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Abstract: Prof. Andrzej Ryszkiewicz (1922–2005), an 
art historian and Varsavianist, was a distinguished rese-
archer and an expert in the Polish painting, in French and 
Polish artistic relations and in the 18th and 19th century 
cultural art scene. Furthermore, he was a respected te-
acher and educator of several generations of Polish art 
historians, a renowned specialist in the history of Polish 
art collecting, and a consummate art collector himself. 
For decades, his publications have served as the primary 
reference for researchers dealing with art collecting and 
collectors themselves. The Professor’s outstanding achie-
vement involves “Katalog kolekcjonerów polskich XIX i XX 
wieku” (Catalogue of Polish 19th and 20th Century Art 
Collectors) (hereinafter: the “Catalogue”) started in 1978 
in co-operation with the Museology Department of the 

Historical Monuments Documentation Centre. The Cata-
logue was meant to be the preparation for a publication 
entitled “Informatorium do dziejów muzealnictwa i kolek-
cjonerstwa polskiego” (On History of Polish Museology 
and Art Collecting).

Until 2011, the Catalogue existed as a set of catalogue 
fiches (approx. 6,100). It was divided into two sub-catalo-
gues. The first was an index of names of collectors where 
fiches contained last names of the collectors, presented 
in an alphabetic order, and a reference to a location whe-
re their collection was held. The second index was the 
index of locations, also alphabetically listed, in which un-
der the name of the location where the collection was 
held, the surname of the collector was repeated. It was 
followed by the information as to what the collector col-
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lected, and with bibliographical references in which the 
information on the given collection could be found. For 
objective reasons, the aforementioned “Informatorium” 
has never been prepared for publication. The Catalogue 
was accompanied by the bibliography, prepared by Prof. 
Ryszkiewicz.

In 2011, once the Catalogue had been moved to the 
National Institute for Museums and Public Collections, its 
electronic version in the form of an Excel database (with 
3,049 records) was prepared with a view to archiving and 

digitalising it and for its future potential development for 
purposes related to the Institute’s statutory activities. The 
Excel version represents in extenso the information from 
the fiches and it can be consulted upon a request filed with 
the Institute. Similarly as the original fiche-based Catalo-
gue, this version, in a modern and user-friendly form, can 
serve as a starting point for further search for researchers 
interested in the Polish art collecting, and it can act as a so-
urce of information helpful in more advanced analyses and 
syntheses.
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Profesor Andrzej Ryszkiewicz (1922–2005), historyk sztuki, 
warszawiak, był wybitnym badaczem i znawcą malarstwa 
polskiego, francusko-polskich związków artystycznych 
oraz kultury artystycznej XVIII-XIX wieku. Przez wiele lat 
pełnił funkcję wicedyrektora i dyrektora Instytutu Sztuki 
PAN w Warszawie. Był profesorem KUL, cenionym dydak-
tykiem, mistrzem i wychowawcą kilku pokoleń polskich 
historyków sztuki, a także wybitnym znawcą dziejów ko-
lekcjonerstwa polskiego i wytrawnym kolekcjonerem. 
Z wielką pasją zbierał ekslibrisy oraz przedmioty codzien-
nego użytku powstałe na przełomie XIX i XX w., a zwłasz-
cza secesyjne wyroby rzemiosła artystycznego i przepięk-
ne secesyjne szkło artystyczne, które do pewnego czasu 
pogardzane, „odkryte” zostały przez Profesora, jako cenne 
dla zbieraczy. 

Andrzej Ryszkiewicz – znawca i propagator kolekcjoner-
stwa, był autorem wielu tekstów z tej dziedziny, które od 
dziesięcioleci są podstawową literaturą dla badaczy kolek-
cjonerstwa i samych kolekcjonerów. Dzisiaj, wszyscy oni, 
penetrując Internet w poszukiwaniu prac na temat polskich 
zbiorów kolekcjonerskich, trafiają na informacje o pasji 
zbierackiej Profesora, na jego publikacje, a także – w roz-
maitych notach o Profesorze – na zdanie, że […] Wielką za-
sługą profesora jest opracowanie katalogu kolekcjonerów 
polskich XIX i XX w., który przechowywany jest w Ośrodku 
Dokumentacji Zabytków w Warszawie1.

Ośrodek Dokumentacji Zabytków (ODZ) nie istnieje już 
od 2003 roku. W wyniku połączenia z Ośrodkiem Ochrony 
Zabytkowego Krajobrazu (OOZK) został wówczas przekształ-
cony w Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 
(KOBiDZ), który z kolei w 2010 r. przekształcono w Narodo-
wy Instytut Dziedzictwa (NID). 

Wspomniany wyżej „Katalog Kolekcjonerów Polskich XIX 
i XX wieku” (dalej Katalog) został przeniesiony w 2011 r. 
z NID do utworzonego w marcu tego roku, Narodowego In-
stytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ), będące-
go kontynuatorem, ale także spadkobiercą Działu Muzeal-
nictwa ODZ; NIMOZ przejął wszelkie kompetencje związane 
z działalnością muzeów w Polsce.

Wracając do historii – w 1978 r. prof. Andrzej Ryszkiewicz 
zawarł z Działem Muzealnictwa, funkcjonującym w ówczes-
nym ODZ, umowę na dokonanie ekscerpcji z książek i czaso-
pism dot. dziejów muzealnictwa i kolekcjonerstwa polskie-
go2. Praca ta miała być przygotowaniem do publikacji pt. 
Informatorium do dziejów muzealnictwa i kolekcjonerstwa 
polskiego.

W wyniku realizowania umowy powstał Katalog – zbiór 
fiszek katalogowych (ok. 6100), podzielonych na dwa pod-
katalogi: 
• pierwszy z nich (3049 fiszek) to indeks osobowy kolek-

cjonerów – na fiszkach zapisane są, w układzie alfabe-
tycznym, nazwiska kolekcjonerów, a także odniesienie do 
miejscowości, w której znajdowała się ich kolekcja;

• drugi (także 3049 fiszek) – jest nim indeks miejscowości, 
także w układzie alfabetycznym, na fiszkach, pod nazwą 
miejscowości, w której znajdowała się kolekcja, powtó-
rzone jest nazwisko kolekcjonera, po nim – informacja 
o tym, co kolekcjoner zbierał, na końcu widnieje zapis 
pozycji bibliograficznych, w których można znaleźć infor-
mację o tej kolekcji.
Tekst na fiszkach pisany był: albo na maszynie, albo – 

w znakomitej większości – widnieje na nich odręczne pismo 
prof. Andrzeja Ryszkiewicza lub Beaty Pawłowskiej-Wilde, 
wieloletniej szefowej Działu Muzealnictwa ODZ, współpra-
cującej z prof. Ryszkiewiczem przy porządkowaniu Katalogu. 

Oba zbiory fiszek (podkatalogi) umieszczone były w ty-
powych dla lat 80. XX w., bibliotecznych, drewnianych szu-
fladkach katalogowych i w takiej formie przetrwały 33 lata. 
Mimo wielokrotnych reorganizacji instytucji, zmiany ich sie-
dzib i w 2003 r. likwidacji Działu Muzealnictwa, fiszki ułożo-
ne w szufladkach przetrwały w niezmienionym układzie do 
ostatniej – miejmy nadzieję – przeprowadzki z NID do NI-
MOZ w 2011 roku. Instytucje przechowujące Katalog zadba-
ły o to, aby nie dokonano w nim żadnych zmian – w bardzo 
rzadkich przypadkach kolejność fiszek w obrębie danej szu-
fladki była pomylona. Można zaryzykować przypuszczenie, 
że prof. A. Ryszkiewicz byłby zadowolony ze skrupulatności 
opiekunów tego małego fragmentu jego spuścizny. 

Wymienione w umowie ODZ z prof. Ryszkiewiczem In-
formatorium do dziejów muzealnictwa i kolekcjonerstwa 
polskiego nigdy nie zostało przygotowane do druku. Jako 
młody pracownik − podjęłam pracę w Dziale Muzealni-
ctwa ODZ niedługo po skończeniu studiów na UW − zasta-
łam Katalog już jako zbiór zamknięty, skończony, który nie 
miał być kontynuowany, choć zapewne można by, bazując 
na ówczesnym piśmiennictwie, uzupełniać go kolejnymi 
nazwiskami kolekcjonerów i informacjami o ich zbiorach. 
Powodów takiego obrotu spraw było kilka, a jeden z nich, 
bodaj najważniejszy, to brak zgody żyjących kolekcjonerów 
lub ich spadkobierców na upublicznienie informacji (nawet 
tak ogólnych) o ich kolekcjach i miejscu przechowywania! 
Czy tak było faktycznie – dziś trudno dociec!
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„Katalogowi Kolekcjonerów Polskich XIX i XX wieku” towa-
rzyszy sporządzona przez prof. A. Ryszkiewicza bibliografia 
wydawnictw – książek, czasopism oraz druków ulotnych doty-
czących muzealnictwa i kolekcjonerstwa polskiego, z których 
Profesor dokonywał ekscerpcji. Bibliografia liczy 68 pozycji 
– publikacji, których tytuły zostały zapisane przez Profesora 
skrótami, gdyż występują w Katalogu często i procent ich po-
wtarzalności w cytowaniu literatury dotyczącej kolekcji jest 
duży.

Ponieważ Katalog prof. Ryszkiewicza stanowi bezcenne 
źródło informacji dla badaczy polskiego kolekcjonerstwa, 
pragnąc uchronić zbiór informacji z fiszek przed zniszczeniem 
(zanikające pismo odręczne lub maszynowe, nietrwały mate-
riał i przestarzała forma), w 2011 r. rozpoczęłam prace przy 
tworzeniu jego wersji elektronicznej. Została zbudowana pro-
sta baza danych w postaci tabeli w EXCELU, w którą wpisano 
wszystkie dane z fiszek. Tabela zawiera dane o 3049 kolek-
cjonerach, a więc jest w niej 3049 rekordów, każdy z nich ma 
4 kolumny, w których kolejno znajdują się następujące infor-
macje:
• nazwisko i imię kolekcjonera, tytuły: rodowy, inne (jeśli po-

siadał), czasem data śmierci – w układzie alfabetycznym wg 
nazwisk;

• nazwa miejscowości, w której znajdowała się kolekcja;
• hasłowy opis zawartości kolekcji;
• bibliografia dotycząca kolekcjonera lub jego kolekcji.

Zasadą, która została przyjęta przy wprowadzaniu infor-
macji z fiszek do wersji elektronicznej, było zachowanie in 
extenso zapisów stosowanych przez prof. Ryszkiewicza – stąd 
m.in. powtórzenie z fiszek bardzo hasłowego opisania rodzaju 
obiektów kolekcjonerskich, np. sztuka, starożytności, arche-
ologia, numizmatyka, itp., ale także: obrazy polskie, medale 
pamiątkowe, polonica, czasem obrazy konkretnego malarza 
albo dokładna liczba obiektów jakiegoś zbioru, np. 3100 map. 

Można powiedzieć, że wersja elektroniczna Katalogu jest do-
kładnym odzwierciedleniem jego wersji „fiszkowej”, bez ja-
kiejkolwiek ingerencji osoby wprowadzającej dane do bazy, 
bez interpretacji danych, bez ich uzupełniania czy poprawia-
nia. Utrwalenie rzeczonej dokumentacji katalogowej w formie 
elektronicznej wynikało z dbałości o zachowanie Katalogu, 
jego archiwizację, digitalizację oraz ewentualne opracowa-
nie na potrzeby związane ze statutową działalnością NIMOZ. 
Podjęte działania miały też na celu jego rozpowszechnienie 
poprzez umożliwienie zainteresowanym przeprowadzenia 
kwerendy na miejscu, w NIMOZ, przy zastosowaniu ogólnie 
obowiązujących zasad korzystania ze zbiorów archiwalnych. 

Jedynym „uzupełnieniem” Katalogu, opracowanym w cha-
rakterze narzędzia pomocniczego przy tworzeniu jego elek-
tronicznej wersji, jest Bibliografia wydawnictw zwartych 
i ciągłych, które Profesor cytował w Katalogu bardzo rzad-
ko, w związku z czym nie stworzył dla ich zapisu skrótu i nie 
umieścił na swojej liście piśmiennictwa. Bibliografia liczy 275 
pozycji: druków zwartych, czasopism, a także pojedynczych 
tekstów w drukach ulotnych. Przy jej opracowaniu doceniłam 
bardzo zaawansowaną digitalizację zasobów bibliotecznych 
w Polsce. Dzięki procesowi cyfryzacji polskich bibliotek moż-
na było znaleźć w Internecie i skorygować bibliograficzny zapis 
wielu publikacji, nawet tych z XIX w., które Profesor cytował 
na fiszkach, a których tytuły czy inne elementy zapisu były 
mało czytelne lub niezrozumiałe.

Wersja elektroniczna Katalogu prof. A. Ryszkiewicza (wraz 
z towarzyszącym jej spisem bibliograficznym) jest gotowa. 
Można się z nią zapoznać, jak z każdą dokumentacją archi-
walną, zwracając się o to z prośbą do NIMOZ. Podobnie, jak 
pierwotny Katalog „fiszkowy”, w tej nowoczesnej, łatwej 
w obsłudze formie – może stanowić dla badaczy polskiego 
kolekcjonerstwa punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i być 
źródłem informacji przydatnym do głębszych analiz i syntez.

Streszczenie: Profesor Andrzej Ryszkiewicz (1922–
2005), historyk sztuki, warszawiak, był wybitnym badaczem 
i znawcą malarstwa polskiego, francusko-polskich związków 
artystycznych oraz kultury artystycznej XVIII-XIX w, a także 
cenionym dydaktykiem i wychowawcą kilku pokoleń pol-
skich historyków sztuki, oraz wybitnym znawcą dziejów 
kolekcjonerstwa polskiego i wytrawnym kolekcjonerem. 
Jego publikacje od dziesięcioleci są podstawową literatu-
rą dla badaczy kolekcjonerstwa i samych kolekcjonerów. 
Wielką zasługą Profesora jest opracowanie „Katalogu ko-
lekcjonerów polskich XIX i XX wieku” [dalej Katalog], który 
powstawał od 1978 r., we współpracy z Działem Muzeal-
nictwa Ośrodka Dokumentacji Zabytków. Katalog miał być 
przygotowaniem do publikacji pt. Informatorium do dziejów 
muzealnictwa i kolekcjonerstwa polskiego.

Katalog do 2011 r. istniał w formie zbioru fiszek katalo-
gowych (ok. 6100), podzielony na dwa podkatalogi: pierw-
szy z nich to indeks osobowy kolekcjonerów – na fiszkach 
zapisane są, w układzie alfabetycznym, nazwiska kolek-
cjonerów, a także odniesienie do miejscowości, w której 
znajdowała się ich kolekcja; drugi – indeks miejscowości, 

także w układzie alfabetycznym – pod nazwą miejscowości, 
w której znajdowała się kolekcja, powtórzone jest nazwisko 
kolekcjonera, następnie znajduje się informacja o tym, co 
kolekcjoner zbierał, na końcu – zapis pozycji bibliograficz-
nych, w których można znaleźć informację o tej kolekcji. 
Wspomniane Informatorium nigdy nie zostało przygotowa-
ne do druku z przyczyn obiektywnych. Katalogowi towarzy-
szyła, sporządzona przez prof. A. Ryszkiewicza, bibliografia 
wydawnictw, z których Profesor dokonywał ekscerpcji. 

W 2011 r., kiedy Katalog został przeniesiony do Narodo-
wego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ), 
w dbałości o jego archiwizację, digitalizację oraz ewentual-
ne opracowanie na potrzeby związane ze statutową dzia-
łalnością Instytutu opracowano jego wersję elektroniczną 
– bazę w EXCELU (3049 rekordów). Jest ona in extenso prze-
niesieniem informacji z fiszek i można się z nią zapoznać, 
zwracając się o to z prośbą do NIMOZ. Podobnie, jak pier-
wotny Katalog „fiszkowy” – w tej nowoczesnej, łatwej w ob-
słudze formie – może stanowić dla badaczy polskiego ko-
lekcjonerstwa punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i być 
źródłem informacji przydatnym do głębszych analiz i syntez.

Słowa kluczowe: Andrzej Ryszkiewicz (1922–2005) , kolekcjoner, kolekcja, katalog, fiszka, bibliografia, baza danych.
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Przypisy
1 www.bu.kul.pl/andrzej-ryszkiewicz-1922-2005-sylwetka,art_11182.html [dostęp: 12.02.2014].
2  Umowa nr ODZ-II-/13/32/78, z dnia 17 marca 1978 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Dokumentacji Zabytków w Warszawie, a prof. dr. Andrzejem Ryszkiewi-

czem na Dokonanie ekscerpcji z książek i czasopism dot. dziejów muzealnictwa i kolekcjonerstwa polskiego […] Praca przygotowywana do publikacji w BMiOZ, 
serii B pt. „Informatorium do dziejów muzealnictwa i kolekcjonerstwa polskiego” (dokument w zasobach NIMOZ).
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