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STRACONE SKARBY SZTUKI
M ICHAŁ W ALICKI

„Collegite quae superaverunt  
fragm enta ,  ne perean t“.

Celem niniejszej ru b ry k i  pomyślanej 
w  charak te rze  stałego działu redakcy jne
go „O chrony  Zaby tków “ jest up rzy tom 
nienie wielkości strat, jak ie  ponieśliśmy 
względnie  ponosiliśmy jeszcze do n iedaw 
n a  z ty tu łu  b rak u  lub niedostateczności 
konserw atorskiego nadzoru. Z umysłu za
m ierzam y publikow ać tu  nieznane, bądź 
po p rostu  zapom niane  p rzyk łady  pom niej
szania  naszego zabytkowego inw entarza  
w  la tach  przed- i międzywojennych, 
w  k tó rym  to okresie (po 1918 r.) popełnio
no szereg św iadom ych przestępstw; przed 
w ybuchem  pierwszej w ojny  światowej 
wiele fak tów  w yw ozu  z terenów byłej 
Kongresówki m ożnaby jeszcze złożyć na 
k a rb  b raku  służby konserw atorskiej..O ko
liczności te rzekomo łagodzące — nie zdol
ne  są  przecież pomniejszyć dotkliwości 
poniesionych strat, leli jakość i ilość p rze
k racza  niestety najsm utniejsze przeczu
cia. Przytoczone tu p rzy k ład y  będą mó
wiły same za siebie. Z rozmysłu sięgnijmy na razie do spraw  daw nie j
szych; d ram a tyczny  ich przebieg będzie posiadać bolesną niezm ien
ność wym owy.

1. „Będąc wówczas (w 1910 r.) w Sanockiem“ — pisze w swym 
studium  Jerzy Kieszkowski — „wybrałem się w jakieś piękne sło
neczne przedpołudnie odwiedzić gościnny dom pp. W ładysławów W ik
torów w Woli Sękowej — i gdy po mile spędzonym wieczorze w licznie 
zebranym  towarzystwie, znalazłem się w końcu w gościnnym pokoju 
i zamierzałem udać się na spoczynek, spostrzegłem nagle coś błyszczą
cego, coś świecącego złotem ponad głowami mego łóżka. Podniosłem 
więc palącą się świecę i ku niemałemu memu zdum ieniu ujrzałem  obraz 
oczywiście XVI w ieku: „Stygm atyzację św. Franciszka z Assyżu...“ *). 
(ryc. 98). A nieco dalej: „...obraz rzeczony o wys. 86 cm, szer. 47 cm 
znajdujący się obecnie w  Państw owej Galerii w AYiedniu... sprzedała...

9 K ieszko w sk i  J.,  A rtyści obcy w służbie polskiej, Lwów 1922, s. 43—44.

Ryc. 98. L. Cranach St. „Styg- 
lna ty /acja  św. Franciszka z A s- 

syżu “.
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w  r. 1911 powyższej Galerii p. W ładysławowa Wiktorów7a w obec t ru d 
ności niestety znalezienia nabyw cy  w  k ra ju “ 2). '

O braz  „S tygm atyzac ji“ zna jdu je  się istotnie po dzień dzisiejszy 
w  Wiedniu, w szakże nie w  Galerii Państw ow ej lecz w  M uzeum  A kade
mii Sztuk Pięknych. Wbrew7 a trybucji  Kieszkowskiego, k tó ry  p rzysą 
dził to dzieło Wolfowi Huberowi, katalog A kadem ii w ym ien ia  je jak o  
jedno  z pierwszych chronologicznie dzieł C ra n a ch a  St., w y konanych  
k ró tko  po 1500 r . :i). W łaściwym odkryw cą au to ra  stał się G r im sc h i tz 4), 
potwierdzili zaś jego opinię tak  au to ry ta tyw ni znaw cy  ja k  F r ied län d er

Ryc. 99. Antonello da Messina. „Ecce Ilom o“.

i R osenberg5). To CranachowTskie malowddło z Woli Sękow~ej, k tóre  ta k  
urzekło  niegdyś oczy uczonego m onografa ro d u  Szydłowieckich, jest 
n iew ątpliw ie  skrzydłem  rozbitego t ry p ty k u ;  d rug ie  p rzechow yw ane  
również w  zbiorach wiedeńskiej Akademii, m a  za tem a t  „św. W alen
tego z donatorem “ : środek obrazu pozostał n a  razie  nie odnaleziony.

2) tamże, s. 44, nota 2. K ieszkow ski przyp isyw ał „S tygm atyzację“ W. Huberowi 
i jego pracowni, w ysuw ając dom ysł o pobycie Hubera w P olsce w  3 dziesiątku XVI 
stulecia (n. s. 59).

3) Katalog A kadem ii z 1927 r. tabl. 54.
4) B. G rim sch itz  w  „D ie bildende K ünste“, 1921, s. 148 sq.
5) M. S. Friedländer  & J. Rosenberg,  D ie G em älde  von L u cas  C ra n a c h ,  Berlin, 

1952, nr. 5.
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Ryc. IDO. Sebastiano del Piombo. Portret kobiecy (fol.  z „Sebastian V in iz iano“
R adolpho Pallucchini).

2. Bliskość W iednia  o ra /  sugesi y w ność jej»'o wielkich zbiorów s tw a
rzała n iebezpieczne sąsiedztwo dla wielu zbiorów p ryw atnych  b. a u 
striackiego zaboru . P rzenikały  do Wiednia jednak arcycenne dzieła 
sztuki i z innych  terenów Polski. ..Aus polnischem Privatbesitz“ 1) po

*) Szczegółow e om ów ien ie tej spraw y podam na innym miejscu.
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chodzi wspaniałe „Ecce Homo“ Antonella da Messina (36,7 X 28,8) syg
nowane i datowane: 1474 ANTONELLUS (MES) SANEUS..., po raz 
p ierwszy opublikow ane przez Lautsa  *). O braz  ten (ryc. 99) wywieziony 
z Polski w  1931 r. jest własnoręczną, w ykonaną  ręką Antonella, nieco 
uzupełnioną rep liką  obrazu z Piacenzy, pochodzącego również z 1473 r. 
(Collegio Alberoni), przy czym obraz „polski“ góruje znacznie nad  wło
skim stanem zachowania i w ykw intnością  do tyku  pędzla. D odać może 
warto, że jest to jeden z 11 znanych dotąd datow anych  i sygnowanych 
dzieł mistrza.

Pyc. 101. Giulio Romano, „św ięta Rodzina“.

Nie obeznany z polskimi spraw am i turysta  nie przeczuwa, że wśród 
eimeliów wiedeńskiej galerii. — zarów no „C hrys tus“ Antonella da Mes
sina, jak  i „P iękna W enecjanka“ Diirera pochodzą z ubogiego polskiego 
k ra ju  i że tu ta j a nie u siebie mówią o dobrych, często wręcz europej
skich tradycjach  naszego zbieractwa.

3. Bardziej zawiłą, nie zawrze da jącą  się odczytać drogę, odbył 
trzeci, z kolei tu om aw ianych wypadkowy obraz. W katalogu aukcyjnym  
kolekcji Sapieżyńskiej, odbytej w P a ry żu  w  1904 r. figurował portret 
kobiecy oznaczony nie byle jakim imieniem, bo samego Sebastiana del

9 ./. Lauts, Antonello da Messina, Jahrbuch dei' Kunsthist. Samml. in Wien, 
1933, V I1, s. 32, tabi. V. — Tenże, Antonello da Messina, W ien 1940, s. 35, nr. 17.
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Pioiiilx) ‘) (96 X 73 cm). Pierwszy nabyw ca jest mi nieznany, możliwe 
że był nim odrazu zbieracz berliński U iddschinsky 2), w którego kolek
cji z biegiem czasu obraz się znalazł. W w yniku  licytacji p rzeprow adzo
nej w  1926 r. obraz przeszedł do zbiorów' Cam bo w Barcelonie. W lite
ra tu rze  naukowej o del Piombo :i) zajm uje on od dłuższego czasu za
szczytną pozycję... Czas powstania tego pięknego portre tu  p rzypadać  
się zdaje na lata ca 1320— 1523 (ryc. 100).

4. Ostatn im  z obecnej serii przykładów7 jest niewielkich rozmiarów' 
(38 X 29,3 cm) obrazek ..śwr. R odziny“ p rzyp isyw any  niegdyś R afae 
lowi, będący zaś wr istocie powtórzeniem rafaelowskiej „La petite Sainte 
Familie“ wykonanym  przez Giulia  Romano (ryc. 101). Zapis kolekcjo
nerski, umieszczony na odwrocie deski „Krasicki“ nasuw a myśl o po
chodzeniu obrazka  ze zbiorów ks. Biskupa Warmijskiego, nie zaś z ko 
lekcji Krasińskich, jak  tego dopatryw ali się niemieccy historycy sztuki: 
..das Bild stammt nachweislich aus dem Besitz der alten Galerie eines 
der grössten polnischen M agnatengeschlechter: der G rafen  K rasiń
ski...“ 4). Istotnie jest to jak  się zdaje z opisu zbliżonych wymiarowy 
poz. nr 36 Katalogu tego zbioru, wyd. po śmierci Ks. Biskupa w 1805 r.5).

Obecność adnotacji na  odwrocie oraz zgodność z pozycją k a ta lo 
gową przekreśla w yw ody  dotychczasowe. O dczy tu jąc  sygnaturę  k o lek 
cjonerską jako  „K rasiński“ — Liphard t-R athshoff  przypuszczał, że 
obraz pochodził z wyposażenia pałacu Krasińskich w Warszawie, 
a s tam tąd przeszedł do kolekcji ks. G alicyna G enerał-A diu tan ta  Ale
ksandra  I, po czym około 1800 r. zakup iony  został z częścią galicynow- 
skiej kolekcji przez m am laka inflanckiego G ottharda  Karola L iphard ta  
do galerii majoratu Rathshoff. Jak  się zdaje, rekonstrukcja  dziejów tego 
zabytku jest mylną w  poważnej swej części. Wobec niemożności zapo
znania się z katalogami kol. Golicyna trudno tę spraw ę defin ityw nie  
przesądzić. Musimy się ograniczyć do stwierdzenia, że tym razem już 
nie z ty tu łu  usterek ochrony nad zabytkam i cenne polonicum znalazło 
się za granicam i k ra ju ,  drogi zaś jego wędrówki są równie zagm atw nne 
i ciemne jak  i wiele dróg ówezesnej diaspory polskiej.

Do 1942 r. obraz znajdow ał się ostatnio w zbiorach L iphard ta  
w G rafelfing pod Monachium.

9 C atalogue des tableaux anciens... composant la Collection de M. le Prince 
Sapieha... Paris, (1904), tabi. II.

2) P. Cassirer  & H. TIelbing, D ie Sam m lung O. Iluldsehinsky, Versteigerung: 
10 u. 11 Mai 1926, s. 90, taf. XT/V.

3) por. m. i. B. Berenson:  Andrea di M ichelangiolo e Antonio Mini, „I/A rte“ 
1935, s. 250, — L. Dossier,  Sebastiano del Piombo, Basel, 1924, s. 65—128, — R. Pal- 
luchini,  Sebastiano V iniziano (Fra Sebastiano del Piombo), Milano, 1944, s. 164, tabl. 
50. — Kolorową reprodukcję zam ieszcza P. Wescher, cz. „Pantheon“, 1928, 1, s. 45.

4) C. E. v. L ip h a rd t-R a th sh o f f  : üb er ein unbekanntes Exem plar der „l.a petite  
Sainte F am ilie“, genannter R affael C om position, ein Werk des G iulio Romano, 
„Deutschland— Italien“, Festschrift für W ilhelm W ätzold, Berlin, 1941, s. 185, sq.

5) C atalogue de tableaux, dessins, bronzes et bustes faisant partie de la su cces
sion du défunt Archevêque de Gnesno Com te de Krasicki... Varsovie, (1805), nr 56. —
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