłożone 
walnemu zgromadzeniu towarzystwa  dnia 14 maja 1905 (lwów: tow. pomocy przemysłowej w łańcucie, 
1905), 5-6.

medal: wystawa wyrobów przemysłu krajowego. łańcut 1904 (mosiądz, odlew, 
awers i rewers) [własność prywatna]
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płytka posadzkowa z betoniarni stanisława cetnarskiego (awers/rewers), 
pocz. XX w. [zbiory muzeum-zamku w łańcucie]

metalowa forma do płytek posadzkowych z betoniarni 
stanisława cetnarskiego, pocz. XX w. [własność prywatna]
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na wystawie krajowej we lwowie nagrodzono złotym medalem (informacja od po-
tomków budowniczego). Był to okupiony ciężkim wysiłkiem sukces. organizowane za 
przykładem państw europejskich wystawiennictwo tak zwane ‘krajowe’ przed pierwszą 
wojną światową, pomimo zaborów, spełniało rolę napędową dla polskiego rolnictwa, 
przemysłu, rzemiosła, kultury, nauki. popieranie wszystkiego, co rodzime na przekór 
obcemu i podnoszenie jakości polskich produktów miało charakter patriotyczny, stawa-
ło się manifestacją narodową. w takim właśnie wymiarze postrzegał i traktował swój 
sukces stanisław cetnarski.

Betoniarnia i firma stanisława cetnarskiego działały także po odzyskaniu niepodle-
głości. jednak kryzys światowy oraz wiek właściciela przedsiębiorstwa i zaangażowanie 
w prace społeczne spowodowały naturalne wycofanie z aktywności zawodowej. dodat-
kowym problemem stała się niemożność spłaty zaciągniętych pożyczek, koniecznych do 
kontynuacji produkcji wyrobów betonowych. z tego powodu wspólnikiem betoniarni 
cetnarskiego został konstanty Fangor, zarządca folwarków ordynacji łańcuckiej w wy-
sokiej i albigowej, który przejął w latach 30. całą betoniarnię. odtąd zarejestrowana zo-
stała jako własność żony nowego właściciela „maria Fangor skład nawozów sztucznych 
i wytwórnia wyrobów cementowych w łańcucie” (przy ul. traugutta), jak głosił nadruk 
na papierze i kopercie firmowej. po drugiej wojnie światowej Fangorowie podjęli próbę 
wskrzeszenia produkcji betoniarskiej, ale w obliczu gospodarki socjalistycznej przegrali 
nierówne zmagania w końcu lat 50. (pamiątki firmowe i relacje udostępnione przez 
potomka konstantego i marii Fangorów).

odpowiedzialne zadanie przypadło braciom cetnarskim w ostatnich latach XiX 
wieku przy rozbudowie kościoła farnego w łańcucie według projektu teodora talow-
skiego. podjęli się oni technicznego wykonania naw bocznych w miejsce historycznych, 
przylegających do kościoła kaplic (niejednolitych pod względem architektonicznym)25. 
nie było to odosobnione doświadczenie budowniczych w dziedzinie architektury sa-
kralnej i okazja do ścisłej współpracy z projektantami. oprócz tego firma cetnarskiego 
prowadziła budowę kilku kościołów w okolicy łańcuta, między innymi w albigowej 
(wzniesionego w latach 1895-1897, według projektu sławomira nałęcz-odrzywolskie-
go), woli zarczyckiej (wzniesionego w latach 1907-1912, według projektu lwowskiego 
architekta Felicjana Bajana), wysokiej (wzniesionego w latach 1911-1913, według 
projektu przemyskiego architekta stanisława majerskiego), husowie (wzniesionego 
w latach 1912-1916, także według projektu majerskiego, kościół ostatecznie rozebrano 
w 2008), Brzózie królewskiej (ukończonego w 1914)26.

Źródłem inspiracji zawodowych były dla stanisława cetnarskiego wiedeńskie wzor-
niki architektoniczne. takim katalogiem stanisław posłużył się przy wznoszeniu domu 

25  marta paterak, Fara w Łańcucie (łańcut: par. rzym.-kat, p.w. św. stanisława Biskupa w łańcucie, 
2007), 16.

26  olbrychtowa, pelc, Architekci zamkowi, 38-39.
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karoliny kęskiewiczowej w 1914 roku (ul. wałowa nr 3). egzemplarz wydawnictwa 
przechowywał do lat 90. XX wieku potomek kęskiewiczów. niezwykle ważny dla 
budowniczego stał się bogato ilustrowany miesięcznik „architekt” – pierwsze polskie 
pismo poświęcone sprawom architektury i budownictwa, wydawane przez krakowskie 
towarzystwo techniczne w latach 1900-1915. najstarszy zachowany po stanisławie 
w zbiorach rodzinnych egzemplarz pochodzi z 1905 roku. jak relacjonują potomkowie, 
cetnarski śledził wnikliwie omawiane na łamach „architekta” realizacje i nowości archi-
tektoniczne, informacje o konkursach projektowych i omówienia tychże, problematykę 
techniczną i estetyczną. pismo współpracowało z wieloma autorytetami i specjalistami 
z branży. przynajmniej z niektórymi osobami zespołu redakcyjnego „architekta” stani-
sław cetnarski utrzymywał bezpośrednie kontakty zawodowe. 

do wczesnych prac zrealizowanych w łańcucie przez stanisława cetnarskiego 
należy kasyno urzędnicze projektowane przez osiadłego we lwowie, wspomnianego 
wyżej architekta cybulskiego: „łańcut, 10 marca 93 roku […] hrabia ma ciągle masę 
interesantów, omawiano dziś budowę kasyna, zjechał j. cybulski i zebrali się przedsię-
biorcy do budowy”27. obiekt fundacji romana potockiego powstał w latach 1893-1895 
na potrzeby elitarnego towarzystwa kasynowego skupiającego pracowników ordynacji 
łańcuckiej (ul. kościuszki nr 2). Budynek częściowo parterowy, częściowo piętrowy 
z narożną wieżą przykrytą stromym dachem, pyszni się bogactwem sztukaterii począw-
szy od herbowej pilawy w kartuszach. w połaciach dachu osadzono charakterystyczne 
lukarny wieżyczkowe. 

dla łańcuckiego oddziału sokoła roman potocki odstąpił plac pod budowę, a firma 
stanisława cetnarskiego wystawiła gmach poświęcony 25 października 1896 roku28. 
w maju 1897 roku prawo własności zostało przepisane z ordynata łańcuckiego na 
towarzystwo gimnastyczne29. w 2008 budynek sokoła sprzedano w prywatne ręce. na 
skutek szeroko zakrojonych prac budowlanych został on praktycznie rozebrany i odtwo-
rzony w miarę wiernie, z dobudowaną nową częścią usługową.

stanisław cetnarski w 1910 roku wyremontował dawną rzeźnię miejską (na rogu 
ul. rzeźniczej i danielewicza nr 8) dostosowując ją do potrzeb zawiązanego w 1894 
roku łańcuckiego oddziału stowarzyszenia mieszczan gwiazda30. ten skromny obiekt,  
po wyprowadzeniu rzeźni do nowego budynku przy browarze, wykorzystywano na różne 
sposoby. między innymi przez kilka lat do 1905 roku mieściły się w nim warsztaty szko-
ły tkackiej, założonej w 1890 z inicjatywy Bolesława Żardeckiego. około 1905 roku 
towarzystwo akcyjne dla wyrobów tkackich i sukienniczych w łańcucie, działające 

27  serkowski, Notaty (łańcut, 10 marca 1893).
28  tamże, (25 października 1896).
29  księga gruntowa gminy katastralnej, t. Vi, lwh. 636, 29-36.
30  edward pelc, Historia Stowarzyszenia Mieszczan Gwiazda w Łańcucie ze szczególnym uwzględnieniem 

działalności Amatorskiego Koła Teatralnego 1894-1939 (zabrze, 1974), mps., mBpł 233/iii, 9; księga 
uchwał rady miejskiej łańcuta 1906-1920 r. (prot. 20 stycznia 1910), rkp., apr amł 59/29/0/31/198.
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w latach 1904-1911 wybudowało piętrowy dom (ul. cetnarskiego nr 17/19). wykonanie 
zlecono firmie stanisława cetnarskiego. część budynku od 1905 roku wynajmowano na 
warsztaty i sale wykładowe dla szkoły tkackiej31. 

Bracia cetnarscy byli na równi z Bolesławem Żardeckim mężami opatrzności łań-
cuckiego szkolnictwa, którego prężny rozwój przed pierwszą wojną światową stał się 
jednym z podstawowych argumentów w staraniach samorządu o przyznanie łańcutowi 
praw miejskich, utraconych w czasach zaboru austriackiego. przedsiębiorstwo stani-
sława wybudowało kilka gmachów szkolnych. przybyłe z cieszyna do łańcuta siostry 
boromeuszki założyły w 1887 roku32 ośrodek wychowawczy ze szkołą dla dziewcząt, 
przekształcony w 1901 w wydziałową szkołę Żeńską, zaś od 1917 roku seminarium na-
uczycielskie. starszy budynek szkolny zrealizowany przez stanisława powstał w 1897 
roku (ul. Farna nr 10), drugi w 1902 roku (ul. grunwaldzka nr 9)33. we wnętrzach szkoły 
zachowało się wiele oryginalnych elementów wyposażenia: kaplica, klatki schodowe, 
posadzki, drzwi z futrynami. 

uwieńczeniem samorządu miejskiego w staraniach o rozwój szkolnictwa było 
założenie prywatnego gimnazjum w 1907 roku, upaństwowionego w 191034. szkoła 
nie posiadała własnego budynku. w pierwszym roku nauki korzystano z piętra w ra-
tuszu. od 1908 roku założony przez Żardeckiego galicyjski Bank ziemski udostępnił 
bezinteresownie nowo wybudowany parterowy budynek przy nowo kształtującej się 
ulicy gimnazjalnej (za drewnianym domem Bolesława Żardeckiego). w 1909 roku 
z początkiem roku szkolnego stanisław cetnarski wybudował obok istniejącego drugi 
parterowy dom i zobowiązał się w 1910 roku wystawić do użytku gimnazjum trzeci (ul. 
Żardeckiego nr 5, 6, 8)35. wszystkie trzy budynki pozostawały oficjalnie własnością 
Banku ziemskiego. jeden z nich, wykonany według projektu architekta łańcuckiego 
antoniego dąbrowskiego, postawił własnym kosztem stanisław cetnarski i przejął go 
z czasem na własność (ul. Żardeckiego nr 5).

łańcut zamieszkiwała liczna diaspora żydowska, dla której firma stanisława cetnar-
skiego wybudowała w latach 1908-1910 łaźnię Żydowską (ul. ottona z pilczy nr 2). 
Bogacący się mieszczanie żydowskiego pochodzenia przed pierwszą wojną światową 
budowali własne wille i kamienice. do najlepszych należy wspomniany dom altera 
turteltauba (ul. 29. listopada nr 5) z 1913 roku oraz willa luna z ryzalitem zdobionym 
pilastrami, tralkami i stylizowanymi roślinnymi sztukateriami. powstała ona w 1914 
roku dla właściciela składu opałowego mechla rozenbacha (ul. piłsudskiego nr 39)36.

31  księga gruntowa gminy katastralnej, t. i, lwh. 30, 247-249. 
32  „z łańcuta”, Tygodnik Rzeszowski 97 (1887), 3.
33  serkowski, Notaty (16-17 września 1902).
34  „historya założenia gimnazjum w łańcucie”, Głos Rzeszowski 29-32 (1911).
35  księga uchwał rady miejskiej łańcuta 1906-1920 r. (17 czerwca, 18 stycznia, 18 grudnia 1909).
36  zbigniew jucha, Willa Luna, (karta ewidencyjna zabytków nieruchomych, 1979), wojewódzki urząd 

ochrony zabytków, rzeszów. 
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w 1900 roku stanisław cetnarski wzniósł w łańcucie trzy kamienice. jedna z nich 
(plac sobieskiego nr 18) należała do pochodzącego ze lwowa lekarza ignacego arcta 
[arzt]37. jego monogram pojawił się w trzech zwornikach okiennych na wysokości 
pierwszego piętra, zaś na attykach obu bocznych pozornych ryzalitów – data budowy 
1900. właściciel mieszkał tu z żoną józefą oraz licznymi lokatorami, zaś parter kamieni-
cy od 1904 roku wynajął dla „c.k. urzędu pocztowego i telegraficznego” oraz na miesz-
kanie dla naczelnika poczty. kontrakt wynajmu był kilka razy przedłużany z następnym 
właścicielem, którym od 1916 roku został alfred potocki38. w 1932 roku kamienicę 
zakupiła gmina miasta łańcuta i rozbudowała o trzy osie okienne od zachodu, w takiej 
postaci do dnia dzisiejszego pozostaje ona własnością miasta. druga kamienica nale-
żała do jana noworola (róg ul. cetnarskiego nr 6 i danielewicza). stanisław cetnarski 
ozdobił jej elewacje bogatym detalem. w wysokiej suterenie mieściła się piekarnia 
(oryginalnie zachowany plan budynku przechowuje obecny właściciel). narożna ka-
mienica zapowiadała nowy, zupełnie odmienny od dotychczasowego, wygląd dwóch 
sąsiadujących ze sobą pierzei ulic39. dla konstantego danielewicza w tymże1900 roku 
przedsiębiorstwo cetnarskiego wybudowało hotel z restauracją40. Budynek stanął na 
zamknięciu zachodniej pierzei placu sobieskiego (ul. danielewicza nr 2). jego drugie 
piętro zostało zręcznie ukryte w wysokiej mansardzie. po pierwszej wojnie światowej 
obiekt nadbudowano. 

37  Spis Ludności 1910.
38  księga gruntowa gminy katastralnej, t. ii, lwh 148, 124-125, 134-135.
39  serkowski, Notaty (15 sierpnia 1900).
40  księga gruntowa gminy katastralnej, t. iV, lwh 518, 1131-1132.

hotel i restauracja konstantego danielewicza z 1900 r. (pl. sobieskiego), 
widokówka sprzed 1914 roku [kolekcja jana kielara]
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profesjonalne podejście stanisława cetnarskiego do 
spraw zawodowych ukazuje jego współpraca z architektem 
janem sas-zubrzyckim, który należał do grona redakto-
rów krakowskiego „architekta”. pochodzący z Żarnowca 
józef gabriel wróblewski, nabywszy w łańcucie w 1904 
roku „realność” od Franciszka przestrzelskiego, zlecił 
firmie cetnarskiego budowę (bądź przebudowę) piętrowej 
kamienicy mieszczącej aptekę pod matką Boską (ul. rzeź-
nicza nr 8)41. projekt klinkierowej fasady tego budynku ze 
sztukatorskimi profilowaniami wykonał sas-zubrzycki, 
o czym świadczą osobiste zapiski architekta przechowy-
wane w zbiorach jego spadkobierców, dotyczące rachunku 
wystawionego na nazwisko stanisława cetnarskiego 
w 1910 roku. w zwieńczeniu budynku, zapewne zgodnie 
z życzeniem właściciela i w nawiązaniu do prowadzonej 
na parterze kamienicy apteki, umieszczono figurkę matki 
Bożej. wróblewski kontynuował w łańcucie praktykę ap-
tekarską po marcinie szulcu, ale w 1915 roku sprzedał ją 
swojemu przyjacielowi włodzimierzowi kindraczukowi, 
odkrywcy probiotycznej bakterii bacillus carpathicus42. po 
śmierci wróblewskiego kamienica w 1935 roku zgodnie 
z testamentem przeszła na własność franciszkańskiego za-
konu tercjarzy, zaś apteka kindraczuka w 1939 roku prze-
niesiona została kilka domów dalej (ul. rzeźnicza nr 2)43. 
kamienica pod matką Boską nie była jedynym przykładem 
współpracy stanisława cetnarskiego z sas-zubrzyckim. 
o projekcie przebudowy ratusza dla łańcuta wykonanym 
przez tegoż architekta wspominał łańcucki budowniczy 
w swojej książce44. oba projekty prawdopodobnie nie 
zachowały się, gdyż dotąd nie trafiono na ich ślad. 

jedna z piękniejszych łańcuckich kamienic wybudowana bądź przebudowana  
w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku przez firmę stanisława cetnarskiego 
należała do burmistrza jana cetnarskiego (rynek nr 10). Bogaty i precyzyjnie wy-

41  tamże, t. iV, lwh 434, 207-208.
42  romana m. Bahry, “sources for the Forgotten 1912 discovery of the probiotic Bacterium Bacillus 

Carpathicus in Huslanka and the Forgotten discoverer: dr. w. s. kindraczuk: pharmacist of łańcut”, 
Organon 45 (2013), 185-202.

43  romana m. Bahry, Dr. W. S. Kindaczuk Forgotten Chemist of Łańcut & Pioneer of Probiotics (toronto: 
york university, 2018), 85-87, 105.

44  cetnarski, Miasto, 115.

kamienica z apteką Pod Matką 
Boską z 1910 r. 
(ul. rzeźnicza 8), fotografia 
z okresu międzywojennego 
[kolekcja jana kielara]

http://www.ihnpan.waw.pl/wp-content/uploads/2014/10/11_bahry.pdf
http://www.ihnpan.waw.pl/wp-content/uploads/2014/10/11_bahry.pdf
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konany detal sztukatorski nadaje elewacji harmo-
nijny, zrównoważony rytm: pilastry flankujące okna  
w obramieniu profilowanych opasek i naczółków, 
drobne ornamenty kostek, perełek i wolich oczu, 
girlandy wygięte od ciężaru owoców oraz maszka-
rony zastygłe w krzywych uśmiechach nad oknami 
pierwszego piętra. jan cetnarski wraz z rodziną 
mieszkał na piętrze, na parterze prowadził sklep. 
nieco inaczej było z należącą do burmistrza willą 
przy Browarnej (ul. j. cetnartskiego nr 27), której 
mieszkania lokatorskie dawały dodatkowy dochód. 
nie jest znany czas powstania obiektu. dopiero 
w 1904 roku zanotowano przeniesienie pełnego 
prawa własności hipotecznej na jana45. zatem, o ile 
budowla nie powstała przed końcem XiX wieku, 
po śmierci tomasza ojca, to mogła powstać około 
1904 roku po uporządkowaniu spraw spadkowych 
w rodzinie cetnarskich. wygląd willi różnił się 
w szczegółach od obecnego, co potwierdza za-
chowana w zbiorach rodzinnych fotografia. dom 
był przykryty różnobarwną dachówką, na dwóch 
cokołach flankujących szczyt stały odlewane wazy, 
zaś sam szczyt zamykało charakterystyczne zwień-
czenie, które stosował stanisław w wielu swoich 
realizacjach (rynek nr 10 i ul. cetnarskiego nr 27).

spośród szeregu czterech domów po rodzinie 
cetnarskich, stojących przy browarze, trzeci (ul. 
j. cetnarskiego nr 31) został omówiony jako biuro 
firmy budowlanej, wzniesiony w 1893 roku na 
działce dziedziczonej przez kilku spadkobierców 
(rodzeństwo cetnarskich). stanisław dopiero 
w 1907 roku nabył pełne prawo własności do 
całej hipoteki46. czwartym, ostatnim w szeregu, 
była własna willa stanisława cetnarskiego (ul.  
j. cetnarskiego nr 33) wybudowana w 1901 roku. 
Budowniczy mieszkał tu z rodziną do 1918 roku, 
po czym sprzedał ją alfredowi potockiemu na 

45  księga gruntowa gminy katastralnej, t. i, lwh 2, 19-20.
46  tamże, t. i, lwh 4, 35-36.

willa jana cetnarskiego z pocz. XX w. 
(ul. j. cetnarskiego 27), widokówka 
sprzed 1914 roku [własność prywatna]

willa stanisława cetnarskiego z 1901 r.  
(ul. j. cetnarskiego 33), fotografia sprzed 
1914 roku [własność prywatna]
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mieszkania dla pracowników browaru47. charaktery-
styczny jest układ fasady frontowej flankowanej ryzali-
tem z jednej i wieżyczką z drugiej strony, połączonych 
niewielkim, zadaszonym, obrzeżonym balustradą 
tralkową tarasem, z prowadzącymi nań schodami. 
pierwotnie w zwieńczeniu szczytu od strony ulicy była 
ustawiona figura chrystusa lub matki Bożej, co widać na 
archiwalnej fotografii. podobnie, jak w stojącej nieopo-
dal willi jana, szczyt flankowały dwa cokoły z wazami.  
w bogatej dekoracji sztukatorskiej znajdujemy w opa-
skach okiennych północnej elewacji zworniki z pękiem 
owoców. identyczne zworniki zastosowano w niektórych 
oknach kasyna urzędniczego oraz w willi zacisze. 
powtarzalność odlewów sztukatorskich w realizacjach 
przedsiębiorstwa budowlanego jest oczywista i w przy-
padku tego konkretnego detalu staje się swoistą sygnaturą 
firmy stanisława cetnarskiego. miał on także zwyczaj 
umieszczać rok wykonania budowli w tynku na elewacji.

malowniczy układ z wieżyczką, ryzalitem i drewnianą 
werandą lub tarasem był powielany przez budowniczego 
w różnych realizacjach na terenie łańcuta. w willi 
zacisze z 1901 roku (ul. grunwaldzka nr 7)48 zamiast 
wieżyczki budowniczy zastosował narożny ryzalit, który 
przykrył blaszanym hełmem z profilowanymi lukarnami 
i latarenką w zwieńczeniu. na cokołach flankujących oba 
szczyty osadził sowy wykonane w sztucznym kamieniu, 
dobrze widoczne na archiwalnej fotografii. podobny układ 
zastosował także w willi z wieżyczką położonej niedaleko 
kościoła farnego (ul. dominikańska nr 17). ryzalit z we-
randą (bez wieżyczki) od frontu i od ogrodu pojawił się 
w willi rejenta powiatowego gabriela orzakiewicza (ul 
mickiewicza nr 16)49 wybudowanej przez cetnarskiego 
w 1902 roku. oprócz mieszkania znajdowało się tu biuro 
notarialne z osobnym wejściem od ulicy. w 1918 roku 

47  tamże, t. i, lwh 5, 43-44.
48  tamże, t. V, lwh 533, 103-105.
49  tamże, t. Vi, lwh 740, 809-810.

dom gabriela orzakiewicza  
(ul mickiewicza 16) z 1902 
roku, obraz malowany przez  
k. wiercińskiego w 1902 roku 
(olej na płótnie) [własność pry-
watna, fot. wrzesław Żurawski, 
2016] 

willa Zacisze z 1901 r.  
(ul. grunwaldzka 7), widokówka 
sprzed 1914 roku [kolekcja jana 
kielara]
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nieruchomość nabyli konstanty i maria z tyrawskich Fangorowie, późniejsi wspólnicy 
i kontynuatorzy betoniarni stanisława cetnarskiego. 

rozwiązanie z wieżyczką, tarasem i ryzalitem budowniczy wykorzystał po pierw-
szej wojnie światowej w swoim nowym domu rodzinnym z 1918 roku, położonym na 
działce odziedziczonej po swoich teściach sitarskich przy dawnej ulicy ogrodowej 
(ul. konopnickiej nr 29)50. jedną z ostatnich łańcuckich realizacji cetnarskiego jest 
dom wybudowany dla córki z mężem w latach 1930-1931 w ogrodzie za własną willą 
budowniczego51. 

wieżyczki, loggie i tarasy były pożądanymi elementami 
w eklektycznej architekturze, klasyfikującej budowlę w ka-
tegoriach ‘willi renesansowej’. trzeba pamiętać, że pierwszą 
łańcucką budowlą tego typu, wzniesioną w latach 1893-1895, 
była duża reichardówka (ul. piłsudskiego nr 11) należąca do 
dyrektora lasów ordynacji łańcuckiej Franciszka reicharda 
seniora. dom był luksusowo urządzany i wyposażony:

dziś przed południem zwiedzaliśmy willę reicharda […] Budynek 
rzeczywiście ładny […] starannie i z dobrego materiału budowany. wy-
gody wszelkie […] dwa balkony czyli werandy dają śliczny widok na 
okolicę. […] ciężkie drzwi, okna, odrzwia i obramienia okien wszystkie  
z rzeźbionego dębu […]. również prawdziwymi cackami są piece 
i kominki. […] a wszędzie elektryczne dzwonki, telefony nawet tuby. 
z kuchni prowadzi winda i wodociąg z własnej studni na ogródku 
przeprowadza wodę po całym domu […] ogródek z basenem i fon-
tanną […]52. 

zaświadczenie podpisane przez właściciela w 1898 
roku jednoznacznie wskazuje wykonawcę „jan pelc rodem 
z łańcuta jako podmajstrzy murarski budował moją willę 
w łańcucie, którą zbudowano w stylu renesansowym”53. 
podmajstrzy murarski jan pelc nie posiadał uprawnień do 
samodzielnego firmowania budowy, ale był doświadczonym 
pracownikiem stanisława cetnarskiego. zatem wszystko 
przemawia za tym, że oficjalnym wykonawcą zlecenia było 

50  tamże, t. iX, lwh 901, 707-709; lwh 902, 239-241.
51  akta sprawy spadkowej po tadeuszu tumidajskim z łańcuta zmarłym 13 X 1935, app sgł 

56/1350/342.
52  serkowski, Notaty (4 września 1895).
53  olbrychtowa, pelc, Architekci zamkowi, 54.

willa Franciszka reichar-
da (seniora) z lat 1893-
1895 (ul. piłsudskiego 
11), pocztówka sprzed 
1914 roku [kolekcja jana 
kielara]
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przedsiębiorstwo budowlane cetnarskiego. nie wiadomo natomiast kto projektował 
willę. 

w wielu budowlach stanisława cetnarskiego pojawiają się konstrukcyjne i dekora-
cyjne detale drewniane: ozdobne zakończenia ciesiołki więźby dachowej, werand, gan-
ków, profilowane zworniki, trejaże. ozdobne snycerowane detale eksponowano także 
w murowanych budynkach, dodając im malowniczości w duchu „stylu szwajcarskiego” 
czy „kurortowego”. w realizacjach stanisława cetnarskiego elementy tak zwanego 
„stylu szwajcarskiego” występują głównie w domach i willach otoczonych ogrodami, 
wśród których wymienić można domy klarewicza, dulęby, 
kozaka. dom kucharza zamkowego Franciszka klarewicza (ul. 
jagiellońska nr 13) powstał w 1896 roku. obecni właściciele, 
nabywając go w latach 80. XX wieku, ocalili odnalezione na 
strychu rachunki za materiały budowlane wystawione przez 
stanisława cetnarskiego na firmowym papierze. układ syme-
tryczny elewacji frontowej, z pozornym ryzalitem i drzwiami 
wejściowymi na osi, powtórzył cetnarski dla weterynarza Bo-
lesława dulęby w domu z 1910 roku (ul. tkacka nr 24)54. dwa 
bliźniacze szczyty z dekoracją ciesiołki w elewacji frontowej 
zastosowano w willi z ok. 1910 roku, wybudowanej dla prezesa 
sądu powiatowego mieczysława kozaka (ul. sokoła nr 4)55. 

odmienna stylistycznie jest willa róża, druga własna 
willa stanisława cetnarskiego przed pierwszą wojną światową, 
wzniesiona w latach 1907-1908 przy dawnej ulicy różanej (ul. 
danielewicza nr 21 róg kilińskiego) i wynajmowana lokatorom 
do momentu sprzedania w 1931 roku56. granicę posesji zamyka 
oryginalnie zachowane ogrodzenie na betonowej podmurówce, 
w której budowniczy umieścił datę 1908 i firmową płytkę z na-
pisem „st. cetnarski łańcut”. ornamentowane, trójbarwne, 
klinkierowe powierzchnie ścian oraz detal sztukatorski nawią-
zują do neogotyku i mogą wskazywać na ścisłą współpracę 
budowniczego z architektem. Firma stanisława cetnarskiego 
wybudowała także w latach 1908-1909 dom kazimierza pra-
soła, nauczyciela i późniejszego kierownika szkoły ludowej 
(ul. kraszewskiego nr 116)57. potwierdzeniem autorstwa jest 

54  księga gruntowa gminy katastralnej, t. Viii, lwh 834, 665.
55  tamże, t. Viii, lwh 650, 794.
56  tamże, t. V, lwh 524, 31-32.
57  akta sprawy spadkowej po kazimierzu prasole z łańcuta zmarłym 1 i 1935 r., app sgł 56/1350/282 

[a 3/35; p 1/35].

willa Róża z 1907-1908 
r. (ul. danielewicza 21), 
fotografia z 1928 roku 
[własność prywatna]
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maswerkowa ażurowa balustrada balkonu wykonana z ceramicznych elementów, iden-
tyczna jak w willi róży. 

o ile nie ma obszernych wiadomości o realizacjach jana cetnarskiego, o tyle spu-
ścizna po stanisławie i zlecenia wykonane przez jego przedsiębiorstwo budowlane 
są dobrze udokumentowane. co do niektórych realizacji nadal nie ma pewności lub 
wykonawstwo stanisława potwierdzone zostało pośrednio. w niektórych przypadkach 
jedynie przez analogie i analizę formalną możemy przypuszczać, że dany obiekt wyszedł 
spod jego ręki. warto uzupełnić jeszcze dwa tego typu przykłady. w latach 1893-95 po-
wstał w łańcucie gmach kasy zaliczkowej (ul. mickiewicza nr 2). uroczyste otwarcie 
nowej siedziby nastąpiło 19 września 1895 roku i zbiegło się z 25 rocznicą istnienia 
w mieście towarzystwa zaliczkowego. parter piętrowego budynku użytkowała rada 
powiatowa „dziś odbyła się uroczystość w łańcucie […]. tutejsza kasa zaliczkowa 
obchodziła poświęcenie własnego lokalu […]. gmach piętrowy piękny, jakiego by 
się i większe miasto nie powstydziło”58. w wyglądzie zewnętrznym najmocniej zaak-
centowano narożny portal. skala obiektu wymagała sprawnego prowadzenia budowy, 
zatem zaangażowania wszechstronnie działającego przedsiębiorstwa, jakim na terenie 
łańcuta była firma cetnarskiego. przemawia za tym także formalne porównanie detalu 
zdobniczego kasy zaliczkowej z nie budzącymi wątpliwości realizacjami cetnarskiego. 
nie wiadomo dotąd kto projektował budynek. drugim przykładem jest dom prywatny, 
wtórnie, ale trafnie nazwany pałacykiem (ul. paderewskiego nr 18)59. w istocie – to 
miejski parterowy pałacyk położony w niewielkim ogrodzie. wybudowany został 
około 1907 roku dla weterana powstania styczniowego, urzędnika ordynacji łańcuckiej 
Filipa kahane. Bryła budynku, pierwotnie z loggią arkadową (później zamurowaną) 
i poprzedzającymi ją schodami wejściowymi w fasadzie frontowej, a także precyzyjnie 
wykonany detal zdobniczy na elewacjach świadczą o wysokim poziomie warsztatowym. 
elementy te także niemal jednoznacznie wskazują na firmę stanisława cetnarskiego. 

okres pierwszej wojny światowej zamyka pewien rozdział rozwoju łańcuta, ale nie 
kończy działalności stanisława cetnarskiego. od stycznia 1915 do 1927 roku, z nie-
długą przerwą w latach 1918-1920, pełnił on społecznie urząd burmistrza, podejmując 
decyzje urzędowe i skutecznie zabiegając o rozwój miasta. w okresie międzywojennym 
stanisław czynnie uczestniczył w komisji Budowlanej nadzorując wszystkie inwestycje 
oraz ingerując w przypadku naruszenia wytycznych i zasad do zabudowy, zarówno pod 
kątem bezpieczeństwa, jak i wyglądu zewnętrznego60. swoje rozważania nad dziejami 
miasta, jego historią i zabytkami podsumował pod konie życia w cytowanej już książce 
Miasto Łańcut Z dziejów i własnych wspomnień. 

58  serkowski, Notaty (19 września 1895).
59  księga gruntowa gminy katastralnej, t. Vi, lwh 633, 9-11.
60  księga uchwał komisji Budowlanej i wydanych koncesji budowlanych 1918-1934 r., rkp., apr amł 

59/29/0/31/71.
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zasługi braci cetnarskich zostały docenione za ich życia. 
obu nagrodzono tytułem honorowego obywatela miasta łań-
cuta, jana w 1892, a stanisława w 1927 roku. wręczone im z tej 
okazji pamiątkowe dyplomy zostały przekazane przez potom-
ków do urzędu miejskiego. jubileusz 25-lecia burmistrzowania 
jana cetnarskiego był uroczyście obchodzony w 1910 roku 
przez radę miejską i obywateli. imieniem jana przemianowano 
dotychczasową ulicę Browarną, przy której ród cetnarskich 
mieszkał od pokoleń. jubilat dostał w prezencie portret ze swoją 
podobizną, dziś przechowywany w zbiorach biblioteki miejskiej. 
przemowę uroczystą wygłosił osobiście roman potocki, a przed 
ratuszem oddano salwę z moździerza i grała orkiestra ochotniczej 
straży pożarnej61. stanisława cetnarskiego uhonorowano przez 
omówienie jego zasług i życiorysu po śmierci, na uroczystym 
posiedzeniu rady miasta 18 kwietnia 1947 roku. obaj bracia są 
pochowani na cmentarzu łańcuckim w grobowcach rodzinnych, 
postawionych przez firmę budowlaną stanisława cetnarskiego. 

zabudowa historyczna niewielkich miast w teorii badań jest 
nazywana architekturą wernakularną czyli bezimienną lub nie-
profesjonalną62. Faktycznie, pozostaje taką w przypadku wielu 
środowisk małomiasteczkowych, ale nie w łańcucie. po janie 
i stanisławie cetnarskich pozostało sporo pamiątek i budyn-
ków. ich szeroko zakrojona działalność społeczna i zawodowa 
została podsumowana na wystawie zorganizowanej w miejskiej 
Bibliotece publicznej w łańcucie w 2016 roku. przy tej okazji 
wydano popularnonaukową publikację p.t. Cetnarscy ukazującą 
ich dorobek63. 

ocalenie od zapomnienia spuścizny zasłużonych mieszczan, budowniczych-burmi-
strzów i równocześnie pozytywistów-społeczników stało się możliwe dzięki pokole-
niowemu zaangażowaniu łańcucian. gromadzenie przez lata informacji i różnego typu 
dokumentów, ich opracowanie oraz przekazanie następnym pokoleniom przysłużyło 
się zarówno utrwaleniu pamięci historycznej jak i własnej tożsamości mieszkańców 
łańcuta.

61  księga uchwał rady miejskiej łańcuta 1906-1920 r. (4.maja 1910).
62  grzegorz rytel, „wernakularna, czyli jaka? uwagi semantyczne na marginesie tematu konferencji”, 

Budownictwo i Architektura 14 (2015), 144,147-148.
63  Bagińska-Żurawska, kluz, Cetnarscy.

grobowce rodzinne 
jana i stanisława cet-
narskich na cmentarzu 
w łańcucie [fot. wrze-
sław Żurawski, 2016]
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jan and stanisław cetnarski – Builders and citizens oF łaŃcut 
(during the period oF the galician autonomy)

summary

For many towns annexed by austria, the 2nd half of the 19th century became a period of 
prosperity. institutions and associations established in łańcut increased the demand for new pub-
lic buildings. officials, teachers, doctors and militaries were arriving in town. growing wealth 
and rising comfort needs influenced interest in housing. additionally, great investments were 
made in the castle, initiated in the 1880s by roman and elżbieta potocki. particularly favourable 
conditions gave rise to the development of the broadly defined construction movement. over 
the generations, many middle-class families specialised in building and related craftsmanship, 
including an old family of cetnarski from łańcut. already in the 18th/19th century, master jakub 
and his son jan worked for izabela lubomirska. jan’s grandchildren, jan and stanisław, were 
successors to mayors during the years 1885-1929. the cetnarski brothers were bright citizens and 
undertook many social initiatives which had a real impact on the urban development of the town. 
they paid attention to the aesthetic look of their realisations and cooperated with outstanding 
architects, such as teodor talowski and jan sas-zubrzycki. since the 1890s stanisław had run 
the first construction company and in 1902 he launched a concrete casting factory in łańcut, the 
products of which were awarded a gold medal at the national exhibition in lviv in 1910. the 
brothers organised work and made it possible for local craftsmen to gain experience. as local 
patriots, they made an ineffective attempt to stop the demolition of the old town hall.

in the last years of 19th century, the cetnarski brothers were responsible for technical ex-
ecution of side aisles of parish church in łańcut during its alteration made according to the 
design by teodor talowski. stanisław’s company executed the erection of churches in nearby 
villages: albigowa (1895-1897) designed by sławomir nałęcz-odrzywolski, wola zarczycka 
(1907-1912) designed by Felicjan Bajan, wysoka (1911-1913) and husów (1912-1916) designed 
by stanisław majerski.

among the municipal buildings raised in łańcut by stanisław cetnarski’s company there 
are: edifice of Kasa Zaliczkowa (loan bank) dating 1895, two buildings of sisters of mercy of st. 
Borromeo’s school for girls dating 1897 and 1902, three houses used by secondary school funded 
in 1907, building of Towarzystwo Akcyjne dla Wyróbów Tkackich i Sukienniczych (joined-stock 
company for woven products) dating 1905 housing weaving school, edifice of the gymnastic 
society Sokół dating 1896, Łaźnia Żydowska (jewish Baths) dating 1908-1910.

stanisław cetnarski used the Viennese catalogues of pre-made patterns designed for housing 
construction (the house of Franciszek klarewicz). to rise his competence, he also diligently 
studied the monthly Architekt, issued 1900-1915 by krakowskie towarzystwo techniczne (cra-
cow technical society). he maintained professional bonds with at least a few of the magazine’s 
editors, which is proven in the bill issued by jan sas-zubrzycki for designing the facade of 
tenement house housing Pod Matką Boską pharmacy. at the request of the cetnarski brothers jan 
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sas-zubrzycki designed the development of the old town hall, which was eventually defiantly 
pulled down in 1913. stanisław cetnarski’s company also executed the design of juliusz cybuls-
ki for the building of Kasyno Urzędnicze – a club for roman potocki’s officials.

the most beautiful turn of the century villas executed by stanisław cetnarski’s company 
display professionalism in both their form and detail. these are: renaissance villa of Franciszek 
reichard senior built 1893-1895 and Willa Róża built 1906-1908, the builder’s property.

the cetnarski’s family houses are situated at former Browarna street (jan cetnarski street 
nowadays), on the land where the family had resided for generations. three of the houses were 
built by stanisław: jan cetnarski’s villa, the villa housing company’s office dated 1893 and 
stanisław’s villa dated 1901, where he lived with his family until 1918. all of them stand out 
by displaying elaborated proportions and decorative detail. the builder had a habit of placing 
the date of works’ completion on the facade, which is often the only clue to affirm the time of 
building’s construction.

the picturesque layout with a tower, a break and a wooden sun lounge or open loggia were 
used by cetnarski multiple times in numerous works in łańcut (own houses dating 1901 and 
1918, gabriel orzakiewicz’s house dating 1902, Zacisze villa dating 1901). the builder adorned 
the houses with fashionable molding detail and also elaborate woodworks kept in so called styl 
szwajcarski (swiss style). apart from private houses surrounded by gardens, he built tenement 
houses (belonging to ignacy arct, jan noworol, konstanty danielewicz’s hotel).

just before the second world war, stanisław published a book about łańcut based on the 
history of the town and his own memories. the cetnarski brothers’ merits were acknowledged by 
granting them the honorable citizenship of the town of łańcut, to jan in 1892 and to stanisław 
in 1927. their broad social and professional activity was summarized at the exhibition in town’s 
public library in łańcut in 2006. on this occasion the book Cetnarscy presenting their achieve-
ments was published. the heirloom and buildings they left behind are an important heritage in 
łańcut’s present appearance.





kalisz – problemy artystyczne: studium przypadku





iwona BaraŃska 
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początki rynku sztuki w kaliszu – pierwsza galeria 
sztuki nowoczesnej w mieście

pierwsza część tekstu jest poświęcona omówieniu początków rozwoju rynku sztuki  
w kaliszu. zasadniczym jednak celem artykułu jest prześledzenie funkcjonowania 
pierwszej stałej galerii sztuki nowoczesnej w mieście, przyjrzenie się formom działania, 
wzorcom kształtującym jej profil, jak i ocena roli jaką odegrała. 

początki rynku sztuki

pierwsze informacje o sprzedawanych w kaliszu dziełach sztuki zaczęły się poja-
wiać wraz z rozwojem miejscowej prasy od 1870 roku. są to krótkie wzmianki, na ogół 
zamieszczane w rubryce „wiadomości miejscowe i okoliczne”, informujące o artystach 
i obrazach związanych z miastem lub aktualnych wydarzeniach dotyczących aktywności 
na polu kultury plastycznej. dostarczają nam jednak pośrednio informacji o sposobie 
dystrybucji i prezentacji dzieł sztuki, stanie posiadania lokalnych odbiorców sztuki i ich 
preferencjach. początkowo obrazy były prezentowane w kaliskich księgarniach, również 
sklepy papiernicze i fotografowie wprowadzali do sprzedaży prace plastyczne1, głównie 
reprodukcje2. sami artyści stosowali, częstą wówczas praktykę, prezentowania obrazów 
w swoich pracowniach, co miało zwiększyć zainteresowanie publiczności sztuką, poka-
zać gotową ofertę i służyć sprzedaży – wiemy o takich działaniach augusta Bertelmanna 
(?-1904), józefa Balukiewicza (1831-1907) czy alfreda wierusz-kowalskiego (1849-
1915)3. ci, którzy spędzali w kaliszu tylko pewien czas, nie mając pracowni, wystawiali 

1  w 1874 roku firma s. Fingerhut otworzyła przy swoim zakładzie fotograficznym przy ul wrocławskiej 
„skład obrazów olejnych, miniatur akwarelowych, kopii fotograficznych rafaela i rubensa”, zob.: 
„ogłoszenia”, Kaliszanin 11 (1874), 43. z czasem firma powiększyła swoją ofertę i w 1878 roku otwarto 
„wielką wystawę obrazów i akwarelli”, (chodziło tu przede wszystkim o kopie i reprodukcje). towarzyszyła 
jej rozbudowana akcja reklamowa w prasie, z 2-stronicową wkładką w języku polskim i rosyjskim 
informującą o tym wydarzeniu, zob. „ogłoszenia”, Kaliszanin 28 (1878). w „sklepie spółki kolportacyjnej” 
przy placu św. józefa wystawiono na sprzedaż portret j. i. kraszewskiego pędzla wierusz-kowalskiego, 
zob.: „wiadomości miejscowe i okoliczne”, Kaliszanin 81 (1876), 331.

2  „wiadomości miejscowe i okoliczne”, Kaliszanin 65 (1878), 266.
3  tak np. august Bertelmann (zob. anna roth, August Bertelmann malarz zapomniany, http://www.

archiwum.asnyk.kalisz.pl/archiwum/Bertelmana.htm (dostęp 07.05.2019) zaprezentował w swojej 

http://www.archiwum.asnyk.kalisz.pl/Archiwum/BertelmanA.htm
http://www.archiwum.asnyk.kalisz.pl/Archiwum/BertelmanA.htm


272

prace we wspomnianych księgarniach np. walery Brochocki (1847-1923)4. ogłaszali się 
także w prasie, reklamując swoje usługi, jak np. jan Bąkowski (1817-1892)5.

pierwszym zorganizowanym działaniem o czysto ekonomicznym charakterze była, 
bliżej nie określona, spółka kaliskich artystów zorganizowana przez gustawa hejmana 
(1835-1909)6 w 1884 roku, na wzór stowarzyszenia artystycznego w wiedniu, oferująca 
usługi portretowe7. chodziło o wyeliminowanie wspomnianej wiedeńskiej konkurencji 
na miejscowym rynku. artysta liczył na wsparcie miejscowych odbiorców, popierają-
cych sztukę rodzimą8. cena prac, zależnie od wielkości, wynosiła od 60 do 25 rubli9. 
wykonywano portrety z fotografii, jak i z natury (czym lokalna spółka przewyższała 
zagraniczne stowarzyszenia). Były one wysoko oceniane przez dziennikarzy „kali-
szanina” i eksponowane systematycznie w witrynie księgarni B. szczepankiewicza. 
artyści z innych miast korzystali z pośrednictwa redakcji w sprzedaży dzieł sztuki. tak 
np. zrobił stanisław masłowski (1853-1926)10, czy tytus maleszewski (1827-1898)11. 
w 1895 roku, w siedzibie towarzystwa cyklistów, warszawski malarz teofil zaleski 

pracowni obraz zamówiony przez emila repphana do kościoła w stawiszynie, będący kopią dzieła  
a. carracciego Wniebowstąpienie, „wiadomości miejscowe i okoliczne”, Kaliszanin 43 (1874), 184. swoje 
prace udostępniał w tymczasowej pracowni publiczności także alfred wierusz-kowalski (zob. iwona 
Barańska, marek rezler, ”kowalski-wierusz alfred jan maksymilian”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski 
Południowo-wschodniej Ziemi kaliskiej, t. 3, red. danuta wańka (kalisz: kaliskie towarzystwo przyjaciół 
nauk, 2007), 220-221), wiadomości miejscowe i okoliczne”, Kaliszanin 37 (1877), 145. józef Balukiewicz 
(zob. ewa andrysiak, „Balukiewicz józef tadeusz”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski, t. 3, 59-60), 
kaliski malarz i pedagog, w swojej pracowni, położonej w budynku byłego hotelu polskiego prezentował na 
sprzedaż obraz Dzieje religii, „wiadomości miejscowe i okoliczne”, Gazeta Kaliska 23 (1897), 2.

4  walery Brochocki (zob. iwona Barańska, „Brochocki walery”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski, 
t. 3, 76) udostępniał za niewielką opłatą swoje obrazy w księgarniach hurtiga i lubelskiego, „wiadomości 
miejscowe i okoliczne”, Kaliszanin 26 (1875), 108-109; 45 (1875), 188; „wiadomości miejscowe i okoliczne”, 
Kaliszanin 38 (1882), 149-150.

5  jan Bąkowski (zob. iwona Barańska, „Bąkowski jan”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski, t. 3, 64), 
w swoim anonsie podkreślał fakt przybycia z warszawy, staranność wykonania, a w wypadku portretów 
„zaręczając za ścisłe podobieństwo”, „wiadomości miejscowe i okoliczne”, Kaliszanin 42 (1884).

6  iwona Barańska, „hejman [heiman, heyman] gustaw”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski, t. 3, 159.
7  „wiadomości miejscowe i okoliczne”, Kaliszanin 37 (1884).
8  „wiadomości miejscowe i okoliczne”, Kaliszanin 44 (1884).
9  „wiadomości miejscowe i okoliczne”, Kaliszanin 91 (1884).
10  „masłowski stanisław”, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 

1966), Malarze, rzeźbiarze, graficy (dalej Słownik artystów), t. 5, red. janusz derwojed (warszawa: instytut 
sztuki pan, 1993). nadesłał do redakcji „kaliszanina” swój obraz Podwieczorek w wiejskiej zagrodzie, 
wyceniając go na 50 rubli i prosząc o jego sprzedaż , „wiadomości miejscowe i okoliczne”, Kaliszanin 65 
(1874), 273-274.

11  t. maleszewski (zob. andrzej ruszkowski, „tytus maleszewski. zapomniany malarz z sieradza”, Na 
Sieradzkich Szlakach 2/62 (2001), 22-23) pozostawił w redakcji do sprzedaży ryciny portretowe wybitnych 
polaków – m. kopernika, j. kochanowskiego i s. czarnieckiego „naturalnej prawie wielkości, rytowane 
przez najznakomitszych rytowników” w monachium, wycenione na 2 ruble 50 kopiejek, „wiadomości 
miejscowe i okoliczne”, Kaliszanin 67 (1874), 282.
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(1858-1907)12 wystawił na sprzedaż kilka pejzaży i obrazów oferowanych w niskich 
cenach, co pozwalało „nabyć tę ozdobę salonu każdej średnio zamożnej osobistości”13. 

nie znamy nabywców tych dzieł. niektórzy zostawali właścicielami poprzez wylo-
sowanie premii towarzystw przyjaciół sztuk pięknych z warszawy lub krakowa. warto 
wspomnieć o kazimierze kozarskiej, obywatelce ziemskiej z kaliskiego, która nabyła za 
„znaczną sumę” obrazy aleksandra gierymskiego i józefa chełmońskiego14. na uwagę 
zasługuje fakt, że kupiła obrazy, wykraczające poza standardy zakupów, ograniczone 
zazwyczaj do rodzajowej tematyki i kopii. redaktorzy „kaliszanina” wspominali, 
że w kaliszu, w prywatnych rękach znajdowało się wiele obrazów o dużej wartości 
artystycznej.

w 1899 roku w kaliszu zorganizowano wystawę malarstwa współczesnego15. or-
ganizatorem ekspozycji był kazimierz krzyżanowski (1876-?)16, młody kaliski artysta, 
który powrócił do kraju po studiach w szwajcarii. Była to pierwsza tak duża prezen-
tacja współczesnego malarstwa polskiego, głównie malarzy warszawskich i łódzkich. 
w ciągu trzech pierwszych dni obejrzało ją 500 osób, a sprzedano 10 obrazów17. na 
miejsce sprzedanych prac, sprowadzano nowe. nie znamy cen – podano, że zostały one 
obniżone specjalnie na potrzeby kaliskiej wystawy18. przedsięwzięcie to zakończyło się 
finansową porażką i licytacją.

działalnośĆ pierwszej galerii sztuki

niezrażony tym krzyżanowski rok później postanowił otworzyć stałą wystawę 
sztuk pięknych, prezentującą obrazy artystów warszawskich, łódzkich i krakowskich19. 
znalazł prestiżowy lokal, przy rynku głównym, w domu grüna, nad sklepem pani 
gałczyńskiej20, na i piętrze21. „gazeta kaliska” informowała o wszelkich działaniach 
związanych z otwarciem i funkcjonowaniem galerii. otwarcie jej nastąpiło 24 czerwca 

12  „teofil zaleski”, https://pl.wikipedia.org/wiki/teofil_zaleski (dostęp 23.02.2019).
13  „z miasta i okolicy”, Gazeta Kaliska 57 (1895), 1.
14  „wiadomości miejscowe i okoliczne”, Kaliszanin 22 (1875), 90.
15  iwona Barańska, „pierwsza wystawa sztuki nowoczesnej w kaliszu w 1899 roku”, w: Sztuka 

w Wielkopolsce, red. michał Błaszczyński, Barbara górecka i in. (poznań: wydawnictwo nauka i innowacje, 
2013), 191-203.

16  taż sama, „kazimierz krzyżanowski”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski, t. 3, 227-228.
17  „z wystawy obrazów”, Gazeta Kaliska 104 (1899), 1; 106 (1899), 2.
18  „z wystawy obrazów”, Gazeta Kaliska 117 (1899), 2.
19  „wiadomości miejscowe i okoliczne. wystawa sztuk pięknych w kaliszu”, Gazeta Kaliska 131 (1900), 2.
20  „wiadomości miejscowe i okoliczne. wystawa obrazów”, Gazeta Kaliska 140 (1900), 1.
21  jak podaje sławomir Bołdok, Antykwariaty artystyczne, salony i domy aukcyjne Historia warszawskiego 

rynku sztuki w latach 1800-1950 (warszawa: wydawnictwo neriton, 2004), 15, salony artystyczne często 
lokowane były na piętrze, tak jak reprezentacyjne salony mieszkalne.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Teofil_Zaleski


274

1900 roku, o 13.00, w obecności przedstawicieli władz i miejscowej inteligencji22. nowo 
otwarty salon poświęcił ksiądz józef szafnicki, wygłaszając mowę, w której przedstawił 
cel i znaczenie sztuki, oraz napominając artystów aby: 

idąc za popędem natchnienia, kopiując dzieła Boże znajdujące się w przyrodzie, pamię-
tali zawsze, że zło przedstawione dla nauki, winno być zawsze wykonane tak, aby na tym 
estetyczna strona nie ucierpiała i aby treść obrazu wskazująca występek, jednocześnie 
odrazę w nas do złego budziła23. 

podczas otwarcia publiczność podziwiała wspaniały lokal i około 200 prac artystów 
warszawskich i łódzkich, rozmieszczonych w trzech „obszernych salonach”. dwa z tych 
pomieszczeń posiadały oświetlenie naturalne, a trzecie – sztuczne. wśród wystawio-
nych obrazów znalazły się prace około 20 artystów z łodzi, warszawy i krakowa24. 

22  „wiadomości miejscowe i okoliczne. wystawa sztuk pięknych w kaliszu”, Gazeta Kaliska 142 (1900), 2.
23  „wiadomości miejscowe i okoliczne. wystawa sztuk pięknych w kaliszu”, Gazeta Kaliska 142 (1900), 2.
24  wspomniano: stefana popowskiego (1870-1937, zob. urszula makowska, „popowski stefan”,  

Fragment rynku kaliskiego z widocznym domem grüna 
[http://www.kalisz.info/stare-fotografie.html]
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część z nich znano z ubiegłorocznej ekspozycji. wystawa była otwarta w godzinach 
10.00 – 20.00, wstęp kosztował 20 kopiejek25. krzyżanowski wprowadził również lojal-
nościowe, roczne bilety, w cenie 5 rubli, ich posiadacze mieli dostać premię w postaci 
prac plastycznych26.

„gazeta kaliska” systematycznie zamieszczała, zwłaszcza w pierwszym okresie, 
informacje i recenzje, zachęcając do odwiedzenia wystawy, ubolewając, że budzi małe 
zainteresowanie. pisano: 

pomimo efektownego urządzenia, a co najważniejsze licznych okazów sztuki pierw-
szorzędnych naszego malarstwa, nie budzi takiego zainteresowania jak spodziewać 
się należy. a przecież i ilość obrazów, jakość ich, wreszcie ceny przystępne powinny 
zainteresować szerszy ogół27.

zwracano uwagę na moralne i estetyczne wartości sztuki:

patrząc się na dzieła sztuki, dzieła estetyczne stajemy się mimowolnie lepsi i wyzby-
wamy się wad, w których źli tylko lubować się mogą. już choćby dla poznania się 

w: Słownik artystów, t. 7, red. urszula makowska (warszawa: instytut sztuki pan, 2003), 411-415), 
karola klopfera (1859-1937, zob. m. Bardini, „klopfer karol”, w: Słownik artystów, t. 4, red. jolanta 
maurin-Białostocka, janusz derwojed (wrocław: wydawnictwo im. ossolińskich, 1986), 16-17), jana 
perdzyńskiego (1869-1902, zob. joanna Białynicka-Birula, „perdzyński jan”, w: Słownik artystów, t. 7, 
15-16), wacława tracewskiego (1865-1904, zob. https://sztuka.agraart.pl/autor/licytacje/631/waclaw-
tracewski (dostęp 14.05.2019), arkadiusza mucharskiego (1853-1899, zob. joanna Białynicka-Birula, 
„mucharski arkadiusz”, w: Słownik artystów, t. 5, red. janusz derwojed (warszawa: wyd. krąg, 1993), 
659-661), józefa puacza (1863-1927, zob. m. zakrzewska, „puacz józef”, w: Słownik artystów, t. 8, red. 
urszula makowska, katarzyna mikocka-rachubowa (warszawa: instytut sztuki pan, 2007), 125-126), 
romualda kowalczewskiego (1879-1922, zob. „kowalczewski romuald paweł”, w: Słownik artystów, 
t. 4, 192), leokadii łempickiej (1865-1913, zob. irena Bal, „łempicka leokadia”, w: Słownik artystów, 
t. 5, 163-164), wacława koniuszko (1854-1900, zob. a. melbechowska-luty, „koniuszko wacław”,  
w: Słownik artystów, t. 4, 88-90), Bronisławy poświkowej (1855-1902, zob. anna wierzbicka, „poświkowa 
Bronisława”, w: Słownik artystów, t. 7, 428-429), samuela hirszenberga (1865-1908, zob. janusz zagrodzki, 
„hirszenberg samuel”, w: Słownik artystów, t. 3, red. jolanta maurin-Białostocka, janusz derwojed 
(wrocław: wydawnictwo im. ossolińskich, 1979), 78-80), natana altmana (?-1929, zob. „altman natan”, 
w: Słownik artystów, t. 1, red. jolanta maurin-Białostocka i in. (wrocław: wydawnictwo im. ossolińskich, 
1971), 25), leopolda pilichowskiego (1869-1934, zob. urszula makowska, „pilichowski leopold”, w: 
Słownik artystów, t. 7, 150-156), dawida modensteina (1854-1912, zob. janusz derwojed, „modenstein 
dawid”, w: Słownik artystów, t. 5, 611), strzeżymira pruszyńskiego (?-1915, zob. irena Bal, urszula 
makowska, „pruszyński strzeżymir”, w: Słownik artystów, t. 8, 91-92), wacława przybylskiego (1869-1933, 
zob. marta leśniakowska, urszula makowska, „przybylski nowina wacław”, Słownik artystów, t. 8, 105-
108), jakuba katzenbogena (1857-?), zob. http://baedekerlodz.blogspot.com/2013/05/piotrkowska-6.html 
(dostęp 14.05.2019), niezidentyfikowanych: guillien’a, sevangini angelin’a i samego krzyżanowskiego.

25  „wiadomości miejscowe i okoliczne. wystawa sztuk pięknych w kaliszu”, Gazeta Kaliska 142 (1900), 2.
26  „na wystawę sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 226 (1900), 1.
27  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z wystawy obrazów”, Gazeta Kaliska 144 (1900), 2.

https://sztuka.agraart.pl/autor/licytacje/631/waclaw-tracewski
https://sztuka.agraart.pl/autor/licytacje/631/waclaw-tracewski
http://baedekerlodz.blogspot.com/2013/05/piotrkowska-6.html
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z pięknem powinniśmy chodzić na wystawę i wtajemniczać się w myśl i ducha artystów, 
poprzestając z nimi choćby raz na tydzień przez chwil kilka28.

podkreślano wybitną rangę prezentowanych artystów, oraz możliwość obejrzenia 
wspaniałych dzieł sztuki, dostępnych dotąd tylko w wielkim mieście. jako pierwsze, 
anonimowy recenzent omówił płótno dawida modensteina (1854-1912) Ofiara Abraha-
ma – kopię obrazu rembrandta, nagrodzoną w akademii monachijskiej, pozostawiającą 
„potężne wrażenie”29. kolejna recenzja dotyczyła pracy wacława koniuszko (1854-
1900)30, przedstawiającej „scenę z krakowskiej wystawy sztuk pięknych przed obrazem  
j. malczewskiego”, budzącą zachwyt swoją realnością, a będącą typowym przykładem 
tzw. malarstwa salonowego31. przyciągano również publiczność pracami z pogranicza 
sztuki i ciekawostek, prezentując np. tzw. „szczepaniki”32 – obrazki wykonane na jedwa-
biu metodą foto-optyczną, imitującą gobeliny. 

w kolejnej recenzji omówiono prace łódzkich malarzy – s. pruszyńskiego (?-1915) 
i n. altmana (?-1929)33. pruszyński zaprezentował kopię Chrystusa na krzyżu van 
dyck’a, w której wykorzystał ulubiony przez siebie „ponury koloryt”, oraz studium 
portretowe dziewczyny, w którym zwrócono uwagę na wzorowy rysunek i świetnie 
uchwycony typ postaci. altman z kolei nadesłał na wystawę kilka pastelowych studiów 
portretowych i 2 krajobrazy, zwracające uwagę doskonałym kolorytem i umiejętnością 
uchwycenia szczegółów, zwłaszcza w portretach. 

krzyżanowski starał się uatrakcyjnić ofertę. na początku lipca wyjechał do krakowa, 
lwowa i wiednia, aby sprowadzić nowe obrazy34. przywieziono je w 2. połowie lipca35. 
kolejnymi sławnymi dziełami, które zaprezentowano w kaliszu były: wacława przy-
bylskiego (1869-1933) Nad przepaścią, eksponowany bardzo krótko, bo wysyłano go na 
wystawę do petersburga oraz płótno zdzisława suchodolskiego (1835-1908)36 Włoskie 
praczki u podnóża gór albańskich37. wystawiono także prace młodego kaliskiego artysty 

28  tamże.
29  tamże.
30  jedną z jego prac reprodukuje m. poprzęcka jako typowy przykład malarstwa salonowego w: maria 

poprzęcka, Polskie malarstwo salonowe (warszawa: wydawnictwa artystyczne i Filmowe, 1991), 107.
31  tamże.
32  a. Fedorowicz, „edison z galicji”, Forbes 7 (2016), https://www.forbes.pl/przywodztwo/jan-

szczepanik-przedsiebiorca/r25qvxb (dostęp 01.09.2017).
33  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z wystawy obrazów”, Gazeta Kaliska 147 (1900), 1-2.
34  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z wystawy obrazów”, Gazeta Kaliska 150 (1900), 1.
35  „wiadomości miejscowe i okoliczne. na wystawę obrazów”, Gazeta Kaliska 160 (1900), 1.
36  jolanta laskownicka, „suchodolski zdzisław aleksander mamert”, Internetowy Polski Słownik 

Biograficzny, https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/zdzislaw-aleksander-mamert-suchodolski (dostęp 
30.05.2019). 

37  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z wystawy obrazów”, Gazeta Kaliska 168 (1900), 1.

https://www.forbes.pl/przywodztwo/jan-szczepanik-przedsiebiorca/r25qvxb
https://www.forbes.pl/przywodztwo/jan-szczepanik-przedsiebiorca/r25qvxb
https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/zdzislaw-aleksander-mamert-suchodolski
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Żyżylenki, uważanego za wielki talent38. recenzent podpisany w.s. podkreślał postęp 
artystyczny młodego twórcy, doskonałe odtworzenie kolorytu, światła, subtelność rysun-
ku39. wspomnianemu dziełu przybylskiego, Nad przepaścią poświęcono całą recenzję, 
zwracając przede wszystkim uwagę na wymiary, treść obrazu i jego znaczenie ideowe:

wziął sobie za temat obrazu chwilę gdy młody mężczyzna rozpoczyna wędrówkę życia, 
dążąc wśród nieustannych walk do zamierzonego celu napotyka na drodze swojej tyle 
przeszkód i pokus, że jeśli nie posiada silnej woli, religii, mocy charakteru przez jeden 
fałszywy krok ginie marnie, pozostawiając po sobie tylko smutne wspomnienie40.

mimo sezonu wakacyjnego, napływały kolejne obrazy – 8 autorów41. w połowie 
sierpnia pokazano prace uczennic ze szkoły malarskiej pani Bobińskiej, obrazy i meble 
obite atłasem malowanym w kwiaty42. pod koniec sierpnia nadeszły dalsze dzieła (5 ar-
tystów)43. eksponowano także obrazy, bawiącego u rodziny podczas wakacji w kaliszu, 
stanisława pstrokońskiego (1871-1954)44, na co dzień zamieszkałego w paryżu. artysta 
miał tutaj kilka zamówień na portrety i jeden z nich wystawił w salonie45.

kolejnym omówionym był wspomniany obraz suchodolskiego. recenzent podkre-
ślił w nim wspaniałe pokazanie górskiego pejzażu, uchwycenie południowego nieba, 
swobodny ruch i pogodny nastrój tytułowych praczek, a to wszystko uchwycone z nie-
zwykłą dbałością i realizmem szczegółów46. 

38  Brak danych o artyście. wspomniany o tym nazwisku radca stanu aleksander Żyżylenko pełnił 
w kaliszu funkcję prokuratora, patrz: Kaliszanin. Kalendarz ilustrowany na rok zwyczajny 1902, ułożył 
w. szatkowski (kalisz: nakładem k. w. hindemitha, 1901), 160. http://rcin.org.pl/content/6929/
wa248_9707_p-i-695_kaliszanin-1902-o.pdf (data dostępu 30.05.2019). Żyżylenko wystawił dwie 
kopie – Czarne Morze przy księżycu wg i. ajwazowskiego i Tercjarkę wg a. dürera, oraz pejzaż Na Morzu 
Śródziemnym – jak podkreślono malowany w „plein air”.

39  w.s., „wiadomości miejscowe i okoliczne. z wystawy sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 170 (1900), 1.
40  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z wystawy obrazów”, Gazeta Kaliska 171 (1900), 2.
41  l. łempickiej – Śmieszka; witolda wejcherta (1867- 1904, zob. d. suchocka, malarstwo polskie 1766-

1945. katalog zbiorów muzeum narodowego w poznaniu (poznań: muzeum narodowe, 2005), 259) – Jazda, 
Pogoń; g. hejmana – Cyrano de Bergerac, Rycerz; jadwigi Bobińskiej(1852-1940, zob. janusz derwojed, 
„Bobińska-gerson jadwiga”, w: Słownik artystów, t. 1, 188) – Martwa natura; r. kowalczewskiego – Pejzaż; 
w. tracewskiego – Na pikiecie, Artyleria; jana olszewskiego (1873-1943, zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/
jan_gwalbert_olszewski (data dostępu 30.05.2019) – Moczary; wojciecha stępnia (zob. https://galeriazak.
pl/pl/p/wojciech-stepien-pejzaz-wiosenny%2c-1893-r./2092 (dostęp 30.05.2019) – Mgła; „wiadomości 
miejscowe i okoliczne. na wystawę sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 174 (1900), 1.

42  „wiadomości miejscowe i okoliczne. na wystawie obrazów”, Gazeta Kaliska 182 (1900), 2.
43  w. przybylskiego – Pojedynek Wołodyjowskiego z Bohunem; wieśnińskiego – Gęsiarka; krajobrazy 

stępnia; portrety altmana; hejmana – Hagar na puszczy; „z wystawy obrazów”, Gazeta Kaliska 196 (1900), 2.
44  iwona Barańska, „pstrokoński poraj stanisław”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski, t. 3, 338.
45  „wiadomości miejscowe i okoliczne. artysta malarz pan stanisław pstrokoński”, Gazeta Kaliska 184 

(1900), 2.
46  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z wystawy obrazów”, Gazeta Kaliska 175 (1900), 2.

http://rcin.org.pl/Content/6929/WA248_9707_P-I-695_kaliszanin-1902-o.pdf
http://rcin.org.pl/Content/6929/WA248_9707_P-I-695_kaliszanin-1902-o.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Gwalbert_Olszewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Gwalbert_Olszewski
https://galeriazak.pl/pl/p/Wojciech-Stepien-Pejzaz-wiosenny%2C-1893-r./2092
https://galeriazak.pl/pl/p/Wojciech-Stepien-Pejzaz-wiosenny%2C-1893-r./2092
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nowy sezon – we wrześniu – zainicjowano kolejnymi pracami47. milczący przez 
jakiś czas, recenzent zamieścił tekst zatytułowany Z salonu sztuk pięknych, poświęcony 
obrazowi przybylskiego Pojedynek Wołodyjowskiego z Bohunem48. jest to pierwsza, 
negatywna recenzja. krytyk pisał: „począwszy od dwóch głównych figur wołodyjow-
skiego i Bohuna pędzel tym razem zawiódł pana przybylskiego”. 

pod koniec września poinformowano o planach sprowadzenia do salonu głośnego 
obrazu józefa ryszkiewicza (1856-1925)49, Obrona Częstochowy50, wystawianego 
wcześniej w warszawskim salonie krywulta, gdzie cieszył się wielkim zainteresowa-
niem51. na początku października pojawiły się nowe obrazy malarzy krakowskich, sa-
mego krzyżanowskiego i hejmana52. w październiku kolejne 29 osób, w tym architekt 
józef chrzanowski, nabyło premiowane bilety roczne53. 16 października podano, że 
zarząd wystawy sztuk pięknych zawiadamia o zmianie ekspozycji54 – jest to pierwsza 
wzmianka o istnieniu takiego kolegialnego ciała. ta zmiana ekspozycji spowodowana 
była, mającym nastąpić wkrótce wystawieniem „wielkich rozmiarów dzieła dyoramicz-
nego józefa ryszkiewicza oblężenie częstochowy”55. wokół przywiezienia obrazu 
stworzono atmosferę wielkiego wydarzenia, podkreślając, że cieszył się niezwykłą 
popularnością w warszawie, lublinie, kielcach, radomiu i łodzi. szczególną atrakcją 
miał być sposób ekspozycji: „dzieło to ze sztucznym terenem i przy odpowiednim oświe-
tleniu wystawionym będzie”. obraz przywieziono 20 października56, a udostępniono 
publiczności dzień później. na ten pokaz obowiązywały specjalne ceny biletów – 30 i 15 
kopiejek57. w gazecie dokładnie omówiono, co obraz przedstawia – „artysta odtworzył 

47  miedzioryty k. krzyżanowskiego z dziejami napoleona; szkice spalonego stawiszyna; katzenbogena 
– Wypoczynek; łempickiej – Główka kobieca; kilka prac hejmana oraz obraz józefa wincentego 
kruszewskiego (1856-1900, zob. jolanta polanowska, Słownika artystów, t. 4, 281-282), „wiadomości 
miejscowe i okoliczne. z wystawy sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 208 (1900), 1.

48  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z salonu sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 213 (1900), 1-2.
49  „józef ryszkiewicz”, zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/j%c3%B3zef_ryszkiewicz_(ojciec) (dostęp 

30.05.2019).
50  anna dylewska, „wystawy obrazów panoramowych w częstochowie”, Aleje iii (2009), 10–15, http://

rotunda.panoramaczestochowy.pl/literatura/iii-aleje-2009-76-10,15.pdf (dostęp 27.09.2019).
51  „wiadomości miejscowe i okoliczne. na wystawę obrazów nadejdzie”, Gazeta Kaliska 221 (1900), 2.
52  kazimierza Bieńkowskiego (1863-1918, zob. aleksandra melbechowska-luty, „Bieńkowski 

kazimierz”, w: Słownik artystów, t. 1, 162) – Góral; adama setkowicza (1875-1945, zob. https://sztuka.
agraart.pl/autor/licytacje/244/adam-setkowicz (dostęp 25.05.2019) – Las; Franciszka maciałowicza (1859-
1933, zob.: h. czerwień, „maciałowicz Franciszek”, w: Słownik artystów, t. 5, 215) – Opowiadanie górala; 
władysława rossowskiego (1853-1927, zob. róża Biernacka, „władysław rossowski”, Internetowy Polski 
Słownik Biograficzny, https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/wladyslaw-rossowski (dostęp 25.09.2019) – 
Rebe; kuszewskiego – Noc i nastrój; krzyżanowskiego – Zamyślona, Cisza na pustyni.

53  lista osób które nabyły „roczne premiowe bilety”, Gazeta Kaliska 226 (1900), 1 – patrz aneks.
54  „zarząd wystawy sztuk pięknych zawiadamia o zmianie ekspozycji”, Gazeta Kaliska 234 (1900), 1.
55  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z salonu sztuk pięknych”, tamże, 2.
56  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z salonu sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 238 (1900), 2.
57  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z salonu sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 239 (1900), 2.

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Ryszkiewicz_(ojciec)
http://rotunda.panoramaczestochowy.pl/literatura/III-Aleje-2009-76-10,15.pdf
http://rotunda.panoramaczestochowy.pl/literatura/III-Aleje-2009-76-10,15.pdf
https://sztuka.agraart.pl/autor/licytacje/244/adam-setkowicz
https://sztuka.agraart.pl/autor/licytacje/244/adam-setkowicz
https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/wladyslaw-rossowski
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moment, w którym załoga klasztoru z księdzem kordeckim na czele, z garstką szlachty 
i włościan powstrzymuje najeźdźców”. zachwyt budziły rozmiary dzieła, które „zajmo-
wało całą ścianę kaliskiego salonu artystycznego”58. mimo tych zachęt, w pierwszym 
dniu wystawę zwiedziło zaledwie kilkadziesiąt osób. wyrażano nadzieję, że chociażby 
ze względu na historyczny temat, ilość zwiedzających znacznie się zwiększy59. efektem 
tych namów był napływ publiczności – „i tak być powinno sztuka bowiem swojska nie 
powinna nam być obojętna”. w salonie nie ustawano w wysiłkach, aby uatrakcyjnić 
panoramę: 

obecnie aby efekt obrazu ryszkiewicza podnieść odzywają się rzewne tony fisharmonii 
sprawiające wrażenie jakoby modły się unosiły z murów jasnogórskich w dal. nastrój 
pobożny podnosi nadto repertuar odpowiednio dobierany a złożony z utworów gomółki, 
szamotulskiego itp.60. 

połączenie ze sztucznym terenem, imitującym zimowy krajobraz, robiło olbrzy-
mie wrażenie na widzach. redakcja zachęcała kaliskich przedsiębiorców, do zakupu 
biletów wstępu dla pracowników61. dla zachęty obniżono ceny biletów62. te namowy 
nie pozostały bez odzewu – do 4 listopada dioramę obejrzało 700 widzów63, w kolejną 
niedzielę przyszło ponad 100 rzemieślników i robotników64. Bilety wykupiło wiele kali-
skich fabryk65. w następną niedzielę ekspozycję zwiedziło ponad 1000 osób, zwłaszcza 
robotników, korzystających z darmowych biletów, wypełniając salon po brzegi66. do 
15 listopada liczba odwiedzających sięgnęła 250067. redakcja zwracała uwagę na wy-
chowawczą rolę wystawy: „nawet biedniejsza ludność miasta zaciekawi się rozwojem 
sztuki, należy jej tylko uprzystępnić wejście na wystawę oraz zaznajomić z malarstwem 
i rzeźbą przez wystawienie odpowiednich obrazów”68. ostatecznie, około 29 listopada 
obraz ryszkiewicza wywieziono69. to, co działo się ze społecznym odbiorem tego dzieła 

58  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z salonu sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 240 (1900), 1-2.
59  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z salonu sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 241 (1900), 2.
60  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z salonu sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 243 (1900), 2.
61  tamże.
62  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z salonu sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 247 (1900), 2.
63  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z salonu sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 250 (1900), 2.
64  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z salonu sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 253 (1900), 2.
65  Fabryka repphana, fabryka haftów F. Fraenkla, browar k. weigta, fabryka narzędzi michla i fabryka 

haftów danzigera, - „wiadomości miejscowe i okoliczne. z salonu sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 254 
(1900), 2; fabryki meissnera, mameloka, milkego, Bettinga, Fibigera - „wiadomości miejscowe i okoliczne. 
z salonu sztuk pięknych” Gazeta Kaliska 259 (1900), 2.

66  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z salonu sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 259 (1900), 2.
67  tamże.
68  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z salonu sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 264 (1900), 2.
69  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z salonu sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 271 (1900), 1.
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jest doskonałym przykładem działań lokalnego środowiska wobec dzieł sztuki, które 
mogą spełniać nie tylko estetyczną, ale i patriotyczno-moralną funkcję – niewątpliwie 
najważniejszą w tym wypadku. na uwagę zasługuje również aspekt edukacyjny, otwarcie 
ekspozycji dla kaliskich robotników i rzemieślników oraz poczucie odpowiedzialności 
społecznej kaliskich przedsiębiorców, opłacających koszty wstępu swoim pracownikom. 
równie istotny wydaje się atrakcyjny sposób ekspozycji – panoramiczny charakter, 
zastosowanie trójwymiarowych elementów pejzażu, przedłużającego pole obrazowe 
i stwarzającego iluzję przestrzeni, odpowiednie oświetlenie i grana na żywo muzyka 
stwarzały niezwykłe wrażenie przenikania się dwóch rzeczywistości. 

zaraz po panoramie pojawiły się nowe obrazy 16 malarzy warszawskich i krakow-
skich sprowadzone z salonu krywulta70. kolejne osoby nabywały roczne bilety wstępu71.

organizowano także wystawy monograficzne np. augusta Bertelmanna, od wielu lat 
związanego z kaliszem. krzyżanowski zwracał się do mieszkańców o wypożyczenie 
prac artysty72. otwarto ją 2 grudnia. udało się zebrać zaledwie 18 obrazów, a wśród 
nich: kopię h. siemiradzkiego Wazon czy kobieta, Wędrowne ptaki, W podróży do Ło-
dzi, Powrót z polowania73. ekspozycja nie wzbudziła wielkiego zainteresowania wśród 

70  stanisława Fabijańskiego (1865-1947, zob. j. rębkowska-henisz, „Fabijański stanisław”, w: 
Słownik artystów, t. 2, 183-184) – W jaskini zbójów; stanisława tondosa (1854-1917, zob. „stanisław 
tondos – malarz zapomniany”, http://salontradycjipolskiej.pl/stanislaw-tondos-malarz-zapomniany/ 
(dostęp 26.05.2019) – Na modlitwie; maurycego trębacza (1861-1941, zob. https://pl.wikipedia.org/
wiki/maurycy_tr%c4%99bacz (dostęp 21.08.2019) – Przy kieliszku; pascala rossiego – Stara szkoła; 
rudkowskiego – Krajobraz; adama malinowskiego (1829-1892, zob. małgorzata Biernacka, „malinowski 
adam”, w: Słownik artystów, t. 5, 303-305) – Tagernsee; józefa wodzińskiego (1858-1919, zob. (https://
sztuka.agraart.pl/autor/licytacje/372/jozef-wodzinski (dostęp 20.09.2019) – Śmieszka; zygmunta 
papiewskiego (1852-1938, zob. joanna Białynicka-Birula, „papieski zbigniew”, w: Słownik artystów,  
t. 6, red. katarzyna mikocka-rachubowa, małgorzata Biernacka (warszawa: instytut sztuki pan, 1998), 422-
423) – Głowa dziewczyny; k. krzyżanowski – Przed chatą; stanisława Bergmana (1862-1930, zob.:tadeusz 
seweryn, „Bergman stanisław”, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 1 (kraków: polska akademia 
umiejętności–skład główny w księgarniach gebethnera i wolffa, 1935), 451–452) – Głowa mężczyzny; 
antoniego piotrowskiego (1853-1924, zob. urszula leszczyńska, „piotrowski antoni”, w: Słownik artystów, 
t. 7, red. urszula makowska (warszawa: instytut sztuki pan, 2003), 210-219) – W kąpieli, W karczmie; 
Franciszka wastkowskiego (1843-1900, zob. https://desa.pl/pl/authors/1454/franciszek-wastkowski (dostęp 
29.09.2019) – W lesie; seweryna Bieszczada (1852-1923, zob. aleksandra melbechowska-luty, „Bieszczad 
seweryn”, w: Słownik artystów, t. 1, 166) – Nad mogiłą, Pod figurą, Kwiaciarka; mirosława gajewskiego 
(1867-1931, zob. hanna Bartnicka-górska, „gajewski ostoja mirosław”, w: Słownik artystów, t. 2, red. 
jolanta maurin-Białostocka i in. (wrocław: zakład narodowy im. ossolińskich, 1975), 268-9) – Główka; 
Bronisława abramowicza (1837-1912, zob. zofia niesiołowska-rothertowa, „abramowicz Bronisław”, 
w: Słownik artystów, t. 1, 2) – Święty Dominik; wł. loewi – Baletniczka; michała pociechy (1852-1908, 
zob.: anna wierzbicka, „pociecha michał”, w: Słownik artystów, t. 7, 330-332) – Krajobraz, „wiadomości 
miejscowe i okoliczne. z salonu sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 272 (1900), 2.

71  „wiadomości miejscowe i okoliczne. na członków wystawy”, Gazeta Kaliska 274 (1900), 2, patrz 
aneks.

72  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z salonu sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 230 (1900), 1.
73  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z salonu sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 276 (1900), 2.

http://salontradycjipolskiej.pl/stanislaw-tondos-malarz-zapomniany/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maurycy_Tr%C4%99bacz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maurycy_Tr%C4%99bacz
https://sztuka.agraart.pl/autor/licytacje/372/jozef-wodzinski
https://sztuka.agraart.pl/autor/licytacje/372/jozef-wodzinski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_S%C5%82ownik_Biograficzny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Akademia_Umiej%C4%99tno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Akademia_Umiej%C4%99tno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gebethner_i_Wolff
https://desa.pl/pl/authors/1454/franciszek-wastkowski
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kaliszan, nad czym ubolewano, poświęcono jej jednak recenzję74. poza malarstwem 
religijnym krytyk docenił malarstwo rodzajowe, za ukazany realizm. negatywnie nato-
miast ocenił portrety, w których autor nie potrafił „wydobyć tej siły jaką wyższa sztuka 
wymaga […] podobieństwo pochwycić to nie wszystko, od sztuki wymagamy jeszcze 
tej potęgi, która wywiera na nas wrażenie”75. 

w związku z okresem świątecznym w salonie sztuk pięknych pojawiły się także 
drobne prace z zakresu sztuki stosowanej, które mogły służyć jako prezenty gwiazdko-
we76. świąteczną atrakcją była również wystawa pocztówek otwarta 21 grudnia77. wśród 
prezentowanych kart uwagę zwracały zwłaszcza cykl Wojna a. grottgera, ilustracje do 
Ogniem i mieczem j. kossaka, Starej baśni e. andriollego, i zbiory rysunków satyrycz-
nych78. w sumie wystawiono 5000 pocztówek, a wśród nich kolekcje kaliskie, aktora 
józefa zejdowskiego, pań: kindler, preger i Bryndzówny79. w.s. napisał recenzję, do-
ceniającą tego typu zbiory i ich edukacyjną rolę. dzięki swojej powszechności, taniości 
i różnorodności dawały możliwość podziwiania dzieł sztuki, upowszechniały rodzime 
krajobrazy i miejsca, znajomość typów etnograficznych, a ponadto pozwalały tworzyć 
własne kolekcje80.

po nowym roku odbyło się losowanie premii dla „członków wystawy obrazów”81, 
czyli dla posiadaczy rocznych biletów wstępu za 5 rubli82. w 1901 roku planowano, aby 
wśród premii znalazły się także płaskorzeźby i rzeźby. obiecywano również premie dla 
wszystkich i specjalne nagrody83, co budzi pewne wątpliwości, co do możliwości ich 
realizacji.

na początku roku przyszła pora na podsumowanie półrocznej działalności. autorem 
tego tekstu był stały recenzent w.s.84. przede wszystkim uznał, że założenie salonu sztuk 
pięknych w kaliszu, mimo trudności, jest bardzo ważnym wydarzeniem: „otwarcie onej 
wystawy na razie zostało przyjęte z niedowierzaniem – kto tam będzie chodzić? co 
tam zobaczy? słychać było na każdym kroku. tymczasem wystawa jest i istnieje i jak 

74  „wiadomości miejscowe i okoliczne. wystawa prac a. Bertelmanna”, Gazeta Kaliska 284 (1900), 2. 
75  tamże.
76  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z salonu sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 280 (1900), 2.
77  „wiadomości miejscowe i okoliczne. wystawa pocztówek”, Gazeta Kaliska 288 (1900), 1.
78  tamże.
79  „wiadomości miejscowe i okoliczne. wystawa pocztówek”, Gazeta Kaliska 290 (1900), 2.
80  w. s., „wystawa pocztówek”, Gazeta Kaliska 291 (1900), 1.
81  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z salonu sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 2 (1901), 1.
82  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z salonu sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 6 (1901), 1; do 

wylosowania były min. obrazy wejcherta, rutkowskiego, stępnia, kowalczewskiego, przybylskiego, 
poświkowej, krzyżanowskiego.

83  „wiadomości miejscowe i okoliczne. zarząd wystawy”, Gazeta Kaliska 52 (1901), 2; podano również 
listę nowych nabywców rocznych biletów wstępu, tamże, patrz aneks.

84  jest to fragment większego opracowania na temat działalności społecznej, autorstwa w.s., „nasza 
działalność społeczna” Gazeta Kaliska 7 (1901), 3. kolejne cytaty pochodzą z tego tekstu.
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się zdaje przyszłość ma zapewnioną”. utyskiwał na specyfikę lokalnego środowiska: 
„trudne to było zadanie, bo przyznajmy się krytyków mamy w kaliszu mnóstwo, takich 
jednak którzy by popierali niewielu”. dodatkową przeszkodą, poza indolencją kaliskie-
go towarzystwa, był brak wykształconych potrzeb estetycznych. w.s. wskazywał zatem 
korzyści obcowania ze sztuką:

trzeba było najpierw nauczyć ludzi patrzeć na dzieło sztuki, rozbudzić w nich do piękna 
zamiłowanie, przekonać, że życie nie tylko z powszedniego chleba się składa; że este-
tyczna jego strona – sztuka którą słusznie szczycili się starożytni grecy i rzymianie 
konieczną jest dla wydoskonalenia charakteru człowieka, wreszcie dla wydobycia 
potęgi umysłu i uszlachetnienia duszy.

działania krzyżanowskiego udowodniły, według w. s., że jest możliwe istnienie  
w mieście salonu sztuki. naiwnie oceniał aspekt finansowy tego przedsięwzięcia za-
kładając, że właścicielowi chodziło jedynie o „zaszczepienie u swoich współziomków 
zamiłowania do sztuki” i nie zależało mu na korzyściach finansowych: „o stronie 
finansowej wystawy mówić nie będę gdyż tej pan krzyżanowski jako kaliszanin nie 
miał na względzie, pracował on i pracuje dla miasta, szczerze zaszczepiając u swoich 
współziomków zamiłowanie do sztuki. za to należy mu się spore uznanie”. za najwy-
bitniejsze dzieła pokazywane w ciągu tego czasu uznał panoramę ryszkiewicza, obraz 
przybylskiego Nad przepaścią oraz upowszechnienie prac malarzy kaliskich.

w lutym do krzyżanowskiego dołączył, jako członek zarządu wystawy sztuk 
pięknych, syn kaliskiego lekarza jan merkel (ok.1875-1909)85, absolwent akademii 
monachijskiej86. miał zastępować właściciela podczas jego wyjazdów związanych  
z prowadzeniem galerii.

w tym samym czasie w salonie pokazano 2 płaskorzeźby Bolesława Biegasa (1877-
1954)87. jedna pt. Złamane życie, druga przedstawiała „młodzieńca bez szat, skuty 
w kajdanach, dookoła w widzeniu ludzkie głowy wyłaniają się o wyrazistych emocjach. 
korowód ten robi straszne wrażenie…. przejmuje widza do głębi”. zostały omówione, 
po raz pierwszy, przez krzyżanowskiego, który w większym zakresie niż w.s. skupił się 
na wyjaśnieniu intencji artysty. jego zdaniem, prace te pokazywały charakterystyczną 
dla artysty gwałtowność, surowość, duszę, cierpienie, charakteryzowała je głębia uczuć, 
bujna wyobraźnia i energia, a podejmowane tematy zbliżały do twórczości arnolda  

85  iwona Barańska, „merkel jan”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-wschodniej, t. 3, 271. 
86  „z wystawy obrazów”, Gazeta Kaliska 37 (1901), 1.
87  Bolesław Bielawski, „Bolesław Biegas”, w: Słownik artystów, t. 1, 153-156. 
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Böcklina i Franza von stucka w malarstwie 88. widać, że nastąpiła zmiana jakościowa 
w salonie i zaczęły pojawiać się tam prace w większym stopniu wyrażające symboliczną 
nastrojowość, fantazję, zastępując, tak do tej pory cenioną, realność pokazania szcze-
gółów i charakterystykę typów postaci według określonego klucza. wystawa Biegasa 
trwała jeszcze w marcu, ciesząc się dużym zainteresowaniem – obejrzało ją ponad 300 
osób89.

na początku marca do salonu nadeszły kolejne prace90. natomiast pod koniec marca 
postanowiono zorganizować wystawę gobelinów i kobierców, prosząc mieszkańców 
o nadsyłanie eksponatów91. w tym samym czasie odbywała się także ekspozycja akwa-
forty przedstawiającej wzniesienie katedry kolońskiej wykonana wg akwareli tony’ego 
avenariusa – tylko w ciągu jednego dnia obejrzało ją 60 osób92.

w kwietniu do salonu przywieziono ponad 50 obrazów antoniego piotrowskiego 
(1853-1924) – wkrótce nastąpiło otwarcie wystawy, która od początku budziła spore 
zainteresowanie wśród mieszkańców93. za najbardziej interesujące obrazy uznano: 
Widzenie, Przed śmiercią, Potyczka, Matka, Widok na 5 stawów94. kilka dni potem 
krzyżanowski zamieścił artykuł o artyście, wyjaśniający wątki artystyczne w jego 
twórczości. odniósł się do prac z przełomu stuleci, powstałych pod wpływem tematyki 
modernistyczno-fantastycznej i symbolicznej, porównując jego obrazy do twórczości 
Böcklina. pierwszym omówionym obrazem była Matka, o której pisał:

nad brzegiem rozkołysanego wiatrem morza leży obnażona kobieta, tyłem głowy do 
widza zwrócona, jedną ręką przygarnia do piersi swej małe niemowlę. niemowlęciu 
grozi niebezpieczeństwo, bowiem tuż nad jego główką unosi się straszne cielsko węża. 
[…] obraz nosi tytuł „matka” zwróćmy więc na nią głębszą uwagę. scena ta rozgrywa 
się w jej oczach nietrudno więc odgadnąć i odczuć, co za rozpacz musi ogarniać macie-
rzyńskie serce […]. scenę tę artysta tak odtworzył, że widzi się drgania na ciele matki, 
w oczach których giną jej niemowlęta. obraz samą treścią niemiło usposabia widza, 
lecz artyście chodziło o to, aby dzieło jego grało na nerwach ludzkich, a tem samym 
przemawiało do duszy95.

88  kazimierz krzyżanowski, „wiadomości miejscowe i okoliczne. kilka słów o rzeźbach Biegasa”, 
Gazeta Kaliska 37 (1901), 1.

89  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z wystawy”, Gazeta Kaliska 53 (1901), 2.
90  4 płaskorzeźby antoniego szczygielskiego (1868-1913, zob. joanna daranowska-łukaszewska, 

„szczygielski antoni”, Internetowy polski słownik biograficzny, https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/
antoni-szczygielski (dostęp 25.10.2019) – Objawienie, Pożegnanie, Odwiedziny, Apoteoza Mickiewicza oraz 
obrazy jakoby’ego – Noc i stępnia – krajobrazy i akwarele; „wiadomości miejscowe i okoliczne”, Gazeta 
Kaliska 50 (1901), 1.

91  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z wystawy obrazów”, Gazeta Kaliska 65 (1901), 2.
92  tamże.
93  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z wystawy obrazów”, Gazeta Kaliska 89 (1901), 1.
94  „wiadomości miejscowe i okoliczne. z wystawy obrazów”, Gazeta Kaliska 93 (1901), 1.
95  kazimierz krzyżanowski, „kilka słów o dziełach antoniego piotrowskiego”, Gazeta Kaliska 104 (1901), 1.

https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/antoni-szczygielski
https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/antoni-szczygielski
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kolejno omówił Koniec poezji, Przed śmiercią oraz Widzenie. Bronił artystę przed 
zarzutami, że obrazy są szare i ponure – jego zdaniem, podejmowane tematy doskonale 
współgrały z ukazywanym krajobrazem, kolorytem i smutnym nastrojem, uznał go za 
wybitnego malarza. w twórczości piotrowskiego kaliszanie dostawali nową sztukę, bli-
żej nieokreślone, fantastyczne tematy o dekadenckim wydźwięku zastąpiły zrozumiałe 
‘malarstwo salonowe’. ponure, symboliczne obrazy podobały się kaliskiej młodzieży 
– z myślą o nich zdecydowano o obniżeniu cen biletów96.

na początku maja pokazano, modne wówczas, dalekowschodnie akcesoria min. 
chiński kaftan, parasolkę, nóż, naczynia z bambusa i rzeźby97. 

w kolejnych miesiącach nie ukazywały się żadne informacje i recenzje dotyczące 
działalności salonu. notka z 12 lipca podaje, że w okresie letnim wystawa sztuk pięk-
nych będzie zamknięta, a po wakacjach zostanie otwarta w nowym lokalu98. poinformo-
wano, że premie można odbierać w pracowni artysty99.

otwarcie wystawy po wakacjach nastąpiło we wtorek, 10 września100. zajmowała 
pomieszczenia przy rynku, ale w oficynie domu ejgera, na i piętrze. informowano, że 
jest to tymczasowe, bo salon przeniesie się do nowo budowanego gmachu towarzystwa 
muzycznego101. mimo tych niekorzystnych warunków pojawiły się nowe obrazy102. 
lokal negatywnie ocenił t., uznając, go za nieodpowiedni. wypowiedział się również 
o premiach dla posiadaczy rocznych biletów – były to głównie pejzaże, „o których 
powiedzieć to tylko mogę, że widać w nich dobre chęci właściciela wystawy”. ogólnie 
podsumował: „trudno dopatrzeć się arcydzieł, to co jest wszakże świadczy o ruchliwości 
i wnioskować każe, że racjonalnie prowadzona i urozmaicona wystawa z czasem może 
sobie wyrobić w kaliszu stałą rację istnienia”103. w ówczesnej sytuacji nie widział 

96  „wiadomości miejscowe i okoliczne. wystawa obrazów”, Gazeta Kaliska 104 (1901), 1.
97 „wiadomości miejscowe i okoliczne. z wystawy obrazów”, Gazeta Kaliska 99 (1901), 2.
98 „wiadomości miejscowe i okoliczne. wystawa sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 155 (1901), 2.
99 „wiadomości miejscowe i okoliczne. zarząd wystawy sztuk pięknych”, Gazeta Kaliska 157 (1901), 1.
100 „wiadomości miejscowe i okoliczne. wystawa obrazów”, Gazeta Kaliska 204 (1901), 2.
101  t., „wiadomości miejscowe i okoliczne. z wystawy obrazów”, Gazeta Kaliska 210 (1901), 2.
102  kaspra Żelechowskiego (1863-1942, zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/kasper_%c5%BBelechowski 

(dostęp 02.06.2019) – Modelka; Franciszka kostrzewskiego (1826-1911 zob. ewa micke-Broniarek, 
„Franciszek kostrzewski”, https://culture.pl/pl/tworca/franciszek-kostrzewski (dostęp 03.03.2019) – Zły 
omen; henryka piątkowskiego (1853-1932, zob. jolanta polanowska, „piątkowski henryk”, w: Słownik 
artystów polskich, t. 7, 88-96) – Główka; władysława oskierka (zob. http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/
docmetadata-print?id=7758 (dostęp 03.03.2019) – Przy pracy; wejcherta – Do miasteczka; piotrowskiego 
– Wikta, Niewolnica; cessario – Widok Neapolu, W zatoce; de martino – Po kąpieli; hirszenberga – Nad 
morzem; tracewskiego – Na pikiecie; józefa rapackiego (1871-1929, zob. joanna Białynicka-Birula, 
„rapacki józef”, w: Słownik artystów polskich, t. 8, 220-227) – Struga; krzyżanowskiego – Nad Tulonem; 
perdzyńskiego – Główka; płaskorzeźba władysława czaplińskiego (1878-1929, zob. https://www.lazienki-
krolewskie.pl/pl/katalog/artysci/wladyslaw-czaplinski (dostęp 07.05.2019) i wiele innych, zob.:„wiadomości 
miejscowe i okoliczne”, Gazeta Kaliska 207 (1901), 2.

103  t., „z wystawy obrazów”.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kasper_%C5%BBelechowski
https://culture.pl/pl/tworca/franciszek-kostrzewski
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata-print?id=7758
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata-print?id=7758
https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/katalog/artysci/wladyslaw-czaplinski
https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/katalog/artysci/wladyslaw-czaplinski


285

jednak realnych podstaw do funkcjonowania w mieście tej galerii. zamiana lokalu naj-
wyraźniej świadczyła o problemach finansowych. Być może również prezentacje sztuki 
modernistycznej nie przysłużyły się kaliskiemu marszandowi.

do końca 1901 roku nie ma już żadnych wiadomości o działalności salonu. dopiero  
w lutym 1902 roku pojawiły się nowe informacje. wystawa została ponownie prze-
niesiona do domu grüna, otwarta od 10.00 do 18.00 i prezentowała nowe prace104. 
26 kwietnia pojawiła się niespodziewanie wiadomość o zamknięciu salonu kilka dni 
wcześniej105. sekwestrator zajął na rzecz wierzycieli 12 obrazów. obrazy, a właściwie 
szkice „bardzo słabego pędzla”, malowane na tekturze, zostały sprzedane na licytacji 
w cenie od 1 do 4 rubli, przynosząc całkowity dochód w wysokości 30 rubli. i była to 
ostatnia wiadomość podana przez „gazetę kaliską” na temat funkcjonowania w mieście 
stałego salonu artystycznego.

podsumowanie

konkludując, rozważmy kilka istotnych elementów.
początki handlu sztuki w kaliszu są typowe dla rozwoju tego rodzaju działań ryn-

kowych. pierwsze miejsca sprzedaży to składy materiałów piśmiennych, atelier foto-
graficzne, a zwłaszcza księgarnie, gdzie wystawiano prace plastyczne w witrynach106. 
sprzedawane tam dzieła sztuki to przede wszystkim reprodukcje. Były to tzw. oleodruki, 
dostępne dla każdej kieszeni. wśród nich zdarzały się oryginalne obrazy – najczęściej 
wystawiane pojedynczo przez artystów przejeżdżających, przebywających czasowo 
w mieście, lub nadsyłających swoje prace do księgarzy. największym zainteresowaniem 
cieszyły się portrety wykonywane na zamówienie. ponadto były to pejzaże i obrazy 
rodzajowe – prace o zrozumiałej treści i wyraźnym przesłaniu, niegorszące, jasne w od-
biorze, przeznaczone dla odbiorców o małej kulturze artystycznej. stopniowo, wraz 
z profesjonalizacją zawodu artysty, pojawiły się prace artystów kaliskich, bądź wywo-
dzących się z miasta. aktywność przejezdnych artystów i handlarzy jest zjawiskiem 
typowym dla pierwszej fazy rozwoju handlu dziełami sztuki i spotykamy ją od końca 

104  stencla, pilichowskiego, hirszenberga, wastkowskiego, pruszkowskiego, wiśniewskiego, 
rudkowskiego, rapackiego, pruszyńskiego, łempickiej, piątkowskiego i krzyżanowskiego, „wiadomości 
miejscowe i okoliczne. na wystawę obrazów”, Gazeta Kaliska 51 (1902), 2 oraz „ogłoszenie”, tamże, 1.

105  „wiadomości miejscowe i okoliczne. Faktyczne zamknięcie wystawy”, Gazeta Kaliska 111 (1902), 2.
106  podobnie wyglądało to, przynajmniej od początku XiX wieku, w warszawie – zob. Bołdok, 

Antykwariaty, 58-59; jak również w bliższej kaliszowi łodzi, patrz: aneta pawłowska, „plastyka łódzka 
u schyłku XiX i na początku XX wieku”, Przegląd Nauk Historycznych r.XVi 1 (2017), 168, https://
czasopisma.uni.lodz.pl/pnh/article/view/2457/2055 (dostęp 20.02.2019), adam ejsmont, „sztuka w kręgu 
łodzi. plastyka XiX-XXi w. tematyka żydowska w twórczości samuela hirszenberga”, SIN 107 (2003), 
http://lplomza.pl/wp-content/uploads/2015/08/adam-ejsmont.pdf (dostęp 28.05.2019).

https://czasopisma.uni.lodz.pl/pnh/article/view/2457/2055
https://czasopisma.uni.lodz.pl/pnh/article/view/2457/2055
http://lplomza.pl/wp-content/uploads/2015/08/Adam-Ejsmont.pdf
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XViii wieku do lat 60. XiX107, choć jak widać, w ośrodkach 
prowincjonalnych utrzymywała się do końca XiX wieku. 

pierwszą w kaliszu próbą zorganizowania dużej ekspo-
zycji i sprzedaży dzieł sztuki współczesnej była wystawa 
zorganizowana w 1899 roku. natomiast w 1900 roku powsta-
ła pierwsza, stała galeria sztuki współczesnej, której dzieje 
opisano powyżej. 

twórcą obu tych artystycznych działań był kazimierz krzy-
żanowski, młody kaliszanin studiujący w szwajcarii, najwy-
raźniej świetnie czujący się w roli marszanda, bo po wyjeździe 
z kalisza do poznania również zajmował się prowadzeniem 
salonu sztuki108. kazimierz krzyżanowski, w świetle uzyska-
nych na jego temat informacji109, jest osobistością niezwykle 
barwną, wręcz awanturniczą. najbardziej obszerny życiorys 
artysty zamieściło czasopismo „przegląd światowy” z 1924 
roku110. według autora artykułu, artysta po powrocie do kraju  
ze studiów w szwajcarii miał osiąść w poznaniu, gdzie współ-
organizował tamtejsze życie artystyczne i zajmował się pracą 
literacką. pisywał dramaty min. w 1902 roku Nerwy i miłość, 
wystawiony w poznańskim teatrze i pozytywnie oceniony 
przez krytykę, w 1907 roku Przełom, wystawiony już na 
scenie warszawskiej. w kolejnych latach zajmował się pracą 
literacką i malarstwem, tworząc ilustracje do warszawskiej 
prasy, występował z odczytami o janie matejce, a w 1914 
roku zaczął wydawać pismo „polska scena i sztuka”. wraz 
z wybuchem i wojny światowej artysta: „[…] zamienia pió-
ro i pędzel na oręż, wstępuje do szeregów armii rosyjskiej 
gdzie – jako artysta żądny wrażeń – obiera najoryginalniejszy 
rodzaj broni – awiację […]”111. jego wojenne losy wydają się 
wręcz nieprawdopodobne: kończy szkołę lotniczą, podczas 
rewolucji wstępuje do polskiego wojska, brawurowo ratuje 
z opresji polskie rodziny znajdujące się w zasięgu działań 

107  andrzej ryszkiewicz, Początki handlu obrazami w środowisku warszawskim (wrocław: zakład 
narodowy im. ossolińskich, 1953), Bołdok, Antykwariaty, 20.

108  Barańska, „pierwsza wystawa sztuki nowoczesnej”, 201. patrz również: taż sama, „kazimierz 
krzyżanowski”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej, t. 3, 227-228.

109  Bardzo dziękuję pani henryce karolewskiej za wskazanie artykułów dotyczących k. krzyżanowskiego 
oraz przekazanie informacji uzyskanych od rodziny artysty.

110  -ski, „z gehenny bolszewickiej kazimierz krzyżanowski”, Przegląd światowy 8 (1924), 5.
111  tamże.

kazimierz krzyżanowski 
- fragment artykułu z widocz-
nym portretem kazimierza 
krzyżanowskiego [ski., 
„z gehenny bolszewickiej. 
kazimierz krzyżanowski”,  
przegląd światowy (8) 1924, 
5,  https://polona.pl/item/
przeglad-swiatowy-czasopi-
smo-miesieczne-poswiecone
-wszystkim-galeziom-wiedzy
-r-8-nr-8,nzixnza5mza/4/#i-
tem]
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wojennych na froncie rumuńskim, zostaje adiutantem  
w sztabie polskiej dywizji przy 9 armii, profesorem szkoły 
oficerskiej. w odessie, gdzie zajmował się również pra-
cami konserwatorskimi w tamtejszej katedrze katolickiej, 
zostaje aresztowany przez bolszewików, którzy uznają go 
za szpiega. następnie wygląda na to, że poszedł na jakąś 
formę współpracy z nimi, ponieważ wykonuje – pod przy-
musem jak zaznaczono – bliżej nieokreślone prace malar-
skie, opiekuje się polskimi sierotami i organizuje szkoły. 
zostaje kilkakrotnie aresztowany, aż w końcu ucieka do 
kijowa i powraca do kraju. po powrocie pisze dramat 
Wampiry osnuty na jego przeżyciach w komunistycznych 
więzieniach, który zyskał sobie pewną popularność. krzy-
żanowski podróżuje po kraju, wygłaszając odczyty oparte 
o jego przeżycia – min. w 1925 roku bawił w kaliszu112. 
efektem artystycznym pobytu w odessie było zaintereso-
wanie artysty pejzażem marynistycznym, który zachwycił 
autora artykułu. to jednak nie koniec sensacyjnych wyda-
rzeń z życiorysu krzyżanowskiego. w 1928 roku „łódz-
kie echo wieczorne” poinformowało o aferze kryminalnej 
w warszawie, w którą zamieszany był autor Wampirów: 
reklamując się jako wydawca pisma „ilustracja przemysłu 
i handlu polskiego” pobierał kaucję w wysokości od 250 
do 3000 zł od pracowników biurowych, którym obiecywał 
pomoc w załatwieniu pracy, zbierał pieniądze za ogłoszenia 
i reklamy w piśmie, które się nigdy nie ukazało. uciekając 
przed wierzycielami kilkakrotnie zmieniał miejsca pobytu. 
w sumie oszukał 27 osób, przede wszystkim kobiet, na 
kwotę ok. 35 000 zł. został aresztowany, a za jego uwol-
nienie wyznaczono kaucję113. najwyraźniej porozumiał 
się z wierzycielami, ponieważ w 1929 roku w szubinie, 
w ramach propagandy antybolszewickiej wygłaszał odczyt 
W morzu łez i krwi połączony z pokazem filmowym114, 
a w 1937 roku identyczny w krotoszynie115. wg informacji 

112  „profesor krzyżanowski w kaliszu”, Gazeta Kaliska 196 (1925), 3.
113  „szantażysta w roli wydawcy czasopisma. sprawa autora „wampirów” w sądzie pokoju”, Łódzkie 

Echo Wieczorne 13 (1928), 1.
114  „wygłaszanie odczytów przez profesora krzyżanowskiego”, Orędownik powiatowy powiatu 

szubińskiego, 79 (1929), 2.
115  „morze łez i krwi” Krotoszyński Orędownik Powiatowy 11 (1937), 1.

samotność – fragment artykułu 
z reprodukcją pracy k. krzyża-
nowskiego, [ski., „z gehenny 
bolszewickiej. kazimierz krzy-
żanowski”,  przegląd światowy 
(8) 1924, 5, https://polona.pl/
item/przeglad-swiatowy-czaso-
pismo-miesieczne-poswiecone
-wszystkim-galeziom-wiedzy-r-
8-nr-8,nzixnza5mza/4/#item]
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uzyskanych od rodziny zmarł w okresie okupacji116. w apologetycznym życiorysie w ogóle  
nie wspomniano o jego działalności marszanda sztuki. w świetle późniejszych kolei jego 
życia nieco innego charakteru nabierają bankructwa krzyżanowskiego w kaliszu – być 
może i tutaj nie zachował się całkiem uczciwie w stosunku do posiadaczy premiowanych 
biletów, którym obiecywał świetne dzieła sztuki jako premie.

kaliska galeria jest różnie nazywana – wystawa sztuk pięknych, wystawa obrazów, 
salon sztuk pięknych, salon artystyczny, z których wystawa sztuk pięknych i salon 
sztuk pięknych używane były najczęściej, czasem z określeniem – stała. ta różnorod-
ność nie wiązała się z różnymi znaczeniami – nazw używano zamiennie. są one typowe 
dla tego rodzaju przedsięwzięć, począwszy od określenia wystawa, nawiązującego do 
nieustającej wystawy sztuk pięknych t. tabacchiego i j. zmyoskiego z 1857 roku117, 
oraz wystawy krajowej sztuk pięknych otwartej w pałacu mokronowskich w lipcu 
1858 roku118. cel pierwszej był przede wszystkim ekonomiczny, druga miała charakter 
popularyzatorski, ekonomiczny i patriotyczny. obie wykorzystywały reklamę prasową, 
bilety wstępu – także roczne, systematycznie zmieniane i uzupełniane w miarę sprzedaży 
ekspozycje – podobnie było w kaliszu. wystawa krajowa prezentowała rodzaje malar-
stwa zależne od gustu publiczności: obrazy rodzajowe (29%), portrety (25%), pejzaże 
(19%) i sceny historyczne i batalistyczne (20%)119. podobnie było w kaliszu, z tą różnicą, 
że tutaj dużo było kopii malarstwa. szukając nieco późniejszych wzorów, odwołujemy 
się do lat 80. XiX wieku, kiedy rynek sztuki zaczyna się profesjonalizować i powstają 
pierwsze punkty sprzedaży dzieł sztuki, zarówno dawnej jak i współczesnej, tworzone 
przez miejscowych przedsiębiorców120. niewątpliwie, najbliższym wzorcem wydaje 
się być salon artystyczny zygmunta Bartkiewicza (1867-1944)121 – pierwsza łódzka 
galeria założona w 1895 roku, a zwłaszcza galeria tadeusza kozaneckiego z łodzi122. 
jak podaje Życie artystyczne w lipcu 1900 roku krzyżanowski miał być kierownikiem 
artystycznym galerii kozaneckiego123. w tym samym czasie jednak zarządzał galerią  

116  informacja uzyskana przez henrykę karolewską od wnuka artysty juliusza kuleszy.
117  ryszkiewicz, Początki; Bołdok, Antykwariaty, 62-64.
118  Bołdok, Antykwariaty, 64.
119  tamże, 65.
120  tamże, 83-84.
121  kazimierz Bartkiewicz, „zygmunt Bartkiewicz”, mazowiecki szlak literacki, http://www.

terazmazowsze.eu/images/biogramy/kazimierz%20Bartkiewicz-Biogram.pdf(dostęp 21.05.2019).
122  w tym samym czasie, oprócz wspomnianych, powstało w łodzi kilka salonów (kazimierza 

Biedrzyńskiego, jana grodka), jednak miały one efemeryczny charakter, cyt. za: pawłowska, „plastyka 
łódzka”, 183; halina zawilska, „problemy plastyki i wystawiennictwa w łodzi na przełomie XiX i XX w. 
(1884–1914)”, w: Sztuka łódzka. Materiały sesji naukowej Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki, red. jacek ojrzyński (warszawa-łódź: stowarzyszenie historyków sztuki, 1977), 51-69, jacek 
strzałkowski, Artyści,obrazy i zbieracze w Łodzi do 1918 roku (łódź: jacek strzałkowski, 1991),49.

123  Polskie życie artystyczne w latach 1890-1914, red. aleksander wojciechowski (wrocław: zakład 
narodowy im. ossolińskich, 1967), 49.

http://www.terazmazowsze.eu/images/biogramy/Kazimierz Bartkiewicz-BIOGRAM.pdf
http://www.terazmazowsze.eu/images/biogramy/Kazimierz Bartkiewicz-BIOGRAM.pdf
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w kaliszu, był mocno zaangażowany w jej funkcjonowanie i tu mieszkał. czy jest moż-
liwe, że obie galerie były ze sobą ściśle powiązane i współpracowały w zakresie sprowa-
dzanych do sprzedaży i ekspozycji prac, tym bardziej, że wielu artystów ze środowiska 
łódzkiego było eksponowanych w kaliszu? prasa kaliska milczy na ten temat, a przecież 
podawała bardzo wiele informacji o salonie. wzorem dla tego typu działań był także 
salon artystyczny aleksandra krywulta124, z którym marszand kaliski miał również 
bezpośrednie kontakty. w przeciwieństwie do kozaneckiego, obaj byli nie tylko han-
dlarzami dzieł sztuki, lecz także artystami. zaczynali podobnie – krywult zorganizował 
w 1880 roku wystawę w warszawie. krzyżanowski także zaczął od wystawy w 1899 
roku. obaj potem otwarli stałe salony, eksponujące sztukę współczesną. znaczenie obu 
jest oczywiście niewspółmierne, ale niewątpliwie kaliszanin wzorował się na krywulcie. 
organizuje stałą wystawę połączoną ze sprzedażą i sukcesywnie uzupełnianą nowymi 
pracami, wystawy zbiorowe i indywidualne, prezentuje sztukę popularną. salon krywulta 
odegrał jednak olbrzymią rolę w popularyzacji sztuki polskiej i europejskiej, także awan-
gardowych kierunków. z kolei Bartkiewicz, działający w środowisku łódzkim, oferował 
głównie sztukę artystów rodzimych, uzależniając ją od oferty salonów warszawskich 
czy zachęty125. krzyżanowski, działając w środowisku kaliskim, był jeszcze bardziej 
ograniczony upodobaniami estetycznymi lokalnego środowiska. przede wszystkim spro-
wadzał niedrogie obrazy, zgodne z niewyszukanym gustem kaliskich odbiorców sztuki. 
salon krywulta przetrwał, co prawda nie bez trudności, 26 lat. salon Bartkiewicza, 
mimo wsparcia miejscowych kolekcjonerów, wywodzących się ze środowiska zamoż-
nej łódzkiej burżuazji przetrwał 5 lat. salon krzyżanowskiego działał zaledwie 2 lata,  
a jego zamknięcie w małym środowisku było bardziej spektakularne.

istotną rolę w rozwoju handlu dziełami sztuki odegrała kaliska prasa. tutaj pojawiały 
się wszystkie aktualne informacje o wydarzeniach artystycznych, konkretnych obrazach 
i artystach, kształtujące zainteresowanie sztuką i popyt na nią. Bez niej nie byłoby mowy 
o obrocie dziełami sztuki. równie ważna była rola edukacyjna gazety, uświadamiająca 
rangę sztuki w kształtowaniu współczesnego społeczeństwa i zwiększająca zaintereso-
wanie nią. w środowisku takim jak kaliskie, presja wywierana przez redakcję była duża. 
potencjalnych odbiorców sztuki, tworzących małe grono, łączyły kontakty osobiste, 
relacje towarzyskie, przekaz informacji trafiał prosto do odbiorców i stanowił realne 
źródło nacisku. redakcja pełniła zresztą nie tylko funkcje informacyjne i edukacyjne, 
ale pośredniczyła, jak wspomniano, także w sprzedaży dzieł sztuki. na łamach prasy 
ukazywały się wszystkie recenzje i omówienia – gazeta stanowi jedyne źródło naszej 
wiedzy. recenzent pisujący o obrazach z salonu jest anonimowy – pojawiają się inicjały 
w. s. i s. jest to zapewne ta sama osoba. niewątpliwie dobrze zorientowana w ów-

124  maria płażewska, „warszawski salon aleksandra krywulta (1880-1906)”, Rocznik Muzeum 
Narodowego w Warszawie” 10 (1996), 297-422.

125  pawłowska, „plastyka łódzka”, 181.
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czesnym życiu artystycznym – swobodnie operuje nazwiskami, zna życie i twórczość 
artystów. Był zdecydowanie zwolennikiem sztuki tradycyjnej, salonowej – o jasnym 
przekazie treści, realizmie ograniczonym do typów postaci i oczekiwanych szczegółów, 
potrafił jednak docenić walory formalne prac. pozytywnie oceniał możliwości rozwoju 
sztuki i funkcjonowania stałej galerii sztuki współczesnej, doceniał edukacyjno-moralny 
wpływ sztuki i jej etyczną rolę społeczną. nie liczył się natomiast z przesłankami ekono-
micznymi funkcjonowania salonu. swoimi tekstami stwarzał wrażenie ciągłej aktywno-
ści galerii, wysokiej rangi prezentowanych tutaj dzieł i artystów, wyjątkowej możliwości 
kontaktu ze sztuką najwyższej jakości, bycia w centrum życia artystycznego, do tej pory 
zastrzeżonego jedynie dla mieszkańców wielkich miast. autorem recenzji był również 
krzyżanowski. Bliższe były mu prace nawiązujące do stylistyki Böcklina. i ostatni 
z piszących – t., negatywnie, ale chyba realnie oceniający jakość wystawianych prac 
i usiłowania nawiązania do wielkomiejskich wzorów, chociażby w postaci oferowanych 
prac premiowych, które nie miały nic wspólnego z zapowiedziami właściciela. 

co do liczby odwiedzających salon i posiadaczy rocznych biletów, nie mamy kon-
kretnych danych. wystawę sztuki nowoczesnej w 1899 roku obejrzało, wg szacunków 
około 1000 osób126. jak podaje za j. Żurawicką s. Bołdok, na przełomie XiX i XX 
wieku liczba osób uczestniczących w kulturze wynosiła w warszawie około 8% – 50 
000 osób127. w kaliszu te liczby były nieporównanie mniejsze. e. polanowski szacuje, 
że w polskim życiu kulturalnym mogło uczestniczyć pod koniec XiX wieku około 2000 
osób128. ton kulturalnemu i społecznemu życiu miasta mogło nadawać wg niego około 
150-200 osób129. ile z nich było bywalcami salonu artystycznego? w sumie znamy na-
zwiska 66 osób, które zakupiły roczne bilety130. Byli wśród nich zarówno przedstawicie-
le kaliskiej inteligencji, jak i okoliczni ziemianie, a nawet mieszkańcy sieradza. co do 
okazjonalnych odwiedzin, to sukcesem frekwencyjnym okazała się ekspozycja Obrony 
Częstochowy ryszkiewicza – obejrzało ją ponad 3000 osób. część z nich to robotnicy 
i rzemieślnicy, korzystający z darmowych biletów, zwabieni wyjątkowymi atrakcjami 
związanymi z tym pokazem. wystawę rzeźb Biegasa obejrzało około 300 osób, grafikę 
wg avenariusa w 1 dzień 60 osób, a wystawa malarstwa piotrowskiego odwiedzana była 
tłumnie przez młodzież – to są szczególne okazje, natomiast na co dzień zapewne ilości 
były znacznie mniejsze. 

126  Barańska, „pierwsza wystawa”, 199-200.
127  Bołdok, Antykwariaty, 78-79.
128  edward polanowski, „kształtowanie się świadomości regionalistycznej w 2 poł. XiX wieku (na 

przykładzie kalisza)”, w: Problemy życia literackiego w Królestwie Polskim 2 poł. XIX wieku, red. stanisław 
Frybes, (wrocław: zakład narodowy im. ossolińskich, 1983), 160.

129  tenże, Życie literackie Kalisza 1870 -1907 (warszawa: państwowy instytut wydawniczy, 1987), 18.
130  patrz aneks.
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ceny sprzedawanych prac były niewysokie. wielokrotnie wspominano o tym, że ceny 
obrazów oferowanych do sprzedaży w kaliszu są niższe, niż te w większych miastach131. 
co do konkretnych liczb, to padają one rzadko – 50 rubli w wypadku obrazu masłow-
skiego, portrety oferowane przez hejmana i jego towarzystwo mają ceny od 25 do 60 
rubli. najdroższym obrazem sprzedanym w kaliszu był obraz a. wierusz-kowalskiego, 
który w 1903 roku kaliski przedsiębiorca pan r., nabył za 8000 marek. na sprzedaż 
mogły liczyć obrazy zdecydowanie tanie i reprodukcje.

czy zatem galeria krzyżanowskiego wywarła wpływ na rozwój kultury plastycznej  
w kaliszu? niewątpliwie dała mieszkańcom miasta okazję 2-letniego, systematycznego 
udostępniania współczesnych dzieł sztuki, zapoznania się z wielką liczbą malarzy funk-
cjonujących na rynku sztuki w łodzi, warszawie i krakowie. w sumie wymieniono 
w recenzjach i omówieniach nazwiska 64 artystów, przede wszystkim malarzy. liczba 
obejrzanych prac sięga kilkuset (na samym otwarciu wystawiono około 200 obrazów). 
Były to głównie obrazy z kręgu tzw. malarstwa salonowego, odpowiadające konser-
watywnym gustom kaliskich odbiorców, o tradycyjnej formie artystycznej i banalnej 
tematyce. krzyżanowski podjął jednak wysiłek wprowadzenia na rynek również prac 
o bardziej nowoczesnej, symbolicznej stylistyce – rzeźby Bolesława Biegasa i malar-
stwa antoniego piotrowskiego. te prace wzbudziły zainteresowanie przede wszystkim 
młodzieży. wygląda na to, że publiczność nie była do końca przygotowana na taką styli-
stykę. największym sukcesem było wystawienie Oblężenia Częstochowy ryszkiewicza 
i to raczej nie ze względu na walory artystyczne tego dzieła, ale na atrakcyjny sposób 
ekspozycji i patriotyczną tematykę. tym nie mniej, w kaliszu doskonale zdawano sobie 
sprawę z estetycznej i etycznej roli sztuki w kształtowaniu społeczeństwa. nie prze-
kładało się to jednak na rzeczywiste działania – uczestnictwo w kulturze plastycznej, 
podejmowanie funkcji mecenasa i zakup dzieł sztuki. problemy te dotyczyły jednak nie 
tylko kalisza. galerie łódzkie znikały po krótkim czasie, mimo olbrzymiego bogactwa 
tego miasta, salon krywulta z dużymi problemami trwał 26 lat, funkcjonując w najwięk-
szym środowisku artystycznym i inteligenckim. w tej sytuacji istnienie przez dwa lata 
komercyjnej galerii sztuki współczesnej w kaliszu wydaje się dużym osiągnięciem. 

131  jak podaje Bołdok, w latach 1861-1914 średnia cena obrazu oferowana osobie prywatnej w zachęcie 
wynosiła 145 rubli – Bołdok, Antykwariaty, 75.
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the Beginnings oF art market in kalisz – the First modern art gal-
lery in town

summary

the beginnings of art dealership in kalisz are typical for the development of this type of 
market activity. the first points of sale were writing materials stores, photography ateliers, and, 
particularly, bookstores. works of art sold there were mostly reproductions, but original works 
also appeared. portraits made to order were the most popular, but there were also landscapes 
and genre paintings – works of comprehensible content and apparent message, intended for 
viewers with little artistic culture. the first attempt to organise a large exhibition in poland 
and to sell modern art was an event organised in 1899. while 1900 saw the establishment of 
the first permanent gallery of modern art. kazimierz krzyżanowski, a young artist from 
kalisz, was behind both of these artistic projects. the kalisz gallery has many names – Fine 
arts exhibition, paintings exhibition, Fine arts salon, artistic salon, among which Fine 
arts exhibition and Fine arts salon are used most frequently. it was undoubtedly inspired by  
the artistic salon of zygmunt Bartkiewicz, the first gallery in łódź established in 1895, and  
in particular by tadeusz kozanecki’s gallery in łódź, with which krzyżanowski was  
to cooperate. the art dealer from kalisz also had direct contact with  aleksander krywult whose 
artistic salon was also a model for these types of endeavours. the kalisz press played a vital 
role in the development of art dealership connections. it was where all current information 
about artistic events, paintings, and artists appeared and generated interest and demand for art.  
the newspaper’s educative role was equally important; bringing the role of art in shaping 
modern society to the forefront and increasing interest in it. the press published all reviews  
and features. the reviewer who wrote about the paintings from the salon is anonymous 
– identified by the initials w. s. and s. it is likely the same person. they were decidedly  
a connoisseur of traditional, salon art with clear messages and realism limited to typical el-
ements. they could, however, appreciate formal qualities. there is no data as to the number 
of viewers and holders of annual entry tickets. the exhibition of The Siege of Częstochowa  
by ryszkiewicz turned out to be a success in terms of attendance - it was viewed by over 3000 
people. the prices of the sold works were not high. it was often mentioned that the prices  
of the paintings offered for sale in kalisz are lower than those in bigger cities. the notes  
and the reviews list the names of 64 artists in total, most of them painters. the number of works 
viewed reached several hundred (the opening itself featured approximately 200 paintings). they 
were mostly so called salon paintings, catering to the tastes of the kalisz audience, character-
ised by traditional form and banal subject matter. krzyżanowski, however, took upon himself  
to introduce works of more modern, symbolic stylistics to the market. there was  
an understanding in kalisz of the ethical and aesthetic role of art in shaping society. it did not, 
however, translate to concrete action – participation in visual arts culture, patronage, purchase 
of works of art. these problems did not pertain to kalisz only. the łódź galleries disap-
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peared after a short while. krywult’s salon continued with significant trouble for 26 years, as  
it functioned where the intelligentsia and artistic circles were the largest. in this context,  
the two year existence of a commercial modern art gallery in kalisz, seems to be a significant 
achievement.

aneks 
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anna taBaka
kaliskie towarzystwo przyjaciół nauk, 
muzeum okręgowe ziemi kaliskiej

anioły w chłopskich sukmanach. o recepcji sztuki 
modernistycznej na przykładzie polichromii  
z trzech kaliskich kościołów: pw. św. józeFa,  
pw. św. mikołaja oraz pw. św. michała archanioła

wstĘp

różne są drogi propagowania nowych idei estetycznych. przez wieki sceną ich 
prezentacji w europie były chrześcijańskie świątynie. architektura, rzeźba, malarstwo, 
mozaiki, witraże pomagały w budowaniu wizji Bożego porządku na ziemi. kolejne stu-
lecia wraz ze zmieniającymi się poglądami filozoficzno-estetycznymi w różnym stopniu 
wykorzystywały poszczególne dziedziny sztuk plastycznych. modernizm1 przełomu 
XiX i XX stulecia wraz z rozwojem badań nad sztuką średniowieczną przyniósł renesans 
ściennym polichromiom. na terenach polski pod zaborami powstało w tym czasie kilka 
realizacji ważnych ze względu na ożywione dyskusje toczone w kręgu artystów i fun-
datorów. kaliskie malowane zespoły z kościołów pw. św. józefa (dzisiaj sanktuarium 
św. józefa – Bazylika wniebowzięcia najświętszej maryi panny, dawniej kolegiata 
wnmp), pw. św. mikołaja (od 1992 roku katedra) oraz pw. św. michała archanioła 
(dawna wieś dobrzec, obecnie w granicach miasta) wpisują się w kontekst tych rozmów. 

dobrzec do końca XX wieku formalnie leżał poza granicami kalisza2. natomiast 
historia dwóch pozostałych świątyń parafialnych, usytuowanych w obrębie śródmieścia, 
jest ściśle związane z rozwojem lokacyjnego miasta średniowiecznego3. mieszczanie nie 

1  dla przykładów sztuki tutaj omawianej z początku XX stulecia, idąc za ogólnie przyjętą w naukach 
humanistycznych periodyzacją sztuki polskiej zamiennie stosuję przymiotnik młodopolski lub modernistyczny. 
por. hasło: „młoda polska”, w: Słownik wiedzy o kulturze, autorki haseł: margarita kardasz, krystyna 
kubalska-sulkiewicz (sztuki plastyczne) i in., red. krystyna kubalska-sulkiewicz (koncepcja, koordynacja) 
i in. (warszawa: wydawnictwo arkady, 2009), 371-372. por. hasła: „młoda polska”, „modernizm”,  
w: Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. krystyna kubalska-sulkiewicz (koordynator) i in. 
(warszawa: państwowe wydawnictwo naukowe sp. z o.o., 1996), 264, 265

2  sylwia jaśko, „w kaliszu nam lepiej”, Kalisia nowa 11-12 (2004), 24.
3  józef raciborski, „dwie parafie kalisza” (cykl: „kościoły kalisza”), Kronika Diecezji Kujawsko-

Kaliskiej 9 (1923), 331-333; gerard kucharski, „powstanie kościoła nmp w kaliszu i podział miasta na 
dwie parafie w 1303 r.”, w: Kolegiata kaliska na przestrzeni wieków 1303-2003, red. gerard kucharski,  
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raz wykazali przywiązanie do swoich „starożytnych” kościołów, które nie tylko zbudo-
wały architektoniczny pejzaż kalisza, ale przede wszystkim były „twierdzami” polskiej 
kultury pod zaborami4. z tych powodów wprowadzanie młodopolskiej, a więc nowo-
czesnej sztuki do ich wnętrz musiało być aktem znaczącym dla lokalnej społeczności.

w moim tekście proponuję dwustopniowe przybliżenie tematu. przez krótką re-
kapitulację głosów polskich krytyków, dotyczących znaczenia ornamentu i dekoracji 
w sztuce sakralnej oraz malowideł ściennych w obiektach kultowych, dochodzę do omó-
wienia realiów powstania i formy wymienionych trzech zespołów kaliskich. wszystkie 
powstały w latach 1904-905 według projektów malarzy związanych z warszawskim 
środowiskiem artystycznym. Byli to: stanisław rudziński (1867-1915)5 i stanisław ja-
siński (1868-1939)6 oraz Bronisław wiśniewski (1866-1939)7, autor scen postaciowych. 
projektantem wystroju prezbiterium kościoła św. józefa został zdzisław jasiński (1863-
1932)8, brat stanisława, najbardziej utytułowany z przedstawionej grupy artystów. 

ks. jacek plota (kalisz: sanktuarium świętego józefa, 2004), 29-45.
4  adam chodyński, Kościół św. Mikołaja w Kaliszu. Wspominek historyczny (warszawa: nakładem 

autora, 1874), 18-20; józef raciborski, „kościół św. mikołaja i dawny klasztor kanoników regularnych 
lateraneńskich. obrona św. mikołaja” (cykl: „kościoły kalisza”), Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej  
2 (1924), 58-59. na ten temat także w wydaniu popularnym: anna tabaka, maciej Błachowicz, Nowy 
Kaliszanin (kalisz: miejska Biblioteka publiczna im. adama asnyka, 2010), 60-62. Kolegiata kaliska, 
101-126. 

5  rudziński stanisław (1867-1915): malarz, absolwent warszawskiej klasy rysunkowej, w 1896 r. 
w szkole monachijskiej (studiował rzeźbę), miał studiować także w petersburgu i paryżu (niepotwierdzone). 
tworzył widoki miejscowości górskich i tatr, zajmował się działalnością portretową. namalował trzy obrazy 
olejne związane z kaliszem: Kalisz, Szosa kaliska, Spod Kalisza. ostatnie lata życia spędził we włocławku, 
pracując jako nauczyciel rysunku i geometrii. zob. anna wierzbicka, „rudziński stanisław”, w: Słownik 
artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy 
(dalej Słownik artystów), t. 9, red. aleksandra Bernatowicz i in., (warszawa: instytut sztuki pan, 2013), 
221-222. 

6  jasiński stanisław (1868-1939): malarz, konserwator, najmłodszy syn aleksandra, starszego 
zgromadzenia malarzy pokojowych w warszawie, po którym objął zakład; brat malarza zdzisława 
i rzeźbiarza józefa. autor lub współautor kilku polichromii, m.in. w Bibliotece krasińskich i teatrze polskim 
w warszawie. wieloletni starszy cechu malarzy w warszawie, odznaczony medalem za nauczanie malarstwa 
dekoracyjnego. zob. ewa mościbrodzka-derecka, „jasiński stanisław”, w: Słownik artystów, t. 3, red. 
jolanta maurin-Białostocka, janusz derwojed (warszawa: instytut sztuki pan, 1979), 261. 

7  wiśniewski Bronisław (1866-1939), uczeń warszawskiej klasy rysunkowej, członek rzeczywisty 
towarzystwa zachęty sztuk pięknych (m.in. członek jury salonu z 1928 r.). obok polichromii malował 
sceny rodzajowe, krajobrazy, główki i akty kobiece, obrazy religijne i karykatury. zob. ewa andrzejewska, 
karta ewidencyjna zabytku ruchomego: obraz św. walentego z kościoła pw. św. katarzyny aleksandryjskiej 
dm w mierzycach (archidiecezja częstochowska dekanat wieluński), 2014, zb. łódzki wojewódzki 
konserwator zabytków delegatura w sieradzu; Salon 1928, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, 
Warszawa, część I – wypisy z archiwum tzsp na stronie internetowej polskiego domu aukcyjnego wojciech 
śladowski, wersja elektroniczna: https://polskidomaukcyjny.com.pl/blogs/publikacje/17010260-salon-1928-
towarzystwo-zachety-sztuk-pieknych-warszawa-czesc-i (dostęp 5.07.2019).

8  jasiński zdzisław piotr (1863-1932): absolwent warszawskiej klasy rysunkowej, studiował 
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do dzisiaj z pracy tego zespołu zachowały się realizacje w prezbiterium katedry 
św. mikołaja oraz w dobrzeckim kościele pw. michała archanioła, gdzie wymalowano 
całą świątynię (prezbiterium, nawy z filarami, sklepienia). nie przetrwała, jak można 
wnioskować na podstawie zachowanej ikonografii, najciekawsza formalnie i treściowo 
propozycja z kolegiaty wnmp – sanktuarium św. józefa. ta ostatnia również obej-
mowała całość wnętrza, a tematycznie odnosiła do pierwotnego maryjnego wezwania 
świątyni. za pewną namiastkę utraconej całości można uznać polichromię ścian kaplicy 
św. józefa znajdującej się na zamknięciu południowej nawy sanktuarium, wykonaną 
w tym samym czasie i przez ten sam warszawski zespół malarzy. 

Żadne z wymienionych dzieł nie było dotychczas szerzej omawiane. ze względu 
na postać autora oraz rozbudowany program ikonograficzny, w którym pojawiły się 
odniesienia do historii polski i współczesności9, znacznie większe zainteresowanie 
budziła kaliska praca włodzimierza tetmajera (1861-1923)10. w 1909 roku krakowski 
artysta w kościele św. mikołaja stworzył malowaną opowieść na ścianach kaplicy matki 
Boskiej pocieszenia, a siła sugestii tych obrazów była na tyle mocna, że odcisnęła się 
w potocznej nazwie przybytku nazywanego odtąd kaplicą polską lub pod orłami. 
tetmajerowska realizacja do dzisiaj, jak wskazują przewodnikowe narracje, stanowi 
najważniejszy, o ile nie jedyny punkt na turystycznej mapie zabytków modernistycznej 
sztuki z początku XX stulecia w kaliszu11. zespoły, które wyszły spod ręki artystów 

w krakowskiej szkole sztuk pięknych (1882-1884, pracownie leopolda loefllera, Feliksa szynalewskiego, 
Floriana cynka i krótki czas jana matejki) i w akademii monachijskiej (1885-1889, pracownia aleksandra 
wagnera); podróże artystyczne: paryż, petersburg, włochy, istria, członek komitetu tzsp. Był uznanym 
autorem obrazów rodzajowych, alegorycznych i portretów (brązowy medal na wystawie światowej w paryżu 
w 1900 r. za pastelowy portret antoniego małeckiego) oraz projektantem licznych dekoracji wnętrz (m.in. 
w pałacach w carskim siole i moskwie). przyjaciel malarzy apoloniusza kędzierskiego i włodzimierza 
tetmajera oraz architekta zenona chrzanowskiego. zob. janina wiercińska, „jasiński zdzisław piotr”,  
w: Słownik artystów, t. 3, 261-264; halina stępień, Artyści polscy w środowisku monachijskim 1856-1914 
(warszawa: instytut sztuki pan, 2003), 147; anna dajnowska, „ani cienia blagi. zdzisław jasiński”, Sztuka.
pl. Gazeta Antykwaryczna 5 (2008), 34-38. 

9  na ścianach kaplicy polskiej (aut. włodzimierz tetmajer) w kaliskiej katedrze znajdują się sceny 
z historii polski. program ikonograficzny zarysował prałat ks. jan nepomucen sobczyński, dotychczasowe 
opracowania polichromii kaplicy opierały się w głównej mierze na opisie ks. sobczyńskiego zamieszczonych 
w „kaliskich wiadomościach parafialnych” z 1928 roku. por. władysław kościelniak, Wędrówki po moim 
Kaliszu (kalisz: wydawnictwo edytor, 2010), 44-45.

10  tetmajer włodzimierz (1861-1923), polski malarz i grafik, jeden z czołowych przedstawicieli młodej 
polski, polityk i pisarz, brat przyrodni poety kazimierza przerwy-tetmajera. zob. irena kossowska, 
Włodzimierz Przerwa-Tetmajer, http://culture.pl/pl/tworca/wlodzimierz-przerwa-tetmajer (dostęp 15. 08. 
2019). 

11  władysław kościelniak, Kalisz. Przewodnik (kalisz: rynek i sztuka, 2002), 83-84; paweł anders, 
Kalisz i okolice (warszawa: wydawnictwo: sport i turystyka, 1987), 35; marian sobański, Kalisz i Ziemia 
Kaliska (warszawa: wydawnictwo: sport i turystyka, 1954), 72; anna tabaka, maciej Błachowicz, Szkatułki 
czasu. Najstarsze kaplice Kalisza (kalisz: agencja libra, 2007), 33-43; jolanta delura, „w cieniu kaplicy 
polskiej”, Kalisia nowa 5-6-7/126 (2007), 28-29 oraz tejże, „Barwne światła nadziei”, Kalisia nowa 3 (2004), 

http://culture.pl/pl/tworca/wlodzimierz-przerwa-tetmajer
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warszawskich, pozostają w cieniu dzieła krakowianina, co można uznać za wynik hierar-
chii ocen narzuconej przez kaliszan z przełomu wieków. tetmajer na łamach lokalnego 
kalendarza z 1910 roku został z emfazą nazwany „mistrzem wszechświatowej miary”12. 
pozostali przyjezdni artyści działający w kaliszu na tym tle wypadają skromnie: przez 
okres swojej pracy w mieście byli jedynie wzmiankowani w rozproszonych notach 
gazetowych 13. 

wokół proBlemów sztuki dekoracji ściennych przełomu 
XiX i XX w. we wnĘtrzach sakralnych

największy wpływ na odrodzenie dekoracyjnego malarstwa ściennego na ziemiach 
polskich miały krakowskie realizacje jana matejki (kościół mariacki, 1889-1891) oraz 
jego uczniów: stanisława wyspiańskiego (kościół mariacki, kościół franciszkanów 
1895-1896), józefa mehoffera (kościół mariacki, skarbiec katedry wawelskiej 1900-
1902) i włodzimierza tetmajera (kaplica pw. św. trójcy, zwana królowej zofii, na 
wawelu, 1902-1904). Barwność tych propozycji, kolorystyczna i formalna, związana 
z wprowadzeniem do sakralnych wnętrz inspiracji ludowych (motywów z ludowej sztu-
ki, chłopskich postaci, wiejskich strojów) oraz bogactwo dekoracji roślinnych w ujęciu 
realistycznym (wyspiański) i stylizowanym (mehoffer, tetmajer) wywołały ożywione 
polemiki wokół form nowej (nowoczesnej) sztuki oraz sztuki narodowej, której korzeni 
upatrywano w rodzimej kulturze „swojskiej”14. spierano się o to, co malować, ale i jak 

8 oraz tejże, „próby czytania tetmajerowskiej polichromii w kaplicy matki Boskiej pocieszenia w katedrze 
kaliskiej”, Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W Kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą 
artystyczną, red. iwona Barańska 12 (2011), 117-137. dzieło bez omówienia treści wzmiankują także 
autorzy przedwojennych przewodników. por. maryla szachówna, Kalisz i jego okolica (kalisz: księgarnia 
m. jasińskiego, 1927), 79 oraz władysław kwiatkowski, Przewodnik po Kaliszu (kalisz: wydawnictwo 
kaliskiego oddziału polskiego towarzystwa krajoznawczego, 1932), 33. program ikonograficzny kaplicy 
polskiej z postaciami ziemowita i rzepichy oraz apostołami cyryla i metodego zachęca do ich odczytania 
w kontekście ważkich na przełomie wieków dyskusji wokół kierunków chrystianizacji polski, dążeń 
słowianofilskich przeciwstawianym zamiarom panslawistycznym oraz poszukiwania tożsamości narodowej. 
por. maria janion, Niesamowita słowiańszczyzna (kraków: wydawnictwo literackie, 2006), w szczególności 
rozdział „ruskie i polskie”, 213-256. 

12  Kalendarz Kaliski na szkołę rzemiosł 1910 (kalisz: druk „gazeta kaliska”, 1909): kolorowa okładka 
według projektu włodzimierza tetmajera i strona wstępna od redakcji. okładka została powtórzona rok 
później, por. Kalendarz Kaliski na szkołę rzemiosł 1911 (kalisz: druk „gazeta kaliska”, 1910). w 1922 
roku w sali rzemieślników chrześcijan pw. św. józefa w kaliszu gościła wystawa obrazów tetmajera i jego 
córki jadwigi, krytykowana przez prasę lewicową, zob. d-r m.p., „niefortunny występ”, Przegląd Kaliski  
7 (1922), 7; „z powodu wystawy obrazów”, Przegląd Kaliski 6 (1922), 3. 

13  zob. Gazeta Kaliska 237 (1904); 249 (1904); 250 (1904); 251 (1904); 274 (1904).
14  dorota kudelska, „ornament i drogi polskiej sztuki. dlaczego malczewskiemu nie podobały się 

franciszkańskie freski wyspiańskiego”, w: Przemyśleć wszystko… Stanisława Wyspiańskiego modernizacja 
wyobraźni zbiorowej, red. małgorzata okulicz-kozaryn i in. (poznań: wydawnictwo poznańskiego 
towarzystwa przyjaciół nauk, 2009), 391-407; irena Buchenfeld, „pierwsi zapuścili wzrok chciwy w te 
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malować, aby efekt końcowy korespondował z powagą miejsc kultu15; dyskutowano 
na temat znaczenia ornamentu i sensów (lub ich braku) niesionych przez dekorację, 
a nawet podważano cywilizacyjną zasadność stosowania „wschodnich arabesek” (tj. 
malowanych bez iluzji przestrzenności partii dekoracji złożonych z motywów roślin-
nych pokrywających całe ściany) w gotyckich kościołach zachodu16. kumulacją tych 
dyskusji miał się okazać konkurs na polichromię dla Bazyliki katedralnej wniebowzięcia 
najświętszej maryi panny w płocku. konkurs rozstrzygnięty połowicznie na korzyść 
józefa mehoffera17 (ostatecznie dekorację opartą na klasycznych wzorach renesanso-
wych wykonał władysław drapiewski18 przy współudziale mikołaja Bruchera z luk-
semburga) uwidocznił wyraźny podział estetyczny na tradycjonalistów i awangardę 
zarówno wśród zamawiających (fundatorów), jak i samych twórców19. doniosłość debat 
toczonych podczas trwania tej plastycznej rywalizacji na trwałe wpisała się w historię 
sztuki polskiej, a zainicjowana wtedy dyskusja buduje szerszy kontekst kulturowy dla 
kaliskich polichromii. co ciekawe, w konkursie płockim wzięli udział artyści, którzy 
zaledwie trzy lata później przyjechali malować nad prosnę, tj. stanisław rudziński 

zaklęte sezamy chłopskie”. Źródła motywów ornamentalnych sztuki młodopolskiej na przykładzie malarskich 
dekoracji wnętrz kościelnych artystów towarzystwa „polska sztuka stosowana”, w: Ornament i dekoracja 
dzieła sztuki. Studia z historii sztuki, red. joanna daranowska-łukaszewska i in. (warszawa: stowarzyszenie 
historyków sztuki, 2015), 365-381.

15  pouczająca jest polemika między historykiem sztuki karolem lanckorońskim, arystokratą 
wykształconym na klasycznych wzorach sztuki europejskiej i awangardowym malarzem józefem 
mehofferem, zob. karol lanckoroński, Nieco o nowych robotach w katedrze na Wawelu (wiedeń: nakładem 
autora drukarnia adolfa holzhausena, 1902/1903).

16  krytyka prac stanisława wyspiańskiego przez jacka malczewskiego, zob. kudelska, „ornament 
i drogi polskiej sztuki”, 396-403. por. wisława jordan, „koncepcje ornamentu w polskiej myśli o sztuce XiX 
i pierwszej połowy XX w.”, w: Ornament i dekoracja dzieła sztuki, 335-349.

17  józef mehoffer (1869-1946), malarz, grafik, witrażysta, uczeń jana matejki, rektor akademii sztuk 
pięknych w krakowie, jeden z założycieli stowarzyszenia artystów polskich „sztuka”. zob. Słownik wiedzy 
o kulturze, 357; irena kossowska, Józef Mehoffer, http://culture.pl/pl/tworca/jozef-mehoffer (dostęp 22. 09. 
2019). 

18  władysław drapiewski (1876-1961), artysta malarz, absolwent międzynarodowej szkoły malarstwa 
kościelnego w kevelaer, uczeń Fridricha stummela, założyciela szkoły, której program nauczania był oparty 
na dokonaniach nazareńczyków. autor ponad stu dwudziestu polichromii w kościołach głównie mazowsza, 
za zasługi dla kościoła odznaczony krzyżem komandorskim św. grzegorza (1958). zachowawczy w formie, 
drapiewski na początku XX w. stosował nowoczesną technologię, zob. ryszard szopa, „100 lat realizacji 
ściennych polichromii w technice mineralnej farb keim”, Renowacje i zabytki, iii (2007), 169-173, http://
www.renowacjeizabytki.pl/data/file/default/1/3658_26645ac367716f1a2f65f9b479c7c186.pdf (dostęp 13. 
08. 2019).

19  głównymi protagonistami sporu wokół kształtu malatury w katedrze płockiej byli: ks. kanonik 
płocki antoni julian nowowiejski (1858-1941), ks. abp. jerzy józef elizeusz szembek (1851-1905), oraz 
józef mehoffer. zob. antoni nowowiejski, Płock. Monografia historyczna (płock: płockie wydawnictwo 
diecezjalne [2001]), 226-233; Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski (1908-1941). W pięćdziesiąta rocznicę 
męczeńskiej śmierci, red. bp andrzej suski, ks. wojciech góralski, ks. tadeusz Żebrowski (płock: płockie 
wydawnictwo diecezjalne, 1991), 99-107.

http://culture.pl/pl/tworca/jozef-mehoffer
http://www.renowacjeizabytki.pl/data/file/default/1/3658_26645ac367716f1a2f65f9b479c7c186.pdf
http://www.renowacjeizabytki.pl/data/file/default/1/3658_26645ac367716f1a2f65f9b479c7c186.pdf
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i Bronisław wiśniewski, a w gronie jurorów zasiadł zdzisław jasiński. projekt duetu 
rudziński-wiśniewski, niestety znany tylko z lakonicznego opisu20, zdobył w płocku 
wyróżnienie (1901). dodajmy, że całą trójkę łączyła wspólna szkoła – warszawska kla-
sa rysunkowa, w której wykładowcą był wojciech gerson, świetny akademicki malarz, 
pedagog i popularyzator sztuki dekoracji, z zamiłowania etnograf.

pojawienie się młodopolskich polichromii w miejscach kultu wpisuje się w szerszy 
prąd religijno-filozoficzny z przełomu XiX i XX wieku, rozumiany jako ruch pogodzenia 
nauki kościoła z nowoczesną kulturą21. wyrazem tych wielorakich dążeń zmierzających 
do zachowania dziedzictwa pokoleń i podniesienia „sztuki narodowej” oraz poziomu 
wiedzy z zakresu sztuk plastycznych było powołanie w 1908 roku na terenie diecezji 
włocławskiej, której administracyjnie podlegały parafialne kościoły kalisza, komitetu 
archeologiczno-budowlanego22. jego członkowie mieli sprawować opiekę merytoryczną 
nad nowymi i restaurowanymi świątyniami. w tym kontekście okoliczności powstania 
kaliskich malowanych zespołów zyskują dodatkowe znaczenie, ponieważ przybliżają 
obraz artystyczno-konserwatorskich problemów w przeddzień rozpoczęcia prac wspo-
mnianego komitetu.

  
ii. trzy realizacje kaliskie: okoliczności powstania, 
opis kompozycji, treści i Formy

1. kolegiata wnieBowziĘcia najświĘtszej maryi panny 
– sanktuarium św. józeFa

swoją pracę w kaliszu stanisław jasiński, stanisław rudziński i Bronisław 
wiśniewski rozpoczęli w 1904 roku od wnętrza kolegiaty wnmp wraz z kaplicą św. 
józefa. polichromie w prezbiterium powstały według oddzielnych szkiców zdzisława 
jasińskiego23. jedna gazetowa wzmianka jako wykonawcę (współautora) malowanego 

20  „projekt rudziński i wiśniewski, mając zalety w podziale architektonicznym sklepień i pewną 
harmonię ogólną, nie przedstawiał poważniejszych zalet malarskich; artyści trzymali projekt w barwach 
jasnych”, cyt. za: nowowiejski, Płock, 227.

21  szerzej na temat modernizmu w kościele zob.: jan nowaczyk, ks., „modernizm i jego filozoficzne 
uwarunkowania”, Studia włocławskie 3 (2000), 217-226. modernizm katolicki potępił papież pius X 
w encyklice Pascendi Dominici Gregis z 1907 r., drukowanej na łamach gazety diecezjalnej, zob.: Kronika 
diecezji kujawsko-kaliskiej 1 (1908), 1-9.

22  komitet składał się z trzech sekcji: historycznej, konserwatorskiej i budowlanej. wiceprezesem sekcji 
historycznej został ks. kan. jan sobczyński z kalisza. zob. „rozporządzenie diecezjalne”, w: Kronika diecezji 
kujawsko-kaliskiej 4 (1908), 113-118. por. makary górzyński, Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego,  
t. 2, cz. 2: Architektura i sztuka sakralna (turek: miejska i powiatowa Biblioteka publiczna im. włodzimierza 
pietrzaka w turku, 2014), 194-197.

23  Tygodnik Ilustrowany 23 (1906), 447; józef raciborski, „kolegiata najświętszej maryi panny” (cykl: 
„kościoły kalisza”), Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej 11 (1923), 451.
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wystroju podaje także teofila malickiego24. Braki w archi-
waliach nie pozwalają na poznanie szczegółów okoliczności 
przyjazdu artystów25. na podstawie dostępnych materiałów 
można jednak zarysować bieg wypadków. 

wicekustoszem kolegiaty od 1903 roku był ks. mie-
czysław janowski (1874-1949)26, wcześniej wikariusz 
w kościele św. mikołaja, który jako pierwszy nawiązał 
kontakt z artystami warszawskimi. trzeba jednak pamiętać, 
że w tym czasie postępowała restauracja prezbiterium „św. 
mikołaja” z wielkim zaangażowaniem prowadzona przez 
ks. jana nepomucena sobczyńskiego (1861-1942)27, od po-
łowy 1901 roku proboszcza tej kaliskiej parafii28. do końca 
czerwca tego samego roku duchowny wykładał filozofię 
chrześcijańską, historię powszechną i łacinę w diecezjalnym 
seminarium, a obowiązki te pełnił mając już nominację na 
proboszcza. we włocławku miał on okazję zapoznać się ze 
sztuką zdzisława i stanisława jasińskich, gdzie w latach 

24  Gazeta Kaliska 237 (1904). teofil malicki, prawdopodobnie teofil adam malicki (1876-1917), 
absolwent szkoły monachijskiej, wzmianka: stępień, Artyści polscy, 147.

25  kwerenda w archiwum diecezjalnym we włocławku, gdzie przechowywane są materiały źródłowe 
oraz poszukiwania na probostwach współczesnych parafii, nie przyniosły pożądanych rezultatów. 

26  agata walczak-niewiadomska, „janowski mieczysław”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski 
południowo-wschodniej ziemi kaliskiej, t. 3, red. danuta wańka (kalisz: kaliskie towarzystwo przyjaciół 
nauk, 2007), 174-175. ks. mieczysławowi janowskiemu jest poświęcona tablica pamiątkowa na ścianie 
pod chórem w kościele św. józefa. tablica jest podwójna – drugą część zajmuje wspomnienie o ks. kanoniku 
ignacym płoszaju (1841-1925).

27  agata walczak-niewiadomska, Ksiądz Jan Sobczyński i jego księgozbiór (kalisz: kaliskie towarzystwo 
przyjaciół nauk, 2007), 33. Badaczka przeanalizowała zachowane w archiwum diecezjalnym we włocławku 
rękopiśmienne tomy Kroniki kościelnej Kalisza pióra ks. jana nepomucena sobczyńskiego. zob. także: ewa 
andrysiak, „sobczyński jan nepomucen”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej 
ziemi kaliskiej, t. 1, red. hanna tadeusiewicz (kalisz: kaliskie towarzystwo przyjaciół nauk, 1998), 260-261.

28  szczegóły nominacji na proboszcza kościoła św. mikołaja w kaliszu podaje ks. jan sobczyński, zob. 
tegoż, Kronika Kościelna Kalisza, t. 1, opracowali oraz wstępem opatrzyli agata walczak-niewiadomska 
i krzysztof walczak, komputeropis udostępniony przez prof. k. walczaka, planowane wydanie przez 
kaliskie towarzystwo przyjaciół nauk. dalej cytowana jako: KKK.

kolegiata wniebowzięcia najświętszej maryi panny - sanktuarium św. józefa w kaliszu: 
wnętrze dekorowane polichromiami młodopolskimi (1904 r.), zniszczone (zamalowane?) 
w latach 60. XX wieku  [fot. józef raciborski, lata 20. XX w., zb. muzeum okręgowego 
ziemi kaliskiej, sygn. mozk/h/2415/1-55/43]
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1900-1901 bracia wspólnie z apoloniuszem kędzierskim29 pracowali nad polichromią 
katedry. po objęciu parafii ks. sobczyński rozpoczął wielką restaurację kaliskiej świąty-
ni połączoną z położeniem nowych dekoracji ściennych. znajomość sprawdzonych we 
włocławku artystów, pracujących w kaliskiej kolegiacie, z pewnością ułatwiała wybór 
wykonawców. radą nowo mianowanemu proboszczowi służył związany z kaliszem 
rodzinnie zenon chrzanowski30, architekt pracujący w warszawie, przyjaciel zdzisława 
jasińskiego. obaj księża zdecydowali się na wprowadzenie do wnętrz powierzonych im 
świątyń nowoczesnych w formie polichromii, choć – jak wynika z oceny ks. sobczyń-
skiego – sami zleceniodawcy uznawali je za „czysto gotyckie”31. punktem zbieżnym 
była również tematyka wystroju. kaliska kolegiata oraz katedry płocka i włocławska, 
dla których pracowali jasiński, rudziński i wiśniewski, noszą to samo wezwanie 
wniebowzięcia najświętszej maryi panny. zestawienie tych faktów nasuwa pytanie, 
w jakim stopniu artyści, przystępując do realizacji w mieście nad prosną, inspirowali 
się własnym, niezrealizowanym i szerzej nieznanym projektem dla płocka? praca nad 
wystrojem obejmującym całe wnętrze wymaga projektów wstępnych, rozplanowania 
kolejności, a przede wszystkim finansowego przygotowania (zebranie funduszy), co 
podpowiada, że całość operacji musiała zostać wcześniej przemyślana. w procedurze 
ustaleń formalnych trzeba ponadto wziąć pod uwagę głos dozoru kościelnego – nad-
zorczego ciała świeckiego złożonego z obywateli i urzędników, któremu wiele miejsca 
w swojej Kronice Kościelnej Kalisza poświęca ks. sobczyński32. 

Fundowana na początku XiV wieku murowana świątynia jest zbudowana w ukła-
dzie bazylikowym33. kaplica św. józefa, zamykająca południową nawę świątyni, 
pochodzi z XViii wieku34. z polichromii położonych przez modernistów, zachował 

29  apoloniusz kędzierski (1861-1939), absolwent klasy rysunkowej w warszawie i akademii 
monachijskiej, przyjaciel malarza zdzisława piotra jasińskiego; należał do towarzystwa opieki nad 
zabytkami przeszłości i tzsp, laureat wielu odznaczeń i nagród; był wrażliwym kolorystą, malował sceny 
wiejskie, krajobrazy i kwiaty. janina wiercińska, „kędzierski apoloniusz”, w: Słownik artystów polskich,  
t. 3, 397-400.

30  o współpracy z zenonem chrzanowskim, zob.: KKK, 6. architekt zenon chrzanowski był bratem marii 
gałczyńskiej (1857-1930) i emilii Bohowiczowej (1862-1954), znanych w kaliszu działaczek społecznych. 
zob.: jan Brożek, Franciszek chwalczewski, „chrzanowski zenon”, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 3, 
red. władysław konopczyński (kraków: polska akademia umiejętności, 1937), 467.

31  KKK, 81: notatka: „malarz jasiński, 29 luty”.
32  tamże, 80, 86, 107 i inne. ks. jan sobczyński był w sporze z dozorem kościelnym dotyczącym 

kompetencji tego ciała i finansowania prac restauracyjnych.
33  romuald zaręba, „architektura kościoła kolegiackiego pw. wniebowzięcia nmp w kaliszu”,  

w: kucharski, plota, Kolegiata kaliska, 168-174; tegoż, Analiza murów prezbiterium kolegiaty pw. WNMP po 
zdjęciu tynków zewnętrznych, http://www.swietyjozef.kalisz.pl/sanktuarium/45.html (dostęp 12. 05. 2019). 
por. janusz tomala, Murowana architektura romańska i gotycka w Wielkopolsce, t. 1, Architektura sakralna 
(kalisz: edytor- sławomir woźniak, 2007), 194-197.

34  ewa andrzejewska, Ks. Stanisław Józef Kłossowski (1726-1798). Kustosz Sanktuarium św. Józefa 
w Kaliszu (kalisz: edytor kalisz, 2010), 111-113.

http://www.swietyjozef.kalisz.pl/Sanktuarium/45.html
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się jedynie wystrój ścian kaplicy 35. malowane obrazy z kościelnych naw zdrapano lub 
zamalowano36 podczas kolejnych restauracji, przy czym młodopolskie kompozycje na 
pewno przetrwały kapitalny remont z lat 20. XX wieku37, ponieważ są wzmiankowane 
w publikacjach powojennych38. roku ostatecznego zniknięcia wielobarwnego wystroju 
nie udało się ustalić, choć projekt neobarokowej polichromii z 1966 roku, zachowany 
w zbiorach archiwum diecezjalnego, może wskazywać, że zmiany dokonano w związ-
ku z obchodami milenium chrztu polski39. niestety, o modernistycznej realizacji szybko 
zapomniano40.

Brak materiałów archiwalnych (projektów, korespondencji) dotyczących malarskie-
go rozwiązania wnętrza świątyni rekompensują dobrej jakości fotografie i pocztówki41 

35  w kopule kaplicy św. józefa zachowała się polichromia z 1831 roku ze scenami ze starego testamentu, 
odkryta podczas konserwacji z 1957 roku spod przemalowań, zob.: Katalog zabytków, 1959, 15; lech 
narębski, wkładka do karty ewidencyjnej zabytków architektury i budownictwa. kościół św. józefa 
w kaliszu, V-Viii 1994, zb. archiwum urzędu ochrony zabytków w poznaniu delegatura w kaliszu; także: 
tabaka, Błachowicz, Szkatułki. polichromia sklepienia była fundowana przez ewę trawkowską, zob. Gazeta 
Kaliska 19 (1873).

36  współcześni konserwatorzy nie odkryli śladów młodopolskich polichromii w nawach. Bez 
kompleksowych badań całości wnętrza nie można jednak stwierdzić, czy fragmentarycznie się one nie 
zachowały (ocena konserwatora marka kawczyńskiego).

37  prace restauracyjne rozpoczęto latem 1923: „kolegiata kaliska […] potrzebuje gruntownego remontu 
wobec pochylenia wieży i zarysowania się sklepień. rozpoczęta latem [1923 r.] restauracja przerwana została 
dla braków środków”, cyt. za: Goniec Kaliski 25 (1924). zob. także: Goniec Kaliski 248 (1923). prace trwały 
co najmniej do 1927 roku, , zob. Kurier Kaliski Ilustrowany 15 (1927).

38  Katalog zabytków, t. V, województwo poznańskie, z. 6, powiat kaliski, red. teresa ruszczyńska, aniela 
sławska (warszawa: instytut sztuki pan, 1960), 15; zob. też: zofia winiarz, Kolegiata (składana broszura 
turystyczna), (kalisz: nakładem społecznego komitetu obchodu XViii wieków kalisza, 1960). 

39  zespół: projekty malarskie i architektoniczne, sygn. XiV/4: kalisz, kolegiata św. józefa, projekt 
polichromii [mgr. z. klaryski, 1966], zb. archiwum diecezjalne we włocławku. współczesne polichromie 
korpusu były konserwowane podczas wielkiego remontu świątyni z lat 80. XX wieku. ich autorem wg 
przekazów ustnych był konstanty tiunin (1919-2009), artysta malarz i konserwator zabytków z warszawy, 
http://starymikstat.pl/kotlow-kosciol-p-w-narodzenia-najswietszej-maryi-panny/ (dostęp 13. 08. 2019). 
ciekawe są wspomnienia kaliszan – niezapisane – którzy uważają, że po konserwacji z lat 80. XX wieku 
„freski na ścianach kolegiaty bardzo się zmieniły i ściemniały”. konserwację z lat 80. odnotował narębski, 
zob. tegoż, wkładka do karty ewidencyjnej, 1994. według tego samego źródła współczesne malowidła 
w prezbiterium pochodzą z 1956 r. (proj. z. sikorski), brakuje natomiast informacji o losach wcześniejszych 
polichromii modernistycznych.

40  najpopularniejszy współczesny przewodnik po kaliszu nie wspomina o młodopolskich polichromiach 
w Bazylice wnmp – sanktuarium św. józefa, zob. kościelniak, Przewodnik, 48-54. wzmiankuje o nich 
natomiast piotr sobolewski, zob. tegoż, Kaliski kalejdoskop przewodnicki (kalisz: wydawca edytor, 2012), 6.

41  Fotografie ze zb. towarzystwa opieki nad zabytkami przeszłości: kościół św. józefa: sygn. r-04800, 
r-04801, r-04803, r-04819. por. fotografia józefa raciborskiego ze zb. muzeum okręgowe ziemi kaliskiej, 
sygn. mozk/h/2415/43 oraz widokówki kaliskiego oddziału towarzystwa krajoznawczego ze zb. działu 
historii muzeum okręgowego ziemi kaliskiej: mozk/h/4541 (wnętrze św. józefa); mozk/h/4758, 
mozk/h/ 3256/6 (tryptyk starożytny w kościele św. józefa – widoczna dekoracja ścian); mozk/h/4739, 
mozk/h/4540 (kaplica św. józefa – widoczna dekoracja ścian). Fotografie z wnętrza kolegiaty  

http://starymikstat.pl/kotlow-kosciol-p-w-narodzenia-najswietszej-maryi-panny/
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oraz dwa arcyciekawe opisy, jeden pochwalny, drugi krytyczny. pierwszy głos zamieścił 
opiniotwórczy w królestwie polskim „tygodnik ilustrowany” z 9 czerwca 1906 roku 42. 
relacja mówi: 

[…] kolegiata kaliska zyskała upiększenie wnętrza świątyni oryginalnymi obrazami, 
malowanymi na murze sposobem polichromicznym. polichromia kościoła św. józefa 
[…] oparta jest ściśle na motywach swojskich [podkreślenie – at]. na sklepieniu [pre-
zbiterium] z pomiędzy wiązań żeber jak ze szczelin muru starego, wyrastają rośliny, pną 
się gałęzie róż, które wreszcie przechodzą w rzucik z samego kwiatu. na tle sklepienia 
i ścian aż do miejsca, gdzie kończą się żebra, przeprowadzona jest gama kolorów nieba 
o wschodzie słońca, sklepienie błękitne przechodzi na ścianach w ton różowy, niżej 
oranżowy aż do jaskrawej czerwieni. na ścianach, na tle zasłony, której wzory wzięte są 
z motywów spotykanych na oryginalnych pasach słuckich, przedstawiających postacie: 
z jednej strony św. kazimierza i św. wojciecha, z drugiej św. kunegundę i św. jolantę, 
dla których szkice dał artysta malarz zdzisław jasiński. na pasach słuckich, na poziomie 
obrazów z boku umieszczono dwa herby: kalisza i diecezji kaliskiej [!]. przejdźmy do 
nawy głównej. na sufitach namalowano cztery obrazy w ramach naturalnych, które za-
jęły całe sklepienie. plafony wykonał artysta malarz Bronisław wiśniewski i wlał w nie 
dużo oryginalnego charakteru, wielki rozmach, rozmaitość kompozycji i ruchu figur, 
znajomość i odczucie skróceń plafonowych [skrótów perspektywicznych]. motywy do 
ornamentyki brano ze starych kościołów, brewiarzy, mszałów, z pasów polskich. miej-
scami są to polne kwiaty z natury, przestylizowane i dostrojone do ogólnego charakteru. 
Secesyjnym, jak to koniecznie chce wiele osób, można nazwać malowanie kościoła 
św. Józefa, lecz nie w znaczeniu dzisiejszej secesji i jej chorobliwego charakteru, ale 
jedynie w znaczeniu odbiegnięcia od szablonu zarówno w motywach, jak i w sposo-
bie wykonania polichromii [podkreślenia – at]. na suficie, w narożnikach pod ramami 
w wiankach, na tle z lekka zarysowanych palm, emblematy odpowiednie do obrazów. 
całość przedstawia się w ogóle bardzo pięknie, wnętrze kolegiaty jest prawdziwym 
cackiem i zapewnia jej miejsce w szeregu najzdobniejszych naszych świątyń […].

jak z tego wynika, kaliskie rozwiązanie nieznany z nazwiska dziennikarz królestwa 
polskiego zaklasyfikował jako „secesyjne” nie w znaczeniu stylowym, ale jako miłe 
dla oka odstępstwo od form i motywów klasycznych („szablonów”). realizacja jest 
chwalona za oryginalność, rozmach, dynamizm kompozycji, kolorystykę, „swojskość” 
zastosowanych motywów, a nawet umiejętność wykonywania „skrótów plafonowych”. 
wyliczone atuty w recenzji przedstawiciela duchowieństwa zamieniają się w manka-

j. jackowskiego zamieszczone w: szachówna, Kalisz i okolica, 96 (tryptyk w kolegiacie kaliskiej zamknięty), 
97 (tryptyk w kolegiacie kaliskiej otwarty), 104 (wielki ołtarz w kolegiacie kaliskiej).

42  Tygodnik Ilustrowany 23 (1906), 447-448.
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menty. na łamach „kroniki diecezji kalisko-kujawskiej” z 1909 roku ks. józef szad-
kowski43, proboszcz parafii w zbiersku, wcześniej wikariusz w kolegiacie kaliskiej pisał: 

[…] w poszukiwaniu treści wewnętrznej artyści pewnego odłamu zwrócili się tam, gdzie 
ona jeszcze się przechowała – do życia i pojęć ludzi, i na motywach ludowych zaczęli 
osnuwać swe utwory, gdyż abstrakcyjne dogmaty kościoła, cuda i cnoty, jako przed-
mioty obce, nie przemawiają do duszy artystów, jak sprzęty i ozdoby chłopskich chat 
i ich stroje. Kierunek ten uwidocznił się między innymi i na murach naszej kaliskiej 
kolegiaty, gdzie motywy zdobnicze ludowe okazały się z całym realizmem jaskra-
wości kolorów. Mamy więc kościół udekorowany polnymi kwiatami, swojskiemi 
[!] główkami, wiankami i wszelkiego rodzaju zakopiańskimi gzygzakami, robiący 
wrażenie suto ozdobionej chaty, wyglądający swojsko, ale nie pokościelnemu […]44.

zanim przejdziemy do szerszej analizy treści krytyki ks. szadkowskiego (zob. roz-
dział trzeci), zarysujmy obraz polichromii, wyłaniający się z lektury przytoczonych źró-
deł pisanych i znanej ikonografii. w prezbiterium (proj. zdzisław jasiński) znajdowały 
się postaci: św. kazimierza i św. stanisława Biskupa, bł. jolanty i bł. kunegundy oraz 
„dwie duże anielice z kadzielnicami” ponad ołtarzem głównym45. na łuku tęczowym 
usytuowano grupy anielskie wyobrażone pod postaciami kobiecymi, po osiem z każdej 
strony. anielice, klęcząc, adorowały maryję z dzieciątkiem siedzącą na tronie. przedsta-
wienie to ikonograficznie nawiązywało do madonn tronujących włoskich prymitywistów 
(cimabue, giotto, duccio). w nawie głównej, w pasie poniżej okien rozmieszczono 
sceny z życia maryi i chrystusa; po stronie północnej: Narodziny, Jezus nauczający 
w świątyni, Jezus i św. Jan Chrzciciel wśród owiec; po stronie południowej: Modlitwa 
w Ogrójcu, Ostatnia wieczerza. poniżej linii wsporników gurtów w kolejnym układzie 
pasowym rozpisano tekst modlitwy maryjnej (ściana południowa: „zdrowaś mario/ła-
ski pełna, pan z tobą/ Błogosławionaś między niewiastami”; ściana północna: „matko 
Boża, módl się za nami grzesznymi/teraz i w godzinę śmierci naszej”)46. w nawach 
bocznych wyobrażono świętych: wojciecha w postawie klęczącej oraz józefa z dzie-
ciątkiem w otoczeniu aniołów. duże fragmenty zapełniała dekoracja oparta głównie na 
falowo poprowadzonych liniach i realistycznie wyobrażonych liliach. całość, oprócz 

43  józef szadkowski (1870-1942), zob. Biała Księga. Martyrologium duchowieństwa – Polska (lata 1914-
1989), http://www.swzygmunt.knc.pl/martyrologium/polishreligious/vpolish/htms/
polishreligiousmartyr2657.htm (dostęp 07. 08. 2019).

44  szadkowski [józef] ks., „kilka uwag o malowaniu kościołów z powodu polichromii w kolegiacie 
kaliskiej”, Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej 7/8 (1909), 230-235.

45  współczesna ikonografia prezbiterium (proj. z. sikorski z 1956 roku) skupia się wokół postaci jezusa 
i maryi, prezentowanych w otoczeniu świętych.

46  por. z koncepcją polichromii józefa mehoffera dla skarbca katedry wawelskiej (część niezrealizowana), 
zob. Beata studziżba, „polichromia skarbca katedry wawelskiej józefa mehoffera 1900-1902”, Folia 
Historica Cracoviensia 7 (2000), 239-240.

http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr2657.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr2657.htm
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fragmentów modlitwy maryjnej, spajała dywanowo traktowana dekoracja składająca 
się z namalowanych kwiatów, serduszek, główek anielskich i, jak chciał ks. szadkow-
ski, różnych „zakopiańskich gzygzaków” (tj. zygzaków i secesyjnych płynnych linii). 
w warstwie floralnej zwracały uwagę wzory wypełniające sklepienia arkad nawowych, 
przypominające ludowe, symetryczne wycinanki kwiatowe. wprawdzie zachowane 
czarno-białe zdjęcia nie pozwalają jednoznacznie odnieść się do zarzutu ks. szadkow-
skiego o nadmierności efektów kolorystycznych, ale nawet monochromatyczna fotogra-
fia ujawnia walorową wielość szarości, co mówi o kolorystycznym bogactwie oryginału. 
podobnym zapewne do barw ścian kaplicy św. józefa z nawy południowej; grają tutaj 
kolory ochry, sieny i czerwieni przełamane gamą niebieską i bielą, przy czym trzeba 
pamiętać o konserwacjach kaplicy, które mogły w wpłynąć na pierwotną kolorystykę47. 
dekoracja tapetowo nałożona na całe ściany składa się z rytmicznie rozmieszczonych 
w złotych okręgach motywów orła i lilii oraz monogramu jś (józef święty) w polach 
między nimi. monogram uwypukla intensywne granatowe tło, na którym pokazano lite-
ry. kompozycję uzupełniają wyraźnie zindywidualizowane główki anielskie malowane 
realistycznie. anioł pod wnęką okienną po prawej trzyma szarfę z napisem: „idźcie do 
józefa”.

2. kościół św. mikołaja (katedra)

w kościele św. mikołaja artyści pracowali od maja do listopada 1905 roku48. przy-
pomnijmy, że od kwietnia 1901 roku proboszczem parafii był ks. jan nepomucen sob-
czyński. duchowny przejął kościół odnowiony, w co wiele starań włożył wikariusz ks. 
mieczysław janowski. zakres tamtej restauracji był opisywany przez lokalną gazetę49, 
ale jest też znany z listu ks. janowskiego do adama chodyńskiego50, kronikarza miasta, 
zachowanego w zbiorach archiwum diecezjalnego we włocławku51. restauracja de 
facto była remontem, podczas którego

47  pierwsza konserwacja kaplicy św. józefa odbyła się już w 1907 roku, kolejna w latach 80. XX wieku. 
zob. Gazeta Kaliska 64 (1907); narębski, wkładka do karty ewidencyjnej, 1994.

48  KKK, 175, 211.
49  Gazeta Kaliska 74 (1901).
50  postać prawnika i kronikarza, redaktora adama chodyńskiego przez dziesięciolecia towarzyszy 

regionalistom, którzy poświęcili mu wiele artykułów rozproszonych w prasie. najobszerniejsza praca nt. 
życia i dokonań adama chodyńskiego wyszła spod pióra krzysztofa walczaka, por. tegoż, Adam Chodyński 
(1832-1902): historyk Kalisza (kalisz: kaliskie towarzystwo przyjaciół nauk, 2010).

51  list ks. mieczysława janowskiego z 14 października 1901 r. w spuściźnie po adamie chodyńskim 
(poza inwentarzem), udostępniony autorce przez dyrektora archiwum diecezjalnego we włocławku,  
ks. dr zdzisława gmurczyka. składam podziękowania za możliwość zapoznania się z tym zbiorem. w liście 
tutaj omawianym, w dziesięciu punktach, ks. janowski przedstawia zakres wykonanych prac. z tego samego 
źródła dowiadujemy się, że terakotowe stacje drogi krzyżowej zostały sprowadzone z fabryki Franz-reyle 
z dusseldorfu, gdzie zamówiono również dębowy krzyż jubileuszowy; w kościele przybyły w tym czasie trzy 
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w zakrystii dano duże, nowo okno żelazna, wymalowano zakrystię, 
kościół oczyszczono – wentylację urządzono, wszystkie ołtarze wy-
czyszczono, ambonę odnowiono, kaplicę matki Boskiej pocieszenia 
odmalowano, ołtarz znajdujący się w niej gruntownie odnowiono, gaz 
zaprowadzono w całym kościele i na zewnątrz52.

nie był to jedyny remont, którym przez stulecia poddano 
gotycką świątynię53.

ks. sobczyński krytycznie odnosząc się do zabiegów swoich 
poprzedników, w tym ks. janowskiego, przedstawił własne plany 
restauracji świątyni, zmierzające do przywrócenia jego pierwot-
nej gotyckiej formy54. swoje projekty konsultował ze sławomi-
rem odrzywolskim55, konserwatorem krakowskim i konstantym 
wojciechowskim56, architektem diecezji kujawsko-kaliskiej. czę-
ścią planu była restauracja prezbiterium, która objęła odkuwanie 
tynków ze sklepiennych żeber, ich prostowanie i uzupełnianie 
(wzmocnienie) przy zachowaniu oryginalnej formy, odtworzenie 
kamiennych konsoli, wymianę okien, ponowne tynkowanie 

obrazy służące jako zasuwy do ołtarzy pw. matki Boskiej szkaplerzowej (serce pana jezusa), św. jana (serce 
matki Boskiej), matki Boskiej częstochowskiej (serce św. rocha). artystyczne prace malarskie powierzono 
józefowi Balukiewiczowi (1831-1907) i nieznanej bliżej autorce p. niedzielskiej. prace malarskie ogólne 
(rzemieślnicze) prowadził malarz pałęcki. ponadto przy remoncie pracowali pozłotnicy, harnysz i młynarski 
oraz stolarz kulczyński i cieśla kinastowski. 

52  tamże.
53  sumarycznie wylicza remonty niewiadomska-walczak, konkludując: „nic więc dziwnego, że na 

początku XX wieku kościół przedstawiał bardzo niejednolitą stylowo formę architektoniczną”, patrz tejże, 
Ksiądz Jan Sobczyński, 32.

54  KKK, 4-6. kolejność realizacji planów restauracji ks. jana nepomucena sobczyńskiego w kościele św. 
mikołaja omawia: katarzyna maruszewska, „restauracja kościoła św. mikołaja w kaliszu w świetle kroniki 
kościelnej kalisza”, Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Archiwa, Biblioteki, Muzea. Źródła 
do dziejów Wielkopolski Południowej 8 (2004), 75-94. zobacz także: niewiadomska-walczak, Ksiądz Jan 
Sobczyński, 32. kazimierz pospieszny, „architektura kościoła św. mikołaja w kaliszu”, Rocznik Kaliski 20 
(1987), 79-138, szczególnie: 102-111.

55  krzysztof stefański, „konstanty i jarosław wojciechowscy – dwa pokolenia, dwie postawy wobec 
historyzmu”, Biuletyn Historii Sztuki 1 (2003), 83.

56  tamże, 83-110. 

kościół św. mikołaja w kaliszu. widok na prezbiterium z młodopolskimi polichromiami (1905 r.). 
przy malowidłach pracował „zespół malarzy z warszawy”: stanisław jasiński, stanisław rudziń-
ski i Bronisław wiśniewski (sceny figuralne) oraz stanisław kunowski, aleksander juhas, józef 
wiszoniewski, wilhelm tshoepe, józef kiliński, walery sawicki, władysław krzeszko, włady-
sław orliński. [fot. mariusz hertmann. autorka składa podziękowania za udostępnienie materiału 
ikonograficznego do badań oraz ich użyczenie do publikacji]
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oraz malowanie wnętrza57. pod tym ostatnim punktem kryły się także polichromie. ich 
położenie zalecali obaj architekci, z którymi ks. sobczyński konsultował swoje plany, 
przy czym zarówno odrzywolski, jak i wojciechowski nie określili estetycznej formy 
malowideł. pierwszy z nich podpowiedział jedynie, aby sprowadzić artystę utalentowa-
nego, który pozostawi dzieło świadczące w późniejszych wiekach o współczesnej mu 
sztuce58, co dawało gospodarzowi świątyni pewną swobodę wyboru, ale jednocześnie 
zwiększało odpowiedzialność za ostateczny kształt przedsięwziętej restauracji. prace 
tynkarskie w prezbiterium potrwały do listopada 1904 roku59. wiosną następnego roku 
rozpoczęła się wymiana okien i malowanie wraz z kładzeniem polichromii, których 
wykonanie proboszcz zlecił wielokrotnie już wymienianym artystom warszawskim. na 
doborze malarzy mogły także zaważyć podpowiedzi konstantego wojciechowskiego, 
z którym proboszcz intensywnie pracował przy koncepcji restauracji prezbiterium60. 
oprócz postaci już znanych, nad wystrojem pracowali ponadto: stanisław kunowski, 
aleksander juhas, józef wiszoniewski, wilhelm tshoepe, józef kiliński, walery 
sawicki, władysław krzeszko, władysław orliński, wymienieni w kronice świątyni 
dobrzeckiej jako „malarze z warszawy”, pracujący w kaliskim kościele św. mikołaja61.

wielokrotnie przebudowywany kościół św. mikołaja jest pseudobazyliką. po młodo-
polskiej interpretacji sklepienie prezbiterium jako metafora niebiańskich przestworzy 
zyskało ciemnoniebieską barwę „inkrustowaną” motywem stylizowanego krzyża. na 
północnej ścianie umieszczono sceny z życia św. jolanty, na południowej – z życia św. 
mikołaja. odpowiednio: Bł. Jolanta w celi zakonnej adorująca Chrystusa na krzyżu, 
Bł. Jolanta rozdająca jałmużną ubogim (w części centralnej) oraz Bł. Jolanta jako mała 
dziewczynka w chwili, gdy na dworze ojca w Budzie ochmistrzyni prowadzi ją do kapli-
cy62 (przy ołtarzu głównym). ściana południowa z oknami witrażowymi przedstawia: 
Wybór św. Mikołaja na biskupa oraz Św. Mikołaja i trzy ubogie córki/trzy dziewice. prze-
kaz wzmacniają symbole chrystusa (świeca – krzyż – baranek – eucharystia – pelikan) 
wrysowane pomiędzy gałązki goździków63. obrazy główne (Bł. Jolanta z jałmużnikami 

57  maruszewska, „restauracja”, 80-82.
58  KKK, 40; maruszewska, „restauracja”, 79.
59  wprawdzie gazetowa wzmianka z lata 1904 roku mówi o „malarzach dekorujących kościoły św. józefa 

i św. mikołaja”, ale jest to nieświadome przekłamanie. por. KKK, 175 i Gazeta Kaliska 249 (1904).
60  KKK, 85, 95, 104, 112. por. maruszewska, „restauracja”, 80-82. pierwsze głosy w sprawie 

„polichromicznego malowania” kościoła św. mikołaja pojawiły się w 1897 roku. już wtedy – bez podawania 
nazwisk – wskazywano środowisko artystów warszawskich jako potencjalnych wykonawców. zob. Gazeta 
Kaliska 52 (1897) oraz Gazeta Kaliska 20 (1902).

61  autorzy nieodnotowani w Słowniku artystów polskich, prawdopodobnie malarze. informacja o ich 
udziale w pracach nad polichromiami kaliskich kościołów zob. stanisław szatko, ks., Dobrzec w dziejach 
przeszłości [kronika parafialna 1964], mps, strona tytułowa wypisana ręcznie, 103. zespół: prace dyplomowe, 
sygn. 9244, zb. archiwum diecezjalnego we włocławku.

62  opis wg ks. sobczyńskiego, zob. KKK, 212.
63  pelikan, goździk – symbole męki, zob. dorothea Forstner osB, „pelikan”, w: tejże, Świat symboliki 
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chrześcijańskiej. Leksykon, przekład i opr. wanda zakrzewska i in., (warszawa: instytut wydawniczy pax, 
1990), 246; marianne oesterreicher-mollwo, „goździk”, w: Leksykon symboli, opr. marianne oesterreicher-
mollwo, przełożył jerzy prokopiuk (warszawa: wydawnictwo rok corporation sa, 1992), 46.

kościół św. mikołaja w kaliszu. prezbiterium, ściana północna, 
scena: Błogosławiona jolanta rozdająca jałmużnę 

[fot. mariusz hertmann. autorka składa podziękowania za udostępnienie 
materiału ikonograficznego do badań oraz ich użyczenie do publikacji]
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oraz Wybór św. Mikołaja na biskupa) są dwudzielne, tj. ich narrację rozdzielają służki 
sklepienia dekorowane złotymi orłami. kompozycje figuralne wpisano w pola wyróż-
nione bordiurą z motywem stylizowanych gałązek dębu. ten sposób ekspozycji scen 
w pseudoramach również wywodzi się z inspiracji gotyckimi malowidłami64. podobny 
schemat wiśniewski zastosował w kościele św. michała archanioła. 

w przedstawieniu z ubogimi księżnej towarzyszy jej mąż Bolesław pobożny, który 
w pierwotnym zamyśle proboszcza-restauratora miał być głównym bohaterem narra-
cji65. dla książęcej pary przygotowano tron pod starym dębem. głębiej pną się mury 
gotyckiego miasta, w opisie ks. sobczyńskiego – kalisza66, choć panorama jest dowolną 
interpretacją malarską. powyżej w łukach przęseł widnieją popiersia matki Boskiej 
i chrystusa w koronie cierniowej (na ścianie przeciwległej odpowiadają im witrażowe 
okna). całość spaja dywanowo traktowana dekoracja, na którą składają się powielane 
motywy paschalnego baranka oraz litery omega i s. arkadę łuku tęczowego wypełnia 
imitacja okna gotyckiego z maswerkiem, w którym znajdują się główki anielskie. u pod-
staw łuku widnieją herby kalisza i ziemi kaliskiej. przy dolnej krawędzi przedstawień 
z bł. jolantą rozdającą jałmużnę oraz z wyborem św. mikołaja na biskupa zachowała się 
sygnatura Bronisława wiśniewskiego (1905). kompozycje malowane płaskimi, dużymi 
plamami barwnymi bez światłocienia, zaznaczone mocnym konturem są statyczne, a ry-
sunek w niektórych fragmentach razi uproszczeniami (św. mikołaj i trzy ubogie córki). 
w rozwiązaniu kolorystycznym użyto barw ochry, nasyconego niebieskiego, seledynów 
i żółcieni. całość spaja ochra, która imitując gotycką cegłę dodaje wnętrzu powagi. 

w świetle podjętych na początku XX wieku prac konserwatorskich wybór tematyki 
wystroju wydaje się czytelny. Błogosławiona jolanta67, średniowieczna polska księż-
na, patronka matek chrześcijańskich, żona fundatora świątyni, dobrze wpisywała się 
w narrację podkreślającą historyczność kościoła związanego z polskimi dziejami, którą 
odkrywał ks. sobczyński. Bogatą treść wpisano w kompozycję z jałmużnikami. jolanta 
została pokazana w chwili, gdy wstaje z tronu, aby podejść bliżej do potrzebujących, 
co podkreśla jej cechy jako dobrej, opiekuńczej matki. księżna stoi pod dębem sym-
bolizującym siłę, mądrość, sprawiedliwość, ale także wieczność (trwanie)68. panorama 
średniowiecznego miasta to znak boskiego ładu, ale zarazem bezpieczeństwa możliwe-

64  malowana bez iluzji głębi roślinna dekoracja wskazuje na inspiracje z kręgu sztuki wschodnio-
bizantyńskiej. w sztuce zachodniej w sztandarowych dziełach stosowano bordiury z motywami 
architektonicznymi, podkreślając trzeci wymiar. por. np. giotto – freski w padwie (1303-1306) i monastyr 
w studenicy (1314) w serbii.

65  KKK, 212.
66  tamże.
67  jolanta koziej, „jolanta”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, red. nacz. andrzej szostek (lublin: katolicki 

uniwersytet lubelski, 2000), kol. 61-63. 
68 „dąb”, „drzewo”, w: Forstner osB, Świat symboliki chrześcijańskiej, 151-157 (drzewo), 160-161 

(dąb). por. „dąb”, „drzewo”, w: Leksykon symboli, 30 (dąb), 33-35 (drzewo).
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go dzięki opiece mądrych władców69. obrazy towarzyszące scenie głównej (widzenie 
w celi oraz komunia) uwypuklają pobożność błogosławionej. do „starożytności”, tj. 
tradycji miejsca, nawiązują także wątki z życia św. mikołaja, patrona świątyni.

3. kościół pw. św. michała archanioła (doBrzec)

dobrzecka parafia w XiX wieku należała do największych w powiecie kaliskim70, 
dlatego w latach 80. XiX stulecia w miejsce drewnianej świątyni zdecydowano 
się postawić ceglany kościół trzynawowy o formach nawiązujących do gotyku71. 
kronika parafialna stwierdza krótko: „[…] po wewnętrznym wyprawieniu świątyni 
pomyślano o jej wymalowaniu, a trafiła się dobra okazja, bo w tym właśnie czasie 
malowano kościół św. mikołaja w kaliszu, byli to malarze z warszawy. ugodzono 
się z nimi i w r. 1905 kościół został w całości wymalowany […]”72. probostwo parafii 
dobrzeckiej trzymał wtedy młody, energiczny ks. Franciszek ittner73. polichromie, jak 
mówi dalsza część zapisu, „według sztychów” stanisława rudzińskiego i stanisława 
jasińskiego wykonali: stanisław kunowski, aleksander juhas, józef wiszniewski, 
wilhelm tshoepe, józef kiliński, walery sawicki, władysław krzeszko, władysław 
orliński. nazwiska utrwalono ponad chórem, w wymalowanych po bokach organów 
kartuszach (nazwiska projektodawców na jednym i lista wykonawców w drugim).  
w tym samym miejscu widnieje nazwisko Bronisława wiśniewskiego, autora scen fi-
guralnych w prezbiterium (kompozycje sygnowane). trzeba wziąć pod uwagę, że – jak 
wynika z przedstawionej w tekście kroniki zdarzeń – w 1905 roku równocześnie powsta-
wały dwa zespoły polichromii w kaliszu (św. mikołaj) i w parafii wtedy podmiejskiej 
(św. michał archanioł), a zastosowana w obu przypadkach technika klejowo-temperowa 
wymuszała rozpisanie harmonogramu prac na miesiące letnie74. jesienią kontynuowano 
prace wykończeniowe. w tej sytuacji pomoc sprawnej ekipy malarzy była niezbędna. 

69  „miasto”, w: Leksykon symboli, 95.
70  Historia parafii Dobrzec, http://www.kaliszarchaniola.parafialnastrona.pl/history/details/101 (dostęp 

17.08.2019). pośrednio dzieje kształtowania parafii dobrzeckiej omawia jolanta delura, „najdawniejsza 
historia kościoła św. gotarda w kaliszu”, w: 100-lecie kościoła św. Gotarda na Rypinku, red. taż sama 
(kalisz: parafia św. gotarda, 2010), 7-20.

71  projekt józef chrzanowski (1844-po 1912), nadzór architektoniczny jan zdziennicki (1822-1892), 
inżynier-architekt powiatu kaliskiego. projekt z 1875 roku, początek budowy 1881, poświęcenie 11 listopada 
1886. zob. również o uroczystości poświęceniu kościoła: Kaliszanin 93 (1886), cyt. tutaj: http://www.
kaliszarchaniola.parafialnastrona.pl/history/details/101 (dostęp 17.08.2019).

72  szatko, Dobrzec, 103.
73  kronika mówi: „[ks. ittnner] proboszcz rzutki i pomysłowy, sprowadził stolarzy, rzeźbiarzy, malarzy 

i złotników itp.”. zob. szatko, Dobrzec, 103 oraz tamże fotografia.
74  władysław łuszczkiewicz, Poradnik dla zajmujących się utrzymaniem i restauracją kościołów 

i kościelnych sprzętów, (kraków: odbitka z Przeglądu Katolickiego, 1887), 24. 

http://www.kaliszarchaniola.parafialnastrona.pl/History/Details/101
http://www.kaliszarchaniola.parafialnastrona.pl/History/Details/101
http://www.kaliszarchaniola.parafialnastrona.pl/History/Details/101
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neogotycki kościół dobrzecki z lat 80. XiX wieku jest bazyliką75. całe wnętrze 
zdobi bardzo żywa kolorystycznie polichromia (ochry, fiolety, żółcie, niebieski, 
seledyn) złożona z motywów równoramiennych krzyży, uskrzydlonych główek 
serafinów, kwiatów i liści. kolorem (ochra) zaznaczono także imitację boniowania 
ścian (w partii poniżej okien i na filarach). sklepienia pokrywa kolor niebieski: gra-
natowy w prezbiterium i szafirowy w korpusie głównym świątyni. na granatowym 
tle rozmieszczono korony cierniowe, których forma przypomina gwiazdy. ciekawe 
opracowanie zyskał łuk tęczowy, na którym pojawia się wyobrażenie Boga ojca 
(półpostać) w promienistej mandorli, adorowanego przez anioły (anielice o wyraźnie 
zindywidualizowanych rysach twarzy i fryzurach). jego prawa wzniesiona dłoń 
z wyprostowanymi trzema palcami w symbolicznym geście przedstawia trzy oso-
by boskie; twarz została potraktowana indywidualnie, co nasuwa przypuszczenie,  
że wizerunek jest ukrytym autoportretem któregoś z wykonawców76. od promienistego 
otoku (mandorli) wysuwa się szarfa przecinająca postaci anielic z łacińskim napisem: 

75  kościół dobrzecki nie ma swojej monografii. kronikę jego budowy streszczają dwie broszurki wydane 
z okazji kolejnych rocznic: 100-lecie kościoła św. Michała na Dobrzecu [brak autorów]; 120-lecie Kościoła 
rzymskokatolickiego pw. św. Michała Archanioła w Dobrzecu 1886-2006, red. waldemar pol (kalisz: 
koło przewodników pttk im. adama chodyńskiego, 2007). najobszerniejsze studium architektoniczne 
przedstawił makary górzyński w swojej niepublikowanej rozprawie doktorskiej (2018).

76  sugestię zawarłam w tekście: „ukryte, odkryte, nieznane”, zob. tabaka, Błachowicz, Nowy Kaliszanin, 23.

kościół. św. michała archanioła w kaliszu (dawna wieś dobrzec). prezbiterium, ściana północna, scena 
pokłonu trzech króli [fot. mariusz hertmann. autorka składa podziękowania za udostępnienie materiału 

ikonograficznego do badań oraz ich użyczenie do publikacji]
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„ego sum qui sum” (jam jest, który jest). oblicze flankują greckie litery alfa i omega, 
których znaczenie wzmacnia przedstawienie tarcz słońca i księżyca na spływach łuku. 

w prezbiterium Bronisław wiśniewski namalował Orszak z Pokłonem Trzech Króli 
(ściana północna) i Pokłon Pasterzy z Bożym Narodzeniem (ściana południowa). oba 
przedstawienia, podobnie jak w katedrze, są dwuczęściowe, rozdzielone służkami. 
pierwsza scena została osadzona w wyimaginowanej przestrzeni biblijnego wschodu. 
Bliżej ołtarza, na tle pustyni z majaczącymi w głębi murami białego miasta (symbolicz-
na jerozolima) autor pokazał orszak rozpisany na cztery postacie ludzkie i zwierzęta 
(dwóch siedzących przy wielbłądzie mężczyzn w arabskich szatach, mężczyzna niosący 
dzban z wodą, kolejny w turbanie, odwrócony tyłem przy drugim wielbłądzie, słoń 
i biały koń w tle). każda z figur jest rysowana oddzielnie, nie budując całościowej nar-
racji. w efekcie królewski orszak bardziej przypomina postój karawany widziany przez 
pryzmat reporterskich fotografii gazetowych. druga część z Pokłonem Trzech Króli 
rozgrywa się w oazie, zasugerowanej przez liście drzewa figowca (symbol opieki ducha 
świętego)77. mędrcy składają dary przed siedzącą maryją z dzieciątkiem na kolanach. 
najstarszy melchior, klęcząc w złotym płaszczu, podaje jezusowi koronę (symbol wła-
dzy królewskiej), za nim stoją kacper/kasper z kadzidłem (symbol boskości) i Baltazar 
z młodym sługą niosącym mirrę w szkatułce (mirra - zapowiedź męczeńskiej śmierci)78. 
kompozycję po lewej stronie zamyka św. józef w brązowej szacie (róż indyjski) z ko-
sturem w ręku, stojący za maryją z dzieciątkiem. u stóp matki dziewicy trawę skubie 
para białych królików/zajęcy. w kontekście całości przekazu długouche zwierzęta 
można odczytywać jako symboliczny obraz obietnicy wiecznego życia (ciągłej odnowy 
życia), niesionej przez chrystusa79. 

scenie z mędrcami po drugiej stronie prezbiterium odpowiada Pokłon Pasterzy. 
zwraca uwagę duża umowność w potraktowaniu przestrzeni rozpisanej na trzy inten-
sywne pasy barwne: brąz ziemi, zieleń pejzażu, szafir horyzontu. na tym tle widnieją 
sylwetki chłopów pokazanych w ludowym stroju dobrzeckim80 (długie brązowe nie-
foremne płaszcze, spódnice, czepce i błękitne chusty; w tej grupie wyróżnia się jedna 
postać klęczącego pastuszka u progu stajenki w góralskim serdaku). włościanie wraz 
z jagnięciem zmierzają z pokłonem do stajenki, której przestrzeń symbolicznie otwiera 
służka sklepienia. w środku dziewczęca maryja, przesunięta w prawo w stosunku do 
środka kompozycji, siedzi na sianie i tuli uśmiechnięte dzieciątko. za jej plecami czuwa 
św. józef. Boskiej rodzinie towarzyszą trzy uskrzydlone anioły. największy w białej, 

77  zob. Forstner, Świat symboliki 163. 
78  trzej królowie/magowie/mędrcy, zob. władysław kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury 

(warszawa: oficyna wydawnicza rytm, 2003), 1343.
79  Forstner, Świat symboliki, 310; oesterreicher-mollwo, Leksykon, 182.
80  por. widokówki, sygn.: mozk/h/5378 (typ polski z kaliskiego, chłopi z dobrzeca); mozk/h/5377 

(typ polski spod kalisza, kobieta i dzieci dobrzeckie); mozk/h/5971 (typy okolic kalisza. para włościańska 
w stroju), zb. muzeum okręgowego ziemi kaliskiej w kaliszu. 
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świetlistej koszuli unosi się przy wejściu gestem rąk prezentując dzieciątko, ale też 
zapraszając pastuszków do środka. pozostałe dwa, bliżej maryi, w równie zgrzebnych 
koszulach, przygrywają małemu jezusowi na lutni81 i ludowych skrzypkach. główka 
małej lutnistki z jasnymi warkoczykami wyróżnia się na tle innych przedstawionych 
postaci – namalowana realistycznie wydaje się portretem. przed matką Boską leży 
baranek82 – zapowiedź przyszłej ofiary. zgodnie z tradycyjną ikonografią świadkami 
Boskich narodzin są także wół i osioł, których głowy wyłaniają się po lewej stronie sta-
jenki. podobnie jak w kościele św. mikołaja i tutaj figuralne kompozycje są zamknięte 
bordiurowymi ramami swobodnie imitującymi gotyckie dekoracje roślinne. 

wiśniewski światłem i barwą maluje przejście ze świata realnego (składający pokłon 
pasterze, siano, głowy zwierząt) do świata niebiańskiego (rozświetlone wielobarwne 
skrzydła aniołów). zwraca uwagę użycie koloru niebieskiego. artysta trzema zdecy-
dowanymi plamami, od szafirowego horyzontu po lewej, przez ultramarynę płaszcza 
maryi w części centralnej, do anielskich skrzydeł po prawej, wiąże kompozycję 
w formalną całość. symboliczno-baśniowa konwencja podyktowana przez niezwykłość 
pokazanych obrazów została wykreowana – podobnie jak w dwóch pozostałych reali-
zacjach kaliskich – mocną plamą barwną, żywą pogodną kolorystyką i skrótową formą 
rysunku zamkniętą wyrazistym konturem. stopniowanie staranności kreski jest zależne 
od znaczenia postaci przedstawionej. matka Boska na obydwu scenach została ujęta 
z największym pietyzmem (gra światłocieni na jej twarzy buduje sugestię trójwymiaro-
wości bryły), podobnie mędrcy ze wschodu, natomiast statyści orszaku (dwóch arabów 
przy wielbłądzie), czy twarze chłopskie i zwierzęta (koń, słoń, wielbłąd) są rysowane 
mniej dokładnie, a we fragmentach szkicowo. w wyimaginowany świat artysta raz 
po raz wprowadza lokalne obserwacje, jak stroje czy portrety ludzi z dobrzeckiej wsi 
(anioł-lutnistka w warkoczykach z realistycznie potraktowaną główką), co może być 
wyrazem zarówno młodopolskiej chłopomanii, jak i nawiązaniem do długiej tradycji 
ukazywania pastuszków w szatach z epok współczesnych twórcom. ciekawy jest zestaw 
instrumentów koncertujących aniołów, łączący świat wiejski (skrzypki) z dworskim 
muzykowaniem (lutnia).

obydwie figuralne kompozycje prezbiterium niewątpliwie mają związek z ikono-
grafią młodopolskich witraży w ołtarzowej ścianie83. szklane kompozycje poświęcono 

81  alberto ausoni, Muzyka, seria: Leksykon: historia, sztuka, ikonografia, (warszawa: wydawnictwo 
arkady, 2007), 138, 257.

82  Forstner, Świat symboliki, 257. 
83  ich autorzy nie są znani. kronika parafialna mówi: „z krakowa sprowadzono [1905] dwa piękne 

witraże do prezbiterium o motywach ludowo-narodowych”, zob. szatko, 101. pierwszy z nich, ze względu 
na ikonografię można nazwać królewskim (koronacja św. kazimierza w niebie). na drugim „lud Boży”, 
tj. włościanie, wznosi modły do matki Boskiej. wśród adorujących strojem wyróżniają się dwie postaci: 
klęczący starszy mężczyzna, którego ubiór wskazuje na przynależność do stanu ziemiańskiego (postać 
można identyfikować ze stefanem Bronikowskim (1857-1908), właścicielem szczypiorna, pochowanym na 
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jezusowi (po lewej) i matce Boskiej (po prawej), którym analogicznie odpowiadają 
malarskie wizje Orszaku i Pokłonu Trzech Króli oraz Pokłonu Pasterzy i Bożego 
Narodzenia. 

iii. odBiorcy/środowisko lokalnych widzów/recepcja 
młodopolskiej sztuki

jak młodopolskie dzieło jasińskiego, rudzińskiego i wiśniewskiego, skupiając się 
na trzech, wiodących nazwiskach, odebrali kaliszanie? przy braku zachowanych ko-
mentarzy postronnych widzów i wiernych, nie do przecenienia jest cytowana już opinia 
ks. józefa szadkowskiego dotycząca wystroju kościoła św. józefa84, dlatego warto ją 
szczegółowo przeanalizować. duchowny precyzyjnie nazywa przyczyny, w jego oczach, 
upadku sztuki kościelnej. pierwszą z nich, jak uważał, jest brak prawdziwej wiary u wy-
konawców, bo „wiara tylko jest w możności ozdobić prawdziwem [!] pięknem świątyni 
i tworzyć z nich dzieła wiekopomne”. takie przekonanie było logiczną konsekwencją 
podstawowego założenia, rozpoczynającego tekst, że artysta jest nie tylko odtwórcą 
(kopistą natury), ale także twórcą, „gdyż daje fizyczną egzystencję nowemu bytowi, 
a przez to staje się naśladowcą samego stwórcy”. są to poglądy zbieżne z dominującym 
głosem krytyki tego czasu, którym kierunek nadała broszura władysława łuszczkiewi-
cza85 (Poradnik dla zajmujących się utrzymaniem i restauracją kościołów i kościelnych 
sprzętów, 1887)86, niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie restauracji dzieł sztuki, 
szczególnie kościołów romańskich i gotyckich. pozostałe uwagi dotyczą spraw realnych, 
tj. rzemiosła i formy. krytyk zarzuca twórcom kaliskiej polichromii kakofonię kolory-
styczną (różnokolorowość i jaskrawość barwną), błędy w rysunku („rysunek niemoż-
liwie wadliwie, kolano np. św. józefa schodzi się z ramieniem; kontury niepewne robią 
wrażenie całkiem ujemne”), przeładowanie dekoracyjne motywów („w nawie głównej 
i prezbiterium przeważa secesja, w nawach bocznych zakopiańszczyzna, na sklepie-
niach i łukach fantazyjne liściowce spotykane w stylu renesansowym i barokowym”), 

cmentarzu parafialnym w dobrzecu, prawdopodobnie fundator witraży) oraz mężczyzna w średnim wieku, 
w surducie, z fontaziem pod szyją, stojący poza kręgiem modlących się, patrzący przed siebie, co może 
dodatkowo sugerować, że jest to ukryty autoportret. w części górnej szklanych okien, jako motyw zdobniczy 
pojawia się wimperga. informacje dotyczące majątku szczypiorno i stefana Bronikowskiego, zob. stanisław 
małyszko, Majątki wielkopolskie. Powiat kaliski, t. 6 (szreniawa: muzeum narodowe rolnictwa i przemysłu 
rolno-spożywczego, 2000), 227; anna tabaka, „zapomniana kaplica”, Kalisia nowa 1-2 (2008), 38-39. 

84  szadkowski, „kilka uwag o malowaniu kościołów”, 1909.
85  adam Bochnak, „łuszczkiewicz władysław”, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 18, red. emanuel 

rostworowski (wrocław: zakład narodowy im. ossolińskich, 1973), 587-590.
86  władysław łuszczkiewicz, Poradnik dla zajmujących się utrzymaniem i restauracją kościołów 

i kościelnych sprzętów. odbitka z „przeglądu katolickiego” (warszawa: Fr. czerwiński, 1887). por. Barbara 
maria gawęcka, „polskie poradniki dotyczące utrzymania kościołów z drugiej połowy XiX w. i pocz. XX w. 
(do 1918)”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 4 (2014), 579-585.
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a nade wszystko brak zastosowania perspektywy (powietrznej i światłocieniowej) oraz 
płaskość przedstawień figuralnych („rażą natomiast duże anielice z kadzielnicami 
umieszczone w górnej części wielkiego ołtarza i dwie z trąbami ponad organem, a także 
trzy inne w prezbiterium. wszystkie malowane na płasko, wyglądają jakby ponaklejane 
na mur tekturowe figury”). jedynie rozwiązanie łuku tęczowego z matką Boską z dzie-
ciątkiem adorowaną przez anioły oraz skrzydła aniołów na plafonach nawy głównej 
„wielkie, puszyste, realistyczne” zdobyły akceptację surowego krytyka. ocena ogólna 
jest jednoznaczna, „styl zakopiański”87, jak klasyfikuje wystrój duchowny, nie nadaje 
się do świątyń „jako nie odpowiadający nastrojom i uczuciom religijnym”. można stąd 
wnioskować, że mianem „stylu zakopiańskiego” szadkowski określa ludowe inspiracje  
w sztuce połączone z nadmierną dekoracyjnością, ostrą kolorystyką i niepurystycznie 
traktowaną formą88. co proponuje w zamian? w tekście autor wielokrotnie używa 
słów: harmonia, miara, logika, a cały wywód można nazwać wołaniem o właściwą 
proporcję, zarówno rysunków postaci, kolorystycznego zestrojenia całości kompozycji, 
jak i całości do charakteru wnętrza. jawi się zatem ks. szadkowski jako jeszcze jeden 
obrońca wielkiej teorii piękna89 (piękno polega na doborze i właściwym układzie części) 
i zwolennik nurtu tradycyjnego, tj. sztuki opartej na wzorach skodyfikowanych przez 
historię cywilizacji europejskiej jako klasyczne. szadkowski domaga się zatem stoso-
wania we wnętrzach sakralnych kanonu, którego podwaliny położyli starożytni grecy 
i rzymianie, a rozwinęła go sztuka chrześcijańska w czasach nowożytnych.

wicekustosz ks. mieczysław janowski, w którego pośrednio krytyka uderzała,  
w przeciwieństwie do swojego adwersarza, wyraźnie doceniał awangardową sztukę so-
bie współczesnych. nie tylko zgodził się na „ludowo-malowanie” powierzonego sobie 
kościoła, ale także przyczynił się do propagowania sztuki poza murami świątyni. z jego 
inicjatywy w sali kaliskiego towarzystwa muzycznego urządzona została wystawa ob-
razów artystów zaangażowanych przy dekorowaniu św. józefa, reklamowana w mieście 
ręcznie malowanymi barwnymi afiszami90. relacja gazetowa wymienia dzieła: stanisła-
wa i zdzisława jasińskich, teofila malickiego, stanisława rudzińskiego i Bronisława 

87  stanisław witkiewicz, „styl zakopiański. zeszyt i. pokój jadalny”, w: tegoż, Wybór pism estetycznych 
(kraków: universitas, 2009), 262-287.

88  współczesna monografistka, Barbara tondos, wśród potocznie przypisywanych stylowi zakopiańskiemu 
cech wymienia: malowniczość [budynków], fantazyjność, pozornie bogatą ornamentykę działającą na 
wyobraźnię. w konkluzji mówi: „pozornie nieskomplikowana, lecz „malowniczo” sformułowana treść 
artystyczna, szeroki wachlarz dość prostych skojarzeń, powstających przy pospiesznym oglądaniu, nadają 
stylowi zakopiańskiemu nastrój, jaki przywykliśmy oglądać w baśniach […]”. por. tejże, Styl zakopiański 
i zakopiańszczyzna (wrocław: zakład narodowy im. ossolińskich, 2009), 7-8, 132-150. młodopolska 
polichromia w kościele św. michała sprawia wrażenie bajkowo-ludowej w charakterze i zapewne podobnie 
wyglądała kaliska kolegiata.

89  władysław tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć (warszawa: państwowe wydawnictwo naukowe, 1975), 
140-147.

90  Gazeta Kaliska 244 (1904).
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wiśniewskiego91. na pokaz miały się złożyć płótna olejne, „w tym piękne portrety 
pędzla p. wiśniewskiego i obrazy zakopiańskie p. rudzińskiego oraz cały szereg szki-
ców do plafonów, polichromii kościelnych itd.”92. czy były wśród nich szkice obrazów 
właśnie realizowane na ścianach kościoła wnmp? wystawa została wprawdzie otwarta 
„wobec szczupłego grona miłośników sztuki”, ale przedsięwzięcie ostatecznie zaliczono 
do udanych, ponieważ „sprzedana została pewna liczba dzieł, co powinno zachęcić do 
urządzania podobnych wystaw”. ogólną liczbę zwiedzających oszacowano na 500 
osób93. jak ocenić tę frekwencję? ekspozycja w sali kaliskiego towarzystwa muzycz-
nego trwała miesiąc (wrzesień-październik). kalisz był wówczas prężnie rozwijającym 
się wielokulturowym miastem, liczącym ponad 23 tys. osób, z czego ponad 10 proc. sta-
nowili reprezentanci duchowieństwa, wolnych zawodów i urzędników94. można uznać, 
że wśród oglądających znalazła się inteligencja i mieszczaństwo, zapewne poszukujący 
nabytków na ściany domowych salonów. wystawy plastyczne nie często gościły nad 
prosną, co potencjalnie zwiększało ich atrakcyjność, choć trzeba podkreślić, że właśnie 
na przełomie XiX i XX wieku życie artystyczne miasta ożywiło się wraz z organizacją 
pierwszych kaliskich salonów wystawienniczych (1899)95.

jakie kaliszanie mieli przygotowanie do odbioru sztuki modernistycznej? z pew-
nością znali ją z literatury, o czym świadczą dyskusje pań skupionych wokół salonu 
Felicji łączkowskiej96, działającego pod nazwą piątków literackich97. wśród tematów 
omawianych w tym gronie w latach 1902-1912 obok poezji wieszczów narodowych zna-
lazły się dramaty młodopolskich koryfeuszy stanisława wyspiańskiego, lucjana rydla, 
liryka jana kasprowicza, prelekcje dotyczące życia umysłowego i sztuki zakopanego, 
czy „malarstwa doby obecnej”. zestaw tematów świadczy o znajomości najnowszych 
zjawisk w kulturze98. jedną z najbardziej aktywnych uczestniczek piątków była filozo-

91  Gazeta Kaliska 237 (1904).
92  Gazeta Kaliska 251 (1904).
93  Gazeta Kaliska 249, 274 (1904).
94  dane z 1902 roku, por. jarosława raszewska, „rozwój zaludnienia miasta kalisza w latach 1793-

1939”, Rocznik Kaliski 2 (1969), 43-47.
95  szeroko nt. pierwszej wystawy sztuki nowoczesnej w kaliszu: iwona Barańska, „pierwsza wystawa 

sztuki nowoczesnej w kaliszu w 1899 roku”, w: Sztuka w Wielkopolsce, red. michał Błaszczyński, Barbara 
górecka i in., (poznań: stowarzyszenie historyków sztuki oddział w poznaniu, 2013), 191-204.

96  Felicja łączkowska (1860-1932): nauczycielka, działaczka społeczna i oświatowa, inicjatorka 
i przewodnicząca piątków literackich. zob. ewa andrysiak, „łączkowska zadora Felicja”, w: Słownik 
biograficzny Wielkopolski , t. 1, 184-185; tejże, „Felicja łączkowska (1860-1932) – twórczyni biblioteki 
publicznej i działaczka społeczna”, Acta Universitatis Lodziensis Folia Librorum 11 (2002), 147-169.

97  Jubileusz Piątków Literackich (kalisz: towarzystwo przyjaciół książki, 1931), 35-36; ewa andrysiak, 
henryka karolewska, „kaliskie „piątki literackie” jako przejaw ruchu emancypacyjnego kobiet (koniec XiX 
- początek XX wieku)”, w: Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX-XXI w.), t. 1, red. 
urszula kozłowska i in. (radzymin, warszawa: wydawnictwo von borowiecky, 2016), 237-261.

98  o pobieżnej znajomości charakterystyki literatury z kręgu autorów młodej polski, świadczy także 
następująca recenzja z lokalnego pisma: „panu augustowi w miejscu. pracy pańskiej z przyczyn od nas 
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fka i socjolożka ludwika dobrzyńska-rybicka99, w latach swojego pobytu w kaliszu 
felietonistka i recenzentka miejscowej gazety. na tych stronach autorka zamieściła 
sprawozdanie z pobytu w krakowie (1901), w którym podzieliła się zachwytem nad 
polichromiami stanisława wyspiańskiego w kościele franciszkańskim z ich różnorod-
nością motywów inspirowanych rodzimą florą100. prądy estetyczne przełomu wieków 
były rozpowszechniane także za pomocą sztuki użytkowej, jak kilimy zakopiańskie 
„podług wzorów witkiewicza” sprzedawane w Bazarze szkolnym, czyli księgarni 
prowadzonej przez marię gałczyńską (1857-1930)101, kolejną uczestniczkę piątków. 
„gazeta kaliska” proponowała także zeszyty towarzystwa polska sztuka stosowana102, 
propagujące rzemiosło artystyczne i wzory polskiej sztuki ludowej – ważne komponenty 
stylistyki młodej polski. 

tropy te jednak ciągle niewiele mówią o smaku i wyrobieniu plastycznym kaliszan 
rozumianych jako społeczność. na podstawie lakonicznych relacji w „gazecie ka-
liskiej”, zawsze skorej do chwalenia twórców i dzieł polskiej kultury, można jednak 
przyjąć, że modernistyczny wystrój nie wzbudził entuzjazmu. najbardziej miarodajna 
wydaje się anonimowa opinia – niezwykle dyskretna – przemycona kilka lat później 
(1909) w odniesieniu do pracy włodzimierza tetmajera w kaplicy kościoła św. mikoła-
ja. pozycja tego artysty, należącego do ścisłej czołówki polskiej awangardy, wymuszała 
komentarz i taki rzeczywiście się pojawił na łamach lokalnej prasy:

[…] ostateczny osąd w tej sprawie może być wydany dopiero po wstawieniu witraży, 
które nadadzą całokształt kolorytu. dziś już jednakże powiedzieć możemy, że część 
dekoracyjna wyszła nadzwyczaj dodatnio, szczególnie piękny jest plafhon [sklepienie] 

niezależnych umieścić nie możemy. niezależnie od tego trzeba przyznać, że rzecz ta mimo ponurego tła 
i krańcowego pesymizmu, jest nieźle napisana, wywiera też wrażenie. język dobry. powtarzanie w kilku 
miejscach jednego i tego samego zdania, jak refrenu, jest naśladownictwem pisarzów z grona „młodej 
polski”. nie należy jednak tego nadużywać i trzeba bardzo pięknie pisać, żeby to nie raziło”. zob. Gazeta 
Kaliska 74 (1904).

99  ludwika dobrzyńska-rybicka (1868-1958), zob. ewa andrysiak, „ludwika dobrzyńska-rybicka”,  
w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej ziemi kaliskiej, t. 2, red. danuta wańka (kalisz: 
kaliskie towarzystwo przyjaciół nauk, 2003), 58-59.

100  szerzej recenzje ludwiki dobrzyńskiej-rybickiej analizuje iwona Barańska, zob. tejże, „poglądy na 
sztukę w środowisku kaliskiej inteligencji końca XiX i początku XX w. – wybrane przykłady”, w: Rola 
elit społecznych w ochronie dziedzictwa kulturowego w społecznościach lokalnych, red. samanta kowalska, 
(poznań-kalisz: uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu wydział pedagogiczno-artystyczny, 
2010), 16-18.

101  maria gałczyńska (1857-1930), działaczka społeczna, animatorka życia kulturalnego miasta, 
właścicielka księgarni Bazaru szkolnego w kaliszu. por. ewa andrysiak, krzysztof walczak, „maria 
gałczyńska”, w: Słownik biograficzny, t. 2, 72-73. anons polecający kilimy zakopiańskie np. Gazeta Kaliska 
2, 250 (1904).

102  towarzystwo polska sztuka stosowana – Zeszyty, red. edward trojanowski, jerzy warchałowski. 
zob. Gazeta Kaliska 244 (1904).
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i dekoracje boczne. mniej może udatnie wyszły obrazy alegoryczne, postacie są za 
sztywne i mało posiadają życia [podkreślenie at]103.

można stąd wnioskować, że najbardziej awangardową, a przez to trudną do przyjęcia 
przez odbiorców wychowanych na kanonach sztuki akademickiej dominantą sztuki 
zaproponowanej przez modernistów były rysunkowe uproszczenia i płaskość plamy 
barwnej, razem budujące „postaci sztywne i mało posiadające życia”. stwierdzenie może 
zaskakiwać współczesnych, gdy dokonamy porównania formalnego między sąsiadują-
cymi ze sobą dziełami: kaplicą polską (tetmajer) i scenami figuralnymi prezbiterium 
(wiśniewski). pierwsze sceny rysowane z dużo większą swobodą i dynamiką, budują 
narrację, którą czyta się jak malowane dzieje. druga propozycja zaskakuje skrótami 
rysunkowymi, wynikającymi z przyjętej konwencji (ściana ze scenami z życia św. mi-
kołaja), ale zapewne także z pośpiechu. wiśniewski, przypomnijmy, tego samego lata 
malował prezbiterium dobrzeckiej świątyni. 

na zakończenie warto podkreślić, że pozostawienie modernistycznych polichromii 
w dwóch z trzech omówionych kościołów – zamalowanie bądź zniszczenie wystroju 
w kolegiacie wnmp trzeba wiązać zarówno ze zmianą preferencji estetycznych, jak 
i budowaniem znaczenia kościoła jako sanktuarium św. józefa – jest faktem znaczącym. 
tym samym kulturotwórcza rola młodopolskich kreacji została usankcjonowana. dla 
potomnych są one ważnym głosem w ciągle żywej dyskusji nad społecznie akceptowa-
nymi formami sztuki we wnętrzach sakralnych. 

„angels in peasant oVercoats. aBout the reception oF the modern 
art on eXample oF the young poland period polychrome paintings oF 
three kalisz’s churches, under the inVocation oF:st joseph, st nicho-
las and st archangel michael”. 

summary

at the beginning of the twentieth century in three churches in kalisz and its environs were 
painted the so called young poland (art nouveau period) polychrome decorations. these were: 
the st joseph sanctuary (1904), the st nicholas cathedral (1905) and the st archangel michael 
church in the village of dobrzec (1905). among the authors of the paintings were acclaimed 
artists: stanislaw jasiński (1868-1939), stanisław rudziński (1867-1915) and Bronisław 
wiśniewski (1866-1939). there has not been any comprehensive scientific elaboration nor in-
terpretation of these painted decorations until nowadays; the circumstances of their creation ere 
also not explained. the author looks at kalisz realizations in the light of a wider discussion on the 

103  Gazeta Kaliska 178 (1909).
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form and function of painting chuch decorations, for wchich the culmination of the competition 
for the decor of the cathedra in płock (1900-1901). modernism together with the development 
of research on medieval art brought a renaissance to wall polychromes. in poland under the par-
titions several implementations were created that important due to the lively discussions among 
artists and founders. kalisz painted bands fit into the context of these conversations.  the text, 
to the extent determined by the preserved source material, also examines the reception of „new 
art” in the local environment. For the audience in the governorate town as kalisz, but still on the 
fringes of the romanov empire, evolving far from large cultural centers, these paintings proved 
to be a difficult lesson of art.



joanna Bruś
kaliskie towarzystwo przyjaciół nauk

sprawa ochrony zaBytków w środowisku kaliskim 
przełomu XiX i XX wieku – opinie, działania, 
organizacje

pierwsze działania na rzecz ochrony obiektów pochodzących z minionej epoki, 
ponieważ pojęcie zabytku wykształciło się znacznie później, miały miejsce w okresie 
średniowiecza. w 1162 roku wydano w rzymie dekret senatu, który nakazał otoczyć 
ochroną kolumnę trajana i karać śmiercią i przepadkiem mienia każdego, kto dopu-
ściłby się jej uszkodzenia1. następnie wielkie zainteresowanie obiektami antycznymi 
w czasach odrodzenia dało papieżowi leonowi X pretekst do wydania bulli o ochronie 
zabytków i mianowania w 1515 lub 1516 roku rafaela santiego pierwszym konserwato-
rem starożytności rzymskich2. wielkie zainteresowanie kolekcjonerstwem, szczególnie 
rzeźb antycznych zbudowało podwaliny pod powstanie w XViii wieku pierwszych 
muzeów. przede wszystkich interesowano się ochroną obiektów ruchomych, natomiast 
stosunek do architektury był dość jednoznaczny. architekci szli z duchem czasu, a zmie-
niająca się moda dawała im prawo do coraz to nowych przekształceń istniejących już 
budowli. po rewolucji francuskiej, w reakcji na masowe zniszczenia tkanki miejskiej 
paryża powstały liczne towarzystwa naukowe, historyczne i archeologiczne zaintereso-
wane badaniami i ochroną pomników historycznych. powstało pojęcie monument 
utworzone od czasownika moneo i oznaczającego znak pamięci, natomiast w krajach 
niemieckojęzycznych rozpowszechnia się termin denkmal, którego etymologia tkwi 
w czasowniku denken oznaczającego myśleć, pamiętać. polskie pojęcie zaBytku 
pojawia się w Słowniku języka polskiego samuela Bogumiła lindego, jako „pozostałego 
co z byłych rzeczy”3. znaczenie terminu dookreślającego obiekt mający znaczenie dla 
sztuki, historii i nauczania pojawi się dopiero na początku XX wieku4. 

1 marian arszyński, Historia kształtowania się postaw konserwatorskich, wykład w galerii 
im. ślendzińskich w Białymstoku z dn. 31 marca 2011 r. tekst wykładu dostępny w internecie: 
https://arch.um.bialystok.pl/handlers/Filehandler.ashx?id=852f40d8c73b4e638f964ab290705b22  
(dostęp: 28.07.2019), 3; zob. także salvatore settis, „la colonne trajane: l’empereur et son public”, Revue 
Archéologique Nouvelle Série, presses universitaires de France, vol. 1 (1991), 186.

2  roger jones, nicholas penny, Raphael (yale: university press, 1983), 205.
3  samuel Bogumił linde, Słownik języka polskiego, t. 6 (warszawa: autor i drukarnia ks. pijarów, 1814), 604.
4  więcej na temat etymologii terminu i jego znaczenia: zbigniew kobyliński, „czym jest, komu jest 

https://arch.um.bialystok.pl/Handlers/FileHandler.ashx?id=852f40d8c73b4e638f964ab290705b22
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Penny
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rozpowszechnienie się w 2 połowie XiX wieku historyzmu, który operował  
w architekturze niemal wszystkimi dotychczas powstałymi stylami stworzyło warunki 
prawidłowego rozwoju i podstawy współczesnej myśli konserwatorskiej. restauracja za-
bytków nazywana bywa „dzieckiem XiX-wiecznego historyzmu”, który czerpał z badań 
i „kultu zabytków”5. w tym okresie kryterium zabytków architektury były ich ‘dawność’ 
i uznana wartość artystyczna. ważną rolę w tej dziedzinie odegrał niewątpliwie eugéne 
emmanuel Viollet le duc. zalecał on indywidualne postępowanie w zależności od 
stanu i potrzeb poszczególnych obiektów oraz ich dokładne i wszechstronne poznanie6. 
w praktyce konserwatorskiej wypowiadał się zdecydowanie za restauracją, uważając 
konserwatorskie działania za niewystarczające dla ukazania wartości artystycznej zabyt-
ku. uważał, że w restauracji należy stosować najnowsze osiągnięcia techniki. zapocząt-
kował niebezpieczną metodę czystości stylowej, tzw. puryzmu, który wkrótce zaczęto 
krytykować7. pierwszy w tej sprawie zabrał głos filozof i esteta john ruskin w swej 
pracy Seven lamps of architecture z 1849 roku, występuje przeciwko restauracjom, zale-
cając tylko działania konserwatorskie8. w lampie Vi – Pamięci głosił swą główna tezę: 
„konserwujcie dobrze wasze zabytki, a nie zajdzie potrzeba ich restauracji”9. na koniec 
XiX wieku przypada działalność naukowa wiedeńskich historyków sztuki – Franza 
wickhoffa oraz aloisa riegla, którzy przezwyciężyli normatywne wartościowanie. 
uważali, że każda sztuka uzasadnia swoją epokę i jej kryteriami należy ją mierzyć10. 
w niemczech przeciwko puryzmowi wystąpił historyk sztuki georg dehio11. następ-
stwem ożywionej dyskusji na temat traktowania zabytków było stworzenie w 1931 roku 
międzynarodowego dokumentu, tzw. Ateńskiej Karty Konserwacji Zabytków, w której 
określono zasady prawidłowego podejścia do kwestii ratowania obiektu zabytkowego12.

potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe”, Mazowsze. Studia Regionalne 7 (2011), 21-47; jerzy 
Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918 (warszawa: państwowe 
wydawnictwo naukowe, 1975); jan pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, 
t. 1 (kraków: kantor wydawniczy zakamycze, 2001); Bogusław szmygin, Kształtowanie koncepcji zabytku 
i doktryny konserwatorskiej w Polsce w XX wieku (lublin: wydawnictwo politechniki lubelskiej, 2000).

5  arszyński, Historia, 6-7.
6  tamże, 7.
7  tamże.
8  tamże 8.
9  john ruskin, The Seven lamps of architecture (london: smith, elder & co., 1889), 176-198.
10  arszyński, Historia, 10.
11  zob. jarosław krawczyk (red.), Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków (warszawa: mówią wieki, 

2002).
12  marian lalewicz, Sprawozdanie z Międzynarodowej konferencji w Atenach w sprawie ochrony 

i konserwacji zabytków sztuki i historji, odczytane dn. 18 marca 1932 r. na posiedzeniu Polskiej Komisji 
Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej w Warszawie (warszawa: drukarnia kasy im. mianowskiego, 
1933); zob. także marian arszyński, Idea, pamięć, troska. Rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy 
działań na rzecz ich zachowania od starożytności do poł. XX w. (malbork: muzeum zamku w malborku, 
2007).

https://en.wikipedia.org/wiki/Smith,_Elder_%26_Co.
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pierwsze zainteresowanie polaków sprawą ochrony zabytków pojawia się w cza-
sach stanisława augusta poniatowskiego. początkowo były to malarskie próby 
inwentaryzacji pomników architektury – akwarele zygmunta Vogla i Franciszka 
smuglewicza13, a także początki muzealnictwa i kolekcjonerstwa (najpierw pod 
protektoratem królewskim, a po rozbiorach – magnackim, m. in: czartoryskich, 
potockich, radziwiłłów, działyńskich, czy raczyńskich14). w 1800 roku utwo-
rzone zostało warszawskie towarzystwo przyjaciół nauk, które po kilku latach 
wydało drukiem Zbiór widoków sławniejszych pamiątek narodowych jako to zwalisk, 
zamków, świątyń, nagrobków, starożytnych budowli i miejsc pamiętnych w Polsce 
zygmunta Vogla15. niewątpliwie celem tej publikacji była popularyzacja idei opieki 
nad zabytkami. kolejne towarzystwa naukowe powstawały w większych ośrodkach 
akademickich. członkowie towarzystwa wiele uwagi poświęcali ratowaniu zabytków 
skazanych na planowane wyburzenia. w 1825 roku artur potocki wystąpił oficjalnie  
na sejmie rp w krakowie o odpowiedzialność związaną ze strażą i pieczą nad zabytka-
mi przeszłości 16. 

lata 1840-70 to czas kształtowania się polskiej szkoły konserwatorskiej, zwłaszcza  
w galicji, gdzie działali z ramienia k. k. zentralkommission zur erforschung und 
erhaltung der Baudenkmaler polscy konserwatorzy honorowi – m.in. paweł popiel, 
józef łepkowski, stanisław tomkowicz i in., którzy nadzorowali prace restau-
ratorskie17. od 1848 roku funkcjonował w zaborze oddział sztuk i archeologii 
w towarzystwie naukowym krakowskim (później w 1872 roku przemianowane na 
akademię umiejętności18). utworzono także komisję do Badania historii sztuki 
w polsce19. w zaborze rosyjskim więcej uwagi poświęcano inwentaryzacji, a kazi-
mierz stronczyński20 przewodniczył w latach 1844-55 państwowej komisji do badania 
zabytków starożytności królestwa polskiego. efektem prac komisji było dzieło Opisy 

13  krzysztof załęski, „Franciszek smuglewicz”, w: W kręgu wileńskiego klasycyzmu, [katalog wystawy] 
(warszawa: muzeum narodowe, 2000), 559-561.

14  zob. andrzej ryszkiewicz, Kolekcjonerzy i miłośnicy (warszawa: państwowe wydawnictwo naukowe, 
1981).

15  zygmunt Vogel, Zbiór widoków sławniejszych pamiątek narodowych jako to zwalisk, zamków, świątyń, 
nagrobków, starożytnych budowli i miejsc pamiętnych w Polsce przez Zygmunta Vogel, profesora rysunku 
w Liceum J.K. Mci Warszawskiem (warszawa: warszawskie towarzystwo przyjaciół nauk, 1806).

16  władysław ślesiński, „problemy konserwatorskie krakowa w pierwszej połowie XiX w.”, Ochrona 
Zabytków 16/1 (60) (1963), 5.

17  zob.: Frycz, Restauracja, 87-134.
18  tamże; zob. także akademia umiejętności, https://pl.wikipedia.org/wiki/akademia_

umiej%c4%99tno%c5%9Bci (dostęp: 28.07.2019).
19  część sprawozdań komisji działającej przy akademii umiejętności dostępna jest w jagiellońskiej 

Bibliotece cyfrowej.
20  zob. jerzy piniński (red.), Kazimierz Stronczyński. Numizmatyk, sfragistyk i inwentaryzator zabytków. 

Materiały sesji naukowej – Piotrków Trybunalski 1983 (łódź: ptain, 1986).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Umiej%C4%99tno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Umiej%C4%99tno%C5%9Bci
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i widoki zabytków w Królestwie Polskim tzw. Albumy Stronczyńskiego21. w 1859 
roku powstała w petersburgu z inicjatywy generała-adiutanta sergieja gregore-
wicza stroganowa carska komisja archeologiczna22. w zaborze rosyjskim nie 
było żadnej polskiej służby konserwatorskiej, nawet społecznej, a zaborca na ogół  
nie interesował się zabytkami polskimi. archeologia była wówczas rozumiana jako 
ogólna nauka o starożytnościach, łącząc w sobie wiedzę z zakresu prehistorii, etnografii, 
historii sztuki, historii kultury i paleografii23.w zaborze pruskim działali konserwatorzy 
niemieccy – Ferdinand von Quast, julius kohte24.

jeszcze do 1890 roku można zauważyć tendencje purystyczne przy restaurowaniu 
zabytków, a najwięcej tego typu działań odnotowywano w galicji. w 1869 zostaje 
wydany pierwszy polski podręcznik konserwatorski pt. Wskazówka do utrzymania 
kościołów, cerkwi i przechowywania tamże zabytków przeszłości autorstwa władysława 
łuszczkiewicza25. ok. 1900 roku zostają odkryci w polsce john ruskin (1903 – tłuma-
czenie Siedem lamp architektury) i william morris. w 1902 roku powstaje w krakowie 
towarzystwo opieki nad zabytkami sztuki i kultury26.

powstałe w 1906 roku towarzystwo opieki nad zabytkami przeszłości w warszawie27 
zajmowało się propagowaniem wiedzy o kulturze i sztuce polskiej. ponadto dokumento-
wało i inwentaryzowało zabytki, urządzało wystawy (pierwsza w 1911 roku) i odczyty oraz 
zajmowało się społeczną kontrolą stanu obiektów zabytkowych. z pomocą członków prze-
prowadzano także prace konserwatorskie. wkrótce powstały liczne koła terenowe. w cza-
sie i wojny światowej delegaci towarzystwa zbierali dane dotyczące zniszczeń. chronili 
zabytki przed rekwizycją, np. miedzianych dachów. tak było między innymi w kaliszu, 
gdzie prawdopodobnie towarzystwo opieki nad zabytkami przeszłości i towarzystwo 
krajoznawcze, przemianowane później na polskie towarzystwo krajoznawcze (ptk)  
od samego początku blisko ze sobą współdziałały. świadczą o tym podobieństwa 

21  kazimierz stronczyński, https://pl.wikipedia.org/wiki/kazimierz_stronczy%c5%84ski (dostęp: 
28.07.2019).

22  adrianna szczerba, „rola carskiej komisji archeologicznej w ochronie zabytków archeologicznych 
na terenie imperium rosyjskiego”, Analecta 19/1-2 (2010), 8, http://www.academia.edu/6221788/rola_
cesarskiej_komisji_archeologicznej_w_ochronie_zabytk%c3%B3w_archeologicznych_w_imperium_
rosyjskim (dostęp 16.10.2019). 

23  paleografia – jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem rozwoju pisma w procesie 
historycznym.

24  Frycz, Restauracja, 136-188.
25  władysław łuszczkiewicz, Wskazówka do utrzymania kościołów, cerkwi i przechowywania tamże 

zabytków przeszłości (kraków: drukarnia uniwersytetu jagiellońskiego, 1869).
26  zob.: adrianna sznapik, „krakowskie towarzystwo opieki nad polskimi zabytkami kultury i sztuki 

przed i wojną światową – próba działalności ponadzaborowej”, Studia z dziejów Rosji i Europy środkowo-
wschodniej, 2 (2016), 6-29.

27  Bożena wierzbicka, ewa siurawska, Stulecie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości 1906-
2006 (warszawa: towarzystwo opieki nad zabytkami, 2006), http://zabytki-tonz.pl/pliki/folder_tonz.pdf 
(dostęp 16.10.2019).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Stronczy%C5%84ski
http://www.academia.edu/6221788/Rola_cesarskiej_komisji_archeologicznej_w_ochronie_zabytk%C3%B3w_archeologicznych_w_Imperium_Rosyjskim
http://www.academia.edu/6221788/Rola_cesarskiej_komisji_archeologicznej_w_ochronie_zabytk%C3%B3w_archeologicznych_w_Imperium_Rosyjskim
http://www.academia.edu/6221788/Rola_cesarskiej_komisji_archeologicznej_w_ochronie_zabytk%C3%B3w_archeologicznych_w_Imperium_Rosyjskim
http://zabytki-tonz.pl/pliki/folder_tonz.pdf
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programowe oraz nazwiska członków kierownictwa. pierwszy prezes ptk zygmunt 
gloger był wiceprezesem tonzp, a później również prezesem tej organizacji28.

w 1914 roku ukazał się podręcznik konserwatorski józefa muczkowskiego Ochrona 
Zabytków29, a w 1915 roku tonzp w warszawie wydało instrukcję pt. Odbudowa zabyt-
ków architektury30. pierwszym państwowym aktem ustawodawczym był dekret wydany 
przez radę regencyjną 31.X.1918 roku O opiece nad zabytkami sztuki i kultury31, a na-
stępne rozporządzenie prezydenta rp z 6.iii.1928 roku O opiece nad zabytkami32.

na kanwie przytoczonego zarysu kształtowania się myśli konserwatorskiej w eu-
ropie i w samej polsce nie dziwi fakt, że nie zastanawiano się nad zasadnością decyzji 
komisji dobrego porządku w kaliszu dotyczącą rozebrania bezużytecznych i już mocno 
nadwątlonych murów obronnych pamiętających czasy kazimierza wielkiego. proces 
ten rozpoczęto w 1790 roku i kontynuowano w początkach XiX wieku, kiedy to kalisz 
znajdował się pod jurysdykcją pruską33. podobny los spotkał pozostałości zabudowań 
średniowiecznego kaliskiego ratusza, strawionego w dużym stopniu przez pożar w 1792 
roku. resztki ścian ratusza usunięto ostatecznie w latach 1804-12. Budowę nowego 
gmachu rozpoczęto dopiero w 1888 roku, a ukończono w 1890 roku34. 

w 1858 roku edward stawecki (1829-1866) wydając Album Kaliskie użył określenia 
zabytek35. prezentowane przez niego ilustracje miały pokazywać odbiorcy obiekty god-
ne uwagi, a przez to, zdaniem autora, cenne. ponadto wiarygodnym źródłem informacji 
o poglądach kaliszan w kwestii ochrony zabytków w 2 połowie XiX wieku jest nie-
wątpliwie wydawana od 1870 roku gazeta „kaliszanin”, na łamach której publikowali 
swoje felietony adam chodyński (prawnik) oraz jego dwaj bracia księża zenon i stani-
sław, józef szaniawski (od 1853 archiwista w kaliskim archiwum akt dawnych), cezary 
Biernacki (historyk, archeolog), seweryn tymieniecki (adwokat), edmund stawiński 
(ziemianin spod sieradza), ks. piotr kobyliński (proboszcz z dobrzeca) oraz doktorzy 

28  tamże, 3.
29  józef muczkowski, Ochrona zabytków (kraków: nakładem autora, 1914).
30  Odbudowa zabytków architektury (warszawa: towarzystwo opieki nad zabytkami przeszłości, 1915).
31  Dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury, dz.u. 1918 nr 16 poz. 36, http://

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/docdetails.xsp?id=wdu19180160036 (dostęp 10.12.2018).
32  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami, dz.u. 

1928 nr 29 poz. 265, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/docdetails.xsp?id=wdu19280290265 (dostęp 
10.12.2018).

33  za: maciej Błachowicz, „„starożytności kaliskie” w relacjach z lat 1792-1861. początki ochrony 
zabytków w grodzie nad prosną”, Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W Kręgu kaliskich 
badań nad sztuką i kulturą artystyczną 2, red. iwona Barańska, 17 (2017), 11.

34  zob. makary górzyński, Dziewiętnastowieczny ratusz w Kaliszu. Architektura i niezrealizowany 
projekt nowoczesności (kalisz: kaliskie towarzystwo przyjaciół nauk, 2014).

35  edward stawecki, Album Kaliskie, seria I, ułożone przez Edwarda Staweckiego Rysunki Stanisława 
Barcikowskiego N.S. W. R. Litografia M(aksymiliana) Fajansa Seria I Zawierająca widoki samego miasta 
Kalisza (warszawa: nakładem wydawcy, 1858), 17.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19180160036
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19180160036
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19280290265
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teodor tripplin i adam szturm. ci, tzw. starożytnicy, chętnie pisali o historii miasta 
i wypowiadali się na temat zabytków, do których zaliczano obiekty prehistoryczne 
i średniowieczne.

józef szaniawski w „kaliszaninie” z 1870 roku opisuje tzw. „mappę archeologicz-
ną”, na której mają być zaznaczone miejscowości, gdzie odkryte zostały różnorodne 
zabytki starożytności36. w prasie jest także uwaga o obrazie rubensa i planach oddania 
go na bezpłatną restaurację jacentemu sachowiczowi w warszawie37. na łamach gazety 
adam chodyński w dziale „dzieje i opis kalisza” publikował kronikę miasta, w której 
szczegółowo omawiał historię kalisza od czasu pojawienia się nazwy calisia na mapie 
ptolemeusza. cykl ten niewątpliwie wzbudził w lokalnej społeczności zainteresowanie 
przeszłością, a był to pierwszy krok do budowania świadomości wartości pamiątek po 
dawnych czasach.

 pojawiają się na łamach gazety także sporadycznie informacje o zainteresowaniu  
tzw. starożytnościami. niejaki pan albin kohn prosił o udzielenie mu informacji 
dotyczących wykopalisk i innych archeologicznych przedmiotów odnoszących się 
do miasta kalisza i okolic, a to z uwagi na zawiadomienie z krakowskiego gabinetu 
archeologicznego o znalezionych na majkowie w 1865 roku starożytnościach, o czym 
pisał na łamach gazety józef szaniawski. pan kohn potrzebował owych materiałów 
do niemieckiej publikacji O historycznych zabytkach wschodniej Europy38. w 1872 
roku edmund stawiński informował, że „[...]wielka ilość zabytków i pamiątek z cza-
sów przedhistorycznych wydobywanych z ziemi przypadkowo marnieje u nas już to 
przez nieświadomość, już to przez lekceważenie[...]”. stawiał on sobie za punkt honoru 
poinstruowanie potencjalnych odkrywców o zasadach postępowania w przypadku od-
nalezienia jakichkolwiek glinianych naczyń, wyrobów krzemiennych, narzędzi i broni 
z brązu i żelaza. opisał czytelnikom szczegółową instrukcję z prośbą o przekazywanie 
takowych odkryć do doktora józefa stanisławskiego w sieradzu. planowano nawet 
przygotowanie wydawnictwa z dokumentacją i opisem wszystkich znalezisk39. 

na szczególną uwagę zasługuje kaliszanin adam chodyński40 żyjący w latach 
1832-1902. z zawodu był prawnikiem, jednak z zamiłowania historykiem kalisza 
i współzałożycielem oraz w pierwszych miesiącach redaktorem naczelnym powstałej 
w 1870 roku gazety „kaliszanin”. obok publikowanych na łamach gazety felieto-
nów historiograficznych napisał w latach 70. XiX wieku dwie monografie: Kościół 

36  j(ózef) sz(aniawski), „mappa archeologiczna”, Kaliszanin 74 (1870), 296. 
37  Kaliszanin, 86 (1870), 341. 
38  Kaliszanin, 1 (1877), 2. 
39  Kaliszanin, 90 (1872), 360-361. 
40  krzysztof walczak, Adam Chodyński (1832-1902): historyk Kalisza (kalisz: kaliskie towarzystwo 

przyjaciół nauk, 2010). 
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i klasztor OO. Reformatów w Kaliszu41 oraz Kościół św. Mikołaja w Kaliszu42. w 1883 
roku na łamach „kaliszanina” ukazał się jego artykuł publicystyczny Słówko o odna-
wianiu dawnych kaliskich kościołów i zabytków przeszłości43. ostrzegał w nim aby: 
„przez nieumiejętność i zły smak nie zniszczyć i nie zeszpecić [...] zabytków i nie 
odjąć im charakteru nadanego przez ich twórców”. krytykował przykład odnowie-
nia w 1882 roku sarkofagu arcybiskupa karnkowskiego w kościele ewangelickim 
(znanym jako garnizonowy). narzekał, że na wylakierowanych na biało ołtarzach 
kościoła franciszkanów zalega kurz z pajęczyną, ubolewał nad zamalowanymi wap-
nem ślicznymi freskami przedstawiającymi ofiarę abrahama w kaplicy św. józefa  
w kolegiacie. w dalszej części artykułu opisywał zalety książki władysława 
łuszczkiewicza pt. Wskazówka do utrzymania kościołów, cerkwii i przechowy-
wanych tamże zabytków przeszłości, która ukazała się w 1869 roku. w 1885 roku 
adam chodyński wydał Kieszonkową kroniczkę historyczną miasta Kalisza44. 
kaliski prawnik współpracował z towarzystwem archeologicznym lwowskim 
oraz poznańskim towarzystwem przyjaciół nauk. niezwykle bliskie były mu ka-
liskie inicjatywy na rzecz ratowania zabytków. komitet Budowy wieży kościoła  
św. mikołaja w kaliszu zwrócił się do chodyńskiego z odezwą o wsparcie finansowe, 
którego niewątpliwie udzielił, ponieważ jednym z inicjatorów przedsięwzięcia był 
jego brat ks. stanisław chodyński. na tę okoliczność podał w 1870 roku na łamach 
„kaliszanina” informację o wieży zaprojektowanej przez warszawskiego architekta 
Franciszka tournelle. wieża miała harmonizować z gotycką bryłą kościoła, co wskazuje 
na przestrzeganie zasad powoli już krytykowanego w europie puryzmu stylistycznego45.

„kaliszanin” wydawany był do roku 1892. w jego miejsce powstała „gazeta kali-
ska”. z kolei na jej łamach wiele uwag o kaliszu zamieszczał prawnik alfons parczew-
ski, baron stanisław graeve, ks. józef szafnicki oraz proboszcz parafii św. mikołaja ks. 
jan nepomucen sobczyński. z racji wysokiej pozycji społecznej uchodzili oni w oczach 
czytelników za specjalistów, którymi de facto nie byli. jednak charakteryzowała ich 
wielka pasja i miłość do pamiątek przeszłości. 

alfons parczewski (1849-1933)46 wraz z adamem chodyńskim i sewerynem 
tymienieckim zaangażowali się w 1879 roku w projekt wydania, w związku z jubi-
leuszem 50-lecia pracy twórczej pisarza józefa ignacego kraszewskiego, Albumu 

41  adam chodyński, Kościół i klasztor OO. Reformatów w Kaliszu (warszawa: nakł. napoleona 
wartskiego, 1874).

42  tenże, Kościół św. Mikołaja w Kaliszu (warszawa: nakł. autora, 1874).
43  tenże, „słówko o odnawianiu dawnych kaliskich kościołów i zabytków przeszłości”, Kaliszanin 47 

(1883), 203, Kaliszanin 48, 207, Kaliszanin 49, 211. 
44  tenże, Kieszonkowa kroniczka historyczna miasta Kalisza (kalisz: nakł. księgarni m. hofmańskiego, 

1885).
45  Kaliszanin 6 (1870), 21.
46  ewa andrysiak, Alfons Parczewski (kalisz: kaliskie towarzystwo przyjaciół nauk, 2010), 20. 
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starożytności kaliskich. miał on zawierać 39 kart, jednak zamysł nie został nigdy 
zrealizowany, prawdopodobnie z powodu braku funduszy. natomiast w 1900 roku 
alfons parczewski był organizatorem wystawy archeologicznej i zabytków sztuki 
zorganizowanej w nowo wybudowanym ratuszu47. wystawa, prezentująca zbiory 
kościelne i prywatne z terenu całej guberni, cieszyła się wielkim powodzeniem. 
w salach nowego ratusza prezentowano wówczas wykopaliska, rękopisy, stare druki, 
monety, pieczęcie, paramenty kościelne, obrazy, rzeźby, militaria i wyroby rzemiosła 
artystycznego. przedsięwzięcie to świadczy o wzrastającym zainteresowaniu kaliszan 
materialnymi pozostałościami po dawnych czasach. podkreślić należy fakt, iż była  
to inicjatywa oddolna, obywatelska.

istniejące od 1900 roku towarzystwo popierania przemysłu i handlu po-
siadało statut, którego jeden z punktów pozwalał na zakładanie muzeów. w ten 
sposób organizacja zajmująca się zupełnie inną działalnością objęła patronat nad 
rodzącym się w kaliszu muzealnictwem48. 19 listopada 1906 roku na posiedzeniu 
towarzystwa powołano do życia „sekcję starożytności”. jej zadaniem miało być 
„gromadzenie wszelkich okazów, świadczących o rozwoju kultury ludów, ziemie 
polskie zamieszkujących od czasów najdawniejszych, oraz okazów ilustrujących for-
macje geologiczne ziem tych”49. na tym samym spotkaniu ustalono pierwszy zarząd 
placówki: prezesem został ks. jan nepomucen sobczyński, wiceprezesem adwokat  
i numizmatyk seweryn tymieniecki, sekretarzem karol westfal, skarbniczką – Felicja 
rymarkiewiczowa. inni członkowie to historyk-amator józef kobierzycki, poeta stefan 
giller z opatówka, ks. prefekt włodzimierz jasiński, społeczniczka melania parczewska 
i redaktor „gazety kaliskiej” józef radwan. postanowiono skierować do najzamożniej-
szych mieszkańców miasta list wyjaśniający cel powołania muzeum: 

wszędzie znajdą się to jakieś zabytki […] wszystkie te przedmioty rozrzucone oddziel-
nie bez znaczenia, skupione w jednym zbiorze, rozsegregowanie według czasu i miejsca, 
złożą się w obraz kulturalnego obrazu kraju. nie pielęgnowane troskliwie, przechodzące 
z ręki do ręki, niszczeją powoli, giną świadkowie minionych wieków. przechowane 
w specjalnie dla nich obmyślonem i odpowiednio urządzonem pomieszczeniu przecho-
wują się bez końca dla następnych pokoleń, będą uczyć je dziejów ziemi, temi kierowani 
motywami i w przekonaniu, że w. pan słuszność ich podziela […] podpisani jako zarząd 
powstającego muzeum, mamy honor zaprosić go w charakterze delegata do współ-

47  iwona Barańska, „kaliska wystawa archeologiczna w 1900 roku jako przejaw kształtowania się 
regionalnej świadomości historycznej i kulturowej”, w: Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce, 
red. danuta wańka (kalisz: kaliskie towarzystwo przyjaciół nauk, 2008), 135-154.

48  iwona Barańska, „w 100-lecie muzeum okręgowego ziemi kaliskiej. o początkach muzeum 
w kaliszu”, Muzealnictwo 51 (2010), 114-124.

49  za: anna tabaka, maciej Błachowicz, „od empirowych koronek do muzeum” 9.09.2011, https://
zyciekalisza.pl/artykul/od-empirowych-koronek/619856 (dostęp: 28.07.2019).

https://zyciekalisza.pl/artykul/od-empirowych-koronek/619856
https://zyciekalisza.pl/artykul/od-empirowych-koronek/619856
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udziału w pracy naszej zbierania dla muzeów okazów wyżej wymienionych, a wreszcie 
jednania członków50. 

w ten sposób próbowano nakłonić miłośników historii do przekazywania swoich 
zbiorów do nowo kształtującego się muzeum.

ks. jan nepomucen sobczyński, a także stanisław zachwatowicz, o. a. hindemith, 
Bronisław Bukowiński, emilia Bohowiczowa i h. lasker byli pierwszymi darczyńcami 
muzeum51. ze zbiorów księdza pochodziły m.in. monety, od średniowiecza po powsta-
nie listopadowe i kryształowy kielich z końca XViii wieku. prócz tego przekazał on 
też przedmioty własnoręcznie wykopane na tyńcu, wśród nich romańskie ozdoby. co 
istotne, proboszcz wyraził zgodę, ażeby zabytki mogły być przechowywane w jego 
własnym mieszkaniu na probostwie przy kościele św. mikołaja. wśród zbiorów znalazła 
się pochodząca z 1446 roku pieczęć z wizerunkiem herbu kalisza. do kolekcji należały: 
średniowieczny kafel z herbem gryf, blaszany kieliszek podróżny od Benedyktynów 
z czeskiej pragi oraz tkaniny, w tym pasy kontuszowe. najbardziej zaskakującym ele-
mentem kolekcji sobczyńskiego były fragmenty trumien biskupa stanisława sarnow-
skiego (zm. 1680) i królowej sonki (zm. 1461). ten ostatni zabytek przechowywano 
wraz z potwierdzeniem autentyczności podpisanym przez malarza włodzimierza tetma-
jera. podobnie zaskakujące wrażenie mogły robić na zwiedzających kurioza, takie jak 
fragment dębowej belki z kaliskiego zamku i… empirowe koronki zdobiące podobno 
suknię uczestniczki balu wydanego w poznaniu na cześć napoleona52.

w 1911 roku powstała w kaliszu kolejna społeczna placówka muzealna z inicjatywy 
polskiego towarzystwa krajoznawczego, do którego przynależał alfons parczewski53. 
znany w kaliszu kolekcjoner i krajoznawca baron stanisław graeve ofiarował towa-
rzystwu swoje zbiory etnograficzne54. niebawem podjęto decyzję o połączeniu kolekcji 
ze zbiorami muzeum szkolnego, istniejącego od 1909 roku z inicjatywy haliny kożu-
chowskiej. mimo działania w jednym budynku instytucje posiadały oddzielne zarządy 
i nazwy: muzeum ziemi kaliskiej, muzeum szkolne przy sekcji pomocy i pokazów 
oraz muzeum krajoznawcze. 

na początku 1914 roku zbiory przeniesiono do tzw. pałacu puchalskich przy  
pl. kilińskiego. otwarcie odbyło się 17 maja tego roku55. pierwszym kustoszem została 
mieszkająca w pałacu halina kożuchowska. charakter zbiorów, będących tak naprawdę 

50  tamże.
51  tamże.
52  tamże.
53  alfons parczewski w 1908 r. wstąpił do kaliskiego oddziału polskiego towarzystwa krajoznawczego, 

a w latach 1913-14 pełnił funkcję jego prezesa.
54  za: ewa andrysiak, Alfons Parczewski: życie i twórczość: bibliografia, (kalisz: kaliskie towarzystwo 

przyjaciół nauk 1992).
55  małgorzata jańczak (red.), Muzea Wielkopolski (poznań: wydawnictwo „kwartet”, 2004), 38-40.
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przekazaną w darowiźnie bądź w depozyt własnością prywatną, uchronił muzeum od 
konfiskaty jego zbiorów przez okupanta w 1914 roku. już po zakończeniu wojny trzy 
towarzystwa postanowiły, że prowadzona przez nie placówka będzie się nazywać mu-
zeum ziemi kaliskiej.

ksiądz jan nepomucen sobczyński (1861-1942) zaliczał się do tych ludzi swojej 
epoki, którzy angażowali się niemal we wszystkie obszary życia społecznego. przyczynił 
się on w dużej mierze do przeprowadzenia na początku XX wieku szeroko zakrojonych 
prac restauratorskich przy gotyckim kościele św. mikołaja. jednocześnie wiedząc, że ma 
ograniczoną wiedzę w tej materii zdecydował się poradzić specjalistów oraz konsulto-
wać wszystko z biskupem. 

ksiądz sobczyński wraz z rozpoczęciem administracji kościoła św. mikołaja w 1901 
roku sporządził listę pozycji wymagających remontu. na liście znalazły się takie punkty 
jak: odświeżenie fasady kościoła – odbicie tynku, obmycie murów oraz reparacje ubyt-
ków i uszkodzeń, odkopanie budowli na zewnątrz do głębokości pierwotnego poziomu, 
odmalowanie kościoła wewnątrz, utworzenie witraży z patronami polski, poszerzenie 
chóru, a także upiększenie kaplicy matki Boskiej56. ksiądz ewidentnie zamierzał przy-
wrócić dawny wygląd kościoła, zgodny z historią. krytykował odmalowanie kościoła na 
kolor czerwony i pergaminowy w 1890 roku, w czasie probostwa ks. p. Falkiewicza. ten 
miał ponoć przed przystąpieniem do malowania napisać list do jana matejki z prośbą, 
aby dobrał kilka odcieni żółtego i czerwonego koloru, które by ze sobą harmonizowały 
i nadesłał próbki. mistrz chętnie się na to zgodził, ale malarz kaliski, któremu powierzono 
malowanie miał się wyrazić „nie głupim takich drogich farb używać” i użył tanich, cze-
go efekt sobczyński określał mianem karykatury57. nowy proboszcz wszelkie decyzje 
konsultował z rzeczoznawcami i architektami, m.in. z józefem chrzanowskim, józefem 
dziekońskim, konstantym wojciechowskim, oraz konserwatorem krakowskim sławo-
mirem odrzywolskim. prace restauracyjne rozpoczęto w 1902 roku. po odbiciu tynków, 
w 1905 roku odmalowano i wymieniono okna w prezbiterium. prawdopodobnie, za 
wzorem działań artystycznych stanisława wyspiańskiego w kościele franciszkańskim 
w krakowie, sobczyński sprowadził do kalisza młodopolskiego malarza z krakowa, 
włodzimierza tetmajera. ten wykonał nową polichromię i witraże dla kaplicy matki 
Bożej pocieszenia. ksiądz w czasach już powojennych przyczynił się także do restaura-
cji obrazu rubensa, który prezentowany był w ołtarzu głównym kościoła. 

poza intensywną pracą na rzecz restauracji kościoła św. mikołaja ksiądz sobczyński 
zaangażowany był w prace kaliskiego oddziału polskiego towarzystwa krajoznawczego 
oraz towarzystwa opieki nad zabytkami przeszłości w warszawie, przy czym w od-
dziale kaliskim został mianowany prezesem. postawa księdza względem zachowania 

56  agata walczak-niewiadomska, Jan Sobczyński (1861-1942): Kronikarz Kalisza (kalisz: kaliskie 
towarzystwo przyjaciół nauk, 2012), 30. 

57  tamże, 31.
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zabytków jest bardzo dojrzała. unaocznia ją wypowiedź dotycząca zamiaru zburzenia 
pomnika stojącego na placu św. józefa, wystawionego na pamiątkę spotkania w 1835 
roku cara i króla pruskiego. pisał on: „burzenie tego rodzaju przedmiotów jest nonsen-
sem, bo w takim razie trzeba by zburzyć także całe biblioteki dzieł traktujących o naszej 
niewoli pod rządami trzech zaborców i zburzyć wszelkie gmachy przez nich w tym 
czasie wzniesione [...]”. mimo to władze miasta wydały decyzję o usunięciu obelisku. 
zburzono także monumentalną cerkiew prawosławną, kierując się raczej emocjonalny-
mi pobudkami aniżeli racjonalnym myśleniem. 

w kaliszu mamy także przykłady gromadzenia własnych kolekcji dzieł sztuki i zabyt-
ków przeszłości przez zamożnych ziemian i mieszczan. przede wszystkim wzbogacano 
swoje zbiory biblioteczne. wiemy, że rejent stanisław Bzowski w swojej willi groma-
dził barokowe portrety trumienne. michał rawicz witanowski (z zawodu farmaceuta) 
szczycił się posiadaniem płaszcza wyjętego z trumny arcybiskupa karnkowskiego. 

kalisz na przełomie XiX i XX wieku charakteryzował się wieloma inicjatywami 
obywatelskimi, społecznymi i kulturalnymi, które tworzone były i realizowane przez 
wybitne jednostki. jednak miały one charakter skromnej dyskusji i to w odniesieniu 
do wąskiej grupy obiektów. zainteresowanie miastem, jako zbiorem wartościowych 
zabytków przeszłości pojawiło się tak naprawdę dopiero po ich znacznej utracie w 1914 
roku. wówczas, 29 lipca 1919 roku, z inicjatywy konserwatora józefa raciborskiego 
powstał kaliski oddział tonzp58. 

w kaliszu środowisko lokalne przełomu wieków nie przejmowało się zanadto sprawą 
ochrony zabytków, miasto zaaferowane było budową monumentalnych gmachów ratusza 
i teatru. średniowieczna tkanka miejska była znikoma, a dość niejednolita i chaotyczna 
zabudowa nie skłaniała do refleksji nad wartością architektury samej w sobie. do tego 
dochodził jeszcze problem ograniczeń co do sformalizowania się państwowej, czy też 
społecznej służby konserwatorskiej, ponieważ rosja była niechętna wszelkim działa-
niom na rzecz ochrony polskich pamiątek przeszłości. dopiero nieszczęśliwe wypadki 
z sierpnia 1914 roku zwróciły oczy całej społeczności polskiej na kalisz i zobowiązały 
także miejscową inteligencję do dyskusji nad losem zachowanych reliktów. w procesie 
odbudowy miasta pojawiło się wiele wątpliwości co do kształtu, jaki ma uzyskać kalisz. 
na tym polu szczególnie aktywnie wypowiadał się józef raciborski, autor Monografii 
miasta Kalisza z 1912 roku59, późniejszy konserwator sztuki w okręgu kaliskim (1919-
1923). kalisz stał się wówczas poligonem eksperymentu w zakresie urbanistyki i nowo 
stawianej architektury. 

58  anna tabaka, maciej Błachowicz, Z dziejów kaliskiej opieki nad zabytkami w XIX i na początku XX w., 
http://www.zyciekalisza.pl/index.php?str=82&id=3980 (dostęp 16.10.2019).

59  józef raciborski, Monografia miasta Kalisza, cz.1 (kalisz: nakład gazety kaliskiej, 1912).

http://www.zyciekalisza.pl/index.php?str=82&id=3980
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the case oF protection oF monuments in kalisz milieu 
at the turn oF the nineteenth and twentieth centuries 
– opinions, actions, organizations

summary

in kalisz, eward stawecki as the first used the term monument in 1858 in publication “the 
kalisz album”. in addition, in the second half of the nineteenth century a reliable source of 
information about the inhabitants of kalisz regarding the protection of monuments is the news-
paper „kaliszanin” published since 1870, in which adam chodyński, józef szaniawski, cezary 
Biernacki, seweryn tymieniecki and others published their feuilletons. 

they, so-called the ancients, eagerly wrote about the city’s history and lokal monuments from 
prehistoric and medieval times. particularly noteworthy is adam chodyński, who was born in 
kalisz. he was a lawyer by profession, but he was a passionate historian of kalisz and co-found-
er of the newspaper „kaliszanin”. in addition to the historiographic columns published in the 
newspaper, he wrote monographic works and the first historical chronicle of the city. alfons 
parczewski was the organizer of the archeological exhibition exposed in the newly built town 
hall. priest jan nepomucen sobczyński largely contributed to extensive restoration works at the 
early 20th century at the gothic church of st. nicholas. he was also involved in the work of the 
kalisz department of the polish country lovers’ society and the society for the care of histori-
cal monuments in warsaw, where he was appointed president in the kalisz branch. in kalisz, we 
also have examples of own collections of art and monuments of the past by wealthy landowners 
and burghers. at the turn of the 20th century, in kalisz occurred many civic, social and cultural 
initiatives that were created and implemented by outstanding individuals. however, they had the 
character of a insignificant discussion and it was in relation to a narrow group of objects. interest 
in the city as a collection of valuable monuments of the past did not really appear until after their 
significant loss in 1914. earlier in kalisz, the local residents did not care too much about the 
protection of monuments. medieval urban tissue was negligible, and the rather heterogeneous 
and chaotic buildings did not lead to reflection on the value of architecture in itself. in addition, 
there was the problem of restrictions on the formalization of the state or social conservation 
service, because russia was reluctant to take any action to protect polish memorabilia of the 
past. it was only the unfortunate events of august 1914 that turned the eyes of the entire polish 
community on kalisz and obliged the local intelligentsia to discuss the fate of surviving relics.



maciej Błachowicz 
uniwersytet im. adama mickiewicza

śmierĆ, pogrzeB i martwe ciało w kulturze  
literackiej kalisza w drugiej połowie XiX wieku 

zdaniem jacka kolbuszewskiego romantyczna estetyka zanurzając się w żałobę 
stworzyła koncepcję piękna śmierci1. w tym ujęciu śmierć jest zjawiskiem pięknym 
lub dostojnym, wszystko co z nią związane, a więc zgon, ciało i pogrzeb musi mieć taki 
charakter. identycznie widzi sprawę philippe aries pisząc o „czasie pięknych śmier-
ci”2. takie postrzeganie przetrwa sam romantyzm. znaczenie dla estetyzacji śmierci 
ma w kulturze ii połowy XiX wieku dążenie do eliminacji zjawisk nieestetycznych 
i wstydliwych. następuje ornamentalna estetyzacja otoczenia – od dzieł architektury po 
przedmioty codzienne. ten sposób widzenia śmierci ujawnia się w tekstach literackich 
epoki. jednak, obok dominującego obrazu, można dostrzec inne wyobrażenia. pierwsze 
i najważniejsze wynika z niemożności całkowitej estetyzacji życia, niemożności ukrycia 
brzydoty i biedy. w niezwykle interesującej książce Śmierć w literaturze i kulturze drugiej 
połowy XIX wieku3 obraz śmierci w twórczości pozytywistów odległy jest od uczucio-
wości i dostojeństwa nekrologów ii poł. XiX wieku. wręcz przeciwnie – więcej w niej, 
wynikającej z realistycznego charakteru, niepokojącej zwykłości śmierci. zdaniem Beaty 
szymańskiej śmierć dla pozytywistów stanowi „oskarżenie wymierzone w społeczeń-
stwo […] lub jest potwierdzeniem okrucieństwa natury”4. to, co wydaje się najbardziej 
interesujące, to napięcie pomiędzy dominującym obrazem „pięknej śmierci” a innymi 
alternatywnymi obrazami w mieszczańskiej kulturze w ii poł XiX wieku. w przypadku 
kalisza ii połowy XiX wieku zjawiska te ujawniły się nie tylko w tekstach literackich 
(np. w nowelach, opowiadaniach, wierszach), ale w tekstach o użytkowym charakterze 
– prasowych informacjach, biografiach zmarłych, wspomnieniach, nekrologach. zda-
niem zbigniewa jarosińskiego: „znaczna część wypowiedzi nieliterackich ma poetykę  
w ścisłym sensie, poetykę bliską lub analogiczną do tej, którą odczytujemy w utworach 
literackich”5. przyjmując tę tezę, zestawieniu i zbadaniu poddano teksty poświęcone 

1  jacek kolbuszewski, Cmentarze (wrocław: wydawnictwo dolnośląskie, 1996), 224.
2  philippe aries, Człowiek i śmierć (warszawa: państwowy instytut wydawniczy, 1989), 40.
3  Śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX wieku, red. ewa paczoska, urszula kowalczuk 

(warszawa: wydział polonistyki uniwersytetu warszawskiego, 2002).
4  tamże, 6.
5  zbigniew jarosiński, „tekst użytkowy i tekst literacki w ii poł. XiX wieku”, Teksty: teoria literatury, 
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śmierci, ceremoniom pogrzebowym i martwemu ciału powstałe lub związane z kali-
szem ii poł. XiX wieku. za edwardem polanowskim uznano je w niniejszym artykule za 
część życia literackiego lub inaczej kultury literackiej nadprośniańskiego grodu tamtej 
epoki6.

  
śmierĆ

przedstawiając życie zmarłego w kaliszu aktora szymona niedzielskiego - adam 
chodyński (1832-1902) kończy tę historię szekspirowską metaforą życia jako teatru 
i śmierci jako kończącej spektakl kurtynie: „aktorzy na wielkiej scenie żywota gra-
my wyznaczone nam role: w komedii i dramacie. gdy zasłona opadnie i zakryje nam 
słońce życia, ustąpimy innym z desek świata, pójdziemy za kulisy, pod zioła i jodły 
cmentarne”7. z wiedzy, że śmierć jest nieunikniona wyrasta opowiadanie chodyńskiego 
Powieści z Nekropolis. zgon w Powieściach dotyka różne typy ludzkie – ludzi szla-
chetnych: „zygmunta ga. radcę dyrekcyi szczegółowej towarzystwa ziemskiego 
kredytowego”8, nauczyciela9, piękną herminję10, jak i moralnie małych: plenipotenta 
- pochlebcę józefa g.11, żarłoka aleksandra g.12. jest też portret uczonego aleksandra 
o.13, bezimiennego nędzarza14, malarza jana m.15. w grobie obok uczciwego adwokata 
antoniego p.16 leży jego chciwy kolega po fachu symforyn n.17. w kwaterze zwanej 
„cudzoziemską” spoczywają włosi, Francuzi, niemcy18. śmierć spotyka żołnierzy19, 
rzemieślników20 i okrutnego barona gotfrieda h.21. skromny grób nauczyciela józefa 
a. sąsiaduje ze wspaniałym grobowcem: „Blisko twojej zapadłej mogiły mistrzu mój, 
stoi jakieś pyszne z marmuru i bronzów mauzoleum; o z jaką pogardliwą ironją spo-
glądam na nie, bo wiem, że tam pod niem gnije obrzydliwe serce pysznego samoluba, 

krytyka, interpretacja,4 (1975), 8.
6  edward polanowski, Życie literackie Kalisza (warszawa: państwowy instytut wydawniczy, 1987), 5.
7  ad. ch, [adam chodyński], „szymon niedzielski”, Kaliszanin 73 (1871), 291.
8  ad… [adam chodyński], „powieści z nekropolis przez (…) kato szlachecki”, Kaliszanin 5 (1888), 1; 

Kaliszanin 6 (1888), 1; Kaliszanin 7 (1888), 1.
9  tenże, „grób mego pierwszego nauczyciela”, Kaliszanin 8 (1888), 1.
10  tenże, „piękna herminja”, Kaliszanin 8 (1888), 1-2.
11  tenże, „totumfacki”, Kaliszanin 9 (1888), 1-2.
12  tenże, „pieczeniarz”, tamże, 2.
13  tenże,, „uczony”, Kaliszanin 10 (1888),1.
14  tenże, „nędzarz”, Kaliszanin 11 (1888), 1.
15  tenże, „malarz”, Kaliszanin 12 (1888), 1.
16  tenże, „dwaj adwokaci”, Kaliszanin 12 (1888),1.
17  tamże, 1-2.
18  tenże, „powieści z nekropolis przez (…), ustroń cudzoziemska”, Kaliszanin 13 (1888), 1-3.
19  tenże, „pobojowisko”, Kaliszanin 15 (1888), 1.
20  tenże, „powieści z nekropolis przez (…)”,Kaliszanin 20 (1888), 1.
21  tenże, „szatan ludzki”, Kaliszanin 15 (1888), 1.
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z którego życia ani Bóg, ani ludzie nic nie mieli”22. opowiadanie niewątplie inspirowane 
jest motywem danse macabre. choć nie ma w nim tańca ze szkieletami jest równość 
wobec śmierci. sens pozostaje ten sam, biedny i bogaty, głupi i mądry musi umrzeć. 
jeśli pochowają nędzarza to dla niego „już po wszystkim jest na tym świecie – jak po 
wszystkim jest dla innych, choć ich chowają z rozlicznymi różnościami”23. 

Źródła biograficzne nie przekazują wielu obrazów zgonu. ks. Franciszek zieliński 
proboszcz kościoła św. mikołaja (zm. 1872) 

widząc się coraz słabszym, zwłaszcza gdy pokazała się puchlina, poczuł zbliżający się 
swój koniec i dziękował Bogu, że złożywszy go chorobą, dał mu tem samem dogodną 
sposobność do pokutowania za grzechy i przysposobienia się na śmierć. w tym czasie 
spowiadał się często i zasilał chlebem niebieskim a załatwiwszy najważniejszą sprawę 
zbawienia duszy, oraz poleciwszy resztę miłosierdziu bożemu, rozporządził też mająt-
kiem, jaki opatrzności Bożej i własnej oszczędności zawdzięczał, oddając całe swoje 
mienie ku czci Boga i wsparciu potrzebnych24.

duchowny kilka miesięcy przed śmiercią zakupił miejsce na cmentarzu miejskim 
i odwiedził je „modląc się o szczęśliwe w łasce bożej skonanie”25. w tekście o zadusz-
kach (1886 rok) zauważa się, że w dzień ten każdemu przypomina się „wspomnienie 
chwili, gdy z rozpaczą w duszy stał nad łóżkiem umierającej ukochanej istoty, gdy 
odbierał ostatnie jej błogosławieństwa, słabnącą kreślone ręką, jej ostatnie pożegnanie 
gasnącym wymawiane głosem”26. śmierć nie zawsze przychodziła w sposób zapowie-
dziany. jak pisze „przegląd katolicki” officjał ks. prałat józef lisiecki (zm. 1872 rok) 
przewodniczył procesji pogrzebowej na cmentarzu „nie spodziewając się zapewne, że 
za trzy tygodnie i jego odprowadzą tam inni […] chorując, od dwóch lat, gdy zdawał 
się powracać do sił, zapadł niebezpiecznie i umarł w kaliszu dnia 20 listopada […]”27. 
nagle umarła paulina gołembiowska (1884 rok): „powiedziawszy jak zwykle rodzicom 
serdeczne dobranoc, odeszła do swego pokoju i w godzinę już nie żyła. przyczyną tej na-
głej śmierci, zdaje się było serce, to serce, które tak gorąco kochało wszystko co swoje, 
szlachetne i dobre”28. w nekrologu podkreślono, że ojciec pauliny był radcą komitetu 
towarzystwa kredytowego. „kaliszanin” przytaczał przypadek młodej samobójczyni: 

22  tenże, „grób mego pierwszego nauczyciela”, Kaliszanin 8 (1888), 1.
23  tenże, „nędzarz”, Kaliszanin 11 (1888), 1.
24  „korespondencja przeglądu katolickiego. z diecezji kujawsko – kaliskiej”, Przegląd Katolicki 51 

(1872), 812.
25  tamże.
26  „dzień zaduszny”, Kaliszanin 87 (1886), 2
27  „korespondencja”, 812
28  z. ch.[autor nieznany], Kaliszanin 97 (1884), 3
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kilka dni temu do jednego z kantorów pogrzebowych w Berlinie przyszła młoda i wy-
kwintnie ubrana dama, która zamówiła na dzień następny trumnę ze złoconymi łapami, 
karawan pierwszego rzędu, oraz wszelkie przybory, potrzebne do obrzędu pogrzebo-
wego, aż do najdrobniejszych szczegółów. gdy ją spytano o nazwisko zmarłej osoby 
tudzież o datę jej urodzenia i śmierci odrzekła, że nieboszczka nazywała się Franciszka 
w. urodziła się 5-go marca r. 1845, umarła 13 marca o jedenastej przed południem r. b. 
(1882) nazajutrz właściciel kantoru udał się do mieszkania zmarłej […] dla uzupełnie-
nia pewnych formalności, i zastał tam ową damę, która wczoraj obstalowała u niego 
pogrzeb, konającą. Była to właśnie panna Franciszka w. wkrótce potem zakończyła 
życie. przekonano się, że śmierć nastąpiła skutkiem trucizny, […]29. 

charakterystyczne, że samobójczyni stara się nadać śmierci odpowiednią oprawę, 
zamawiając wykwintne akcesoria pogrzebowe. w przypadku aleksandra zaborowskie-
go (zm. 1886) okoliczności śmierci opisała żona –

umarł jak żył. niezmordowanej obronie swej ziemi, pracy nad nią, oddał on najpierw 
swe zdrowie łamiąc na parę tygodni przed śmiercią nogę w czasie objazdu folwarków; 
oddał jej następnie i swe życie, bo zbyt żywe serce pękło pod naciskiem nadmiernej 
troski o nią, zostając pod grozą wiszącej nad nią force majeure dzisiejszej chwili30.

autorka nie stroni od patetyzmu, uzyskując (przynajmniej z naszej perspektywy) 
efekt (niezamierzonego) komizmu: „padł grom w kaliskie strony który dotąd jeszcze 
i długo zapewne bolesnem odbijać się będzie echem, po wszystkich zakątkach tej ziemi, 
a czarna jej księga świeżą i dotkliwą stratę zanotować musi”31. nie zawsze jednak śmierć 
dało się przedstawić jako zdarzenie piękne. Fakt, że syn bogatego fabrykanta, brat po-
dróżnika stefana szolca-rogozińskiego młodziutki emil scholtz popełnił w 1888 roku 
samobójstwo został przez gazetę kompletnie przemilczany i zastąpiony konwencjonal-
nym nekrologiem:

smutna dochodzi nas wiadomość o śmierci dwudziestokilkoletniego, pełnego nadziei 
młodzieńca […] ś. p. emil zmarł zeszłej soboty w landeck, dokąd jeździł dla porato-
wania zdrowia32. […] szkoda zbyt wcześnie zgasłego młodego życia, które obiecywało 
wiele; szkoda tem większa iż posiadając warunki dalszego rozwoju dawało pewność 
spełnienia tych obietnic33. 

29  „wiadomości różne”, Kaliszanin 25 (1882), 103.
30  j. z, (art. nad.) [autor nieznany], Kaliszanin 86 (1886), 3.
31  tamże.
32  „zgon”, Kaliszanin 74 (1888), 2.
33  „pogrzeb”, Kaliszanin 76 (1888), 1.



336

według marii dąbrowskiej dwóch braci scholtzów (emil i teodor) zakochało się 
w „uroczej kaliszance”, co w konsekwencji doprowadziło do pojedynku tzw. amery-
kańskiego. jeden z braci wyciągnął czarną gałkę i zastrzelił się, drugi zaś zastrzelił się 
natychmiast potem, nie mogąc znieść tak tragicznego obrotu spraw34. czy „kaliszanin” 
świadomie przemilczał informacje z szacunku, czy z lęku przed potężną rodziną? 
opowieść marii dąbrowskiej kryje w sobie nieścisłości, drugi z braci teodor zastrzelił 
się, ale cztery lata później (1892 rok)35. podobne milczenie towarzyszy śmierci zofii 
chodyńskiej (zm. 1866), której przyczyną miała być zranienie banalną sprężyną od 
fotela36. i śmierć zofii i emila nie mieściły się w konwencji śmierci dostojnej. ‘piękna 
śmierć’ jest przywilejem ludzi bogatych – milczy się o wstydliwych okolicznościach 
śmierci, podkreślając te chwalebne. tej dyskrecji i estetyzacji zgonu brak w przypadku 
ludzi niższych klas:

dnia 15/17 sierpnia starozakonny mordka trzaskała lat 2 1/2 wpadłszy w rów napełniony 
wodą utonął. dnia 22 sierpnia r. b. w wsi łukom gminie trąbczyn powiecie słupeckim 
żołnierz 5 roty 39 piechotnego tomskiego pułku, wasilii smiernow położył się spać 
w szopie; takowa zawaliła się i smiernowa przygniotła na śmierć37.

czasem śmierć mogła stać się przykładem dla żyjących:

sąd o umarłych do Bóstwa należy; wyprowadzanie jednak nauki z żywotów już zgasłych 
jest własnością ludzkości. oto dni temu kilka zmarł w mieście naszem pewien muzyk, 
człowiek jeszcze młody. swojego czasu był on człowiekiem bardzo przyzwoitym i przy-
stojnym. wyższy talent muzyczny otwierał mu progi domów porządnych […] niestety 
pijaństwo zepchnęło tego człowieka do nędzy ostatecznej, do ostatecznego poniżenia 
[…] śmierć schwyciła naglę tę istotę, której Bóg nie poskąpił talentu, a której straszny 
nałóg pijacki zezwierzęcił, poniżył i zabił. zgasł bez żalu, bez pamięci życzliwej; zgasł 
w nędzy, […] do której wódka […] wtrąciła tę niegdyś szlachetną, niegdyś rokującą 
wiele dobrego istotę. straszna to nauka […]38. 

w Powieściach z Nekropolis chodyńskiego pojawia się niewypowiedziana myśl, że 
jakie życie taka i śmierć. Żarłok umiera z przejedzenia truflami39, okrutny i chciwy gott-

34  edward polanowski, W dawnym Kaliszu. Szkice z życia miasta 1850-1914 (poznań: wydawnictwo 
poznańskie, 1979), 323–324. 

35  michał jarnecki, Stefan Szolc-Rogoziński (1861-1896). Z Kalisza do Kamerunu (kalisz: kaliskie 
towarzystwo przyjaciół nauk, 2013), 94.

36  krzysztof walczak, Adam Chodyński (1832-1902): historyk Kalisza (kalisz: kaliskie towarzystwo 
przyjaciół nauk 2010), 31.

37  „wypadki śmierci”, Kaliszanin 80 (1871), 318.
38  tamże.
39  ad…[adam chodyński], „powieści z nekropolis przez (…) pieczeniarz”, Kaliszanin 9 (1888), 2.
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fred Brunon h. zostaje otruty przez własną żonę40, a totumfacki lizus zostaje pogryziony 
przez psy i umiera po amputacji nogi41. w tym samym opowiadaniu nędzarz umiera 
w barłogu42, a uczony aleksander o…, który całe życie poświęcił nauce:

nie miał wcale […] szczęścia, bo nie tylko, że był nieznanym, ale i musiał walczyć 
wciąż z niedostatkiem […] Biedny nauczyciel znosił swoje nieszczęścia z cierpliwością 
i słodyczą chrześcijańskiego filozofa; nie narzekał, nie sarkał, lecz oczekiwał końca. 
przyszła niedługo i ostatnia godzina; w 33-cim roku życia, w pierwszych dniach listo-
pada 1856 roku, w samotnej izdebce pod strychem, gdzie mieszkał, znaleziono go na 
łóżku nieżywym. jak żył tak i zgasł smutnie i samotnie, gdyż zamknąwszy drzwi na 
klucz zmarł niepostrzeżenie.43.

opis śmierci przez utopienie akcentuje aspekt medyczny i odwagę ratowników:

widzieliśmy kąpiących się w stronie starego miasta dwóch młodych ludzi: naraz zaczyna 
się między nimi szamotanie, a następnie słyszeliśmy krzyk: „ratunku” […] dwaj bliżej 
stojący rzucili się do wody w połowie ubrania, by wydobyć jednego z nich, który też 
niebawem w oczach naszych poszedł pod wodę. rzuca się i trzeci z łódki i w kilka minut 
wydobywają z wody już trupa ze zwieszoną głową i siniejącą twarzą. Bezzwłocznie 
[…] zajęliśmy się wszyscy ratunkiem, który trwał przeszło trzy kwadranse, a następnie 
już przybyły lekarz, wyczerpawszy wszelkie środki, mógł skonstatować tylko śmierć. 
co było powodem śmierci, trudno jest dociec, w każdym razie nie przypuszczam by 
utopienie, gdyż natychmiast był wyjęty z wody i energiczny miał ratunek; zgodziłbym 
się natomiast, sądząc po nagłym zasinieniu twarzy, że atak płuc, serca, lub wreszcie, 
apoplekcja. […]w tych wypadkach, gdy topiący się ma wadę serca – serce będzie powo-
dem śmierci, gdy ma wadę płuc – płuca i. t. d. słowem przestrach, emocja i borykanie 
się ze śmiercią na najsłabsze organa największy wpływ wywierają44.

nekrologi – wspomnienia pośmiertne

w 2. połowie XiX wieku informacja o śmierci częściej przybiera postać obszernego 
wspomnienia, choć znany jest nekrolo – krótka wersja z podstawowymi informacjami  
o zmarłym. zbliża się ona do ulicznej klepsydry. obie formy ewoluują45. w przypadku 

40  tenże, „szatan ludzki”, Kaliszanin 15 (1888), 1.
41  tenże, „totumfacki”, Kaliszanin 9 (1888), 2.
42  tenże, „nędzarz”, Kaliszanin 11 (1888), 1.
43  tenże, „uczony” Kaliszanin 10 (1888), 1.
44  j. kraszewski, „odezwa kapitana kaliskiego oddziału ratowania tonących”, Gazeta Kaliska 48 

(1896), 2.
45  więcej na ten temat maria kubacka-gorwecka, monika sobczak-waliś, Prochem jesteśmy i cieniem. 
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wydawcy „kaliszanina” k. hindemitha (zm. 1890) ten sam 
wzór co w gazecie bez wątpienia zastosowano w klepsydrze. 
nekrolog posiada czarną obwódkę i wyobrażenie krzyżyka 
z palmą oraz tekst:

śp. karol wilhelm hindemith b. właściciel drukarni i litografii 
obywatel m. kalisza po długiej i ciężkiej chorobie zasnął w Bogu 
d. 6 (18) lutego 1890 r, przeżywszy lat 80. pogrążeni w smutku 
żona wraz z dziećmi po stracie ukochanego męża i ojca zapraszają 
życzliwych i znajomych na eksportację zwłok z kościoła ewan-
gelickiego na miejsce spoczynku, w dniu jutrzejszym t. j. sobotę  
10 (22) lutego r. b. o godz. 12 w południe46.

gdy umierali carowie prasa na znak żałoby ukazywała 
się z czarną obwódką na pierwszej stronie. 

oprócz nekrologów w prasie spotyka się podziękowania 
dla uczestników pogrzebu oraz informacje o nabożeństwach 
w rocznicę śmierci. pełną bibliografię nekrologów i wspo-
mnień dla „kaliszanina” opracowały maria kubacka-gor-
wecka i monika sobczak-waliś47. mogą one być źródłem 

Wspomnienia pośmiertne i nekrologi Kaliszanina Gazety miasta Kalisza i jego okolic 1871-1892, (kalisz: 
miejska Biblioteka publiczna im. adama asnyka, 2015), 8-10.

46  „ś.p. karol wilhelm hindetmith”, Kaliszanin 15 (1890), 4.
47  kubacka-gorwecka, sobczak-waliś, Prochem jesteśmy i cieniem.

nekrolog karola wilhelma 
hindemitha, [kaliszanin (15) 
1890, 1, fot. maciej Błacho-
wicz]

adam chodyński, nekrolog karola wilhelma hindemitha, [kaliszanin 
(15) 1890, 4, fot. maciej Błachowicz]
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analizy cech osobowościowych uznawanych za wzorcowe48 
lub poglądów eschatologicznych w 2. połowie XiX wieku. 

nekrolog wspomnieniowy można podzielić na typ skupia-
jący się na życiu zmarłego, zwracający uwagę na jego cnoty 
lub łączący te narracje. przykładem nekrologu opiewającego 
cechy charakteru może być pochodzący z 1884 roku nekrolog 
Felicji z kiełczewskich Biedrzyńskiej:

cześć ci zacna i świątobliwa matko, uczciwa rolniczko 
serc twych dziatek, które cnotliwie wychowałaś przecho-
dząc z cichem cierpieniem przez życie, jak – matce – polce 
przystało. śpij spokojnie, bo twe dzieci z czcią kolana na 
twym grobie zginać będą, bo pamięć twego życia cnotli-
wego będzie gwiazdą przewodnią ich smutnej doli49.

wydaje się, że więcej wspomnień skupiających się na 
cnotach dotyczy kobiet. zapewne z racji tego, że miały one 
ograniczone możliwości udzielania się w życiu pozadomo-
wym. przykładem łączącym obie formy (życiorys i cechy 
charakteru) może być nekrolog prezydenta Franciszka przed-
pełskiego (zm. 1888 rok):

po ukończeniu całkowitego kursu nauk w płockim 
gimnazjum, rozpoczął służbę rządową w b. komisji 
spraw wewnętrznych i duchownych, lecz wkrótce potem 
przeniósł się do biura powiatu w włocławku, gdzie po 
przesłużeniu lat trzech zostal mianowany sekretarzem. 
władza w uznaniu zdolności młodego urzędnika, w krót-
kich odstępach czasu mianowała go młodszym a potem 
starszym pełnomocnikiem naczelnika powiatu, z którego 
to stanowiska po organizacji powołany został na asesora 
wydziału ubezpieczeń. przez pewien czas pełnił obowią-
zek radcy wydziału, a w roku 1872 zamianowany pre-
zydentem m. kalisza, pozostawał na tym stanowisku do 
dnia śmierci. władza oceniając zasługi swego urzędnika 
ozdobiła pierś jego licznymi orderami. wśród nich jaśniał 

48  więcej na ten temat: maciej Błachowicz, „wzorzec człowieka w ii poł. XiX wieku w świetle 
wspomnień pośmiertnych, sprawozdań pogrzebowych i nekrologów na przykładzie kaliszan 
upamiętnionych epitafiami w kościele św. mikołaja”, Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, W kręgu badań nad sztuką i kulturą artystyczną, red. iwona Barańska 12 (2011), 22-39.

49  Kaliszanin 76 (1884), 3.

nekrolog Franciszka przed-
pełskiego, [kaliszanin (94) 
1888, 3, fot. maciej Błacho-
wicz]

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/806830
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/806830
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/806830
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medal srebrny, za ratowanie tonących. ten, który z narażeniem własnego życia ocalał 
życie innym, padł jak kłos dojrzały kosą śmierci podcięty, choć żyć pragnął, bo był 
jeszcze potrzebny50.

obok nekrologów osób ważnych i wpływowych pojawiają się rzadkie, ale ciekawe 
nekrologi pokazując ludzi zwyczajnych, lecz popularnych. najciekawsze i najstarsze 
jest wspomnienie zamieszczone w „kurierze warszawskim” z 1854 roku:

w 12-ym bm. odbyła się exportacya zwłok śp. jeremiasza wagnera, zegarmistrza 
i obywatela miasta kalisza. 80-letni ten starzec, przeszło lat 60 zamieszkujący 
w tym grodzie, w jednym i tym samym domu (ulica warszawska nr. 59 hip.), zna-
ny był każdemu mieszkańcowi kalisza tak, jak i jego wielki zegar, który przez lat 
kilkadziesiąt regulował czas i był dla mieszkańców tej części miasta tak nawykłą 
potrzebą, iż każdy przechodzący mimowolnie prawie – ze zwyczaju – musiał spoj-
rzeć w okno, aby wiedzieć która jest godzina i zarazem uczcić chociaż wzrokiem, 
osiwiałego jego mistrza, który tak jak jego zegar, najregularniej zajęty był pracą.  
śp. wagner, przy szczególnej dobroci i uprzejmości, cieszył się taką popularnością, 
jaką rzadko, kto poszczycić się może. grzeczny, łagodny, uprzejmy i dla wszystkich 
przystępny, a nade wszystko jego rzetelność i sumienność taka była znana, iż przyjemnie 
było każdemu, chociaż spojrzeć na tego starca i patryarchę miasta, którego był ozdobą. 
[...] zaprawdę piękny przykład to do naśladowania! umieli ocenić te piękne przymioty 
duszy jego ludzie starzy i uczeni i dlatego śp. wagner szczycił się wielką przyjaźnią 
X. ignacego przybylskiego, rektora szkół kaliskich i X. dyonizego szkrafera, przeora 
Bernardynów kaliskich, a ci nawzajem wiele chwil miłych, dopóki ich na tym świecie 
starczyło, z nim przepędzili. słowem śp. wagner, przeżywszy dwa pokolenia, pozosta-
wia po sobie najchlubniejsze wspomnienie51. 

czasem w zawoalowany sposób podkreślano patriotyzm zmarłego:

w dniu 6 b. m. (lutego) zmarł w kaliszu ś. p. karol kozarski w wieku lat 89. Była to 
postać typowa, choć szerszemu ogółowi nieznana, znali ją jednak wybornie wszyscy 
bywalcy cukierni p. Fibigera, gdzie „pan major” był jak u siebie w domu tutaj przy 
filiżance czarnej kawy wyciągaliśmy go nieraz na słówko, pamiętał on dobrze dawne 
czasy i lubił wspominać dawne dzieje. jako dawny wojskowy, a następnie emigrant 

50 „nekrolog”, Kaliszanin 94 (1888), 4.
51  kazimierz stefański, Obrazy z przeszłości, Kalisz w latach 1848-1861 (kalisz: kaliski oddział 

polskiego towarzystwa turystyczno-krajoznawczego 1935), 14-16. nekrolog jest również cytowany przez: 
stanisław małyszko, Zabytkowe cmentarze przy Rogatce w Kaliszu (kalisz: kaliskie towarzystwo przyjaciół 
nauk 2012), 295.
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po 31 roku, długo tułał się po świecie, aż wreszcie na resztki życia osiadł między nami 
i tutaj zamknął oczy na sen nieprzespany52.

w społeczeństwie, w którym obowiązywała klasowość do rzadkości należy nekrolog 
osób nie należących do uprzywilejowanych sfer miasta:

przed kilkoma dniami pochowano […] osobistość bardzo popularną w kaliszu, chociaż 
należącą do sfer niższych. umarł jan Fischer, bez którego od lat wielu, żadne zebranie, 
żaden bal, żadne wesele obejść się nie mogło. jan był na nich jedną z główniejszych 
figur, chociaż występował na nich tylko w charakterze lokaja. pod jego komendą służba 
sprawić się musiała znakomicie, a gospodarstwo mogli się spokojnie cieszyć z gośćmi, 
wiedząc, że jan urządzi wszystko jak najlepiej53.

od nekrologu oddzielić trzeba informację o osobach ze sfer niższych, zmarłych 
gwałtowną śmiercią. notka skupia się wówczas na drastycznych okolicznościach śmier-
ci: „strażnik pograniczny 5-go oddziału aleksandryjskiej brygady jan gerasimowicz, 
zastrzelił się”54. „mieszkaniec wsi Bagno, w powiecie konińskim, Franciszek klupiński 
tak silnie uderzył kamieniem w głowę marcina składkowskiego, iż ten ostatni zmarł 
w parę godzin”55. jeśli sprawa dotyczyła osób z ‘lepszych sfer’ to niekiedy pomijano 
nazwisko lub posługiwano się pierwszą literą nazwiska. czym kierowano się pomijając 
lub podając nazwisko trudno stwierdzić. w 1891 roku podano nazwisko osoby należącej 
do sfer zamożnych:

w dniu wczorajszym, wieczorem o godzinie 5-ej, w domu sukcesorów pietraszaka, zda-
rzył się wypadek, który przypłaciła życiem pani hinz, wdowa po obywatelu tutejszym 
i właścicielu fabryki fortepianów. wchodząc po schodach na drugie piętro, wiekowa już 
kobieta potknęła się i spadła ze znacznej wysokości. udzielona jej natychmiast pomoc 
lekarska, nie zdołała już przywrócić ją do przytomności i nieszczęśliwa, zawieziona do 
domu, o godzinie 12 w nocy zakończyła życie56. 

wielką rolę w życiu niedużego miasta musiała odgrywać plotka, uzupełniająca 
lub nawet przeinaczająca fakty. to złośliwe plotki zmusiły niejaką k. Brokman do 
zamieszczenia ogłoszenia broniącego pamięci jej zmarłego syna i żyjącej synowej: 

52  Kaliszanin 21 (1892), 2.
53  Kaliszanin 6 (1891), 1.
54  „samobójstwo”, Kaliszanin 6 (1888), 2.
55  „zabójstwo”, Kaliszanin 6 (1888), 2.
56  „wypadek”, Kaliszanin 91 (1891), 3.
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ogłaszam niniejszem, że krążące pogłoski co do powodu śmierci mego syna władysława 
Br. są oszczerstwem nie opartem na żadnej podstawie. jako matka zmarłego naocznie 
przekonałam się o przywiązaniu i wierności synowej do jej męża. podaję więc wszelkie 
w obiegu plotki za kłamliwe57.

jedyny w swoim rodzaju nekrolog pochodzi z 1891 roku i dotyczy ziemianina i wła-
ściciela kilku domów w kaliszu wincentego przechadzkiego (zm. 1891):

ś. p wincenty znany był niemal całemu kaliszowi; był to człowiek gruntownie wy-
kształcony, […] i przy tem wszystkiem oryginalnego poglądu i postępowania; miał więc 
usterki; ale któż może się uderzyć w piersi, że jest bez ale?! nieboszczyk przecież swoją 
oryginalnością nie przyniósł krzywdy nikomu, owszem pozwolił się wyzyskiwać na każ-
dym kroku i przez to doświadczał charakteru bliźnich i rozgoryczał się niejednokrotnie; 
powiem więc z sumiennością, że była to wielka dusza, dowodem czego, że posiadają 
około dwustu włók ziemi z lasami i 4000 rs rocznego dochodu z kamienicy nie użył 
niczego w całem tego wyrazu znaczenia, całe życie walczył z niem, choć prawda było 
to chorobliwem dziwactwem; ale jeszcze raz powtarzam, że krańcowe dziwactwa jego 
nikomu szkody nie przyniosły. […] starzec ten, odmawiający sobie regularnego posił-
ku, wykwintnej odzieży, […] był miłosiernym w cichości; nie pominął bez jałmużny 
ubogiego nigdy; nie było wypadku, aby na potrzeby kościołów i inne cele szlachetne nie 
dorzucał setki i więcej rubli, nie było zdarzenia, aby niewypłacalnego lokatora eksmi-
tował; […] ale czyż mógł inaczej postąpić człowiek pokornego serca, który codziennie, 
chociaż i wśród zawiei śnieżnej podążał o godz 6-tej rano do ulubionego mu kościoła ś. 
józefa, gdzie żelazne, ażurowe wielkie drzwi jego są ofiary58.

w podobnym tonie o przechadzkim (nie podając jego nazwiska) wypowiadał się 
chodyński:

weźmy tu jako przykład zmarłego przed kilku dniami ś. p. *. miał sławę smutną 
najbrzydszego skąpca, istnego harpagona, a przy tem osobistości dotkniętej chorobą 
straszliwą – kleptomanji. może i tak było…; ale w tym charakterze dziwnym drgały 
i struny zacne, mające głos niedosłyszalny dla wielu […] gdy „kaliszanin” zawezwał 
kiedy o pomoc dla biedaków, w epoce swej zamożności bywał najpierwszym, dających 
dla nich hojną ofiarę, i to z prośbą niewzmiankowania wyraźnie jego nazwiska. datki 
więc te publikowano tylko przez pierwsze litery […] jego fundacji są drzwi żelazne 
w kruchcie kollegjaty tutejszej; […] to wszystko działo się cicho, bez chęci zdobycia 
pochwał. wobec zarzutów skąpstwa w drobnostkach, wobec klemptomanji nędznych 
fatałaszek – zagadka to do rozstrzygnięcia. – rzucajcie więc kamienie na grób jego; 
pyszałkowie wrzaskliwi – ludzie – za czyny dobre a obowiązkowe, żądni kadzideł, 

57  „ogłoszenia”, Kaliszanin 67 (1884), 3.
58  h.m, (art. nadesł.) [autor nieznany], Kaliszanin 96 (1891), 2.
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dostrzegający pyłki w oczach innych – a belek, i to często olbrzymich niewidzących we 
własnych59.

wydaje się, że wspomnienia te nie były próbą panegirycznego przedstawienia 
zmarłego. kilka tygodni od śmierci przechadzkiego ukazał się tekst zwracający uwagę 
na problem prawdy i fałszu we wspomnieniach o zmarłych. autor zauważa, że przede 
wszystkim zasada, de mortis aut nihil, aut bene (o zmarłym albo wcale, albo dobrze) 
nie może być stosowana w odniesieniu do wielkich jednostek historycznych, gdyż 
nauka powinna być bezstronna. jeśli chodzi o ludzi zwyczajnych, to można zrozumieć 
przemilczanie wad, przewinień ale: „my atoli folgując tej zasadzie dochodzimy nieraz 
do rezultatów śmiesznych; uważamy, że nie dość jest zamilczeć o ujemnych stronach 
nieboszczyka, lecz przeciwnie należy koniecznie pochwalić i powyższą zasadę zmieni-
liśmy faktycznie na inną: de mortuis semper bene”60. (o zmarłym zawsze dobrze przyp. 
aut.) zdaniem piszącego, wielokrotnie nekrologi przedstawiają zmarłych w sposób 
nieadekwatny do zasług:

nieraz zdarza się czytać nekrolog o człowieku, o któremby mniemać można z odda-
wanych mu pochwał, że był on istotnie filarem społecznym, prawdziwym obywatelem 
kraju, olbrzymią intelligencją, niestrudzonym pracownikiem na niwie społecznej, wów-
czas, wiadomo, że człowiek ten faktycznie nie wyróżniał się niczem od szarego tłumu 
zwykłych ludzi. a cóż dopiero mówić o wonnych kadzidłach, palonych po śmierci na 
cześć człowieka, którego cały proces duchowy przedstawiał po prostu objaw patolo-
giczny, którego czyny, częstokroć niepoczytalne nawet, mogły w nas budzić dla niego 
współczucie, nieraz litość, ale nigdy szacunku, ani sympatii wywołać zdolne nie były61.

już w 1881 roku w żartobliwy sposób zwracano uwagę, że z pomocą stereotypowych 
zwrotów stosowanych w nekrologach można stworzyć pochwalny portret człowieka 
nikczemnego. w ironicznym „wzorze” zamieszczonym w gazecie, można było się 
dowiedzieć, że:

pan n.n urodzony na początku pierwszego roku swego życia, zmarł w końcu 
ostatniego, z wielkim żalem rodziny, która dotąd jeszcze nic nie wie o jego zgonie, 
i społeczeństwie, które rade, iż pozbyło się jednego pasożyta. od początku życia 
serce jego litościwie wspierało ubogich dobrymi radami. Był uprzejmym dla gości, 
którzy go nigdy nie odwiedzali. chętnie przebaczał urazy, gdy winny otrzymał 
sowitą karę. nie obmówił nikogo, gdy nie mógł tego dokonać. Żył przykładnie we 
własnym przekonaniu. krytykował to, czego nie rozumiał. ciągłe zdrowie i przytom-
ność do ostatniej chwili życia mu towarzyszyły i gdyby nie ciężka choroba dręcząca 

59  ad, [adam chodyński] „głosy z miasta”, Kaliszanin 96 (1891), 2.
60  Kaliszanin 98 (1891), 2.
61  tamże, 3.
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go od kilkunastu lat, która wydarła temu sprawiedliwemu życie, byłby może żył  
do chwili obecnej. pokój jego popiołom62. 

może to świadczyć, że już wtedy niektórzy dostrzegali szablonowość nieprawdziwych 
pochwał, sztuczność czy nawet śmieszność konwencjonalnej formy. już na początku 
XX wieku nekrolog przyjmie formę zbliżoną do klepsydry ulicznej.

ceremonie 

Źródła rzadko opisują same uroczystości. po cóż opisywać to, co wszyscy znali.  
co innego pogrzeby wielkich. zarówno „kaliszanin” jak i „gazeta kaliska” zamiesz-
czały szczegółowe relacje z takich wydarzeń jak pogrzeby europejskich władców. są to 
oczywiście tłumaczenia z prasy obcej lub przedruki z prasy rodzimej. mieszczańskie 
pogrzeby w kaliszu były więcej lub mniej skromną wersją pogrzebów królewskich, 
choć bez ceremonii, wynikających z tradycji historycznych. w tym dniu, poczynając od 
karawanu przypominającego barokową karocę zmarły mógł się poczuć uhoronowany 
niczym władca. to właśnie w nawiązywaniu do królewskiego przepychu można tłu-
maczyć długie trwanie barokowych form karawanu czy trumny. jeśli już opisywano 
pogrzeby, to jakieś niezwykłe szczegóły, jak np. podczas ceremonii roberta puscha (zm. 
1873):

[…]szacunek i uznanie jakimi darzono go za życia, znalazły swój wyraz po jego śmierci 
we wspaniałym pogrzebowym obrzędzie, w którym wzięły udział wszystkie warstwy 
ludności, bez różnicy narodowości i wyznania. strażacy ponieśli na swych barkach 
trumnę na miejsce wiecznego spoczynku, nad grobem zasłużonego wygłoszono ser-
deczną mowę i zakończono smutny obrządek modlitwą za duszę zmarłego63. 

szczególny przebieg miały uroczystości pogrzebowe księdza prałata józefa lisiec-
kiego (1872 rok): 

nabożeństwo żałobne przy wystawionych na katafalku zwłokach, któremu w pon-
tyfikalnym ubiorze przewodniczył ks. lipski, kanonik katedry włocławskiej i infułat 
z chocza odbyło się […] w kościele św. mikołaja, po czem przeszło stu duchownych, 
prócz licznych zgromadzeń oo. Franciszkanów i reformatów kaliskich, odprowadziło 
śmiertelne szczątki prałata na cmentarz miejscowy. trumnę metalową, pomimo jej 
ciężaru, od kościoła do grobu nieśli kapłani. siostry szpitalne i blisko sześć tysięcy 
ludności miejscowej wzięło udział w żałobnym pochodzie64. 

62  „wzór nekrologu”, Kaliszanin 2 (1880/81), 7.
63  kazimierz witkowski, „robert pusch założyciel kaliskiej straży ogniowej”, Kaliszanin 89 (1888), 3.  
64  „korespondencja”, Przegląd Katolicki 51 (1872), 812 .
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zwraca uwagę, że właśnie pogrzeby duchownych są opisywane z najdrobniejszymi 
szczegółami. wynika to zapewne z faktu, że były one pokazem wielowiekowych trady-
cji kościelnych. kiedy w 1896 roku zmarł w Błaszkach kanonik kaliski ks. prałat piotr 
kobyliński, gazeta zamieściła bardzo dokładną relację z pogrzebu spisaną przez księdza 
michała ciesielskiego. ciało wieczorem przetransportowano do kościoła. następnego 
dnia na uroczystościach pojawiło się ponad siedemdziesięciu duchownych, w tym kapi-
tuła kolegiaty kaliskiej, po czym: 

w środę, o godz. 7 rano rozpoczęły się wigilje, w czasie których wychodzili kapłani ze 
mszami za spokój duszy ś. p. ks. prałata. po każdym nokturnie była śpiewana wotywa. 
po laudes wyszła wielka msza, którą celebrował ksiądz prałat orzechowski w asy-
stencji diakona i subdiakona, poczem z ambony wypowiedział pełną wypracowania 
mowę ks. kanonik szafnicki, który zaznaczył, że kapłan powinien być wszystkiem dla 
wszystkich, aby zbawił wszystkich. po skończonej mowie nastąpiło „castrum doloris”, 
polegające na tem, że do konduktu, wychodzi celebrujący w kapie koloru czarnego, 
mając z jednej strony diakona, z drugiej subdiakona, w czarnych dalmatykach i siada 
w głowach zmarłego. wyjście celebransa poprzedza wyjście 4 kanoników również 
w kapach czarnego koloru, którzy zasiadają po rogach katafalku. chór wtedy śpiewa 
responsorium po skończeniu którego asystenci opuszczają głównego celebransa i idą 
do jednego z kanoników, „secundum vocationem”, […] i stanowią dlań asystę. kanonik 
wtedy śpiewa kyrie-elejson, na co mu chór odpowiada, potem pater noster… i tu poleca 
duszę zmarłego modłom wiernych, poczem w kadzielnicę sypie kadzidło, następnie 
z kropidłem obchodzi katafalk i kropi woda święconą zwłoki, przechodząc obok ka-
noników, zasiadających naznaczone miejsce, oddaje ukłony. tąż samą drogą obchodzi 
z kadzielnicą, wreszcie zatrzymuje się na swem miejscu, śpiewa wiersze stosowne 
i orację (modlitwę). po modlitwie chór śpiewa drugie responsorium i następuje ten 
sam porządek co i z pierwszym kanonikiem. kiedy tę wspaniałą ceremonię skończyli 
pomienieni kanonicy, wtedy tąż odbył celebrans, po której zdjęto z katafalka trumnę 
i orszak żałobny udał się zwykłym porządkiem na cmentarz65.

warto zwrócić uwagę, że opis skupia się na tym co nie spotykane – na uroczystości 
„castrum doloris”, która: „jest ceremonją rzewną wspaniałą i przysługującą tylko 
zmarłym biskupom i prałatom”66. nic dziwnego, że po jej drobiazgowym opisie pochód 
na cmentarz określono jako typowy – „odbywający się zwykłym porządkiem”. ks. 
ciesielski zwrócił jeszcze uwagę na przemowę nad grobem (miał ją kanonik guttman) 
oraz na zupełnie świecki element ceremonii – wieńce, w tym od dozoru kościołów 
kaliskich. pogrzeb ewangelika adolfa sturma (zm. 1874) ujawnił istniejące konflikty 
między polakami i niemcami. po ceremonii ukazał się artykuł anonimowego strażaka 
piętnujący zachowanie kaliskiej straży ogniowej:

65  ks. michał ciesielski, „ś. p. ks. prałat piotr kobyliński”, Gazeta Kaliska 41 (1896), 2-3.
66  tamże, 3.
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niektórzy z członków tutejszej straży pochodzenia germańskiego, twierdząc iż śp. sturm 
nie był prawowiernym niemcem, postanowili sami i wpłynęli na innych, aby odmówić 
jego zwłokom honorów, jakie zwykle na pogrzebie każdego członka rzeczonej straży 
bywają oddawane tak dalece, iż skutkiem tych insynuacji, na pogrzeb śp. adolfa nie 
zebrał się nawet komplet straży ogniowej, któryby poniósł jego zwłoki na miejsce 
wiecznego spoczynku67.

informacja ta spotkała się z repliką zarządu straży:

na wspomnianym posiedzeniu straży ogniowej, nikt ani jednym wyrazem nie wspo-
mniał o narodowych tendencjach śp. ad. sturma, które bynajmniej nie wpływały na 
postanowienie nasze aby odprowadzić zwłoki nieboszczyka nie w ubiorach straży 
ogniowej. zaniechaliśmy uczynić tego, jedynie w skutek dawniejszego postanowienia, 
albowiem w statutach naszych nie znajdują się żadne przepisy obowiązujące na podobne 
przypadki68. 

jednocześnie zarząd poinformował, że ogólne zebranie straży postanowiło, aby od-
tąd na pogrzeb każdego członka była wysyłana delegacja w odpowiednich mundurach. 
to zdarzenie wskazuje, że obraz dostojnej ceremonii pogrzebu ostatniego pożegnania 
nie jest już w 2. połowie XiX wieku w kaliszu obrazem jedynym. przede wszystkim 
dostrzega się, że okazałość ceremonii nie odpowiada wartości zmarłego, że jedynym 
powodem jej wspaniałości bywa bogactwo. uczonego aleksandra o… z opowiadania 
chodyńskiego „pochowano […] dla braku funduszów w czterech prostych deskach, 
w ciemnym i dżdżystym wieczorze listopadowym. za trumną jego szło dwóch tragarzy 
mających ją spuścić do grobu i organista przyświecający pochodowi latarką”69. podobnie 
pochowano nędzarza:

 nędzarz umarł; – nie pochowano go w złotem obijanych trumnach, nie obwito ciała 
jego w jedwabie nie szły za jego pogrzebem żadne bractwa pobożne, nikt nie mdlał, nikt 
nie płakał, nie niesiono pochodni, nie grała muzyka, mów pochwalno-pogrzebowych 
nad jego grobem nie miał żaden kaznodzieja, nie wystawiono mu żadnego nagrobka 
z marmuru bo to był nędzarz. dla niego trumnę stanowiły cztery od wozu deski z litości 
przez kmiecia dane – całunem była mu licha gruba koszula i zdarta od ciężkiej pracy 
siermięga; za jego pogrzebem szło dwoje żebraków [...] ksiądz pokropił trumnę przed 

67  „wiadomości miejscowe i okoliczne (art. nad.)”, Kaliszanin 4 (1874), 14. 
68  „wiadomości miejscowe i okoliczne (art. nad.)”, Kaliszanin 7 (1874), 25 pod odezwą podpisali się: 

oswald schner, a. Bertelmann, e. repphan, gustaw tschinkiel, a. meyer, w. Feller, Biedermann, rosendahl, 
a wechsler, c. richter. 

69  ad [adam chodyński], „powieści z nekropolis przez (…) uczony”, Kaliszanin 10 (1888), 2.
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kościołem, grabarz ją wsunął do dołu, żebracy zdrowaś i wieczny odpoczynek zmówili; 
zrobiono mogiłę […]70.

gdzieś między wierszami czuć już, że pogrzeb dla wielu ludzi jest uroczystością bu-
dzącą zakłopotanie. dostrzega się cmentarną służbę i ludzi zajmujących się zawodowo 
pogrzebami – mimo eleganckich czarnych strojów ich zachowanie nie licuje z wyobra-
żeniami o pięknej dostojnej śmierci. choć poetycko nazywani są „sługami libityny” 
(bóstwa pogrzebów) lub „grobowymi” z wielką ostrością widzi się, że jest to zwykły 
zawód o niskiej etyce:

rój osób, zwłaszcza cechów rzemieślniczych, uczestniczących w tym smutnym obrzę-
dzie, do boleści moralnych dorzuca nierzadko i inne nieprzyjemności, bo się targują, 
nakładają istny haracz śmierci, naprzykrzają się i zaledwie krewni zmarłego zdołają 
wrócić do domu, a oni już tłoczą się z upominaniem się o zapłatę. zdaje się, że rój 
owych sług libityny, jest wtedy niewysnuty jak pajęczyna: ten domaga się wynagrody, 
bo niósł krzyż, ten bo niósł kropidło, – ten bo rozdawał świece cienkie, a ten grube, – ten 
przytrzymywał róg trumny pomagając żałobnikom , – ów otwierał bramę, ten zamykał 
wrota etc. etc.; słowem chaos. a owe napady żałobników i cechistów o danie im na 
konsolacyją, to jest jakąś pijacko barbarzyńską stypę […]71. 

zamiast smutku i żałoby widzi się mitręgę w załatwieniu spraw związanych 
z pogrzebem:

idziesz opłacić karawan, dalej wynająć konie do tegoż idziesz na pocztę; ponieważ 
potrzeba żałobników, przeto obchodzisz kilkowiorstową procesję w mieście i poza 
miastem, zapraszając każdego z nich osobno, a jest ich kilku; dalej szukasz bractwa aby 
zamówić chorągwie (pytam się, na co te chorągwie?), dalej idziesz dla opłacenia miejsca 
na cmentarzu, a ztamtąd do grabarzy, aby wykopali łoże dla nieboszczyka, następnie 
zamawiasz księży do eksporty, szukasz wreszcie entreprenera świec pogrzebowych. 
otóż i przychodzi chwila wyprowadzenia zwłok; zdaje ci się że możesz gdzieś w zakąt-
ku odpocząć, wytchnąć po wielu trudach, popłakać nad sieroctwem swojem, ale gdzie 
tam! otwierają się drzwi po cichutku i cała procesja grabarzy, żałobników, bractw , 
organistów, entreprenerów staje na progu dopominając się „na piwo”72.

w szczególności interesująca jest uwaga – „pytam się, na co te chorągwie” – jakby 
uczestnik i organizator pogrzebu nie widział już sensu w tym elemencie ceremonii. 
również podmiot liryczny wiersza Pogrzeb i ślub dostrzega zjawiska niemieszczące 

70  tenże, „nędzarz”, Kaliszanin 11 (1888), 1.
71  „wiadomości miejscowe i okoliczne”, Kaliszanin 25 (1871), 97.
72  emka [autor nieznany], „wiadomości miejscowe i okoliczne”, Kaliszanin 34 (1876), 133.
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się w kanonie „pięknej śmierci” – starego żebraka niosącego krzyż, obojętność obok 
smutku najbliższej rodziny:

szedł pogrzeb. przodem krzyż niósł jak zwykle dziad stary/ za nim kilka chorągwi – 
księża, wreszcie mary/ czworokonny karawan z trumną jednolicą/ tuż sługi pogrzebowe 
pochodniami świecą,/ tuż rodzina zmarłego łez dopija czary…/dalej garstka życzliwa 
– obojętne chmary,/ jedni ze smutkiem, a drudzy z wesołą źrenicą/73. 

o ile pogrzeb prałata kobylińskiego bliski jest scenie z obrazu Pogrzeb hrabiego 
Orgaza pędzla el greco, pogrzeb z wiersza, historia perypetii z płatnymi żałobnikami 
jest bliska Pogrzebowi w Ornans pędzla courbeta. przypomnieć też można zdanie pier-
re-josepha proudhona (reakcji na dzieło courbeta): „nie istnieje już dla nas religijny 
stosunek do zmarłych […]”74. w kaliszu niewątpliwie na odbiór postrzegania ceremonii 
wpływało zachowanie służby i żebraków. podczas ceremonii, mającej z założenia być 
dostojną i piękną dochodziło do gorszących scen:

oto ciało nieboszczyka, spuszczone przez żałobników do dołu, po trzykroć musiano 
windować do góry, z powodu ciasnoty przysposobionego dołu; przyczem za każdym 
razem opuszczano trumnę z całą siłą, aby takowa ciężkością swoją, obrywając ziemię 
i korzenie, osiadła na gruncie. wreszcie kiedy i ten brutalny sposób nie pomógł, posłano 
po siekierę dla odrąbania zawadzających korzeni a następnie wyrzucenia ziemi. ta 
operacja, godna iście oprawców trwała blisko pół godziny wobec żałobnego konduktu75.

uczestnicy pogrzebu musieli również wysłuchać komentarzy dziadów cmentarnych 
w rodzaju „o chudziaszek, nawet go święta ziemia do łona swego przyjąć nie chce”. 
wspomniani w tekście dziadowie to żebracy, będący stałym elementem pejzażu cmen-
tarnego, a ich zachowanie oraz natarczywe domaganie się jałmużny również musiało 
wpływać na odbiór ceremonii. w 1874 roku po pogrzebie Bronisławy melcer zwyczajo-
wy datek rozdawał poproszony o to gimnazjalista:

w trakcie tej powtórzonej czynności jeden z młodych żebraków, […] uparcie dopominał 
się prędszego datku, lecz młodzieniec kazał mu czekać w kolei obiecując dać, skoro na 
to pozwoli posiadana ilość pieniędzy. nie wystarczyło a ów śmiały lazzaron posunął się 
do zdarcia czapki z głowy gimnazisty i tenże znikąd nie mogąc otrzymać pomocy musiał 
własną siłą i własnymi rękami wyrwać napastnikowi zagrabioną czapkę76.

73  Bogusz serdeczny, „z sonetów miejskich. ślub. pogrzeb”, Kaliszanin 37 (1877), 149.
74  1000 arcydzieł malarstwa, red. Vitoria charles, joseph manca (warszawa: Firma księgarska olejsiuk 

2006), 319.
75  s. (art. nad.), Kaliszanin 26 (1884), 3.
76  „wiadomości miejscowe i okoliczne”, Kaliszanin 83 (1874), 347
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inny kaliszanin żalił się:

wczoraj […] idąc spacerem szosą w okolice cmentarza, byłem świadkiem wielce de-
moralizującej i, ze względu na miejsce równie oburzającej sceny. rzecz tem gorsza,  
że prowadzona wobec małoletnich dzieci, których niewinne uszy musiały słuchać wcale 
nie salonowych epitetów zagniewanych na siebie bab i dziadów, rywalizujących o miej-
sca przy cmentarnej bramie – w chęci łatwiejszego i obfitszego zarobku. toż cmentarz 
jest miejscem wiecznego spoczynku, a nie sceną hałasów, kłótni i krzyków próżniaczej 
chałastry – po większej części zdolnej do jakiej uczciwej pracy77. 

trudno też było dostrzegać piękno, gdy umierał nędzarz. w przypadku krawca toli-
szewskiego, vel goliszewskiego (zm. 1871) śmierć i plastycznie opisany pochówek ma 
wzruszyć czytelników: 

nieszczęśliwa rodzina […] spoczywa na barłogu a przed kilku dniami obok trupa ojca, 
którego nie było za co pochować. smutny to i straszny obraz niedoli ludzkiej, gdzie 
trup nieboszczyka leżał w barłogu przy nowonarodzonym dziecięciu, gdzie jednemu 
odmówiły losy czterech tarcic na trumnę, a drugiemu dwóch desek na kołyskę. pewni 
ludzie poczciwi pogrzebali już tego biedaka drudzy ludzie poczciwi pospieszą może 
z pomocą dla jego rodziny78.

ambiwalentne uczucia wobec uroczystości zaduszkowych ma warszawski korespon-
dent „kaliszanina” ks. wojomein (ludwik niemojowski). jego tekst ukazuje barwny, 
ale nie tylko religijny wymiar święta zmarłych w wielkim mieście:

dzień 2 listopada słusznie nader stanowi ważną datę w rocznikach warszawy. ta wę-
drówka do grobów zmarłych sprawia jakieś dziwne pełne tajemniczej grozy wrażenie, 
a jednak wśród tych licznych tłumów dążących na powązki, widzieć można uśmiechnię-
te twarze, słyszeć wesołe pogawędki i być niejednokrotnie świadkiem scen niemających 
nic wspólnego z powagą żałobnej uroczystości79.

ks. wojomein tłumaczy to zachowanie młodością. dostrzega też żebraków: 

już na kilka dni przed zaduszkami okolice miasta śmierci roją się niezliczoną ilością 
wszelkiego rodzaju żebraków. kto raz siłą, przemową lub przebiegłością zdobył dla sie-
bie stanowisko przy bramie cmentarnej, tego już trudno ztamtąd wyrugować. wprawdzie 
nie odbywa się to bez sporu, kłótni, a nawet bijatyki, […] ale koniec końcem przychodzi 

77  nemo, Kaliszanin 63 (1887), 2.
78 Kaliszanin, 19 (1871), 74.
79  ks. wojomein, „pogadanki warszawskie skreślił (…) XXXi”, Kaliszanin 90 (1889), 3.
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jakoś do zgody. uszykowane we dwa długie rzędy tłumy wyczekujące jałmużny, śledzą 
za przybyciem ofiarodawców i zawodzą ochrypłym głosem pobożne pieśni, tkliwe bła-
gania, wraz ze stereotypowymi modlitwami. widzimy tam zbiór najrozmaitszych figur, 
wśród których szczególną zwraca uwagę para postaci stojących obok siebie. są to dwie 
żebraczki zwane przez swoich kolegów „tłustą kaśką” i „hrabiną” […]80.

wojomein podkreśla pokazowy żal, wyrażony wielką ilością lampek i wianków na 
grobach. podobny ton przybiera notka z zaduszek w kaliszu z 1891 roku „oddawszy 
umarłym w ich święto modlitwę i dowody pamięci, żywi po żałobnym śpiewie reqiu-
escant in pace poszli na koncert orkiestry wojskowej do cukierni parkowej, a wieczorem 
wysłuchali ckliwego melodramatu w teatrze”81. 

ciało 

skoro śmierć jest piękna i dostojna, równie piękne muszą być zwłoki. stefan giller 
w swoim opowiadaniu z 1884 roku nie tylko estetyzuje zwłoki swoich bohaterów, ale 
wręcz nazywa ich „pięknymi trupami”. ciała kochanków wyglądające jak marmurowe 
rzeźby odkrywa stara góralka: 

z nad potoków szumnej krzyły się właśnie ostatnie kłęby mgły porannej, unosząc 
może z sobą […] ostatnie westchnienie dwóch serc biednych […] gdy z przytuliska 
wyszła stara gaździna dorota ze dzbankiem po wodę. upuściła go niebawem, stanąwszy 
w osłupieniu na widok jaki ją przeraził z przezroczystych fal głębi… zaplątany jasnemi 
kędziory o czarne korzenie buku, leżał tam na dnie martwy, jej wala najmilszy, a przy 
nim, przytulona do lewego boku, z warkoczem rozczesanym i rozrzuconym przez 
fale do jego piersi, spoczywała snem wiecznym niedoszła synowa, córuś przybrana, 
śliczna rózieczka. szumna, co im była najpierwszą płaczką, wypłukała czysto ze krwi, 
prawie wszystkiej, ich ciała do takiej marmurowej białości, iż tylko ze sinych żyłek na 
skroniach i blado wiśniowych warg widać było, że to są martwe zwłoki pięknej młodej 
pary. szumna także, ze staraniem najtkliwszej płaczki, zabliźniła ślady okrutnej śmierci 
na pięknych trupach…. wala miał tylko na czole siną pręgę z brzeżkiem czerwonym, 
a rózieczce, z pod osłonionej koszuli wydobywała się na białe piersi plama purpurowa, 
jakby ze zmiażdżonego gronka kaliny […]82. 

w opowiadaniu Samobójca z „kaliszanina” z 1876 roku wracamy do konwencji 
pięknych zwłok:

80  tamże.
81  „z chwili”, Kaliszanin 86 (1891), 1.
82  stefan z opatówka [stefan giller], „przytulisko i zabranka powieść i klechda karpacka przez (…) 

(dalszy ciąg) Xi”, Kaliszanin 97 (1884), 1. 
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na ziemi leżał trup młodzieńca. krew rubinowemi kroplami ze zranionej sączyła piersi. 
w konwulsyjnie zaciśniętej pięści mordercze tkwiło narzędzie. na bladej twarzy osiadł 
spokój i powaga; śmierć przyszła tak nagle, że nie zdążyła na myśl o wieczności zohy-
dzić piętnem strachu pogodnego czoła; szeroko otwarte oczy patrzyły w niebo, jakby 
żebrząc stamtąd dla siebie przebaczenia i litości […]83.

mamy więc tu cechy estetyki „pięknego trupa” bladość twarzy, spokój i powagę 
oraz „pogodne czoło”. jedynie konwulsyjnie zaciśnięta pięść łamie tę konwencję piękna 
śmierci. autor, choć nie określa swojego stosunku do samobójstwa, wbrew istniejącemu 
prawu nie potępia bohatera-samobójcy. wręcz przeciwnie – potępia prawo nakazujące 
chować takich ludzi w polu poza obrębem cmentarza. zmarłego jednoznacznie przed-
stawia jako szlachetnego, wrażliwego człowieka, zaszczutego przez ludzi. dlatego też 
w tym obrazie martwego ciała „niebo w dowód łaski zesłało jasny promień słońca, 
który złocistym nimbem [cecha świętości] otoczył głowę zmarłego i ogniem brylantów 
oświecił milionowe krople rosy osiadłe na zielonym ziemi kobiercu”84. charakterystycz-
ne, że zdarzenia – pojawienie się nimbu, smutny śpiew słowika mogą być tłumaczone 
racjonalnie – przypadkiem, lub irracjonalnie – interwencją wybaczających sił wyższych 
i udzieleniem się smutku przyrodzie. ciało młodzieńca zdaje się być bardziej żywe niż 
zmarli opisywani przez chodyńskiego w Opowieściach z Nekropolis. o ile ci ostatni 
śpią snem wiecznym, czekając na zmartwychwstanie, trup samobójcy daje znaki, czy 
raczej zgodnie z racjonalnym tropem „zdaje się je dawać”:

nad trupem gromadka ciekawskich szeptała półgłosem […] z pośród niej wyróżniał się 
pan o pulchnem obliczu, na którem rozkosze tego świata hojne zostawiły ślady. „Brak 
zasad, brak religji, brak Boga…” tłomaczył on obecnym palcem wskazując na trupa. 
a trup nie poruszył się, nie zaprotestował przeciw bluźnierstwu (podobnie bezwolni 
są zmarli z cmentarza), tylko otwarte oczy ciągle tak samo patrząc w niebo, zdawały 
się mówić: „Boże! przebacz mu, albowiem nie wie co czyni…”. jednocześnie kobieta 
z gminu klęcząc cichą szeptała modlitwę: „wieczne odpoczywanie racz mu dać panie 
[…] zdawało się, że w oku trupa zabłysła łza. nie, to tylko rosy kropelka lecąc z po-
wietrznej swojej wędrówki tutaj obrała schronienie85.

piękne zwłoki dobrego człowieka w otoczeniu piękna przyrody przeciwstawione 
są brzydocie ludzi złych (pan o pulchnym obliczu) i trywialnego otoczenia – wozu 
szpitalnego z twardymi deskami, kostnicy i mar cmentarnych z cegłą pod głową zmar-
łego. krótki opis sekcji zwłok nie pozwala na szersze wnioski. wydaje się, że autor 

83  „samobójca”, Kaliszanin 6 (1876), 21.
84  tamże.
85  tamże.
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unika drastycznego ujęcia tematu. w sekcji nie ma eksponowania rzeczy obrzydliwych 
i przerażających:

skalpel doktora kolejno zagłębiał się to w czaszce to piersiach trupa. pod twardą kością 
ukazał się mózg biały siedlisko myśli. wszystko tam było jak go pierwotnie dłoń natury 
ułożyła. z zapadłej piersi wyjęto mięsa kawałek, które ludzie sercem nazwali – siedlisko 
czystej miłości, lub namiętności zwierzęcych. w sercu, corpus delicti, ołowianą znale-
ziono kulę. czynność skończono. z ust areopagu jednoznacznie wypadło słowo umarł 
rozmyślnie86. 

pomijając opisy funkcji organów, jest to ujęcie zbliżone do medycznego. wzmianka 
o tym, że w mózgu nie nastąpiły zmiany („wszystko tam było jak go pierwotnie dłoń 
natury ułożyła”) jest stwierdzeniem, że zmarły nie podjął decyzji w wyniku niepoczy-
talności – choroby psychicznej realistyczny opis zwłok zawiera Opowiadanie starej 
wieśniaczki anieli milewskiej z 1889 roku. Bohaterka samotnie przygotowuje zwłoki 
swoich bliskich do pogrzebu:

najpierw umyłam i ubrałam czyściutko mój kwiatyszek, mojego antosia najmilszego, 
siniutki był jak sukno, a jeszcze ładniutki i miły […] i oleksy nie zmienił się nadto. taki 
miły był jak za życia, tylko nos się wyciągnął i jedno oko miał otwarte i taki był siny 
jakby go kto umalował. […] kiedy mi przyszło około matki robić, najcięższa ta robota 
się zdała. tak zestrasznieli na twarzy i tak jakoś zesztywnieli, że ledwo mogłam członki 
oblec jak należy87.

Fakt, że w dziewczynie ciała zmarłych nie budzą lęku wywołuje zdziwienie innych 
ludzi. a więc zwłoki zaczynają budzić strach. i w niej, tak jak u chodyńskiego, istnie-
je przeświadczenie, wiara, że ciało jest czymś, co nie do końca można traktować jak 
martwy przedmiot: „a mnie to nawet do głowy nie przyszło uciekać, i samych ich tam 
zostawiać. i teraz mi żal, że oni tam leżą w opuszczeniu […]”88. 

wieśniaczka wierzy, że umarli muszą być umyci i w odświętnych strojach ubrani, 
ponieważ nie powinni stanąć brudni i źle ubrani przed bożym sądem. Brak przygoto-
wania może spowodować żal zmarłych, a nawet spowodować, że będą oni straszyć. 
dla czytelników „kaliszanina” ten fragment był zapewne tylko ludowym folklorem. 
trudno posądzać mieszczańsko-inteligenckiego czytelnika o tak naiwne wyobrażenia 
życia pozagrobowego. w ich doświadczeniu mogły się za to mieścić: przeżywany przez 
wieśniaczkę żal i wspomnienia związane z obrazami, kiedy zmarli byli żywymi ludźmi. 

86  tamże.
87  aniela milewska, „opowiadanie starej wieśniaczki spisane przez (…)”, Kaliszanin 26 (1889), 1. 
88  tamże.
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specyficznie „pięknymi zwłokami” jest ciało biskupa andrzeja wołowicza (zm. 1822) 
oglądane przez chodyńskiego trzydzieści pięć lat od śmierci kościelnego dostojnika: 
„leży on w ubraniu biskupiem, w fioletowych hierotekach na ręku. ciało było jak naj-
doskonalej zachowane z wyrazem powagi na spokojnej twarzy, okolonej siwym włosem 
wychodzącym spod piuski”89. chodyński pomija fakt, że zwłoki wyschły, ulegając natu-
ralnej mumifikacji – biskup w poetyckiej wyobraźni wygląda jakby spał. Bardziej reali-
styczne, nie pozbawione pewnej brutalności opisy tego, co dzieje się z ciałem w grobie 
przedstawiają teksty zmedykalizowane, jak w artykule Zaraza od trupów. jego autor 
polemizuje z poglądem, że grzebanie (w przeciwieństwie do higienicznego palenia): 

sprzyja rozwojowi zarazy […] badania dr lösenera zaprzeczają tym poglądom. grze-
bał on padliny zwierząt, którym poprzednio zaszczepił mikroby cholery i tyfusu. […] 
stwierdził, że nie przenikają one do pobliskiej wody, ani do ziemi. […] okazuje się 
zatem, iż grzebanie nie sprzyja szerzeniu się zarazy90.

Być może ze względu na potworność rozkładu ciała, tak dobitnie zaprzeczającemu 
piękności śmierci, wiek dziewiętnasty poszukuje alternatywnych metod postępowania 
z martwym ciałem jak kremacja. redaktorzy „kaliszanina” z pewnym zainteresowa-
niem śledzą te zagadnienia. wiadomości te zamieszczane są w dziale poświęconym cie-
kawostkom i nowinkom technicznym. nie są to jednak teksty własne kaliskich autorów, 
ale tłumaczenia i przedruki. 

podsumowanie

w świetle analizy wybranych tekstów, można stwierdzić, że redaktorzy „kaliszanina” 
w swoich wyobrażeniach o umieraniu najchętniej sięgali po wzorzec pięknej śmierci. 
musiał więc on być również wyobrażeniem czytelników gazety. dotyczy to zarówno 
bardzo konwencjonalnych tekstów, dotyczących śmierci znanych kaliszan, jak i tekstów 
o charakterze literackim. te ostatnie charakteryzują się większą swobodą, ale nie po-
zwalają sobie na szokowanie czytelnika i wychodzenie poza utarte schematy typowych 
wyobrażeń poetyckich. jeśli poruszają tematy kontrowersyjne, jak śmierć samobójcy, to 
raczej są odbiciem poglądów przepracowanych przez intelektualistów lub naukowców, 
a kaliscy autorzy starają się wpłynąć na opinię społeczną. wszelkie teksty związane ze 
śmiercią znanych obywateli, poczynając od zawiadomień, po wspomnienia pośmiertne, 
robią z perspektywy dzisiejszego czytelnika wrażenie jakby ich autorzy stosowali nic 
nie wyrażające, banalne formuły. doświadczenia epoki po holokauście zmieniły nasze 

89  ad. ch., [adam chodyński], „Biskupstwo kujawskie i kujawsko kaliskie przez (…)”,Kaliszanin 18 
(1872), 71.

90  „zaraza od trupów”, Gazeta Kaliska 30 (1896), 2.
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postrzeganie tych spraw tak dalece, że już nie znajdujemy, poza może najlepszą poezją 
i sztuką, języka opisującego nasze doświadczanie śmierci. z tej racji strategią może być 
milczenie, przemilczanie śmierci lub język groteski. rozbudowana, ale konwencjonalna 
forma 2. połowy XiX wieku może dziś budzić różnorodne odczucia i refleksje. może to 
być poczucie sztuczności tego języka, który (z naszej perspektywy) nie wyraża żadnych 
prawd. tej perspektywie bliskie jest poczucie groteski – język mówienia o śmierci, jest 
dla nas tak sztuczny, że aż śmieszny. w końcu też może budzić nostalgię za czasami, 
kiedy wszystko było prostsze a zwroty typu „cieszy się wiekuistą szczęśliwością” 
mogły pocieszyć lub dać moralną naukę. jak jednak wzorzec pięknej śmierci był od-
bierany przez ludzi tego czasu? jak był odbierany przez piszących i ich czytelników? 
czy już wtedy nie odczuwano, że język ten i sam wzorzec jest niewystarczający wo-
bec niewyrażalnego dramatu jakim jest śmierć? wydaje się, że taki sposób myślenia 
odnaleźć można w tekstach publicystycznych. ich autorzy nie musieli się obawiać 
urażenia bliskich zmarłego, nie krępowały ich wzorce literackie. odnotowując banalne 
problemy związane z pochówkiem, pozwalali sobie na zapisywanie wrażeń, których  
nie odważyli by się przedstawić w tekstach ‘poważnych’, nawet jeśli traktujących 
o śmierci mało ważnej kaliskiej persony. w tekstach publicystycznych, we fragmen-
tach obdartych z patosu, można, jak się wydaje, wykryć pierwsze objawy poczucia 
nieprawdziwości wzorca pięknej śmierci, banału stosowanego języka i samych cere-
monii. już po i wojnie światowej odczucie to swoje najpełniejsze i chyba najlepsze 
ujęcie znajdzie w Czarodziejskiej Górze (1924) tomasza manna. obserwując martwe 
ciało dziadka, chodzącą po nim muchę, bohater książki hans castorp doświadcza 
poczucia, że cała ceremonia, kwiaty i akcesoria pogrzebowe mają na celu ukryć 
przyziemną i nieprzyzwoitą stronę śmierci jaką jest powolny rozkład ciała. na tak 
odważną z perspektywy epoki refleksję, żadna z osób piszących do „kaliszanina”  
w 2. połowie XiX wieku oczywiście nie mogłaby się jeszcze zdobyć, ani nawet do niej 
zbliżyć. 

death, Funeral and dead Body in the literary culture oF kalisz in 
the 2nd halF oF the 19th century

summary

in the light of the analysis of selected texts, one can establish that the editors of “kaliszanian” 
in their imaginings of dying were most eager to employ the model of the beautiful death. therefore, 
it must have been an imagining shared by their readers. this pertains both to very conventional 
texts on the deaths of notable inhabitants of kalisz, as well as texts of literary character. the latter 
are characterised by more liberty, but they do not go as far as to shock the reader and transgress 
the tried and tested models of typical poetic images. if they do touch upon controversial subjects, 
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such as death by suicide, they are prone to be reflections of views elaborated by intellectuals, 
and the kalisz authors endeavour to influence public opinion. all texts connected with death of 
renowned citizens, from notifications to eulogies would strike today’s readers as full of empty, 
banal cliches. the experiences of the post-holocaust era changed our perception of these matters 
so deeply that we cannot find, maybe besides the best poetry and art, a language to describe our 
experience of death. For that reason silence, omission of death or the language of the grotesque 
may all serve as strategy. the elaborate, but conventional form of the 2nd part of the 19th century 
may give rise to various feelings and reflections. it may be the impression of the artificiality of the 
language which (from our perspective) does not express any truths. this perspective is related to 
the experience of the grotesque – the language describing death is so artificial for us that it is com-
ical. Finally it may give rise to nostalgia for a time when everything was simpler and phrases such 
as “he  exults in eternal blissfulness” could comfort or instruct morally. But how was the model of 
the “beautiful death” received by the people of that time? how was it received by the writers and 
the readers? was it not also felt that this language and the model is insufficient in the face of the 
unimaginable drama of death? it seems that such a way of thinking may be found in journalistic 
texts. their authors didn’t need to worry about offending the relatives of the deceased, they 
were not bound by literary models. By remarking on banal problems connected with the funeral, 
they allowed themselves to take note of impressions, which they would not present in “serious” 
texts, even if they were about a less important figure in kalisz. in journalistic texts, in fragments 
which rid themselves of pathos, one may, it would seem, detect first symptoms of the feeling of 
untruthfulness of the model of the beautiful death, the banality of the language utilised and the 
ceremonies itself. after world war i this feeling will find its best and fullest representation in the 
thomas mann’s The Magic Mountain (1924). when looking at the grandfather’s dead body with 
a fly walking on it, the main character of the novel hans castrop entertains a thought that the 
whole ceremony, the flowers and the funeral paraphernalia aim only to obscure the prosaic and 
unseemly side of death, which is the slow decomposition of the body. of course, considering the 
epoch, none of the people writing for the “kaliszanin” in the 2nd half of the 19th century could 
reach such a bold reflection, or even come close to it. 
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Biogramy autorek i autorów

Teresa Bagińska-Żurawska – historyk sztuki, wieloletni kustosz muzeum-zamku w łań-
cucie. w latach 90. XX w. członek zespołu Studium historyczno-urbanistycznego dla miasta 
Łańcuta do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, podsumo-
wanego publikacją łańcut 650 lat rozwoju miasta (1999) (nagroda generalnego konserwa-
tora zabytków i stowarzyszenia konserwatorów zabytków w konkursie na prace studialne, 
naukowe i popularyzatorskie z ochrony zabytków i muzealnictwa 1997). animatorka działań 
muzealno-edukacyjnych, między innymi w zakresie historii budownictwa i urbanistyki łańcuta: 
współautorstwo i redakcja publikacji Łańcut. Informator turystyczny (2013) (przewodnik); 
współautorstwo w przygotowaniu wystawy i publikacji Cetnarscy (2016); propaguje wiedzę 
o historii i zabytkach łańcuta poprzez udział w konferencjach na ukrainie (antoniny, humań, 
samczyki). we własnym zakresie popularyzuje zabytki architektury kresów wschodnich 
(prelekcje), w tym antonina – wołyńskiej rezydencji potockich: współautorstwo w wystawie 
z publikacją Antoniny po Pożodze (2016) (łańcut, warszawa, jarosław, przeworsk, przemyśl, 
lubaczów, grodzisko dolne 2015-2018) oraz uczestniczy w sesjach i konferencjach: pszczyna 
2016 – sesja Za Wytworną fasadą. Kulisy funkcjonowania rezydencji arystokratycznych, z refera-
tem Antoniny na Wołyniu. Tam, gdzie spłonęła fasada, a kulisy pozostały (publikacja); warszawa 
2017 – konferencja międzynarodowa Zagłada Ziemiaństwa polskiego na dawnych ziemiach 
wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1917-1921, z referatem Antoniny po Pożodze (publikacja). 
współautorka (z mężem wrzesławem Żurawskim) projektu oraz przygotowania merytorycznego 
i aranżacji muzeum potockich w antoninach (ukraina) otwartego w 2018 roku pod honorowym 
patronatem konsula rp, a także wydawnictwa o antoninach w języku ukraińskim sfinansowane-
go przez konsulat rp w winnicy.

Iwona Barańska – historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych, pracuje jako wykładowca 
na wydziale pedagogiczno-artystycznym uam Filia w kaliszu. doktorat – kul Architektura 
i urbanistyka Kalisza w latach 1815-1844. sekretarz generalny kaliskiego towarzystwa przyja-
ciół nauk. naukowe zainteresowania to regionalne badania nad życiem artystycznym i kultural-
nym, architekturą, ze szczególnym uwzględnieniem badanych zjawisk w odniesieniu do kalisza, 
w XiX i początkach XX wieku, czemu daje wyraz w tekstach naukowych dotyczących lokalnych 
artystów, wystaw sztuki, krytyki artystycznej i recepcji wybitnych dzieł sztuki w środowisku 
miejscowej inteligencji. 

Maciej Błachowicz – historyk, regionalista. współautor (wraz z anną tabaką) m.in.: Szka-
tułki czasu: najstarsze kaplice Kalisza (2007), Nowy Kaliszanin (2010), Pałac Chrystowskich 
w Tłokini Kościelnej (2013). od 2005 do 2013 roku regularnie publikował (również z anną 
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tabaką) w „Życiu kalisza” cykl popularnonaukowy poświęcony historii rodzinnego miasta. 
współpracuje z „kalisią nową” (m.in. jest autorem Bibliografii zawartości czasopisma „Kalisia” 
za lata 1993-2008) i rocznikiem kaliskim. jest członkiem kaliskiego towarzystwa przyjaciół 
nauk. posiada tytuł honorowego przewodnika pttk, dwukrotnie otrzymał nagrodę prezydenta 
miasta kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego. w chwili obecnej prowadzi cykl wykładów popularnonauko-
wych „Fotoplastikon – kalisz na fotografii z XiX i XX” (we współpracy z anną tabaką). oprócz 
historii rodzinnego regionu interesuje się zabytkowymi cmentarzami a amatorsko problemem 
rewaloryzacji i rewitalizacji miast zabytkowych.

Joanna Bruś – historyk sztuki, absolwentka kierunku ochrona dóbr kultury w specjalno-
ściach: konserwatorstwo oraz historia i zabytkoznawstwo dzieł sztuki na wydziale sztuk pięknych 
uniwersytetu im. m. kopernika w toruniu, w czasie studiów odbyła staż na gotland university 
w Visby. w 2012 roku obroniła rozprawę doktorską na wydziale nauk humanistycznych ka-
tolickiego uniwersytetu lubelskiego im. jana pawła ii w lublinie. jest członkiem kaliskiego 
towarzystwa przyjaciół nauk. obecnie pracuje jako nauczyciel w liceum plastycznym oraz 
policealnym studium animatorów kultury w kaliszu i na wydziale pedagogiczno-artystycz-
nym Filia w kaliszu uniwersytetu im. adama mickiewicza w poznaniu. prowadzi badania nad 
architekturą 2 połowy XiX i i połowy XX wieku. 

Ligia Henczel-Wróblewska – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, pracownik 
badawczo-dydaktyczny uniwersytetu im. adama mickiewicza w poznaniu. absolwentka centro 
linguistico italiano per stranieri „dante alighieri” we Florencji. kierowniczka i członkini gran-
tów badawczych polskich i międzynarodowych. autorka wielu publikacji (języki polski, włoski, 
angielski) dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego w italii, dwustronnych związków 
naukowych i kulturalno-społecznych oraz problematyki migracyjnej polaków do włoch. współ-
pracuje z włoskimi ośrodkami uniwersyteckimi (program Erasmus), naukowymi, instytucjami 
kultury. prezeska stowarzyszenia polonia-italia w poznaniu, członkini wydziału ii historii 
i nauk społecznych oraz zarządu poznańskiego towarzystwa przyjaciół nauk.

Piotr Kondraciuk – historyk sztuki, muzeolog, dr nauk humanistycznych w zakresie historii 
i historii sztuki. studia historii sztuki (kul, 1987), muzealnictwo (uj). współpracuje z uczelnia-
mi wyższymi w lublinie. dyrektor muzeum nadwiślańskiego w kazimierzu dolnym. obszary 
badań: m.in. malarstwo sakralne, sztuka i architektura kresów, muzealnictwo i kolekcjonerstwo, 
sztuka i kultura ormian.

Dorota Kudelska – pochodzi z kalisza. ukończyła studia w instytucie Filologii polskiej 
uam (1981, specjalność-teoria literatury, komparatystyka) i w instytucie historii sztuki kul 
(1985, specjalność – historia sztuki nowoczesnej). w ihs, gdzie pracuje do dziś, obroniła 
doktorat (Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne, 1995). w 2008 roku uzyskała tytuł dra hab. w in-
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stytucie sztuki pan w warszawie (Dukt pisma i pędzla. Biografia intelektualna Jacka Mal-
czewskiego; nagroda mkidzn oraz „nowych książek” – najlepsza książka roku w dziedzinie: 
nauka-kultura). odbyła liczne staże i kwerendy zagraniczne (m. in. grant Österreichische galerie 
Belvedere wien: grant Belvedere /21er haus cir program: 02. 02.-05. 05. 2015; prowadziła 
7 polskich grantów indywidualnych, współpracowała w Internationales Netzwerk Hagenbund 
(1900 bis 1938) – Österreichischen galerie Belvedere / wissenschaftliche anstalt öffentlichen 
rechts; obecnie kieruje zespołem w projekcie ncn: Polscy artyści w Wiedniu: edukacja i udział 
w wystawach 1726-1938 (Akademie de:r bildenden Künste, Kunstgewerbeschule, Künstlerhaus, 
Wiener Secession, Hagenbund, Galerie Miethke i Galerie Pisko).

Lechosław Lameński – historyk sztuki, prof. dr hab., kierownik katedry historii sztuki 
nowoczesnej katolickiego uniwersytetu lubelskiego jana pawła ii. autor wielu artykułów, 
recenzji, katalogów i publikacji, w tym min. Tadeusz Stryjeński(1849-1943) – architekt, kon-
serwator i przemysłowiec krakowski. Biografia; Tomasz Oskar Sosnowski 1810-1886: rzeźbiarz 
polski w Rzymie (1997); Stach z Warty Szukalski i Szczep Rogate Serce (2007); Moi artyści, moje 
galerie: teksty o sztuce XIX i XX wieku (2008); Szukalski: teksty o sztuce i wypowiedzi polemiczne 
oraz korespondencja z lat 1924-1938 (2014); Szukalski (2018). swoje zainteresowania naukowe 
koncentruje przede wszystkim na sztuce polskiej, od 2 połowy XiX wieku po wrzesień 1939 
roku, zwłaszcza rzeźbie i architekturze oraz współczesnym życiu artystycznym lublina.

Jana Laslavikova – absolvierte das studium der musikwissenschaften an der philosophi-
schen Fakultät der comenius-universität. sie schrieb ihre dissertation über stadttheater in 
pressburg in den jahren 1886-1920. sie beteiligte sich an me(1991)hreren wissenschaftlichen 
projekten zur geschichte des slowakischen nationaltheaters vor dem jahr 1920. im jahr 2016 
bereitete sie gemeinsam mit der galerie der stadt Bratislava eine ausstellung über stadttheater 
in pressburg. sie leitet inländische Forschungsprojekte und ist mitglied der Forschung-teams in 
ausland (ungarn, Österreich). sie absolvierte einige studienaufenthalte an der universität wien 
(institut für musikwissenschaft) und im jahr 2017 hatte sie ein viermonatiges Forschungsstipen-
dium an der Österreichischen akademie der wissenschaften (institut für kulturwissenschaften 
und theatergeschichte). zurzeit arbeitet sie am historischen institut der slowakischen akademie 
der wissenschaften in Bratislava.

Bogusław Małusecki – architekt, archiwista, rysownik, neksjalista; absolwent wydziału 
architektury politechniki śląskiej, podyplomowego studium konserwacji zabytków tamże 
i podyplomowego studium archiwistyki na umk; pracownik pracowni dokumentacji naukowo
-historycznej przy pkz warszawa oraz innych firm o tym profilu; obecnie pracownik archiwum 
państwowego. autor publikacji z zakresu historii architektury i urbanistyki, a także historii 
górnego śląska. 

http://www.belvedere.at/dokumente/downloads/go_gf_belvedere.pdf
http://www.belvedere.at/dokumente/downloads/go_gf_belvedere.pdf
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Anna Maniakowska-Sajdak – doktor nauk humanistycznych z zakresu nauki o sztuce 
(praca doktorska Malarz-restaurator, opiekun kolekcji. Dbałość o „obrazy dawne” w środowisku 
warszawskim w latach 1764-1863 przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. jerzego malinow-
skiego, umk toruń, 2013), konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej, od 2001 roku 
pracownik działu sztuki muzeum w nieborowie i arkadii, od 2017 roku pracownik muzeum 
zamkowego w pszczynie.

Dorota Anna Mętrak – pedagog z wykształcenia, dyrektor szkoły i czynny nauczyciel 
plastyki i zajęć technicznych, doktorantka wydziału pedagogiki i psychologii uniwersytetu jana 
kochanowskiego w kielcach. jej zainteresowania naukowe dotyczą badań szkolnictwa plastycz-
nego oraz twórczości i kreatywności. wieloletni członek polskiego stowarzyszenia nauczycieli 
twórczych.

Olimpia Mitric – studia na uniwersytecie w Bukareszcie, na wydziale Filologicznym (język 
polski – język rumuński). doświadczenie zawodowe: stopień dydaktyczny: prof. dr. wykłady 
i seminaria: historia książki i druku, rumuńska paleografia, starosłowiańska paleografia, archi-
wistyka, Bibliotekoznawstwo.

Piotr Molenda – nauczyciel historii, nauczyciel konsultant odn kalisz, wykładowca 
dydaktyki. ukończył wydział historyczny uam w poznaniu w 1991 roku, pracę doktorską 
na temat mnemotechniki polskiej XiX w obronił w 2009 roku na wydziale Filologii polskiej 
i klasycznej uam poznań. autor artykułów i biogramów związanych z historią wielkopolski, 
redaktor wyboru scenariuszy zajęć lekcji regionalnych Bliżej domu. Edukacja regionalna w po-
łudniowo-wschodniej Wielkopolsce. od wielu lat bada również zagadnienia związane z historią 
mnemotechniki, w 2013 roku nakładem poznańskich studiów polonistycznych wydał monografię 
Méthode mnémonique polonaise. Antoni Jaźwiński (1789-1870) i jego sztuka pamięci.

Jarosław Mulczyński – absolwent historii sztuki i kulturoznawstwa na uniwersytecie im. 
adama mickiewicza w poznaniu, doktor nauk humanistycznych, kustosz dyplomowany mu-
zeum historii miasta poznania – oddział muzeum narodowego w poznaniu. zajmuje się sztuką 
i życiem artystycznym poznania i wielkopolski XiX i XX wieku. opublikował z tej tematyki trzy 
książki, ponadto artykuły i referaty w pracach zbiorowych, pokonferencyjnych i katalogach oraz 
w periodykach, m.in. w „kronice miasta poznania” i „kronice wielkopolski”.

Anna Ozaist-Przybyła – magister historii sztuki (uł), doktorantka sggw w warszawie 
(analiza wpływu manufaktury dawida roentgena z neuwied na meble produkowane w ośrodku 
warszawskim od 1775 roku do początku XiX wieku ), wiceprezes zarządu Fundacji ochrony 
mebli zabytkowych oraz dziedzictwa kultury w polsce d.o.m. (centrum konserwacji drewna 
w parku kulturowym miasto tkaczy w zgierzu), prowadzi zajęcia na uł (historia meblarstwa, 
architektura drewniana – ich ochrona i konserwacja).
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Dominika Płócienniczak – historyk-kulturoznawca, absolwentka wydziału pedagogiczno 
artystycznego w kaliszu uniwersytetu im. a. mickiewicza w poznaniu oraz uniwersytetu 
wrocławskiego, członek kaliskiego towarzystwa przyjaciół nauk oraz sekretarz towarzystwa 
opieki nad zabytkami w kaliszu. jej zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień związanych 
z mniejszościami narodowo-społeczno-religijnymi w okresie od upadku państwa polskiego aż do 
odzyskania na nowo niepodległości w 1918 roku.

Katarzyna Sucharkiewicz – historyk sztuki, doktorantka w instytucie kulturoznawstwa 
wydziału Filozoficznego akademii ignatianum w krakowie, przygotowuje dysertację pod kie-
runkiem prof. dra hab. pawła taranczewskiego. kierownik działu sztuki muzeum częstochow-
skiego. kuratorka i autorka scenariuszy wielu wystaw, m.in. ekspozycji stałej „sztuka polska 
XiX i XX w.” w muzeum częstochowskim. obecnie swoje badania koncentruje wokół sztuki 
regionu częstochowskiego l. 1918-1989.

Anna Tabaka – historyk sztuki i regionalistka, autorka wielu artykułów popularno-nauko-
wych i naukowych dotyczących historii, przemian społeczno-obyczajowych i sztuki kalisza 
XiX i XX w. szczególnie zainteresowana modernizmem, w tym okresem międzywojennym. 
autorka min. publikacji Wszystko dla pań. Alternatywny przewodnik po Kaliszu (2018) będącej 
efektem projektu stypendialnego marszałka województwa wielkopolskiego oraz Ignacy Adam 
Nieściuszko-Bujnicki (1891-1939). Prezydent Kalisza, budowniczy elektrowni kaliskiej (2017) 
i Tadeusz Kulisiewicz (1899-1988). Rysownik, grafik, kaliszanin (2019). członek zarządu kali-
skiego towarzystwa przyjaciół nauk, pracownik muzeum okręgowego ziemi kaliskiej.   

Stanisław Wiech – prof. dr hab., kierownik zakładu historii XiX stulecia w instytucie historii 
ujk; autor blisko 200 artykułów, 10 książek, redaktor 15 opracowań i wydawnictw naukowych. 
najważniejsze prace z ostatnich lat: „Dyktatura serca” na zachodnich rubieżach Cesarstwa 
Rosyjskiego. Dzieje kariery wojskowo-urzędniczej Piotra Albiedynskiego (1826-1883) (2010); 
Królestwo i ziemie zabrane 1831-1855, w: Historie Polski w XIX wieku, red. a. nowak, t. 2, 
Historie polityczne (2013); Królestwo Polskie i jego mieszkańcy w świetle rosyjskich wspomnień, 
pamiętników, relacji i dzienników. Zbiór bibliograficzny (współautor j. legieć, 2015); Depoloni-
zacja Ziem Zabranych (1864-1914). Koncepcje – mechanizmy decyzyjne – realizacja. t. 1, Litwa 
i Białoruś. Od Murawjowa do Baranowa (1864-1868) (2018); Z dziejów ucisku narodowego 
w zaborze rosyjskim w latach 1861-1917. Studia i źródła, t. 1, red. stanisław wiech (2019).
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Broniarek- micke ewa zob. micke-Broniarek 
ewa
Bronikowski 293
Bronikowski antoni 202
Bronikowski stefan 313, 314
Brożek jan 301
Brucher mikołaj 298
Bruder Franciszek 298
Brüll i. 95
Bruś joanna 6, 11, 320, 363
Bryk aleksander 212, 356
Bryndzówna 281
Brzuchal-sikorski andrzej 53
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Buchenfeld irena 297
Buchwald dorota 20, 356
Bukowiński 293
Bukowiński Bronisław 328
Busch wilhelm 135
Bzowski stanisław 330
caban wiesław 43
carracci annibale 272
celiński stanisław 220, 232, 241
cengler Faustyn j. 387
ceptowski karol 200
cessario 284
cetnarscy 10, 246, 248, 252, 255, 260, 265
cetnarski antoni 246
cetnarski jakub 246
cetnarski jan 246-251, 259, 260, 264, 265, 
267
cetnarski stanisław 246, 249-267
cetnarski tomasz 246
cézanne paul 37, 135
charles Vitoria 348
chełchowski tomasz 210
chełkowski 293
chełmoński józef 177, 188, 273
chęciński jan 124
chłapowski dezydery 120
chmiel andrzej 175
chmiel tomasz 251
chmielewska agnieszka 225
chociszewski józef 126, 127, 154
chodyńska zofia 336
chodyński adam 11, 295, 305, 311, 324-326, 
331, 333, 336, 338, 342, 343, 346, 351-353, 
361
chodyński stanisław 326
chodyński zenon 324
chopin Fryderyk 200, 203, 209
chromecki 293
chrudzimska-uhera katarzyna 21
chrzanowski 293
chrzanowski Bernard 140, 148
chrzanowski józef 278, 310, 329
chrzanowski stanisław 182-184, 188, 191, 
192

chrzanowski tadeusz 67, 356
chrzanowski zenon 296, 301
chwalczewski Franciszek 301
ciani 52
cichocki józef 178
cieplak jan 61
ciesielski michał 345
cieszkowski henryk 56, 60, 75
cieślewski piotr 179
Čihačev n.m. 114
cimabue właśc. cenni di pepo 304
coreggio antonio 190
corneille pierre 208
corot jean-Baptiste-camille 35
courbet gustave 35, 348
csáky georg 87, 88
csáky mortis 356
csepreghy Ferenc 95
cybichowski stefan 147
cybis jan 21
cybulski juliusz (vel julian) karol 249, 250, 
256, 267
cynk Florian 73, 296
cyryl 69, 297
czacki włodzimierz 67
czajkowski piotr 51, 52
czaplicka 205
czapliński władysław 284
czarniecki stefan 128, 272
czartoryski olgierd 140
czartoryski zdzisław 146, 147
czartoryskich, rodzina 19, 141, 322
czernielewski 293
czerwień henryk 178, 278
czerwiński 293, 314
czesko 224
czosnowski izydor 61, 67
d’annunzio gabriele 152
dajnowska anna 296
dalnoky Viktor 97
dalskij mamont wiktorowicz, właśc. 
niejełow
danielewicz iwona 37
danielewicz konstanty 256, 258, 263, 267
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danziger michał herman 279
daragan michaił piotrowicz 42
daranowska-łukaszewska joanna 283, 298, 
356
daubigny charles-François 35
dąbrowska maria 336
dąbrowski antoni 257
dąbrowski stanisław 208, 210
de martino 284
degas edgar 135
dehio georg 321, 358
dembczyński józef zob. dębczyński józef
derecka-mościbrodzka ewa zob. 
mościbrodzka-derecka ewa
derwojed janusz 295
déry jenő 97
detken anke 90
dębczyński józef (dembczyński, 
demczyński) 220, 226-228, 237
dmochowski władysław 181
dobrowolski Franciszek 137
dobrzyńska-rybicka ludwika 317
dobrzyński ignacy 200
doerry hans 90
dolabella tomasso 208
dolina maria iwanowna, właśc. sajuszkina, 
zob. gorlenko
dömjén Festetich róza 97
donatello, właśc. donato di niccolò di Betto 
Bardi 64
dopierała kazimierz 60
dóczy lajos 95
drapiewski władysław 298
drewicz andrzej 64
drozdowska-Broering izabela 31, 359
drozdowski 293
drygas 292
drzymała michał 129
duccio di Buoninsegna 304
dudeková gabriela 86, 357
dulęba Bolesław 263
dunikowski Xawery 188, 191
dürer albrecht 277
dużyk józef 57

dyck anthony van właśc. dijk antoon van 
276
dylewska anna 190, 278
dymitr konstantynovič 111
dymitrowicz 293
dyszkiewicz gustaw 251, 252
dzaczkowski józef 213
działyński jan 145
działyńskich, rodzina 137, 322
dzieduszycki maurycy 127
dziekoński józef 329
echegaray josé 96
eckhardt joanna 72
ejger 284
ejsmond Franciszek 190
ejsmont adam 285
el greco właśc. theotokopulos domenikos 
348
ellfeldt- koppel Franz von zob. koppel-
ellfeldt Franz von 
elsner józef 203
engemann iris 97
engestrőm wawrzyniec 137
episcopo, rodzina 63
episcopo-lipinsky donatella 62
erkel Ferenc 88
erkel sándor 88
erler georg oskar 135
estkowski ewaryst
evgenij (właśc. evfimij alekseevič 
Bolhovitinov) 106
evlentˊev konstantin grigorievič 108, 109
eysler edmund 95
eysmąt 224, 225
Fabijański stanisław 280
Fabricius otto von 87
Falconi jan chrzciciel właśc. Falconi 208 
Falkiewicz piotr 329
Fałat julian 26, 140, 141, 190, 194
Fan-der-Flit elizaveta karlovna 114
Fan-der-Flit nikołaj Fiodorovič 113, 114
Fangor konstanty 255, 262
Fangor maria 255, 262
Fedorowicz a. 276
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Fekete mihály 89
Feller w. 346
Fellner Ferdinand 88
Fertner 180
Fibiger 279, 340
Fibiger arnold 292
Fibiger karol 292
Fibiger rudolf 292
Fiedler antoni 141-143
Fiedler diana 145
Fingerhut samuel 271
Fischer jan 341
Flaum Franciszek 143
Fligiel 293
Flondor tudor 80, 81, 83, 361
Flottwell eduard heinrich 121
Fokciński hieronim 60
Formiński antoni 204
Formozov a. a. 114
Forstner dorothea 307, 309, 312, 313
Fraenkel Feliks 279
Franciszek józef zob. Franz joseph
Francová zuzana 86
Franz joseph 34
Fredro aleksander 211
Fritsche 293
Fritz sobotka 246
Froch władysław 208
Fromentin eugène 35
Frybes stanisław 290
Frycz jerzy 321-323, 357
Fryderyk wilhelm iV 121
Fuchs julian 189, 190
Fulde 293
gabryś-sławińska monika 36
gagacki jakub 120, 121, 129
gajewski mirosław 280
gajzler Feliks 174, 191
galewski 293
gallen-kallela akseli 35
gałczyńska maria 273, 293, 301, 317
gardzielewski paulin 141
garibaldi giuseppe 59
garliński czesław 38

garztecka zofia 182
gauguin paul 36, 142
gautier leon 205
gaweł józef 248
gawęcka Barbara maria 314
gay jakób 200
gąsiorowski antoni 69, 357
gembarzewski walenty 252
gendzierski leon 141, 142, 149
gerasimowicz jan 341
gericault théodore 187
gerson wojciech 35, 60, 67, 68, 70, 73, 134, 
178, 184, 186, 187, 190, 201, 208, 219, 220, 
244, 299
ghiberti lorenzo 64
gieburowski wacław 147
gierymski aleksander 25, 56, 57, 75, 145, 
273
giller 293
giller stefan 327, 350
giotto di Bondone 304, 309
girardi alexander 97
glabian wincenty 142
glinka michał 4, 47, 48, 52
gloger zygmunt 324
głębocki adrian mikołaj 176-179, 181, 190, 
194
głowacki jan nepomucen 200, 203, 204
gmiterek henryk 209
gmurczyk zdzisław 305
gniedicz piotr 51
gocci jakub 52
godebski cyprian 18
gogh Vincent van 36, 135
gołąb maria 145
gołembiowska paulina 334
gołębiowski 224
gołoński andrzej 200
gomółka mikołaj 200, 279
gorev V. 109
goriewa jelizawieta n. 47, 51
gorki maksym 153
gorlenko maria iwanowna, zob. dolina 
maria iwanowna
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gorwecka-kubacka maria zob. kubacka 
-gorwecka maria
gorzeński hieronim 120, 129
gorzeńskich, rodzina 125
gosieniecki wiktor 71, 72, 139, 140, 144, 
147, 149
gostyńska anna 211
gottlieb maurice 38
gounod charles 51, 95
goya Francisco 36
goyers 237, 238
gómez-pablos Beatriz 96
góralski wojciech 298
górecka Barbara 273, 316, 356
górska-Bartnicka hanna zob. Bartnicka-
górska hanna
górska wiesława 57
górski wojciech 182
górzyńska małgorzata 38
górzyński makary 24, 299, 311, 324, 357
grabowski adolf 204
grabowski stanisław 205
grabowski zygmunt 205
grabowskich, rodzina 205
grabski tadeusz ignacy 135
graczyński józef 141, 142, 149
gradowski michał 64
gradstein marcus zob. gradsztajn markus
gradsztajn markus zob.  gradstein marcus 
graeve stanisław 326, 328
grajnert edward 71, 357
gramatyka antoni 190
grassi józef 131
gregorowicz jan kanty 124
grigoroviță mircea 80-84, 357
grodek jan 288
groeschel Bernhard 170
gromacka regina 217
gronkowski 228
gropius walter 32
groppler henryk 204
groppler ludwika 204
grosman jan 191
grosman kazimierz 191, 195

grott jan nepomucen 178
grott teodor 72, 73
grottger artur 281
grudnicki 292
grün 273, 275, 285
grus kazimierz 142, 145
gruszczyński marian 252
gruszecki artur 22, 226
gryglewski aleksander 190
gryglewski piotr 7
grzegorz XVi 68
grzeluk izydor 226, 228
guazzoni enrico 156, 169
gucci santi 207
guillien 275
guldon zenon 196, 205, 357
gutkowski wojciech 213
guttman 345
guyski marceli 56, 68, 75
haake michał 57
hadziewicz anastazja 204
hadziewicz rafał 70, 178, 179, 181, 200, 
204, 208
hagen theodor 135
halévy F. 95
hass ludwik 68
hauptmann gerhard 96
havelock erik a. 128
hedinger władysław 148
heiman gustaw zob. hejman gustaw
hejman gustaw zob. heiman, heyman 
gustaw
helmer hermann 88
henczel-wróblewska ligia 5, 9, 55, 58, 59, 
63, 357, 363
hendel otto 154
henisz-rębkowska j. zob. rębkowska-
henisz j. 
hermann Franz 135
herrmann curt 165
heyman gustaw zob. hejman gustaw
hindemith karol wilhelm 277, 338
hindemith oswald arno 328
hins kosman 293
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hinz 341
hirszenberg samuel 275, 284, 285
hlond august 61
hodler Ferdinand 34, 35
hoffmann joseph 32
hulewicz Bohdan 147, 148
hulewicz jerzy 26, 141, 147-150
hulewicz witold 148
hurko josif 45
hurtig henryk 272
husslein-arco agnes zob. arco-husslein 
agnes
hyżycka jadwiga 220
ibsen henrik 96
ilˊiński nikolaj stepanović 106
inżynier ratajewicz 293
ittar Benedykt 213
ittar henryk 213
ittner Franciszek 310
ivanova z. p. 107-112, 114
iwanowa zofia michajłowna 42
iwański stanisław 241
izmiestiew iwan 50
jabłoński 293
jabłoński zachariasz s. 177, 178
jachowski maksymilian 69
jackowski j. 192, 303
jackowski-nostitz henryk 71, 139, 140, 147, 
149
jadwiga  127, 128, 217
jakimowicz irena 197-202, 357
jakowlew aleksander 51
jakóbczyk witold 119, 120, 143, 145, 357
jan iii sobieski 126, 128, 208
janarek-kulig krystyna zob. kulig-janarek 
krystyna
janion maria 297
janowski mieczysław 300, 305, 306, 315
janssen 35
jańczak małgorzata 328, 357
japola józef 128
jarnecki michał 336
jaroczyński marian 137, 143
jarońska stefania 203, 204

jaroński Feliks 203, 204
jaroński mieczysław 203
jaroński stanisław 203
jaroński wiktor Bernard donat 203
jarosiński zbigniew 332
jaruzelski 293
jarzyna monika 20, 356
jasieński Feliks 8, 25, 26, 29, 33, 36
jasiński Fr. 293
jasiński m. 297, 361
jasiński stanisław 295, 299, 300, 306, 310, 
315, 318
jasiński włodzimierz 295, 327
jasiński zdzisław 295, 296, 299-304, 315
jaśkiewicz aleksander 173, 176, 178, 179, 
181, 184, 187, 191, 357
jaśko sylwia 294
jawlensky aleksiej 36, 37
jaworska jadwiga 181
jażdżewski konrad 102, 103, 357
jedynak Barbara 119
jeřábek Bedřich 97
jerysz 97
jerzy V 162
jeżewska elżbieta 204
jęczalik szczepan 251
jodłowska róża 204
jolanta Błogosławiona 307-310
jones roger 320
joseph ii 86
jókai mór 88
józef święty 6, 64, 65, 271, 294-303, 305, 
307, 312, 314, 315, 318, 326, 330, 358
jucha zbigniew 257
juhas aleksander 306, 307, 310
juszyński michał hieronim 204
jüttner Franciszek zob. ittner Franciszek
kabacińska katarzyna 147
kacprzak dariusz 31, 33, 36, 357
kaczmarek katarzyna 147
kaczorowski wiktor 224
kadelburg gustav 94
kaemmerer ludwig 165, 136
kahane Filip 264
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kallela-galen akseli zob. gallen-kallela 
akseli
kálmán Balla 91
kálmán emmerich 95
kalman tisza 87, 88
kałążny jerzy 31, 359
kamocki stanisław 188
kandinsky wassily 30, 36, 37
kaniewski ksawery, jan ksawery 179, 181, 
198, 200
kanigowska alfonsa 184, 186, 190, 194
kapsa jarosław 189, 357
karczewski julian 200
kardasz jacek 209, 357
kardasz margarita 294
kariejew nikołaj 45
karłowski 293
karnkowski stanisław 326, 330
karolewska henryka 286, 288, 316
karwowski stanisław 138, 140, 141, 143, 
146
kasiński jan 208
kasparek jan rudolf 251
kasprowicz jan 68, 316
kasprzycki julian 212
kasprzycki wincenty 200
katarzyna ii 103
katzenbogen jakub 275
kawczyński marek 302
kazarin-okulič nikolaj Fomić zob. okulič-
kazarin nikolaj Fomić
kazimierz święty 303, 304, 313
kazimierz wielki 324
kątski apolinary 125, 200
kenig józef 21, 201, 202
kębłowska-ostrowska zofia zob. ostrowska-
kębłowska zofia
kędzierski 293
kędzierski apoloniusz 296, 301
kędziora andrzej 209, 212, 214, 357
kęskiewiczowa karolina 256
khnopff Fernand 35, 36
kiliánová gabriela 86, 357
kiliński józef 306, 307, 310

kim-szacsvai katalin zob. szacsvai-kim 
katalin
kindler helena 281
kindraczuk włodzimierz 259
klarewicz Franciszek 252, 263, 266
kleczyński jan 190
klementowski marian l. 208
klimt gustav 37
klinger max 34, 135
klonowic sebastian 126
klopfer karol 275
kluczewskij Vasilij osipović 102
klukowski zygmunt 213
klupiński Franciszek 341
kluz joanna 248, 265, 356
kmentt max 91, 92
kobierzycki józef 327
kobyliński piotr 324, 345, 348
kobyliński stanisław 168
kobyliński zbigniew 320
kochanowski jan 43, 272, 365
kochanowski jan karol 209
koczarska- Bąk celina zob. Bąk-koczarska 
celina
kohn albin 325
kohte julius 323
koja stephan 34
kokoschka oskar 37
kokular aleksander 58, 200
kolbuszewski jacek 332, 357
kollwitz käthe 135
kolszewski konrad 138, 140
kołodziejczyk ryszard 46, 175, 357
konarski 293
kondraciuk piotr 6, 10, 207, 208, 213, 363
kondratowicz ludwik władysław 
Franciszek zob. syrokomla władysław
konicka-książek hanna zob. książek-
konicka hanna
koniuszko wacław 275, 276
konopczyński walenty 241, 242
konopczyński władysław 301, 357
konopnicka maria 168, 219, 222
konstanty konstantynovič 111
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konstantynow dariusz 23, 358
konti józsef 95
kopaliński władysław 312
kopciński edward 10, 214, 215
kopecký jiří 358, 90
kopernik mikołaj 68, 128, 272, 363
koppel-ellfeldt Franz von 94
korba jan 213, 214
kordecki augustyn 279
kornecki marian 67, 356
korwin-milewski ignacy 24, 25, 29
korzeniowski józef 201, 211
kosiński dariusz 119, 358
kossak juliusz 134, 137, 200, 281
kossakowska-szanajca zofia 246
kossowska irena 67, 296, 298
kossowski łukasz 25, 358
kossowski samuel 186, 200
kostrzewski Franciszek 137, 198, 206, 284
kostuch Bożena 218, 219, 358
kościelniak władysław 296, 302, 358
kościelski Bolesław 146
kościelski józef 144, 145, 148
kościelski władysław 70
kotarbiński l. 186
kotarbiński wilhelm 56, 70, 75
kotsis aleksander 137
kotzebue paweł 40
kovačević igor 20, 88, 358
kowalczewski romuald 275, 277, 281
kowalczuk urszula 332. 360
kowalczyk jerzy 207, 208, 209
kowalewska 42
kowalská eva 86, 357
kowalska samanta 317
kowalski-wierusz alfred jan maksymilian 
zob. wierusz-kowalski alfred jan 
maksymilian
kozak mieczysław 263
kozakiewicz stefan 23, 358
kozanecki tadeusz 288, 289, 292
kozarska kazimiera 273
kozarski karol 340
kozaryn-okulicz małgorzata zob. okulicz-

kozaryn małgorzata
koziej jolanta 309
kozierowski stanisław 148
kozłowska urszula 316
kożuchowska halina 328
krajewski marceli 145
krakowski stefan 180
krasiński ludwik 224
krasiński zygmunt 154
kraszewski j. 337
kraszewski józef ignacy 63, 165, 263, 271, 
326
kraszewski piotr 64
krawczyk jarosław 321, 358
krecsányi ignácz 91, 93
krekovičová eva 86, 357
kremer maria (marianna) 142, 144, 149
kreutzer c. 95
krogulski józef 200
kropiwnicki alfons 200
król anna 33, 36, 358
królikowski dyonizy 137
kruczkowska zofia 35, 358
křupková lenka 90, 358
kruszewski józef wincenty 278
krywult aleksander 8, 33-39, 60, 178, 186, 
278, 280, 289, 291, 292
krywult jan 33
krzan wincenty 251
krzesiński stanisław 210
krzeszko władysław 306, 307, 310
krzyżanowski kazimierz 11, 273, 275-278, 
280-292
krzyżanowski konrad 188
książek-konicka hanna 156, 162, 169, 358
kubacka-gorwecka maria 337, 338, 358
kubalska-sulkiewicz krystyna 294
kubicki jakób 200
kubicki stanisław 147
kubin alfred 36
kubišta Bohumil 37
kucharski 293
kucharski gerard 294, 301, 358
kucz karol 124
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kudelska dorota 5, 8, 30, 34, 36, 297, 298, 
358, 363
kukczyński 293
kula marcin 128
kulesza juliusz 288
kulig-janarek krystyna 33
kulikowski stefan leopold 61
kümpel elinita 62
kunegunda Błogosławiona 303, 304
kunowski stanisław 306, 307, 310
kuprin aleksandr 154
kuropatwiński walerian 182, 183, 194
kurpiński karol 200
kurzawa zofia 146, 147
kušniráková ingrid 97
kuszewski 278
kusztelski andrzej 146, 147
kuźniar stanisław 251
kwiatkowska maria irena 57, 59-62, 64, 
66-70, 358
kwiatkowski władysław 297, 358
kwilecki Franciszek 140, 141, 149
lacombe georges 36
lajcha ladislav 97
lalewicz marian 321
lameński lechosław 5, 8, 15, 17, 358, 364
lampi Franciszek ksawery 58
lampi jan chrzciciel 131
lanckoroński karol 69, 298
laskownicka jolanta 276
laskowski lucjan 293
laslavíková jana 4, 5, 9, 85, 96, 359, 364
lasocki józef aleksander 249
laszczka konstanty 182, 183
lebedev gleb sergeevič 110, 111, 359
leesch johanna 135
lehár Franz 95
leistikow walter 134
lelewel jan paweł 213
lenartowicz teofil aleksander 63-65, 68, 69
lenbach Franz von 134
lengová jana 94
leon X 320
leoncavallo ruggiero 95

lepszy kazimierz 203, 213
lerue adam 127, 181, 194
lessing carl Friedrich 134
leszczyńska ewa 145
leszczyńska urszula 280
leszetycki teodor 152
leśmian Bolesław 26
leśniakowska marta 275
lewandowicz 293
lewicki jan 200
lewkowski 228
libermann max 34
linde samuel Bogumił 320
liniecki 125
lipinsky-episcopo donatella zob. episcopo-
lipinsky donatella
lipinsky siegmund zob. lipiński zygmunt
lipiński karol 62, 200
lipiński zygmunt 56, 62, 63, 75
lipski wojciech 120, 121, 126, 129, 344
lisiecki Florenty 122
lisiecki józef 334
loewi wł. 280
lomnitzer Victor 157, 169
loos adolf Franz karl Viktor maria 32
lortzing a. 95
lubelski j. 272
lubierzyński Franciszek 141, 142
lubomirscy, rodzina 19, 220, 245
lubomirska izabela 246, 266
lubomirski kazimierz 200
lukácsy sándor 95
lurkowski mieczysław 228
luty-melbechowska aleksandra zob. 
melbechowska-luty aleksandra
lützow carl 34
ładnowski aleksander 124
łaszczyński Bolesław 56, 69, 75
ławniczakowa agnieszka 25, 145, 359
łącka izabela 51
łączkowska Felicja 316
łempicka leokadia 275, 277, 278, 285
łepkowski józef 200, 202, 322
łokczeski 52
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łoza stanisław 249, 359
łukaszewicz maksymilian 120
łukaszewska- daranowska joanna zob. 
daranowska-łukaszewska joanna
łukomski stanisław 143
łuszczkiewicz władysław 310, 314, 323, 
326
łuszczykiewicz piotr 120
maciałowicz Franciszek 278
maciejewski jarosław 119
madajczyk czesław 68
madeyski antoni 56, 59, 72, 75
madeyskich, rodzina 57
majerski stanisław 255, 266
majewska-maszkowska Bożena 246
majewski karol 208
majewski paweł 128
majkowski hilary 138-140, 142
majnert józef 200
makart hans 33
makowiecki andrzej 217
makowska urszula 146, 147, 274, 275, 280
malczewski jacek 25, 34, 36, 141, 145, 146, 
149, 188, 276, 297, 298, 358
maleszewski tytus 131, 272
malewicz kazimierz 38
malicki teofil 300, 315
malinowski adam 280
malinowski jerzy 23, 70, 204, 359, 365
maliński paweł 200
małgorzata 152
małusecki Bogusław 6, 10, 151, 158, 159, 
364
małyszko stanisław 314. 340, 359
mamelok 279
mamelok Filip 293
manca joseph 348
manet Édouard 34
maniakowska-sajdak anna 6, 10, 216, 230, 
233, 239, 365
mann tomasz 354, 355
mannová elena 86
marcinkowski karol 120, 144, 145
marcinkowski władysław 140, 141, 143, 149

maria kazimiera 208
maria theresia 86
markiewicz alojzy janusz 144
marschall Brigitte 88
marschner h. 95
marszałkiewicz stanisław 200
martini małgorzata 25
martynowski Franciszek ksawery 190
maruszewska katarzyna 306, 307
mascagni pietro 65
masłowski stanisław 272, 291
massalski adam 196, 205, 357
maszkowska-majewska Bożena zob. 
majewska-maszkowska Bożena
matejko jan 25, 137, 145, 147, 204, 296-298, 
329
maurin-Białostocka jolanta 57, 60, 144, 178, 
179, 186, 275, 280, 295, 359
mazan leszek 53
mączyński Franciszek 184
mączyński józef 184, 185, 192
mączyński mateusz 178, 184
mączyński paweł 178
meducka marta zob. pawlicka-meducka 
marta
mehoffer józef 140, 145-147, 149, 189, 190, 
194, 214, 297, 298, 304
meissner 279
meissner czesław 148
melbechowska-luty aleksandra 186, 275, 
278, 280
melcer Bronisława 348
menzel adolph 134
merkel 292
merkel jan 282
merkel jerzy 38
metody 69
meyer a. 346
meyerbeer g.95
meyerbeer wilhelmina zob. reich 
wilhelmina
męcina krzesz józef 147
mętrak dorota anna 6, 10, 196, 365
michajłow wasyl 52



378

michałowska helena 197, 359
michałowski lucjan 140, 141, 149
michałowski piotr 136, 137, 200
michałowski przemysław 69, 72, 143, 145
michl 279
michno jan 251, 252
micke-Broniarek ewa 284
mickiewicz adam 4, 18, 38, 55, 59, 63, 64, 
67-69, 125, 152, 154, 168, 201, 216, 264, 
271, 283, 317, 332, 356, 363, 365, 366
miecik-skalska lija zob. skalska-miecik 
lija
mielżyńska konstancja 141
mielżyński seweryn 131
mikocka-rachubowa katarzyna 67, 146, 
187, 275, 280
mikołaj i 104, 210
mikołaj święty 6, 11, 294-296, 300, 305-
310, 313, 317, 318, 326, 328, 329, 334, 339, 
344
mikulski 293
milewska aniela 352
milewski-korwin ignacy zob. korwin-
milewski ignacy
milke 279
milke alf 293
miller karol 179
millöcker karl 94
miodońska Barbara 68
mirecki Franciszek 200
mirecki kazimierz 186
mistrík miloš 89
mitric olimpia 5, 9, 79, 365
mniewski kazimierz 292
modenstein dawid 275, 276
modrzejewska-mrozowska ksenia zob. 
mrozowska-modrzejewska ksenia
modzalevskij Boris lˊvovič 103
mois van 36
mojžišová michaela 98
molenda halina 120
molenda piotr 5, 9, 119, 120, 123, 365
molik witold 31, 359
moll oscar 135

mollwo-oesterreicher marianne zob. 
oesterreicher-mollwo marianne
monet cloude 34, 35, 135, 136
moniuszko stanisław 200
moraczewska Bibianna 127
moraczewski jędrzej 127
moraczyński jan 200
morando Bernardo 207, 215
morariu leca 80, 83, 359
morariu Victor 82, 84, 359
moravčíková henrieta 86
morawińska agnieszka 217
morawski kazimierz 55
morawski piotr 20, 356
morris william 323
morsztyn jan andrzej 208
mosonyi károly 91
mościbrodzka-derecka ewa 295
motte władysław 143
motty marceli 123
mozart wolfgang amadeus 95
mrozowska-modrzejewska ksenia 218, 221
mróz stanisław 53
mucharski arkadiusz 275
muczkowski józef 324
mukułowska dora 139, 141, 144, 149
mulczyński jarosław 6, 9, 13-133, 135-140, 
143-145, 365
müller 293
munch edvard 35
mycielskich, rodzina 59, 125
mystkowski 293
myszkowski kaz. 293
myśliński kazimierz 207
nagajewski 293
namysłowski karol 10, 212, 215, 356
narębski lech 302, 305
naročnickij m. i. 103
narutowicz gabriel 68
nelli alessandro 67
neron 69, 153, 154, 157, 158
nestroys johann 94
niculică alis 80-84, 359
niedzielska 306
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niedzielski szymon 333
niejełow mamont wiktorowicz zob. dalskij 
mamont wiktorowicz
niemojowski jan nepomucen 120, 126, 129
niemojowski ludwik 349
niesiołowska-rothertowa zofia 280
niewiadomska-walczak agata zob. walczak-
niewiadomska agata
niwiński 293
norblin jan piotr 131
norwid cyprian kamil 200
nostitz-jackowski henryk zob. jackowski-
nostitz henryk
nowaczyk jan 299
nowak joanna 145
nowak juliusz (właśc. nowak-dłużewski 
juliusz) 199
nowak stanisław 174, 182, 191, 192, 194
nowakowski 228
nowakowski józef 200
nowicki jan 142
noworol jan 258, 267
nowowiejski antoni julian 298, 299, 359
noyszewski-piołun stanisław zob. piołun-
noyszewski stanisław
oborny aneta 203-205, 359
odescalchi liwiusz iii erba 57
odescalchi zofia katarzyna 57
odorowski waldemar 20, 21
odrzywolski sławomir 255, 266, 306, 307, 
329
oesterreicher-mollwo marianne 308, 312
oettingen urszula 51, 196, 359
offenbach jacques 94
ojrzyński jacek 288, 359
okulič-kazarin nikolaj Fomić 114
okulicz-kozaryn małgorzata 297, 359
okuń edward Franciszek 56, 61, 67, 68, 75
olbrychtowa kazimiera 247, 250-252, 255, 
262
oleszczyński antoni 200
oleszczyński seweryn 200
oleszczyński władysław 18
olszewski daniel 175

olszewski jan 277
olszyński marcin 21, 181
omilanowska małgorzata 64
ong jackson walter 128
oniskowa alicja 26
onisków zbigniew 26
oraczewski 293
ordon julian konstanty 69
ordyński ryszard 156, 169
orliński władysław 306, 307, 310
orłowski aleksander 131
orynżyna janina 176
orzakiewicz gabriel 261, 267
orzechowski 345
oskierka władysław 284
osterhammel jürgen 31, 32, 359
ostrowska-kębłowska zofia 147
ostrowski aleksander 50, 51
ozaist-przybyła anna 6, 10, 216, 230, 235, 
236, 365
ozierow Borys 53
ozierow jelizawieta 53
pablos-gómez Beatriz zob. gómez-pablos 
Beatriz
paczoska ewa 332, 360
pailleron edouard 94
pajor emília 97
pajzderska kazimiera 140, 141, 149
pajzderski nikodem 139, 140
palacz kazimierz 141, 
pancer Feliks 200
pankiewicz józef 35, 145
papiewski zygmunt 280
parczewscy, rodzina 126
parczewska melania 327
parczewski alfons 11, 326-328, 331, 356
parys piotr 209
paterak marta 255
patowski 293
pavelescu stefan 82, 84, 359
paweł aleksandrovič 111
pawlas eugeniusz 26
pawlas janina 26
pawlina-meducka marta zob. meducka 
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marta
pawłowska aneta 285, 288, 289
pawłowska- puciata jadwiga zob. puciata-
pawłowska jadwiga
pawłowski 293
pawłowski j. 190
pazdur jan 196, 199, 205, 360
pazzi enrico 64
pągowska aniela 220
pechstein max 135
pechtol maria 89
pelc edward 247, 250-252, 255, 256, 262
pelc Franciszek 252
pelc jan 252, 262
pelc tomasz 250, 252
pelc władysław 252
pełczyński 293
penny nicholas 320
perdzyński jan 275, 284
peszka józef 30, 131
peszke adam 31, 359
pęczarski Feliks 200
pękosławski 293
piątkowski henryk 180, 284, 285
piechowski wojciech 190
pielas magdalena 64
pieścikowski edward 119, 360
pilichowski leopold 275, 285
piłsudski józef 53, 189, 248, 257, 262
piniński jerzy 322
piołun-noyszewski stanisław 204
piotr wielki 103
piotrowska magdalena 119, 124-126, 360
piotrowski antoni 187, 190, 280, 283, 284, 
290, 291
pissarro camille 135
pius X 299
piwarski jan 200
piwkowska anna 216, 217
piwkowski włodzimierz 218, 239, 360
piwocki ksawery 201, 360
plersch jan Bogumił 131
pliniusz starszy 55
plota jacek 295, 301, 358

płażewska magdalena 33
płażewska maria 289
płażewski jerzy 156, 360
płócienniczak dominika 5, 9, 101, 366
pociecha michał 280
podczaszyński Bolesław 200
podesti Francesco 70
podkowiński władysław 145
podlewski s. 125
pogorzelska joanna 38
pol wincenty 311
polanowska jolanta 145, 278, 284
polanowski edward 290, 333, 336, 360
polgár károly 91
połowcov a. a. 106
poniatowski józef 128
popiel paweł 322
popiel tadeusz 147
popowski stefan 274
poprzęcka maria 37, 143, 276, 360
poraj-pstrokoński stanisłąw zob. 
pstrokoński-poraj stanisław 
porumbescu ciprian 80, 82-84, 359
pospieszny kazimierz 306
pospischil marie 97
poświkowa Bronisława 184, 186, 275, 281
potocka elżbieta 266
potocki alfred 258, 260
potocki artur 322
potocki roman 256, 265-267
potockich, rodzina 67, 220, 245, 250, 322, 
362
prasoł kazimierz 263
preger 281
preger 293
preizner jan 241
prianisznikow w. 50
prinke rafał t. 57
procajłowicz antoni146
prohorov aleksandr mihaiłovič 106
prokopiuk jerzy 308
pronaszko zbigniew 141
prosnak jan 203
proszowski Baltazar józef 184, 187, 188, 192

https://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Penny


381

proudhon pierre-joseph 348
prus Bolesław 219, 243
prusinowski aleksy 126, 127
pruszkowski tadeusz 20, 285
pruszyński andrzej 66, 285
pruszyński jan 321, 360
pruszyński strzeżymir 275, 276
prutčenko mihaił Borisović 108, 110, 111
przechadzki wincenty 342, 343
przedpełski Franciszek 339
przegon wojciech 213
przesmycki zenon 36
przestrzelski Franciszek 259
przybylski ignacy 340
przybylski wacław 275-278, 281, 282
przybyła-ozaist anna zob. ozaist-przybyła 
anna
pstrokoński-poraj stanisław 73, 277
ptaszyński konstanty 211, 212
puacz józef 275
puchalska-seweryn danuta zob. seweryn-
puchalska danuta
puchała Bożena 175
puciata-pawłowska jadwiga 204
puffke marian 142, 149
pulherov i.m. 108
pusch robert 344
putiatycki ludwik 121
Quast Ferdinand von 323
rachubowa- mikocka katarzyna zob. 
mikocka-rachubowa katarzyna
raciborski józef 294, 295, 299, 300, 302, 
330
raczyński edward aleksander 8, 25, 29, 33, 
145, 359
raczyńskich, rodzina 146, 220, 322
radwan józef 327
radziwiłł aleksandra 239
radziwiłł andrzej walenty 239
radziwiłł aniela 239
radziwiłł antoni 125
radziwiłł Barbara 239
radziwiłł helena 237, 239
radziwiłł jerzy 67, 222

radziwiłł krystyna 239
radziwiłł maria 217, 239
radziwiłł michał hieronim 239
radziwiłł michał piotr 6, 10, 216-219, 239, 
240
radziwiłł róża 239
radziwiłł zygmunt 229
radziwiłłów rodzina 216-218, 225, 225, 238, 
239, 241, 322, 360
radziwiłłówna maria 239
rafael właśc. raffaello santi lub raffaello 
sanzio 69, 271, 320
raimund Friedrich 94
rákosi Viktor 95
ranson paul 36
rapacki józef 284, 285
rastawiecki edward 131, 199
raszewska jarosława 20, 316
ratajewicz 293
ratajewicz Feliks 211
ratajski cyryl 148
rátkay lászló 95
raul emanuel 91, 92
rawicz witanowski michał 292, 330
redin e. k. 113
redl alfred 151
reich wilhelmina zob. meyerbeer 
wilhelmina
reichard Franciszek 262, 267
reichmann theodor 97
reinhardt max 89
rejman antoni 71
rejman euzebiusz 178
reklewski kazimierz 183, 190, 191, 194, 
195
relle iván 91, 92
rembrandt harmenszoon van rĳn 276
renoir auguste 135
repphan emil 272, 279, 346
repphan paweł 293
rezler marek 272
rębkowska-henisz j. 280
rębowski 293
richter c. 346
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riegl alois 321, 358
rodin auguste 135
rodionov 106
rogowska helena 220
rogoziński-szolc stefan zob. szolc-
rogoziński stefan
rok regina 176
rosendahl 346
rosenzweig warren 88
rossi pascal 280
rossowski władysław 278
rostworowski emanuel 200, 314
roszkowska wanda 208
roth anna 271
rothertowa-niesiołowska zofia zob. 
niesiołowska-rothertowa zofia
rozenbach mechel 257
rozenfeld karol 191
rożek marcin 141, 149
rubens peter paul 271, 325, 329
rubinstein anton 52
rubiszetejn nikołaj leonidovič 103
ruciński kazimierz 141, 147, 148
rudkowski 280, 285
rudlicki władysław 187, 188, 191
rudomicz Bazyli 208
rudziński stanisław 295, 298, 299, 301, 306, 
310, 314-316, 318
rumancev nikolaj petrovic 103
ruskin john 321, 323
ruszczyc Ferdynand 140
ruszczyńska teresa 302
ruszczyński stanisław 141
ruszkowski andrzej 272
ruzamski marian 26
rybicka-dobrzyńska ludwika zob. 
dobrzyńska-rybicka ludwika
rybnikow paweł 49
rydel ludwik 211, 316
rygier teodor 18, 56, 75
rymarkiewiczowa Felicja 327
rysz joachim 52
ryszkiewicz andrzej18, 19, 22, 25, 286, 288, 
322, 360

ryszkiewicz józef 278, 279, 282, 290, 291, 
292
rytel grzegorz 265
rzepicha 297
rzepiszewski jakub 50, 205
sachowicz jacenty 325
saharov m.s. 107
sajdak-maniakowska anna zob. 
maniakowska-sajdak anna
sajuszkina maria iwanowna zob. dolina 
maria iwanowna, zob. gorlenko maria 
iwanowna
sand george 211
sanguszkowie, rodzina 19
sardou Victorien 94
sarnowski stanisław 328
sas-zubrzycki jan 259, 266, 267
satco emil 81, 82, 84
sawa Bogumił 213, 360
sawicki 224
sawicki walery 306, 307, 310
schiller Friedrich 51, 96
schner oswald 346
schnitzler arthur 96
scholtz emil 335, 336
scholtz teodor 336
schonlau anja 90
schönthan Franz von 94
schouppe alfred 200
schrama alois hans 31
schramm tomasz 129
schubert Franz 52
secki 124
segantini giovani 34
serdeczny Bogusz 348
serkowski ignacy 250, 256-258, 262, 264
sérusier paul 36, 37
setkowicz adam 278
settis salvatore 320
seurat georges 36
sevangini angelin 275
seweryn tadeusz 280
seweryn-puchalska danuta 21
sętowski juliusz 189, 191
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shakespeare william 96
siemieński lucjan 127
siemiradzki henryk 56, 57, 60, 66, 67, 70, 
75, 137, 177, 205, 280
siemiradzki tomasz 205
siemiradzkich, rodzina 57
sieniawska zofia 142, 149
sienkiewicz henryk 59, 60, 67, 151-157, 
164-169, 360, 361
siennicki władysław 211
sierakowski sebastian 200
siergiej aleksandrovič 104, 111
sikorski z. 302, 304
sikorski-Brzuchal andrzej zob. Brzuchal-
sikorski andrzej
silvestre ludwik de 208
sisley alfred 135
siurawska ewa 323
siwicki józef 123, 126, 129
skalska-miecik lija 59
skalski 224, 225, 227, 228
składkowski marcin 341
skupiński 293
slevogt max 135, 136
sławińska gabryś monika zob. gabryś-
sławińska monika
sławska aniela 302
słonczyński wojciech 200
słowacki juliusz 21, 68, 154, 168, 252, 363
słowiński lech 119
słаwianskij dmitrij aleksandrowicz właśc. 
agreniew dmitrij aleksandrowicz 47
smogulecki stanisław 147
smokowski wincenty 200
smolikowski jan 200
smolinoj s. g. 113
smorodinow wasilij grigoriewicz 43, 44, 
47, 51
smuglewicz Franciszek 131, 322
smuglewicz łukasz 208
sobalski Franciszek 175, 176, 180
sobański marian 296
sobczak-waliś monika 337, 338, 358
sobczyński jan nepomucen 11, 296, 299-

301, 305-307, 309, 326-329, 331, 361
sobeski michał 148
sobolewski piotr 302, 360
sokołowska zofia 152, 167
sokołowski jakub 200
soldaty adam 251
sonka 328
sonnenthal adolf 97
sosnowski oskar 200, 364
sowiński 293
sroczyńska Bogumiła 213
stachel peter 96
stachowicz michał 200
stachyra karol 251
staff leopold 68
stanilewicz karolina 230
stanisław august poniatowski 322
stanisław Biskup 246, 255, 304
stanisławski jan 140, 190, 194
stanisławski józef 325
stankiewicz aleksander 56, 58, 59, 75
stankiewiczówna zofia 186
staszic stanisław 196
stattler henryk 63, 200
stattler wojciech korneli 63
stawecki edward 324, 331
stawiński edmund 324, 325
stefan Batory 108, 110
stefan wielki 79, 82
stefański kazimierz 340
stefański krzysztof 7, 306
stepanskij aleksandr davidovič 104, 105
stępień halina 296, 300, 360
stępień wojciech 277
stępień zyta 247
stępnik krzysztof 36
stobiński Feliks 211
storożenko andriej 197
strauss johann 94
striemouchow piotr 42
striemouchowa zofia aleksandrowna 42
stroganow sergiej gregorewicz 323
stronczyński kazimierz 322, 323
strossmayer juraj 70
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strzałkowski jacek 288, 360
strzyżowski Franciszek 211
stuck Franz von 134, 283
studziżba Beata 304
stumpf ludwik 46
sturm adolf 345, 346
styka jan 137
sucharkiewicz katarzyna 6, 10, 173, 189, 
361, 366
suchocka d. 277
suchocki wojciech 135, 361
suchodolski january 197, 200
suchodolski zdzisław 276, 277
sudermann hermann 96
sulkiewicz-kubalska krystyna zob. 
kubalska-sulkiewicz krystyna
suponiew awdij 50
suppé Franz von 94
suska julia 220
suski andrzej 298
swiedomski aleksander 70
swiedomski paweł 70
sygietyński antoni 22
syrokomla władysław zob. kondratowicz 
ludwik władysław Franciszek
szachówna maryla 297, 303, 361
szacsvai-kim katalin 88
szadkowski józef 304, 305, 314, 315
szafnicki józef 274, 326, 345
szamotulski 279
szampanjer n. 51
szanajca-kossakowska zofia zob. 
kossakowska-szanajca zofia
szaniawski józef 324, 325, 331
szatko stanisław 307, 310, 313
szatkowski w. 277
szczawińska elżbieta 60, 181
szczegłow iwan 51
szczepaniak andrzej 217, 218, 220
szczepankiewicz Bronisław 272
szczepanowski stanisław 125
szczepański 293
szczepański jerzy 196
szczerba adrianna 101, 323

szczygieł mirosława 180-182
szczygliński stanisław 191
szela jakub 123
szembek jerzy józef elizeusz 298
szendrey mihály 91
szermentowski józef 198, 206
szewczyk Feliks 220, 241
szigligeti ede 95
szmygin Bogusław 321, 361
szmyt kazimierz 141, 142, 149
sznapik adrianna 323
szolc-rogoziński stefan 335, 336
szolc kazimierz 293
szopa ryszard 298
szopę zob. chopin Fryderyk
szostek andrzej 309
szturm adam 325
szubert piotr 66
szukalski stanisław 26, 364
szulc marcin 248, 259
szulc stefan 40
szwarc andrzej 49
szykuła-Żygawska agnieszka 211
szymanowski wacław 177
szymańska Beata 332
szymczyński jan 179
szymel julian 251
szyndler pantaleon 180, 181, 187, 194
szyszka Bogdan 209, 214
śladowski wojciech 295
ślesiński władysław 322
śliwińska katarzyna 31, 359
święcicki heliodor 148
święcki wojciech 174, 200
tabacchi tytus 288
tabaka anna 6, 294-296, 302, 311, 314, 327, 
330, 361-363, 366
taborski roman 217
tadeusiewicz hanna 300, 361
tadolini adamo 68
talowski teodor 255, 266
tancer jozef 85, 86, 361
tarnowscy, rodzina 19
tatarkiewicz władysław 315
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tatula Franciszek 142, 149
tcaciuc-albu nicolae zob. albu-tcaciuc 
nicolae
tetmajer jadwiga 297
tetmajer włodzimierz 296, 297, 317, 318, 
328, 329
ther philipp 87, 96
thiele stanisław 219, 229
thimig hugo 97
tiepolo giovanni Battista 187
tiffany louis comfort 145
tintoretto domenico 207
tiunin konstanty 302
tłoczyński apolinary 124
toliszewski, vel goliszewski 349
tolkemit zofia wanda 68
tomala janusz 301
tomaszewski-Bończa nikodem zob. Bończa-
tomaszewski nikodem
tomkiewicz władysław 208
tomkowicz stanisław 207, 208, 322
tomkowska anna 234
tondos Barbara 315, 361
tondos stanisław 280
toorop jan 35
topolski jerzy 69, 357
tournelle Franciszek 326
tóth ede 95
tracewski wacław 275, 277, 284
trapszo tekla 33
trębacz maurycy 280
tripplin teodor 325
trojanowski edward 317
trümpi Fritz 88
trynkowski józef 225, 228, 229, 233
trzebiński marian 68
trzeciakowski lech 119
tschinkiel gustaw 346
tshoepe wilhelm 306, 307, 310
tumidajski tadeusz 262
turteltaub alter 249, 257
tuwim julian 152
twain klara 152
twain mark 152

twardowska maria 177
tymieniecki seweryn 324, 326, 327, 331
tyrolt rudolf 97
tyrowicz marian 213
uberman stanisław 251
uhera-chrudzimska katarzyna zob. 
chrudzimska-uhera katarzyna
ulatowski kazimierz 138-140
urbański teodor 200
uvarov aleksjej sergiejević 105, 110, 111
Vasilëv ivan ivanović 107, 109
Velˊtman aleksandr Fomič 103, 114
Verdi giuseppe 51, 59
Viniegra salvador 34
Viollet le duc eugéne emmanuel 321
Vogel zygmunt 322
Volkov sergiej 108
waehner 293
wagner aleksander 296
wagner jeremiasz 340
wagner richard 96
wajda andrzej 25
walczak-niewiadomska agata 300, 306, 
329, 361
walczak krzysztof 4, 300, 305, 317, 325, 
336
waliś-sobczak monika zob. sobczak-waliś 
monika
walter minna 97
wańka danuta 73, 272, 300, 317, 327, 361
warchałowski jerzy 317
warchałowski walerian 218
warkoczewska magdalena 17, 134, 361
wastkowski Franciszek 280, 285
weber carl maria von 52, 385
wechsler a. 346
weigt karol 279
weis 293
weiss wojciech 26, 140, 141, 145
wejchert witold 277, 281, 284
weloński pius 56, 66, 67
westfal karol 327
wędrychowski gabriel 205
wędzki andrzej 72
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whistler james mcneill 36
wickhoff Franz 321
wiech stanisław 5, 9, 40, 47, 51, 366
wiercińska janina 182, 186, 296, 301, 361
wierusz-kowalski alfred jan maksymilian 
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