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Zbiory malarstwa Zamku Królewskiego w Warszawie nale¿¹ do najm³odszych kolekcji muzealnych 
w Polsce. Ich obecny charakter w du¿ym stopniu zdeterminowa³y wydarzenia przesz³oœci, w wy-
niku których historyczna kolekcja malarstwa zwi¹zana z Zamkiem uleg³a rozproszeniu. Oprócz 
szczêœliwie zachowanych zespo³ów obrazów Marcella Bacciarellego i Bernarda Bellotta, które 
tworz¹ trzon naszych zbiorów, zamkowa kolekcja sk³ada siê z obrazów nabywanych po zapad-
niêciu decyzji o odbudowie Zamku w 1971 roku. Jest wiêc ona swego rodzaju rekonstrukcj¹ 
dawnych zbiorów zamkowych, nawi¹zuj¹c¹ – na tyle na ile by³o to mo¿liwe – do charakteru 
kolekcji stanis³awowskiej. 

Nie sposób tu pomin¹æ pomocy, jak¹ w realizacji tego zamierzenia okaza³y nam inne placów-
ki muzealne. Szczególn¹ rolê odegra³o Muzeum Narodowe w Warszawie, przekazuj¹c zabezpie-
czone po II wojnie obrazy pochodz¹ce z Zamku, a tak¿e wykazuj¹c wiele dobrej woli w uzupe³-
nianiu malarskiego wystroju zrekonstruowanych sal u¿yczanymi w depozyt dzie³ami z w³asnych 
zbiorów. Ewenementem jest hojnoœæ osób prywatnych i instytucji, których entuzjazm wobec dzie-
³a odbudowy Zamku przybra³ formê darów sk³adanych spontanicznie, zw³aszcza na pocz¹tku lat 
70. XX wieku. Pragnienie uhonorowania ich wyj¹tkowej postawy i utrwalenia ich nazwisk by³o 
jednym z impulsów do wydania niniejszej publikacji.

Jest to pierwszy katalog obrazów stanowi¹cych w³asnoœæ Zamku Królewskiego w Warszawie 
i mieszcz¹cych siê w cezurze czasowej, któr¹ wyznacza koniec XIX wieku. Katalog nie obejmuje 
zatem, stanowi¹cego niewielk¹ czêœæ naszych zbiorów, malarstwa dwudziestowiecznego, które 
bêdzie przedmiotem osobnego opracowania. Publikacjê ca³oœci zamkowej kolekcji malarstwa 
planujemy dope³niæ w przysz³oœci katalogiem dzie³ nale¿¹cych do Fundacji Zbiorów im. Ciecha-
nowieckich w Zamku Królewskim. 

W pracy nad katalogiem, który dziœ oddajemy czytelnikom, wa¿n¹ rolê odegra³a pomoc oka-
zana przez muzealników i badaczy z muzeów polskich i zagranicznych. S³u¿yli oni autorkom 
inspiruj¹cymi uwagami i ¿yczliwie udostêpniali zbiory i ich dokumentacjê. Wyrazy wdziêcznoœci 
chcemy skierowaæ do Kolegów z Lwowskiej Galerii Sztuki, Lwowskiego Muzeum Historycznego, 
Muzeum Narodowego w Warszawie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum XX Czartoryskich 
w Krakowie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego we Wroc³awiu, Muzeum 
Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, Muzeum Zamoyskich w Koz³ówce. 

Nieocenion¹ wartoœci¹ by³a dla nas wspó³praca z profesorem Ernstem van de Weteringiem, 
dziêki któremu dwa obrazy Rembrandta z daru Karoliny Lanckoroñskiej zosta³y gruntownie prze-
badane, a ich autorstwo potwierdzone. Wielk¹ pomoc w opracowywaniu obrazów szkó³ holen-
derskiej, flamandzkiej i niemieckiej okaza³ autorkom dr Rüdiger Klessmann, na którego cenne uwa-
gi i konsultacje zawsze mog³y liczyæ. 

Szczególne podziêkowania zechce przyj¹æ dr Bo¿ena Steinborn, która zainspirowa³a i wspie-
ra³a kilkuletni¹ pracê nad katalogiem, s³u¿¹c autorkom swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem.

Andrzej Rottermund
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie









Kolekcja malarstwa Zamku Królewskiego w Warszawie

1 Kuratorami oddzia³u byli kolejno Marek Kwiatkowski, Andrzej Rottermund (od 1991 dyrektor ZK), Jerzy Baranowski.
2 W jego sk³ad wchodzili profesorowie: Stanis³aw Lorentz, Aleksander Gieysztor, Jan Zachwatowicz.
3 Pierwszym wieloletnim kuratorem dzia³u muzealnego Zamku by³a dr Bo¿enna Majewska-Maszkowska.
4 Powojenna historia powstania ZK jako instytucji zob. S. Lorentz, Walka o Zamek 1939-1980, Warszawa 1986; M. Pleskaczyñska, 

Stanis³awa Lorentza walka o Zamek. Wprowadzenie do wystawy, w: Stanis³awa Lorentza walka o Zamek. Wystawa w stulecie 

urodzin, Zamek Królewski w Warszawie, Biblioteka Królewska, 1999, s. 11-73; A. Rottermund, Zamek Królewski w Warszawie 

a Muzeum Narodowe w Warszawie – zarys relacji, „Kronika Zamkowa” 2002, nr 1-2 (43-44), s. 7-14; J. Majewski, Dzia³alnoœæ 

Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie w latach 1971-1984, tam¿e, s. 103-106; J. Baranowski, 

Oddzia³ Muzeum Narodowego w Warszawie „Zamek Królewski” – zapomniane wystawy, tam¿e, s. 107-110.

Decyzja o odbudowie Zamku Królewskiego, zburzonego przez niemieckich okupantów miêdzy 
wrzeœniem 1939 a grudniem 1944 roku, podjêta zosta³a przez w³adze Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej 20 stycznia 1971 roku. Poprzedzi³y j¹ wieloletnie starania œrodowisk intelektualnych 
i opiniotwórczych, na których czele stan¹³ dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Sta-
nis³aw Lorentz. 26 stycznia 1971 roku z inicjatywy profesora Lorentza zawi¹za³ siê Obywatelski 
Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Zadaniem Komitetu by³a realizacja 
planów odbudowy Zamku i rekonstrukcji jego wnêtrz oraz zbieranie na ten cel darów pieniê¿-
nych i rzeczowych, przekazywanych przez instytucje, organizacje i osoby prywatne. Dwa lata 
póŸniej przy Muzeum Narodowym utworzony zosta³ Oddzia³ „Zamek Królewski”1, który we 
wspó³pracy z Kuratorium Zamkowym2 dzia³aj¹cym w ramach Obywatelskiego Komitetu zaj-
mowa³ siê opracowywaniem programu przysz³ej zamkowej ekspozycji i gromadzeniem dzie³ 
sztuki do jej wyposa¿enia.

Samodzieln¹ placówk¹ muzealn¹ Zamek sta³ siê w roku 1980. 5 listopada 1979 roku Rada 
Ministrów PRL powo³a³a jednostkê administracyjn¹ o nazwie „Zamek Królewski w Warszawie – Po-
mnik Historii i Kultury Narodowej”, a 14 lipca 1980 dyrektorem Zamku zosta³ profesor Aleksander 
Gieysztor; w paŸdzierniku tego roku rozwi¹za³ siê Oddzia³ „Zamek Królewski” przy Muzeum Na-
rodowym w Warszawie3. Po przesz³o trzynastu latach odbudowy i prac nad rekonstrukcj¹ i urz¹-
dzaniem zamkowych wnêtrz zosta³y one udostêpnione publicznoœci 30 sierpnia 1984 roku4.

Funkcja rezydencjonalna dawnego Zamku, a tak¿e rola Zamku odbudowanego – gmachu 
o znaczeniu historycznym i pañstwowym – w znacznym stopniu wp³ynê³a na profil gromadzonej 
tu kolekcji malarstwa. Zarówno bowiem obrazy zamawiane przez Stanis³awa Augusta, jak i te, 
które trafi³y do zbiorów Zamku w XX wieku, nabywane by³y z myœl¹ o dekoracji wnêtrz i ich re-
prezentacyjnym charakterze. Z tego wzglêdu du¿¹ czêœæ zamkowej kolekcji stanowi¹ obrazy hi-
storyczne, portrety w³adców polskich i europejskich oraz osobistoœci zwi¹zanych z polsk¹ histori¹. 

Na dzisiejsze zbiory malarstwa Zamku Królewskiego w Warszawie sk³adaj¹ siê cztery grupy 
obrazów: 

– obrazy pochodz¹ce ze stanis³awowskiego wystroju, po II wojnie przechowywane w zbio-
rach Muzeum Narodowego w Warszawie, przekazane Zamkowi w pocz¹tku lat 80. i w 90. 
latach XX wieku; 

– obrazy nale¿¹ce do Zbiorów Pañstwowych Rzeczypospolitej Polskiej i do zbiorów funda-
cji im. Krosnowskich, pochodz¹ce z miêdzywojennego Zamku, po II wojnie w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie, przekazane Zamkowi w 2. po³owie lat 90. XX wieku;

– dary sk³adane przez osoby prywatne, instytucje, rz¹dy innych pañstw;
– zakupy. 



 

Wnêtrza Zamku dekoruj¹ równie¿ obrazy u¿yczone na zasadzie depozytów przez Muzeum 
Narodowe w Warszawie oraz obrazy nale¿¹ce do Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich; 
poniewa¿ nie s¹ one w³asnoœci¹ Zamku, nie zosta³y ujête w niniejszym katalogu.

Obrazy ze stanis³awowskiego wystroju Zamku Królewskiego i ich losy w XVIII i XIX wieku

Obrazy zamawiane przez Stanis³awa Augusta do wyposa¿enia wnêtrz Zamku – g³ównie 
z okresu przebudowy i modernizacji rozpoczêtej w po³owie lat 70. XVIII wieku – stanowi¹ 
wa¿n¹ czêœæ naszej kolekcji. Do najwczeœniejszych królewskich zamówieñ nale¿¹ cztery supra-
porty Jeana Pillementa wykonane w 1765 roku, które od ok. 1775 wisia³y w Apartamencie 
Ksiêcia Stanis³awa (� nry kat. 242-245), oraz cztery p³ótna ze scenami z historii staro¿ytnej, 
zamówione w 1765 roku w Pary¿u do dekoracji Przedpokoju Sali Wielkiej i zawieszone tam 
w roku 1783, namalowane przez Louisa Lagrenée, Nöela Hallé i Josepha Marie Viena (� nry 
kat. 150, 181, 319, 320). W latach 70. powsta³y cykle obrazów Marcella Bacciarellego: dwa-
dzieœcia dwa portrety królów polskich i portret Stanis³awa Augusta w stroju koronacyjnym do 
Pokoju Marmurowego (� nry kat. 13-35), dwie supraporty do Sypialni Króla (� nry kat. 36-37) 
i cztery do Sali Audiencjonalnej (� nry kat. 38-41), zaœ w 1. po³owie lat 80. – dekoracja Sali 
Rycerskiej jego autorstwa: szeœæ obrazów historycznych (� nry kat. 52-57) i dziesiêæ portretów 
s³awnych Polaków (� nry kat. 42-51). W 1786 roku w Pokoju Konferencyjnym zawis³o siedem 
portretów monarchów europejskich, zamawianych przez króla od pocz¹tku lat 70. XVIII wieku 
u Pompea Batoniego, Thomasa Gainsborough, Per Kraffta, Alexandra Roslina i miejscowych 
malarzy zwi¹zanych z dworem (� nry kat. 4, 71, 130, 153, 173, 197, 276). W latach 1768-1780 
powstawa³a i stopniowo umieszczana by³a w Przedpokoju Senatorskim zw. Sal¹ Canaletta 
seria widoków Warszawy Bernarda Bellotta (� nry kat. 77-98). Z wyposa¿enia stanis³awowskich 
apartamentów pochodz¹ tak¿e dwie owalne supraporty, które od 1796 roku dekorowa³y Sy-
pialniê Króla (� nry kat. 397, 481).

W naszych zbiorach znajduj¹ siê dziœ osiemdziesi¹t cztery obrazy ze stanis³awowskiego wy-
stroju Zamku. Wiele z nich nosi na licach czerwone numery królewskiej kolekcji. Pierwszy kata-
log galerii Stanis³awa Augusta, w którym odnotowano 1538 obrazów, spisany zosta³ w 1783 roku, 
a g³ówny, licz¹cy przesz³o 2250 numerów i zawieraj¹cy najszersze informacje, w roku 17955. 

Po œmierci Stanis³awa Augusta sytuacja prawna obrazów i dzie³ sztuki z wyposa¿enia Zam-
ku nie by³a jasna: Zamek by³ w³asnoœci¹ Rzeczypospolitej, jednak jego urz¹dzenie zosta³o 
w du¿ej mierze sfinansowane ze szkatu³y króla. Ostatecznie, po wieloletnich negocjacjach 
z przedstawicielami trzech mocarstw rozbiorowych dzia³aj¹cymi w tzw. komisji trilateralnej, za 
w³aœciciela obrazów przynale¿nych nieruchomoœci Zamkowej (czyli takich, które by³y na sta³e 
wprawione b¹dŸ, jak portrety z Pokoju Konferencyjnego, wkomponowane w dekoracjê œcian), 
uznany zosta³ Józef Poniatowski, jedyny spadkobierca Stanislawa Augusta. Ksi¹¿ê zgodzi³ siê 
odsprzedaæ je Fryderykowi Augustowi, ksiêciu warszawskiemu – tym sposobem zasadnicze 
czêœci wystroju reprezentacyjnych apartamentów zamkowych mog³y pozostaæ niezmienione.

Zachowa³y siê dokumenty zwi¹zane z przygotowaniem tej transakcji oraz odpis podpisane-
go przez ksiêcia Józefa Poniatowskiego aktu sprzeda¿y, dokonanej 4 kwietnia 1809 roku „na 
rzecz JX Mœci Fryderyka Augusta”6. Fryderyk August naby³ od ksiêcia Józefa wyposa¿enie Zam-
ku jako g³owa pañstwa. W 1815 roku prawo w³asnoœci Zamku wraz z jego wyposa¿eniem 
przej¹³ po koronacji na króla polskiego car Aleksander I.

5 AGAD, AJP 200, 202. W 1784 roku powsta³a wersja katalogu w uk³adzie tematycznym, obejmuj¹ca 1887 numerów (AGAD, 

AJP 201), a w roku 1793 nastêpny egzemplarz katalogu, który zawiera³ 2226 numerów (Pary¿, Bibliothèque d‘Art et d‘Archéo-

logie, Ms 12). Edycja krytyczna katalogu z 1795, uzupe³nionego informacjami z katalogów z lat poprzednich i z ró¿nych ich 

egzemplarzy: T. Mañkowski, Galeria Stanis³awa Augusta, Lwów 1932.
6 AGAD, IADKiS 55, 56.



 

1.  Pokój Marmurowy

2. Sala Canaletta



 

Obrazy nienale¿¹ce do sta³ego wystroju zamkowych wnêtrz – a wiêc obrazy z tzw. tapet, 
zdobi¹ce pokój Zielony, ¯ó³ty, Sypialniê Króla, Gabinet, Garderobê, Salê Rady i inne wnêtrza, 
sta³y siê w³asnoœci¹ ksiêcia Józefa 20 paŸdziernika 17987, w momencie przyjêcia przez niego 
spadku po Stanis³awie Auguœcie. Ksi¹¿ê stopniowo usuwa³ je z Zamku i – z myœl¹ o sprzeda¿y 
– gromadzi³ w magazynie w przejœciu pomiêdzy pa³acem Pod Blach¹ i Bibliotek¹. Tylko dwa 
z tych obrazów s¹ dziœ nasz¹ w³asnoœci¹8 – Skrucha œw. Piotra (nr galerii 140; � nr kat. 264), 
w latach 70. XVIII wieku notowana w jednym z gabinetów na pierwszym piêtrze Zamku (póŸ-
niej w pa³acu w £azienkach), i Studium postaci Herkulesa (nr galerii 593; � nr kat. 461), które 
wisia³o w Malarni, w pracowni Bacciarellego; oba trafi³y do naszych zbiorów jako dar Karoliny 
Lanckoroñskiej w 1994 roku (zob. ni¿ej).

W 1832 roku, w ramach represji po powstaniu listopadowym, na rozkaz cara Miko³aja I 
wiêksz¹ czêœæ obrazów z królewskich apartamentów wywieziono do Rosji. Wszystkie, z wyj¹t-
kiem portretów s³awnych osobistoœci z Sali Rycerskiej przywiezionych bezpoœrednio do Moskwy, 
trafi³y najpierw do Petersburga, gdzie po zaprezentowaniu ich carowi podejmowano decyzjê 
o przysz³ym miejscu przechowywania. Jeszcze w tym samym roku dwadzieœcia dwa portrety 
królów polskich z Pokoju Marmurowego (bez Portretu koronacyjnego Stanis³awa Augusta, 
wczeœniej usuniêtego z Zamku; � nr kat. 35), siedem portretów monarchów europejskich 
z Pokoju Konferencyjnego i szeœæ wielkich p³ócien historycznych z Sali Rycerskiej przetranspor-
towano do Moskwy, na Kreml. Sceny historyczne z Sali Rycerskiej zawis³y w kremlowskim 

7 M. Józefowiczowa, Inwentarz Archiwum ksiêcia Józefa Poniatowskiego i Marii Teresy Tyszkiewiczowej z lat 1516, 1674-1843, 

Warszawa-£ódŸ 1987, s. 8.
8 W Zamku przechowywane s¹ obecnie jeszcze dwa obrazy pochodz¹ce z jego osiemnastowiecznego wystroju, z galerii Stanis³a-

wa Augusta, oba bêd¹ce w³asnoœci¹ Fundacji im. Ciechanowieckich, nieujête wiêc w niniejszym katalogu: pejza¿ autorstwa 

P. M. Gaulta de Saint Germain (nr galerii 1865; nr inw. FC-ZKW/616) oraz Chrystus wœród doktorów L. Bramera (nr galerii 1624; 

nr inw. FC-ZKW 879);w 1799 notowane  w pokojach ¯ó³tym i Zielonym.

3. Sala Rycerska



 

Du¿ym Pa³acu, zaœ pozosta³e obrazy, z wyj¹tkiem portretu Kopernika, przewiezionego do 
G³ównego Obserwatorium Akademii Nauk w Petersburgu, umieszczono w kremlowskiej zbro-
jowni – Oru¿ejnoj Pa³atie9. Bardziej skomplikowane by³y losy obrazów Bellotta. Elekcjê Stani-
s³awa Augusta (� nr kat. 88) w czerwcu 1832 roku przewieziono z Petersburga do Moskwy 
i umieszczono w Pa³acu Aleksandrowskim na Kremlu, zaœ dwadzieœcia jeden widoków War-
szawy pozosta³o w Petersburgu. W styczniu 1833 udekorowano nimi dwie sale w Pa³acu Tau-
rydzkim; w latach 60. XIX wieku przeniesiono je do pa³acu w podpetersburskiej Gatczynie, 
a w 1920 umieszczono w Ermita¿u10. 

Obrazy, których nie zabrano do Rosji w roku 1832, wywiezione zosta³y na rozkaz cara Miko-
³aja II w lipcu roku 1915 przez ewakuuj¹c¹ siê z Warszawy administracjê rosyjsk¹. Zamek zosta³ 
wiêc ostatecznie ogo³ocony z pozosta³oœci stanis³awowskiego wystroju: zdemontowano wówczas 
supraporty z Sali Audiencjonalnej i z Sypialni, paryskie obrazy z Przedpokoju Sali Wielkiej, supra-
porty Pillementa z Apartamentu Ksiêcia Stanis³awa. Obrazy te trafi³y najpewniej do Moskwy. 

Zbiory malarstwa w Zamku w okresie II Rzeczypospolitej 

Dzie³a sztuki wywiezione przez Rosjan z Zamku Królewskiego w 1832 i 1915 roku zosta³y re-
windykowane na podstawie artyku³u XI traktatu ryskiego, zawartego miêdzy Polsk¹ a Rosj¹ 
Sowieck¹ i Ukrain¹ 18 marca 1921 roku. 

Decyzj¹ Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z 19 lutego 1920 roku Zamek wraz 
z pa³acem Pod Blach¹ sta³ siê jednym z gmachów oddanych do u¿ytku g³owy pañstwa, pod-
legaj¹cych Zarz¹dowi Gmachów Reprezentacyjnych RP11. W Gmachach Reprezentacyjnych 
mia³y byæ przechowywane wszystkie dzie³a sztuki rewindykowane z Rosji; uchwa³¹ Rady Mini-
strów z 26 stycznia 1921 dzie³a te w³¹czone zosta³y do Zbiorów Pañstwowych RP, które w 1930 
roku przekszta³cone zosta³y w Pañstwowe Zbiory Sztuki (PZS)12.

Transporty z Moskwy z rewindykowanymi dzie³ami sztuki dotar³y do Warszawy w lutym 
i marcu 1922 roku. Po konserwacji przeprowadzonej w zamkowych pracowniach przez Jana 
Rutkowskiego, w latach 1922-1924 obrazy ze stanis³awowskiego wystroju umieszczane by³y 
w historycznych wnêtrzach Zamku, stopniowo rewaloryzowanych pod kierunkiem Kazimierza 
Skórewicza. Nie zrekonstruowano zniszczonych przez Rosjan w 1835 roku ok³adzin Pokoju Mar-
murowego – dwadzieœcia dwa portrety królów polskich Bacciarellego zawieszono wiêc na œcia-
nach Pokoju pokrytych tkanin¹; portret koronacyjny Stanis³awa Augusta, umieszczony pocz¹tko-
wo w Sypialni Króla, w 1925 roku zawis³ w Pokoju Audiencjonalnym Starym. Wnêtrza historycz-
ne Zamku udostêpniane by³y publicznoœci do zwiedzania piêæ razy w tygodniu. 

Mimo ¿e obrazy zamkowe formalnie nale¿a³y do Zbiorów Pañstwowych RP, nie by³y wpi-
sywane do prowadzonego od 1919 roku inwentarza tych Zbiorów (zob. ni¿ej), lecz do osob-
nego inwentarza Zamku Królewskiego. Inwentarz ten siê nie zachowa³; zapewne sp³on¹³ 
w 1944 roku. Numery, pod jakimi rejestrowano obrazy, znamy z protoko³ów ryskiej rewindyka-
cji przechowywanych w Archiwum Zamku Królewskiego – nadawano je sukcesywnie przy 

      9 Na niektórych obrazach przechowywanych w Oru¿ejnoj Pa³atie widniej¹ na odwrociach nalepki z numerem jej inwentarza, 

wydanego drukiem w 1884 (Opis Moskowskoj Oru¿ejnoj Pa³aty, Moskwa 1884).
10 Na licach obrazów z serii warszawskiej Bellotta widniej¹ czterocyfrowe czerwone numery inwentarza zbiorów cesarskich z 1797-1850, 

tzw. Katalogu £abieñskiego, przechowywanego w archiwum Ermita¿u w Petersburgu. Nie uda³o nam siê z tego inwentarza skorzystaæ, 

za informacjê o zapisie dotycz¹cym obrazów Bellotta i ich losach w k. XIX i w pocz. XX w. dziêkujemy dr Z. Strzy¿ewskiej. 
11 Do Gmachów Reprezentacyjnych zaliczono tak¿e m.in. Wawel, pa³ac w £azienkach, Belweder, pa³ac w Spale, Racocie, Bia³o-

wie¿y, Zamek w Poznaniu; od 1924 podlega³y one Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP. 
12  M. Treter, Organizacja Zbiorów Pañstwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1922 (odbitka z „Wiadomoœci Archeologicznych”, 

t. VII); W. Wojtyñska, Pañstwowe Zbiory Sztuki w Zamku Królewskim w Warszawie, w: 200 lat muzealnictwa warszawskiego. 

Dzieje i perspektytwy. Materia³y sesji naukowej, Zamek Królewski, 16-17 listopada 2005, Warszawa 2006, s. 139-160.
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wypakowywaniu w Zamku obiektów przywo¿onych z Moskwy. Pod tymi numerami obrazy 
wystêpuj¹ tak¿e w spisie sporz¹dzonym w pocz¹tku lat 20. przez inwentaryzatora Zbiorów 
Pañstwowych RP i kustosza Zamku, Kazimierza Brokla13. Na niektórych obrazach zachowa³y 
siê nalepki z napisem „Gmachy Reprezentacyjne RP, Zamek Królewski” i numerem zamkowe-
go inwentarza; numery te rozpoczyna³y siê cyfr¹ „0”. Po 1925 roku obrazom z wyposa¿enia 
Gmachów Reprezentacyjnych nadano nowe numery, z oznaczeniem symbolem „II-d”14, które 
nanoszono czerwon¹ farb¹ na odwrociach; wszystkie Gmachy Reprezentacyjne obowi¹zane 
by³y prowadziæ osobno ewidencjê swoich zbiorów. 

W naszej kolekcji znajduje siê równie¿ niewielka liczba obrazów niepochodz¹cych z histo-
rycznego wyposa¿enia Zamku, które trafi³y tu dopiero w okresie miêdzywojennym: piêæ rewin-
dykowanych w 1922 roku z Oru¿ejnoj Pa³aty, nosz¹cych numery zamkowego inwentarza, je-
denaœcie nale¿¹cych do Zbiorów Pañstwowych RP (póŸniejszych Pañstwowych Zbiorów 
Sztuki), ujêtych we wspomnianym inwentarzu Zbiorów Pañstwowych, oraz osiem z fundacji 
im. Krosnowskich. Niektóre z tych obrazów umieszczone by³y w Zamku na ekspozycji, inne 
przechowywane w magazynach, pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych – od 1926 roku 
Zamek by³ rezydencj¹ prezydenta RP (mieœci³o siê tu jego mieszkanie oraz biura Kancelarii 
Cywilnej i Gabinetu Wojskowego) i siedzib¹ Dyrekcji Zbiorów Pañstwowych15.

Do inwentarza Zbiorów Pañstwowych, prowadzonego od roku 1919 do wybuchu II wojny, 
wpisywano dzie³a z zakupów, dary oraz te obiekty z ryskich rewindykacji, które powróci³y do 
Polski po roku 1922, w latach 1926-192816. Magazyny Zbiorów mieœci³y siê w Bibliotece Kró-
lewskiej; obrazy eksponowane by³y w Gmachach Reprezentacyjnych RP i wypo¿yczane ró¿nym 
instytucjom. Numery inwentarza Zbiorów Pañstwowych (póŸniej PZS) nanoszono na odwrocia 
czarn¹ farb¹, stemplem lub przez szablon. 

Fundacja im. Krosnowskich utworzona zosta³a przy Zbiorach Pañstwowych RP aktem nota-
rialnym z 28 czerwca 1921 roku. Sk³ada³y siê na ni¹ dzie³a sztuki z kolekcji gromadzonej w latach 
1888-1917 w Petersburgu przez in¿yniera Stanis³awa Krosnowskiego, przywiezione z Rosji dziê-
ki staraniom delegacji polskiej w Moskwie wraz z dzie³ami sztuki rewindykowanymi na mocy 
traktatu ryskiego. Skrzynie z obiektami z kolekcji Krosnowskich (obrazy, rzemios³o, rzeŸby) do-
tar³y do Warszawy w kwietniu 1922 roku, a 13 listopada, na prawach depozytu, trafi³y do 
Zamku17. Kolekcjê zmagazynowano w pa³acu Pod Blach¹. Pierwszy egzemplarz inwentarza 
Krosnowskich – w formie odrêcznego spisu – sporz¹dzono w koñcu 1922 lub w pocz¹tkach 
1923 roku podczas wypakowywania obiektów; nadano im wówczas numery, wed³ug których 
wpisane zosta³y do ksiêgi inwentarzowej tzw. Dzia³u Krosnowskich, prowadzonej od 1937 roku 
przez Kazimierza Brokla18; numery te nanoszono na odwrocia czarn¹ farb¹, przez szablon.

Wœród obrazów z kolekcji Krosnowskich, które znajduj¹ siê dziœ w zbiorach Zamku, na 
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ cztery p³ótna pochodz¹ce z galerii Stanis³awa Augusta. Trzy obra-
zy Bellotta: Architektura fantastyczna z autoportretem malarza w stroju weneckiego patrycjusza, 
Chrystus wypêdzaj¹cy kupców ze œwi¹tyni i Widok koœcio³a Bernardynek i kolumny Zygmunta III 
od strony zjazdu do Wis³y – ze wzglêdu na rangê artystyczn¹, zaœ Portret ksiê¿nej Orleañskiej 

13 Arch. ZK, IR Inw. 32; Arch. ZK, IR Inw. 29.
14 Zgodnie z rozporz¹dzeniem o inwentaryzacji z 3 grudnia 1925, symbolem „II-d” oznaczano obiekty z dzia³u drugiego Zbiorów 

Pañstwowych, który to dzia³ obejmowa³ obrazy, rzeŸby i br¹zy, zob. Instrukcja dla Zarz¹dów Rezydencji Prezydenta Rzeczypospo-

litej, Kancelaria Cywilna Prezydenta Rzeczypospolitej, Warszawa 1929, s. 89.
15 M. Malinowski, Zamek Królewski w czasach Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1993, s. 45, 52, 64. 
16 Ksi¹¿ka ogólna Inwentarza Zbiorów Pañstwowych, 2 tomy, przechowywane w Dziale Inwentarzy MNW, bez sygnatury.
17 AAN, MWRiOP, DPZS, 71979; W. Wojtyñska, Pañstwowe Zbiory..., s. 148, przypis 46.
18 W spisie tym figuruje 465 obrazów, przechowywany jest w AAN, MWRiOP, 7091, zob. W. Wojtyñska, Dzia³alnoœæ Pañstwowych 

Zbiorów Sztuki, „Kronika Zamkowa” 2005, nr 1-2 (49-50), s. 197 i przyp. 44. Inwentarz Dzia³u Krosnowskich z 1937 przechowywa-

ny jest w Dziale Inwentarzy w MNW, figuruje w nim 750 obrazów.



 

z serii wizerunków osobistoœci francuskich, zamówionej przez króla w 1789 roku w warsztacie 
Davida – ze wzglêdu na historiê powstania i fakt, i¿ jest to jedyny zachowany w polskich zbio-
rach obraz z tego cyklu (nry galerii 460, 461, 449, 2173; � nry kat. 75, 76, 99, 114). Obrazy 
Bellotta z architektur¹ fantastyczn¹ dekorowa³y od 1924 roku Garderobê Króla w Zamku, zaœ 
Widok kolumny Zygmunta III od strony zejœcia do Wis³y, pocz¹tkowo tak¿e zawieszony w Gar-
derobie, w latach 30. umieszczony zosta³ w Sali Canaletta, nad drzwiami do Sali Audiencjo-
nalnej. Portret ksiê¿nej Orleañskiej wisia³ od 1927 w apartamencie prezydenta Moœcickiego 
(dawny Apartament Ksiêcia Stanis³awa). 

Z obrazów nale¿¹cych do Zbiorów Pañstwowych RP, bêd¹cych dziœ w³asnoœci¹ naszego 
muzeum, warto wymieniæ te, które pochodz¹ z miêdzywojennej ekspozycji Zamku. Dwa ob-
razy Franciszka Smuglewicza, Œmieræ Epaminondasa i Wygnanie Arystydesa, kupione w 1926 
roku w Domu Sztuki w Warszawie, eksponowane by³y w Sali Rady (� nry kat. 298, 299). 
W Pokoju Zielonym, a potem, w latach 30., w Garderobie Króla, zawis³a para obrazów Kon-
stantego Aleksandrowicza – Portret Stanis³awa Lubomirskiego i Portret mê¿czyzny w zbroi (� nry 
kat. 6, 7), nabytych w 1925 roku w antykwariacie Gutnajera w Warszawie. Chrystus w domu 
Marii i Marty wed³ug Jordaensa oraz Martwa natura z ubitym zaj¹cem i ptactwem Melchiora 
de Hondecoetera (wówczas atrybuowany Janowi Weenixowi), pochodz¹ce z kolekcji Sapiehów 
w Dereczynie, rewindykowane z Rosji w 1927 roku, wisia³y w Przedpokoju Ma³ym (� nry kat. 
155, 163). W korytarzu przy Sali Canaletta umieszczona by³a seria trzech obrazów z histori¹ 
Maryny Mniszchówny, pêdzla Walentego Koterskiego (� nry kat. 168-170) oraz trzydzieœci szeœæ 
portretów królów polskich autorstwa Jana Bogumi³a Plerscha, pochodz¹cych z gmachu Komi-
sji Oœwiecenia w Warszawie, z których jeden, portret Boles³awa V, jest dziœ w naszych zbiorach 
(dar z 1971; � nr kat. 256; serie Koterskiego i Plerscha rewindykowano z Oru¿ejnoj Pa³aty 
w 1922 roku). W Sypialni Króla wisia³ Portret Stanis³awa Augusta w kirysie pêdzla Per Kraffta, 
ofiarowany do zbiorów Zamku w 1925 roku przez Rafa³a Radziwi³³owicza (� nr kat. 172).

Wzglêdy patriotyczne i propagandowe zadecydowa³y o w³¹czeniu do ekspozycji miêdzy-
wojennego Zamku dwóch niezwi¹zanych z nim historycznie obrazów Jana Matejki: zakupio-
nego do Zbiorów Pañstwowych w 1921 roku Rejtana (� nr kat. 210) i nabytego w 1932 Bato-
rego pod Pskowem (� nr kat. 211). Pierwszy z nich zawieszony zosta³ w 1931 roku w Galerii 
Owalnej zwanej od tego czasu Sal¹ Rejtana, drugi – w roku 1932 – w Przedpokoju Sali Wiel-
kiej nazwanym Sal¹ Batorego.

Zamkowe zbiory malarstwa podczas II wojny i w latach powojennych

Wielkie p³ótna Matejki, co znamienne, by³y pierwszymi obrazami, które ewakuowano 
z Zamku w 1939 roku. Ju¿ w pierwszym dniu wojny na polecenie zarz¹dcy Zamku, Bronis³awa 
Kupœcia, obrazy te zosta³y zdjête i spakowane, a 5 wrzeœnia wywiezione przez pracowników 
kancelarii cywilnej prezydenta RP i zabezpieczone w rezydencji Radziwi³³ów w O³yce.

17 wrzeœnia, kiedy po¿ar wywo³any zbombardowaniem Zamku zniszczy³ czêœæ dachu i sta³ 
siê przyczyn¹ zawalenia stropu Sali Wielkiej, rozpoczê³a siê w³aœciwa akcja ewakuacyjna. Tego 
dnia pracownicy Zamku i Muzeum Narodowego pod kierownictwem Stanis³awa Lorentza 
zaczêli wywoziæ do gmachu Muzeum obrazy ze stanis³awowskich apartamentów – seriê Bel-
lotta, cykle Bacciarellego z Pokoju Marmurowego, Sali Rycerskiej, Sypialni i Pokoju Audiencjo-
nalnego. Po wkroczeniu Niemców do Warszawy, w pocz¹tku paŸdziernika, na terenie Zamku 
zaczê³y dzia³aæ ekipy niemieckie pod kierunkiem SS-Sturmbannführera Kaia Mühlmanna, upo-
wa¿nionego przez Hermanna Göringa do sporz¹dzenia spisu i zabezpieczenia najcenniejszych 
dzie³ sztuki; od tego momentu polska ekipa mog³a wywoziæ tylko to, co nie le¿a³o w sferze zain-
teresowania Niemców. 8 grudnia Niemcy zakazali dalszego prowadzenia akcji ewakuacyjnej 
i usunêli polskich pracowników z terenu Zamku. Wiele obrazów zagrabili stacjonuj¹cy w pa³acu 



 

19 Zob. S. Lorentz, Udzia³ Muzeum Narodowego w Warszawie w dziele ratowania Zamku Królewskiego w Warszawie, „Ochrona 

Zabytków” 26, 1973, nr 1(100), s. 3-12; W. Bartoszewski (oprac.), Dokumenty polskie, w: Walka o dobra kultury. Warszawa 1939-

-1945, red. S. Lorentz, Warszawa 1970, t. 2, s. 470-471, 477; P. Majewski, Wojna i kultura. Instytucje kultury polskiej w okupacyj-

nych realiach Generalnego Gubernatorstwa. 1939-1945, Warszawa 2005, s. 181-216. 
20 Arch. ZK, ASL AD IV/98, Arch. ZK, ASL AD IV/85; por. S. Lorentz, Udzia³ Muzeum Narodowego…, s. 10.

Pod Blach¹ ¿o³nierze z Feld Gendarmerie Potsdam, którzy ca³kowicie spl¹drowali magazyny 
Pañstwowych Zbiorów Sztuki i magazyny zbiorów Krosnowskich. Ofiar¹ kradzie¿y dokonywa-
nych przez niemieckich urzêdników i wojskowych pada³y równie¿ obrazy zmagazynowane za 
wiedz¹ w³adz okupacyjnych w Muzeum Narodowym19. Pojawia³y siê one póŸniej na rynku 
sztuki; kilka takich obrazów, pochodz¹cych z Zamku, powróci³o do naszych zbiorów w formie 
darów lub zakupów (� nry kat. 114, 256, 437).

Szczegó³owy spis obrazów uratowanych przez polskich muzealników i z³o¿onych w podzie-
miach gmachu Muzeum Narodowego sporz¹dzi³ zatrudniony tam w czasie okupacji Zygmunt 
Batowski20; na niektórych zachowa³y siê nalepki z symbolem „MN/Z” i numerem odpowiada-
j¹cym pozycji spisu. 

Obrazy zdeponowane w Muzeum zosta³y objête konfiskat¹ na podstawie rozporz¹dzenia 
w³adz okupacyjnych z 15 listopada 1939 roku. W pierwszej kolejnoœci, zapewne ju¿ w listopa-
dzie, wywieziono obrazy Bellotta, wed³ug klasyfikacji niemieckiej zaliczone do dzie³ tzw. pierw-
szego wyboru – czyli o miêdzynarodowej randze. Trafi³y one najpierw do Krakowa; latem 
1944 roku jedenaœcie obrazów wywieziono na Dolny Œl¹sk, a w pocz¹tkach 1945 dziewiêæ 
z nich do Turyngii (te ostatnie znalaz³y siê nastêpnie w Central Art Collection Point w Mona-
chium). Reszta obrazów pozosta³a najpewniej w Krakowie. W grudniu 1939 lub w roku 1940 
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z Muzeum Narodowego wywieziono równie¿ inne obrazy pochodz¹ce z Zamku: m.in. poczet 
królów polskich i portret koronacyjny Stanis³awa Augusta z Pokoju Marmurowego, portrety z Sali 
Rycerskiej, supraporty z Pokoju Audiencjonalnego Starego i z Sypialni Króla, portrety monarchów 
europejskich z Gabinetu Konferencyjnego, supraporty Pillementa. Wiêkszoœæ dzie³ wywo¿onych 
przez Niemców z Muzeum Narodowego trafia³a – tak jak obrazy Bellotta – najpierw do Krakowa, 
gdzie dokonywano selekcji i podejmowano decyzjê o dalszym ich losie, a nastêpnie do sk³adnic 
na Dolnym Œl¹sku, w Austrii (wiele dzie³ sztuki z Zamku Królewskiego odznalaz³o siê w zamku 
Fischhorn k. Salzburga) i na innych terenach Rzeszy. 

Czêœæ obrazów ewakuowanych z Zamku do Muzeum Narodowego nie zosta³a wywieziona 
– w czasie wojny pozosta³y w gmachu Muzeum m.in. obrazy historyczne z Sali Rycerskiej 
i paryskie obrazy ze scenami z historii staro¿ytnej.

Szczêœliwie wszystkie zarekwirowane przez Niemców obrazy pochodz¹ce ze stanis³awow-
skiego wyposa¿enia Zamku zosta³y po II wojnie odzyskane21; uda³o siê tak¿e odnaleŸæ Rejtana 
i Batorego pod Pskowem Matejki. Transporty z rewindykowanymi dzie³ami sztuki przyje¿d¿a³y 
do Warszawy, do Muzeum Narodowego, w latach 1945-1950. W Dziale Inwentarzy Muzeum 
przechowywane s¹ spisy rewindykacyjne; na wiêkszoœci rewindykowanych obrazów zachowa-
³y siê nalepki z niebieskim brzegiem i numerem spisu poprzedzonym symbolem „Rew.”.

W 1956 roku do Warszawy powróci³y obrazy zwrócone przez Zwi¹zek Sowiecki, przejête 
przez Armiê Czerwon¹ w 1945 lub 1946 roku z niemieckich sk³adnic i przechowywane w Er-
mita¿u; by³y wœród nich tak¿e p³ótna pochodz¹ce z Zamku: portret Piusa VI pêdzla Batoniego 
z Gabinetu Konferencyjnego (� nr kat. 71), dwie Bacciarellowskie supraporty z Sypialni Króla 
i Wygnanie Arystydesa Smuglewicza. 

Wszystkie obrazy pochodz¹ce z osiemnastowiecznego i miêdzywojennego Zamku zosta³y 
w³¹czone do zbiorów warszawskiego Muzeum Narodowego, które dekretem Krajowej Rady 
Narodowej z 7 maja 1945 roku uznane zosta³o za centraln¹ instytucjê muzealn¹ pañstwa pol-
skiego. 

Zbiory malarstwa w odbudowanym Zamku

Kiedy zapad³a decyzja o odbudowie, sta³o siê oczywiste, ¿e do Zamku musz¹ wróciæ obrazy 
z królewskich apartamentów, uratowane w 1939 roku dziêki ofiarnoœci kustoszy Zamku 
i Muzeum Narodowego (prawn¹ podstawê dla takiej decyzji Rada Ministrów PRL wyda³a kilka 
lat póŸniej, 5 listopada 1979 roku). Opiekê nad obrazami pochodz¹cymi z Zamku przej¹³ 
utworzony przy Muzeum Narodowym Oddzia³ „Zamek Królewski”; stopniowo poddawano je 
konserwacji i gromadzono w osobnych magazynach Muzeum. Wybór zamkowych obrazów 
(m.in. Elekcjê Bellotta, poczet królów polskich Bacciarellego i supraporty z Sali Audiencjonalnej) 
pokazano na wystawie zorganizowanej przez Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królew-
skiego i Muzeum Narodowe, otwartej 28 wrzeœnia 1972 roku w Bibliotece Królewskiej – jedy-
nym zachowanym fragmencie zamkowego kompleksu. Zaprezentowano wówczas tak¿e 
pierwsze dary22. Ta t³umnie odwiedzana wystawa przekszta³ci³a siê w pierwsz¹ sta³¹ ekspozycjê 
przysz³ego Zamku – portrety z pocztu królów polskich Bacciarellego pozosta³y w niej niemal 
do czasu przeniesienia do zrekonstruowanego Pokoju Marmurowego.

Obrazy sukcesywnie umieszczano w urz¹dzanych od 1982 roku apartamentach odbudowa-
nego Zamku. W 1983 roku w Sali Canaletta zamontowano seriê widoków Warszawy; w roku 
nastêpnym zawieszono poczet królów polskich w Pokoju Marmurowym, supraporty w Sypialni 

21 Na temat akcji rewindykacyjnej po II wojnie zob. J. Pruszyñski, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, Kraków 

2001, t. 2, s. 58-74.
22 Zob. „Biuletyn Zamek”, 1972, nr 32/77 (15 paŸdziernika).



 

23 AGAD, AJP 203, AJP 118; s¹ to jedyne inwentarze, w których odnotowane s¹ wszystkie obrazy w poszczególnych wnêtrzach 

ZK, z numerami galerii. Inwentarz ZK z 1769 roku (AGAD, AJP 134) odnotowuje stan zamkowych apartamentów sprzed ich 

modernizacji z lat 70.-80. XVIII w.; w tym czasie nie istnia³a jeszcze praktycznie kolekcja obrazów Stanis³awa Augusta (w ZK 

znajdowa³o siê wówczas kilkanaœcie ca³opostaciowych portretów „polskich panów” i kilkadziesi¹t supraport, g³ównie martwych 

natur z kwiatami, oraz, niewyszczególnione, obrazy w tzw. gabinecie portretowym. W inwentarzu ZK z 1793 roku (AGAD, 

AJP 184) wzmiankowane s¹ jedynie niektóre obrazy ze sta³ego wystroju sal.

i Pokoju Audiencjonalnym Starym, portrety monarchów europejskich w Gabinecie Konferen-
cyjnym i seriê paryskich obrazów historycznych w Przedpokoju Sali Wielkiej. W 1984 roku 
w Pokojach Królewiczowskich, zwanych te¿ Matejkowskimi, zawis³y Rejtan i Batory pod Psko-
wem. Seriê Bellotta i obrazy Matejki Muzeum Narodowe w Warszawie przekaza³o Zamkowi 
na w³asnoœæ w 1983 i 1984 roku; pozosta³e dzie³a formalnie sta³y siê nasz¹ w³asnoœci¹ dopiero 
w pocz¹tku lat 90. XX wieku. W latach 90. Muzeum przekaza³o nam równie¿ kilkanaœcie wy-
mienionych wy¿ej obrazów z miêdzywojennego Zamku.

O ile urz¹dzenie Sali Audiencjonalnej, Tronowej, Sali Canaletta, Sypialni, Sali Rycerskiej, 
Gabinetu Konferencyjnego, Pokoju Marmurowego, do których zachowa³ siê niemal kompletny 
wystrój malarski (a tak¿e obszerna dokumentacja fotograficzna i fragmenty autentycznego wy-
stroju), nie stanowi³o problemu, o tyle program pozosta³ych wnêtrz trzeba by³o stworzyæ ca³ko-
wicie na nowo i skompletowaæ obrazy do jego realizacji. Wiadomo by³o wprawdzie, jak wygl¹-
da³y pod koniec panowania Stanis³awa Augusta tzw. tapety w Pokoju Zielonym (25 obrazów), 
¯ó³tym (35), Sypialni (22, oprócz supraport), Garderobie (32) czy Sali Rady (65) – wymienia je 
zamkowy inwentarz z 1797 i inwentarz spuœcizny po Stanis³awie Auguœcie z 1799 roku23 

7. Zamek Królewski w trakcie odbudowy, 1972



 

24 Jedyne zachowane w polskich zbiorach obrazy pochodz¹ce z wazowskiego Zamku to cztery oœmiok¹tne portrety z dawnego 

wyposa¿enia Pokoju Marmurowego, które s¹ w³asnoœci¹ MNW – Oddzia³ Nieborów (nr inw. NB 473-476 MNW; depozyt w ZK).
25 „Biuletyn Zamek”, 1971, nr 7-8 (7 kwietnia).
26 Por. pisma ZK do Oddzia³u „Zamek Królewski” z 21.11.1977 i notatka s³u¿bowa Zarz¹du ZK z 2.05.1977, Arch. ZK, Materia³y 

Muzeum Narodowego w Warszawie, Oddzia³ „Zamek Królewski”, ks. nabytków 2184, teczka nr 82, 83.

– jednak nowo powsta³a instytucja nie dysponowa³a ani tymi obrazami, ani odpowiedni¹ licz-
b¹ innych, którymi mo¿na by je zast¹piæ. Tak¿e sale niewchodz¹ce w sk³ad Apartamentu 
Wielkiego i Apartamentu Króla – pokoje sejmowe na I piêtrze, wnêtrza Apartamentu Ksiêcia 
Stanis³awa, Pokoje Królewiczowskie czy wreszcie sale parterowe, gdzie postanowiono urz¹dziæ 
ekspozycjê nawi¹zuj¹c¹ do Zamku z czasów Jagiellonów i Wazów24, wymaga³y wyposa¿enia 
w odpowiednie obrazy. Wszystkie wymienione wnêtrza udekorowano depozytami, których 
u¿yczy³o Muzeum Narodowe w Warszawie, i dope³niano dzie³ami z darów i zakupów.

Dary

Dary dla Zamku zaczê³y wp³ywaæ natychmiast po zapadniêciu decyzji o odbudowie i po 
ukonstytuowaniu siê Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego, czyli ju¿ 
w roku 197125. Umieszczane by³y w magazynie Muzeum Narodowego oraz pomieszczeniach 
magazynowych w jego oddzia³ach, g³ównie w Podchor¹¿ówce w £azienkach. Niektóre trafi-
³y do Biblioteki Królewskiej i pokazywane by³y na wspomnianej wy¿ej, otwartej w 1972 roku 
ekspozycji dzie³ sztuki przeznaczonych do odbudowywanego Zamku. W roku 1975 Oddzia-
³owi Muzeum Narodowego „Zamek Królewski” przydzielono tymczasowy magazyn w gmachu 
Muzeum w tzw. ryzalicie na parterze. Inwentaryzacjê darów w latach 70. prowadzi³ Obywatel-
ski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego; nadawano im numery poprzedzone symbolem 
„ZMK”. Fakt, i¿ ofiarodawcy zg³aszali siê zarówno do Komitetu, do Oddzia³u „Zamek Królewski”, 
jak i bezpoœrednio do Stanis³awa Lorentza w Muzeum Narodowym, oraz przyjêty podzia³ kom-
petencji – Muzeum dokonywa³o oceny darów pod wzglêdem merytorycznym i przyjmowa³o je 
do swoich magazynów, zaœ Obywatelski Komitet prowadzi³ ksiêgê darów – by³y przyczyn¹ nie 
zawsze sprawnego przep³ywu informacji miêdzy instytucjami26. Konsekwencj¹ takiego stanu 
rzeczy bywa³y pomy³ki w dokumentacji: niektóre dary dla Zamku zarejestrowane zosta³y w in-
wentarzu Muzeum Narodowego i otrzyma³y muzealne numery (� np. nr kat. 148, 269, 64, 443). 

Pierwszym obrazem wpisanym do zamkowej ksiegi darów – oznaczonym numerem ZMK-1 
– by³ portret Jana Andrzeja Morsztyna pêdzla Hyacinthe’a Rigaud (� nr kat. 269), przekazany 
Muzeum Narodowemu w Warszawie w 1965 roku legatem Ludwika Hieronima Morstina 
z przeznaczeniem do przysz³ych zbiorów Zamku. Dar ten, z³o¿ony na szeœæ lat przed zapadniê-
ciem ostatecznej decyzji o rekonstrukcji Zamku, by³ symbolicznym œwiadectwem wiary Polaków 
w dzie³o odbudowy.

W 1971 roku – pierwszym roku dzia³alnoœci Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku 
Królewskiego – do przysz³ych zbiorów Zamku podarowano dwadzieœcia piêæ obrazów; ofia-
rodawcami by³y osoby prywatne, wœród których du¿¹ grupê stanowili Polacy ¿yj¹cy za grani-
c¹: w Pary¿u, Londynie, Lwowie, Nowym Jorku, Toronto i Buffalo. Jednym z pierwszych, 
i bardzo cennych darów, by³a para portretów dzieci Ludwika XVI sygnowanych przez Alek-
sandra Kucharskiego, ofiarowanych przez praprawnuka artysty, Eugeniusza Kucharskiego 
z Pary¿a (� nr kat. 177, 178).

Poniewa¿ na pocz¹tku lat 70. charakter i program przysz³ej ekspozycji Zamku, a zatem 
i profil jego zbiorów malarstwa, nie by³y jeszcze ostatecznie ustalone, przyjmowano bardzo 
ró¿ne dary, tak¿e i takie, które ostatecznie nie okaza³y siê przydatne do celów ekspozycyjnych 
– np. obrazy z 2. po³owy XIX i z XX wieku; ich ewentualny kontekst w przysz³ych wnêtrzach 
Zamku by³ wówczas trudny do przewidzenia. Przechowywane dziœ w magazynie lub u¿yczane 



 

na prawach depozytu ró¿nym muzeom i instytucjom, pokazywane bywaj¹ na wystawach cza-
sowych organizowanych przez nasze muzeum lub inne placówki. Niektóre z tych obrazów nie 
zmieœci³y siê w cezurze chronologicznej niniejszego katalogu i zostan¹ opublikowane w jego 
kolejnej czêœci, ujmuj¹cej malarstwo powsta³e po roku 1900.

Za jedne z wa¿niejszych darów z lat 70. XX wieku nale¿y uznaæ obrazy podarowane przez 
rz¹dy Republiki Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Przekazanie przez 
niemieckie rz¹dy darów dla odbudowywanego po zniszczeniach II wojny Zamku mia³o istotny 
wymiar polityczny i wzbogaci³o tworzon¹ wówczas z niema³ym trudem zamkow¹ kolekcjê 
o interesuj¹ce polonica, tak potrzebne dla przygotowywanej ekspozycji.

Rz¹d RFN w 1973 roku ofiarowa³ cztery królewskie portrety: Stefana Batorego, królewicza 
W³adys³awa Zygmunta Wazy, Anny Jagiellonki i Marii Kazimiery (� nry kat. 378, 167, 337, 
395), a w 1978 seriê trzech wizerunków Jagiellonów – Zygmunta I, Bony i ich córki Izabeli 
(� nry kat. 379-381) oraz portret Zygmunta III (� nr kat. 338). W tym samym roku rz¹d RFN 
utworzy³ fundusz w kwocie dwóch milionów marek, z którego mia³y byæ finansowane zakupy 
obrazów przeznaczonych g³ównie do wnêtrz jagielloñskich i wazowskich, urz¹dzanych na 
parterze Zamku27. Stronê niemieck¹ reprezentowa³ W. Schönberger, dyrektor Germanisches 
Museum w Norymberdze. Pe³nomocnikiem i ekspertem strony polskiej by³ Andrzej S. Ciecha-
nowiecki – historyk sztuki, w³aœciciel londyñskiej Heim Gallery i kolekcjoner, którego doœwiad-
czenie na europejskim rynku antykwarskim i wiedza z zakresu historii sztuki przyczyni³y siê do 
zakupienia ciekawych poloników, wrêczonych jako kolejny dar niemiecki, w roku 1980. By³y 

27 S. Lorentz, Walka..., s. 153-154.
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to m.in. obrazy zwi¹zane z Janem III i jego rodzin¹ (� nry kat. 267, 321, 459) oraz Portret 
Ludwiki Zamoyskiej pêdzla Bacciarellego, pochodz¹cy z galerii Stanis³awa Augusta (nr galerii 
67; � nr kat. 59). £¹cznie, rz¹d RFN w latach 1973-1980 podarowa³ Zamkowi Królewskiemu 
piêtnaœcie obrazów. 

Dar rz¹du NRD, z³o¿ony w 1978 roku, sk³ada³ siê z siedmiu obrazów zwi¹zanych z pano-
waniem Sasów w Polsce; wœród nich na szczególn¹ uwagê zas³uguje Kampament wojsk polskich, 
saskich i litewskich na Czerniakowie pêdzla Johanna Samuela Mocka (� nr kat. 220) i Portret 
Fryderyka Rutowskiego autorstwa Louisa de Silvestre’a M³. (� nr kat. 292) – oba przekazane 
ze zbiorów galerii drezdeñskiej, pochodz¹ce z zamku Moritzburg. 

Do najcenniejszych darów w historii naszego muzeum zaliczyæ nale¿y siedemnaœcie obrazów 
przekazanych w 1974 roku legatem Tadeusza Wierzejskiego, warszawskiego kolekcjonera 
i marszanda. S¹ to w wiêkszoœci dzie³a mistrzów flamandzkich i holenderskich; wœród nich 
szczególn¹ klas¹ artystyczn¹ wyró¿niaj¹ siê dwie martwe natury – Corneliusa Norbertusa Gys-
brechtsa (� nr kat. 148) i Carstiaena Luyckxa (� nr kat. 201) oraz pejza¿ ze scen¹ Odpoczynku 
w czasie ucieczki do Egiptu Lucasa van Valckenborcha (� nr kat. 314).

Wœród darów z lat 70. o szczególnej wartoœci artystycznej i historycznej wymieniæ nale¿y rów-
nie¿ obraz Œwiêtej Rodziny ze œw. Janem wed³ug Agnola Bronzina – ofiarowany przez Tomasza 
Kluza w 1973 roku (� nr kat. 104), Portret Stanis³awa Augusta pêdzla Bacciarellego – legat Marii 
i Józefa Danglów z 1977 (� nr kat. 62), Otrucie ksiêcia Janusza Matejki – legat Florentyny Rotte-
rowej z tego samego roku (� nr kat. 209), Portret ksiêcia Józefa Poniatowskiego autorstwa Josefa 
Grassiego – dar firmy Northern Natural Gas Company, tak¿e z roku 1977 (� nr kat. 142).

Dary z lat 80. sk³adane by³y ju¿ bezpoœrednio w Zamku, który w roku 1980 sta³ siê samo-
dzieln¹ instytucj¹ muzealn¹. Inwentaryzacjê darów i zakupów przej¹³ zamkowy Dzia³ Inwen-
tarzy; zaczêto je wpisywaæ do ksiêgi inwentarzowej zbiorów Zamku, nadaj¹c obiektom nume-
ry poprzedzone symbolem „ZKW”. W 1981 roku, gdy w odbudowanym gmachu by³o ju¿ go-
towe odpowiednie zaplecze magazynowe, przewieziono tam obrazy zgromadzone w magazy-
nach Muzeum Narodowego i w Bibliotece Królewskiej. Od 1983 roku obrazy z darów, które 
postanowiono w³¹czyæ do programu ekspozycyjnego rekonstruowanych wnêtrz, by³y w nich 
stopniowo umieszczane. 

Znacz¹c¹ grupê darów z lat 80. stanowi¹ obrazy regularnie ofiarowywane przez Andrzeja 
S. Ciechanowieckiego; w latach 1980-1986 podarowa³ on kilkanaœcie dzie³ – przewa¿nie por-
tretów w³adców, które znacz¹co uzupe³ni³y program ikonograficzny ekspozycji (� m.in. nry 
kat. 121, 127, 171, 199, 324, 355, 377), oraz cenne modello do fresku Cudowne rozmno¿enie 
chleba i ryb Tadeusza Kuntze-Konicza (� nr kat. 180). Do wa¿niejszych darów od osób pry-
watnych z tego czasu nale¿¹ dwa portrety z legatu Adama Podlewskiego z 1984 roku – Jerze-
go Cyriaka Potockiego autorstwa Per Kraffta St. i Kazimiery Wil¿yny pêdzla Kazimierza Woj-
niakowskiego (� nry kat. 174, 330), obraz Pietera van Linta Œwiêta Maria Magdalena, przeka-
zany w roku 1986 legatem Jadwigi i Tadeusza Jaroszów (� nr kat. 195), oraz Portret Pelagii 
Sapie¿yny pêdzla Elisabeth Vigée-Le Brun (� nr kat. 192), zapisany Zamkowi w tym samym 
roku przez profesora Edwarda Lipiñskiego.

W latach 80. do naszych zbiorów trafi³o równie¿ kilka dzie³ przekazanych przez g³owy pañstw 
sk³adaj¹cych oficjalne wizyty; wœród nich dwa obrazy ze zbiorów muzeów watykañskich, ofia-
rowane na rêce w³adz PRL przez papie¿a Jana Paw³a II przy okazji pielgrzymek do Polski 
w 1983 i 1987 roku: Œw. Jan Chrzciciel naœladowcy Guercina (� nr kat. 147) oraz Portret Sta-
nis³awa Hozjusza z 1575 roku (� nr kat. 460). 

Lata 90. przynios³y najwa¿niejszy dar w historii odbudowanego Zamku Królewskiego, 
a tak¿e w historii powojennego polskiego muzealnictwa. W roku 1994 profesor Karolina 
Lanckoroñska ofiarowa³a Narodowi obrazy ze swoich zbiorów rodzinnych, dziel¹c je miêdzy 



 

Zamek Królewski na Wawelu i Zamek Królewski w Warszawie. Do kolekcji zamkowej trafi³o 
trzydzieœci piêæ obrazów, w tym piêtnaœcie pochodz¹cych z galerii Stanis³awa Augusta, kupio-
nych w 1815 roku od siostrzenicy króla, Marii Teresy Tyszkiewiczowej, przez Kazimierza Rze-
wuskiego i odziedziczonych przez jego córkê, zamê¿n¹ z Antonim Lanckoroñskim. O randze 
daru œwiadcz¹ dwa arcydzie³a Rembrandta: Dziewczyna w ramie obrazu i Uczony przy pulpicie 
(nry galerii 207, 208; � nry kat. 262, 263). Do szczególnie cennych obrazów z daru zaliczyæ 
nale¿y tak¿e Portret Antoniego Burbona Corneille’a de Lyon (nr galerii 1795; � nr kat. 111), 
jedyny obraz tego znakomitego portrecisty w zbiorach polskich. Klas¹ artystyczn¹ wyró¿niaj¹ 
siê ponadto niewielkie obrazy rodzajowe pêdzla Philipsa Wouwermana (nr galerii 1815; 
� nr kat. 331) i Davida Teniersa M³. (nr galerii 700; � nr kat. 306), pejza¿ Jana Hackaerta 
(nr galerii 593, jako Moucheron; � nr kat. 149), para obrazów Norblina (nry galerii 782, 783; 
� nry kat. 230, 231) czy pejza¿ Hendrika de Corta (nr galerii 1614; � nr kat. 112). 

Ofiarowane przez Karolinê Lanckoroñsk¹ obrazy z królewskiej galerii, jak to wynika z ana-
lizy Ÿróde³, nale¿a³y g³ównie do wyposa¿enia £azienek; tylko dwa z nich – wspomniane Studium 
postaci Herkulesa i Skrucha œw. Piotra wisia³y w Zamku (ten drugi w latach 90. XVIII wieku zawis³ 
w ³azienkowskim pa³acu). Trzeba jednak zastrzec, ¿e nie mamy ca³kowitej pewnoœci, czy pozo-
sta³e dzie³a, notowane w koñcu lat 80. i w latach 90. XVIII wieku w £azienkach i Belwederze, 
nie dekorowa³y wczeœniej zamkowych apartamentów. Brak bowiem Ÿróde³, które pozwoli³yby 
ustaliæ, jakie obrazy (prócz tych ze sta³ego wystroju, na trwa³e przymocowanych do œcian) 
znajdowa³y siê w Zamku przed po³ow¹ lat 90. XVIII wieku28. Nie wiemy zatem na przyk³ad, 

28 Najwczeœniejsze ze stanis³awowskich inwentarzy, w których odnotowane s¹ miejsca przechowywania obrazów, to inwentarze 

£azienek i Belwederu z 1788 roku (AGAD, AJP 162, 159). Nastêpnym Ÿród³em, w którym znajdujemy adnotacje dotycz¹ce lo-

kalizacji obrazów, jest dopiero katalog królewskiej galerii z 1795.
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gdzie przed pocz¹tkiem lat 90. wisia³y Dziewczyna w ramie obrazu i Uczony przy pulpicie 
Rembrandta, w katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795 roku odnotowane w Galerii Ob-
razów na parterze pa³acu w £azienkach (umieszczone tam najwczeœniej ok. 1793, gdy urz¹-
dzano galeriê): kupione w 1777 roku, nie figuruj¹ w inwentarzach £azienek i Belwederu 
z roku 1788. Nie znalaz³yœmy ¿adnych innych wzmianek Ÿród³owych, które pozwoli³yby usta-
liæ ich lokalizacjê; mo¿na jedynie przypuszczaæ, ¿e by³a to lokalizacja presti¿owa – zapewne 
Zamek Królewski.

Oprócz obrazów pochodz¹cych z galerii Stanis³awa Augusta profesor Lanckoroñska poda-
rowa³a trzynaœcie portretów rodzinnych: Rzewuskich, Lanckoroñskich i przedstawicieli rodzin 
z nimi spokrewnionych b¹dŸ skoligaconych, z XVIII i pocz¹tku XIX wieku. Wœród nich dzie³a 
znakomitych portrecistów: Jeana Marca Nattiera (� nr kat. 224), Pietra Rotariego (� nr kat. 
277), Marcella Bacciarellego (� nr kat. 60), Josefa Grassiego (� nr kat. 141, 144, 145), Antona 
von Marona (� nr kat. 205), Andrei Appianiego (� nr kat. 9), Heinricha Friedricha Fügera 
(� nr kat. 129). Pozosta³e podarowane obrazy to g³ównie nabytki poczynione przez Karola 
Lanckoroñskiego w koñcu XIX i na pocz¹tku XX wieku, wœród których na szczególn¹ uwagê 
zas³uguj¹ dzie³a Adriaena van Ostade (� nr kat. 234), Cornelisa Deckera (� nr kat. 115) 
i Giovanniego Battisty Pittoniego (� nr kat. 250).

W tym miejscu warto odnotowaæ dar zwi¹zany – podobnie jak donacja Karoliny Lancko-
roñskiej – z odzyskaniem przez Polskê suwerennoœci politycznej: piêæ obrazów przekazanych 
w 1991 roku przez Rz¹d RP na UchodŸstwie, z jego wówczas likwidowanej siedziby przy Eaton 
Place w Londynie – m.in. dwa siedemnastowieczne w³oskie p³ótna z przedstawieniami Sybilli 
(� nry kat. 235, 311).

Z ostatnich lat pochodz¹ dary Wandy Wolskiej-Conus – siedem obrazów ze zbiorów ¯arnow-
skich, przekazanych w 2001 roku, wœród których znalaz³ siê ciekawy Chrzest Kloryndy malarza 
rzymskiego z ok. 1610-1620 (� nr kat. 459), i legat piêciu obrazów Karoliny Lanckoroñskiej, 
przekazany w 2002 roku przez Fundacjê Lanckoroñskich – wœród obrazów tych na szczególn¹ 
uwagê zas³uguje obraz Agostina Tassiego, artysty, którego prace nie s¹ notowane w polskich 
muzeach (� nr kat. 305). 

Zakupy

Pierwsze zakupy obrazów dla Zamku Królewskiego poczyniono ju¿ w roku 1972, rok po ukon-
stytuowaniu siê Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego. Nie istnia³ jeszcze 
wówczas program zamkowej ekspozycji, jednak profil zakupów by³ oczywisty – w polu zainte-
resowania by³y wszelkie polonica oraz portrety w³adców europejskich, a cezurê wyznacza³ 
koniec panowania Stanis³awa Augusta. 

Zakupów dokonywa³o Muzeum Narodowe w Warszawie z funduszy Ministerstwa Kultury 
i Sztuki. Akcjê wyszukiwania obrazów i dzie³ sztuki pod k¹tem wyposa¿enia zamkowych wnêtrz 
prowadzono w Polsce29 i za granic¹. Wa¿n¹ rolê merytoryczn¹ i organizacyjn¹ odegra³ tu, tak 
jak i w przypadku darów, Andrzej S. Ciechanowiecki, który poszukiwa³ obrazów na europejskim 
rynku sztuki i poœredniczy³ w ich zakupach. Przy zakupach zagranicznych korzystano tak¿e 
z poœrednictwa Biura Handlu Zagranicznego P.P. „Desa” i Centrali Handlu Zagranicznego „Ars 
Polona”. Oferty sprzeda¿y sp³ywa³y zarówno bezpoœrednio do Oddzia³u Muzeum Narodowego 
„Zamek Królewski”, jak i do Zarz¹du Zamku Królewskiego w Obywatelskim Komitecie Odbu-
dowy, który przekazywa³ je do komisji zakupów Muzeum Narodowego, gdzie przygotowywano 

29 Zob. np. pismo MKiS do P.P. „Desa” z 24.10.1974 z poleceniem wykonania kwerendy w jej salonach, pod k¹tem dzie³ sztuki do 

wyposa¿enia ZK, oraz pismo S. Lorentza do Departamentu Prasy, Wspó³pracy Kulturalnej i Naukowej MKiS z 4.06.1980 – Arch. 

ZK, Materia³y Muzeum Narodowego w Warszawie, Oddzia³ Zamek Królewski, ks. nabytków 2184, teczka nr 77, 87. 



 

ekspertyzy i podejmowano ostateczne decyzje. Zakupione dla Zamku obrazy wpisywane by³y 
do ksiêgi inwentarzowej tzw. tymczasowych nabytków Muzeum Narodowego, pod numerami 
oznaczonymi symbolem „Tc”.

W pierwszej po³owie lat 70. zakupy by³y sporadyczne. Pierwszym kupionym do zbiorów 
przysz³ego Zamku obrazem by³ Portret Stanis³awa Augusta w zbroi, nabyty w 1972 roku z r¹k 
prywatnych w Warszawie (� nr kat. 68); fakt, i¿ kupiono tê niskiej klasy kopiê z Bacciarellego, 
œwiadczy wymownie o tym, jak bardzo nowo powstaj¹cej kolekcji potrzebne by³y osiemnasto-
wieczne portrety – zw³aszcza wizerunki Stanis³awa Augusta. W 1974 roku zakupiono wa¿ny 
obraz – Elekcjê Augusta II Martina Altomontego (� nr kat. 8), a w 1975 Portret W³adys³awa 
£ubieñskiego, wczesny obraz Bacciarellego (� nr kat. 58). 

Intensywnoœæ zakupów wzros³a w latach 1976-1979, kiedy nabyto trzydzieœci dwa obrazy, 
g³ównie od oferentów prywatnych z kraju i zagranicy. By³y to w wiêkszej czêœci portrety oso-
bistoœci polskich i w³adców europejskich, dobierane pod k¹tem uzupe³nienia programu ikono-
graficznego planowanych ekspozycji – prace nad programem zamkowych wnêtrz by³y ju¿ 
wtedy zaawansowane. Z zakupów z tego okresu nale¿y wymieniæ pochodz¹cy z galerii Stani-
s³awa Augusta Krajobraz z mi³osiernym Samarytaninem (nr galerii 2077; � nr kat. 347), Portret 
Jerzego Sebastiana Lubomirskiego wed³ug Jana de Herdta (� nr kat. 152) czy znakomity Por-
tret muzyka z dworu saskiego Antoniego Albertrandiego (� nr kat. 3). 

W roku 1980, gdy Zamek Królewski uzyska³ status odrêbnego muzeum, zakupów dokony-
wa³a mieszana komisja zakupów Muzeum Narodowego w Warszawie i Zamku; w 1981 zaczê³a 
dzia³aæ odrêbna Komisja Zakupów Muzealiów w Zamku Królewskim, któr¹ wspierali zaprasza-
ni do opiniowania specjaliœci z Muzeum. W latach 80. polityka zakupów podlega³a podobnym 
zasadom ikonograficzno-historycznym, jak w poprzedniej dekadzie. Nieistniej¹cy praktycznie 
rynek sztuki i koniecznoœæ wype³nienia rekonstruowanych wnêtrz sprawi³y, ¿e kupowano niemal 
wszystko, co mieœci³o siê w cezurze chronologicznej do ok. 1800 roku, kryteria jakoœci odsuwa-
j¹c na dalszy plan. Nadal priorytetowo traktowano portrety; wiele zakupiono od A. Ciechano-
wieckiego lub za jego poœrednictwem. Zakupy obrazów o innej tematyce (pejza¿e, sceny ro-
dzajowe) by³y determinowane wymogami wnêtrz, w których przewidziano dekoracjê w formie 
tzw. tapet z obrazów (np. Pokój ¯ó³ty i Zielony). Ubóstwo oferty rynkowej i zniechêcaj¹cy ofe-
rentów prywatnych brak realnych cen w stosunku do rynku europejskiego wymusi³y niejako 
obni¿enie wymagañ co do jakoœci kupowanych obrazów, choæ uda³o siê równie¿ kupiæ kilka 
ciekawych dzie³, o du¿ej wartoœci artystycznej b¹dŸ historycznej. Do najwa¿niejszych zakupów 
w tym okresie nale¿y zaliczyæ: Portret Franciszka I z warsztatu Joosa van Cleve, pochodz¹cy 
z galerii Stanis³awa Augusta (nr galerii 910; � nr kat. 110), i Gabinet sztuki królewicza W³ady-
s³awa (� nr kat. 336); warto ponadto wymieniæ Portret damy pêdzla Willema van Honthorsta 
(� nr kat. 157), Martw¹ naturê Abrahama van Beyerena (� nr kat. 100) czy RzeŸ niewini¹tek 
Luki Giordano (� nr kat. 132).

Prze³om polityczny 1989 roku stworzy³ nowe mo¿liwoœci dostêpu do europejskiego rynku 
sztuki, ale zarazem zaostrzy³ bariery mo¿liwoœci finansowych. Wielu dobrej klasy i potrzebnych 
obrazów, które pojawi³y siê na rynku, Zamek nie by³ w stanie nabyæ z powodu zbyt wysokich 
cen. Kilka zakupów z tego czasu wzbogaci³o jednak nasz¹ kolekcjê o wa¿ne dzie³a. W 1990 
roku nabyliœmy Autoportret z rodzin¹ sygnowany przez Antona Graffa (� nr kat. 137) i ciekawy, 
tak¿e sygnowany obraz Wilhelma Schuberta van Ehrenberga (� nr kat. 124). W 1997 roku 
dziêki funduszom Ministerstwa Kultury i Sztuki uda³o siê nabyæ Burzê morsk¹ Ludolfa Backhuy-
sena, pochodz¹c¹ z galerii Stanis³awa Augusta, póŸniej nale¿¹c¹ do kolekcji Lanckoroñskich 
(nr galerii 1761; � nr kat. 70); w tym samym roku zakupiliœmy dwa obrazy Jeana Pierre’a 
Norblina z serii zamówionej przez Adama Kazimierza Czartoryskiego do dekoracji wnêtrz 
Szko³y Rycerskiej w Warszawie (� nry kat. 232, 233). Z ostatnich zakupów warto wymieniæ 



interesuj¹ce szkice olejne: Josefa Grassiego – do portretu Kunegundy Ostrowskiej (� nr kat. 
143), Johanna Baptista Lampiego – do portretu Anny Teresy Potockiej z wnukiem Alfredem 
(� nr kat. 186) i Louisa Lagrenée – do obrazu Przera¿enie Cezara na widok g³owy Pompejusza 
(� nr kat. 182). W 2003 roku nabyliœmy Krajobraz z mostkiem Jana Bogumi³a Plerscha, rzadki 
w twórczoœci tego artysty przyk³ad sztalugowego pejza¿u (� nr kat. 257). 

Dorota Juszczak, Hanna Ma³achowicz

10. Numer katalogu galerii 
Stanis³awa Augusta

11. Numer inwentarza rosyjskich 
zbiorów cesarskich

12. Nalepka Oru¿ejnoj Pa³aty 
na Kremlu

13. Nalepka Zbiorów 
Pañstwowych RP-Gmachy 
Reprezentacyjne

14. Numer Zbiorów Pañstwowych 
RP-Gmachy Reprezentacyjne 
(po 1925)

15. Numer Zbiorów Pañstwowych RP

16. Numer Zbiorów Pañstwowych 
RP-Dzia³ Krosnowskich

17. Nalepka na obrazach 
ewakuowanych w 1939 z ZK 
do MNW

18. Nalepka z numerem 
rewindykacji po II wojnie 
œwiatowej



Katalog obejmuje obrazy bêd¹ce w³asnoœci¹ Zamku Królewskiego, powsta³e przed rokiem 1900.
W katalogu uwzglêdniono obrazy malowane na p³ótnie, desce lub blasze oraz trzy malowane 
na pod³o¿u papierowym: nry kat. 356, 357 – ze wzglêdu na ich przynale¿noœæ do kolekcji 
obrazów ofiarowanej w 1994 roku przez Karolinê Lanckoroñsk¹, a tak¿e nr kat. 209 – olejny 
szkic Jana Matejki, po to, by opublikowaæ wszystkie dzie³a tego malarza stanowi¹ce w³asnoœæ 
Zamku Królewskiego.

Obrazy uporz¹dkowane s¹ wed³ug nazwisk artystów w uk³adzie alfabetycznym. W przypad-
ku wiêcej ni¿ jednego obrazu danego artysty dzie³a u³o¿ono chronologicznie. Zastosowane 
w katalogu okreœlenia autorstwa oznaczaj¹:
• znak zapytania umieszczony po nazwisku malarza – obraz przypisany danemu artyœcie, ale 

atrybucja ta nie jest pewna;
• pracownia – obraz namalowany w pracowni mistrza przez niezidentyfikowanego ucznia lub 

wspó³pracownika;
• kr¹g – obraz wykonany przez malarza wspó³czesnego artyœcie, dzia³aj¹cego w jego bliskim 

otoczeniu lub nale¿¹cego do zwi¹zanej z nim grupy;
• naœladowca – malarz tworz¹cy w manierze, stylu artysty, wspó³czesny mu, ale dzia³aj¹cy poza 

jego krêgiem lub te¿ dzia³aj¹cy póŸniej;
• wed³ug – kopia konkretnego obrazu artysty, wspó³czesna mu lub póŸniejsza (co zaznaczono 

w glossie).
Obrazy autorstwa malarzy niezidentyfikowanych uporz¹dkowane s¹ alfabetycznie wed³ug 

kryterium geograficznego, a w ramach tego kryterium w uk³adzie chronologicznym wed³ug 
zasady: od datowania najbardziej precyzyjnego do najbardziej ogólnego (np. kolejno: 
„ok. 1700”, „1. æw. XVIII w.”, „2. po³. XVIII w.”, „XVIII w.”).

Skróty Ÿróde³ rêkopiœmiennych oznaczono *.
Pisownia cytowanych Ÿróde³ zosta³a uwspó³czeœniona.
Imiona artystów dzia³aj¹cych czasowo w Polsce, zwyczajowo spolszczane, podano w jêzyku 

kraju ich pochodzenia.
Cytaty z Biblii za Pismo Œwiête Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysi¹clecia, wydawnictwo 

Pallotinum.

Nota redakcyjna





d. – dawniej, dawny, dawne
D.A. – Dom Aukcyjny
dat. – datowany
dod. – dodatek
dot. – dotyczy, dotycz¹cy
fot. – fotografia, fotograficzny
h. – herb, herbu
hr. – hrabia
i in. – i inni
i n. – i nastêpne
inw. – inwentarz, inwentarzowy
kat. – katalog, katalogowy
ks. – ksi¹dz
maszyn. – maszynopis
M³. – M³odszy
Muz. – Muzeum
neg. – negatyw
nr rew. – numer rewindykacyjny

poch. – pochodz¹cy
pow. – powiat
poz. – pozycja
P.P. – Pañstwowe Przedsiêbiorstwo
prot. – protokó³
przyp. – przypis
publ. – publikowany
pw. – pod wezwaniem
repr. – reprodukcja, reprodukowany
rkps – rêkopis
RP – Rzeczpospolita Polska
St. – Starszy
sygn. – sygnowany
uzup. – uzupe³ni³, uzupe³niony
w³aœc. – w³aœciwie
woj. – województwo
wym. – wymiary
zb. – zbiory

Wykaz skrótów

Autorzy fotografii

Wstêp (s. 9-26)

il. 1-3. M. Bronarski
il. 4-5. pocztówki przedwojenne wydawnictwa „Artibus” Warszawa
il. 6. autor nieznany CAF/ADM
il. 7. S. Sadowski
il. 8-18. A. Ring, B. Tropi³o

Katalog 

A. Ring, B. Tropi³o – nry kat. 1-7, 10-61, 64-65, 67-110, 112-120, 123-132, 134-149, 151-157, 159-162, 
167-170, 173-174, 177-179, 182-183, 186-188, 190, 193-206, 213, 216-220, 223-224, 227-231, 234-235, 
237, 239-250, 256-259, 261-277, 278, 280-294, 296-305, 308-312, 314-318, 321-325, 327-337, 339, 
341-344, 346-355, 358-372, 374-385, 387-398, 400-402, 404, 406, 408, 411, 413-414, 417-418, 420-421, 
423-424, 426-435, 437-438, 442-445, 448-455, 457-464, 469-470, 472-476, 479-485, 487-488 
oraz fotografie sygnatur i napisów na s. 665-675

M. Bronarski, P. Kobek – nry kat. 8-9, 62-63, 66, 111, 121-122, 133, 150, 158, 163-166, 171-172, 175-176, 
180-181, 184-185, 189, 191-192, 207-212, 214-215, 221-222, 225-226, 232-233, 236, 238, 251-255, 260, 
277, 279, 293, 295, 306-307, 313, 319-320, 326, 337-338, 340, 345, 356-357, 373, 377, 386, 399, 403, 
405, 407, 409-410, 412, 415-416, 419, 422, 425, 436, 439-441, 446-447, 456, 465-468, 471, 477-478, 486, 
489-494
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Bronis³aw ABRAMOWICZ
Bronis³aw Abramowicz (Za³uchów k. Kowla, Wo³yñ 1837-1912 Kraków), studiowa³ w Warszawie, 1865-1867 
w Monachium i 1870-1874 w Wiedniu, potem czynny w Krakowie. Malowa³ sceny historyczne, religijne, tak¿e 
portrety.

 1 Ostatnie chwile Zygmunta Starego
nr inw. ZKW/2405
p³ótno, 155x133 cm
sygnowany u do³u po prawej: Bronis³aw/ Abramowicz/ 1879

Po prawej siedz¹cy król Zygmunt, w g³êbi stoj¹ca królowa Bona, po lewej siedz¹cy Stañczyk. 
Obraz utrzymany w ciemnej tonacji brunatnych br¹zów z akcentami czystych kolorów 
w oœwietlonych partiach: b³êkitu i bieli (ubiór ch³opca trzymaj¹cego tacê) oraz czerwieni (ubiór 
Stañczyka).

Widoczne nawi¹zania do stylistyki wcze-
snych prac Matejki, zw³aszcza do obrazów: 
Zygmunt I nadaj¹cy przywilej na szlachectwo 
akademikom krakowskim w roku 1535, 1858, 
Muz. UJ (nr inw. 2704-837/I; Sroczyñska i in. 
1993, nr 51), Stañczyk udaj¹cy ból zêbów, 
1856, MNK, Dom J. Matejki (nr inw. IX/6; 
Sroczyñska i in. 1993, nr 36).

Z ty³u na p³ótnie stempel firmy materia³ów 
malarskich: W. KOLLER & Co, Wien, Mariahil-
ferstrasse 33 i napis odrêczny na blejtramie: 
Prof. Enzueger (?) ... (dalej nieczytelne), co 
mo¿e œwiadczyæ, ¿e obraz powsta³ w Wiedniu 
i znajdowa³ siê tam w rêkach prywatnych a¿ 
do zakupienia go w 1956.

Historia: 1956 zakupiony w Wiedniu przez Centralny 
Zarz¹d Muzeów dla ZK; zdeponowany w MHW 
(nr inw. 5483); od 1975 przechowywany w MNW; 
1988 przekazany ZK.

Literatura: Swieykowski 1905, s. 5; SAP, t. 1, 1971 
(Z. Niesio³owska-Rotherowa). H.M.

ZKW/2405

wed³ug Alexandra ADRIAENSSENA
Alexander Adriaenssen (Antwerpia 1587-1661 Antwerpia), malarz flamandzki; 1610/11 mistrz gildii œw. £ukasza 
w Antwerpii. Malowa³ martwe natury z rybami, owocami, martwym ptactwem i kwiatami.

 2 Martwa natura z rybami
nr inw. ZKW/1993
deska dêbowa, 61,5x84 cm

Kompozycja z pokrojonymi rybami u³o¿onymi na dwóch drewnianych talerzach stoj¹cych na 
blacie sto³u typu bolpoottafel, na tle g³adkiej œciany oœwietlonej ukoœnie padaj¹cym œwiat³em. 
U³o¿enie ryb na blacie jest dok³adnym odwzorowaniem obrazu Adriaenssena, sygnowanego 
i datowanego 1644, który pojawi³ siê na rynku sztuki 1988 (Christie’s, Nowy Jork, 20.10.1988, 



 

wed³ug Adriaenssena

poz. 87, obecne miejsce przechowywania nieznane, p³., 54x64 cm; Spiessens 1990, nr 38). 
Kompozycja ZKW/1993 jest rozbudowana po prawej stronie o wisz¹c¹ na haku rybê; fragment 
taki kilkakrotnie wystêpuje w obrazach Adriaenssena, np. Ermita¿, Petersburg (nr inw. 7281, 
p³., 59,5x85 cm; Spiessens 1990, nr 35).

Kompozycje przedstawiaj¹ce wy³¹cznie ryby pojawiaj¹ siê w twórczoœci Adriaenssena 
g³ównie w latach 40. XVII w. Blisk¹ analogi¹ dla ZKW/1993 jest martwa natura z muzeum 
w Odessie (nr inw. 36-1732, deska, 50x79 cm; nienotowany przez G. Spiessens), oraz obraz 
w Szépmüvészeti Múzeum w Budapeszcie (nr inw. 2327, deska dêbowa, 44,5x79 cm, sygn. 
i dat. Alex Adriaenssen fecit A. 1640; Ember 1989-1990, nr B1, s. 120; Spiessens 1990, nr 17). 
Ten sam obraz publikuje W. Bernt, z dawnym nr. inw. 616, podaje jednak inn¹ sygnaturê 
i inn¹ datê (Bernt 1948, t. 1, nr 2). Rozmieszczenie elementów kompozycji w obrazach z Odes-
sy i Budapesztu jest identyczne jak w naszym obrazie. 

Badanie dendrochronologiczne deski wskazuje 1636 jako mo¿liwie najwczeœniejsz¹ datê 
powstania obrazu, prawdopodobnie jednak powsta³ on w 2. po³. lat 40. XVII w., pochodzenie 
drewna – Polska, dorzecze Wis³y, lub Litwa (T. Wa¿ny, 1994). Warstwa malarska jest przetarta 
i doœæ znacznie przemalowana, co utrudnia ocenê obrazu. Wed³ug opinii F. G. Meijera jest to 
kopia obrazu Andriaenssena powsta³a poza warsztatem malarza (list z 27.09.2006).

W dokumentach do³¹czonych przez ofiarodawców mylna informacja o sygnaturze JB i da-
cie 1560 lub 1581 na blacie po lewej oraz przypisaniu autorstwa Joachimowi Beuckelaerowi. 
Podczas konserwacji nie stwierdzono œladów sygnatury.

Historia: 1986 legat Jadwigi i Tadeusza Jaroszów 
z Warszawy (nr ks. darów ZMK-3110), od 1999 
eksponowany w Komnacie Trzeciej.

Literatura: niepublikowany.
 
 H.M.

ZKW/1993



 

Albertrandi

Antoni ALBERTRANDI
Antoni Zygmunt Aleksander Albertrandi (Warszawa 1732-1795 Nowe, ziemia che³miñska), malarz z rodziny 
w³oskiej osiad³ej w Warszawie; uczeñ Szymona Czechowicza i rzymskiej Accademia di San Luca, od 1758 czyn-
ny w Warszawie, od 2. po³. lat 70. na dworze Stanis³awa Augusta, zatrudniony w Malarni Marcella Bacciarelle-
go. Malowa³ portrety, obrazy religijne, kopie.

 3 Portret muzyka (Niccolò Piccini?)
nr inw. ZKW/306
p³ótno, 93x75 cm
sygnowany u do³u po prawej, na ramie owalu: Albertrandi [sic!] pinxit Varsoviae 1760

Frak czerwony, galony i kamizelka z³ote; w rêku papier z zapisem nutowym arii z tekstem 
partii wokalnej w jêzyku w³oskim, czytelne s³owo „bella”. Obicie fotela zielone.

Portret uwa¿any w latach 70. XX w. za wizerunek niezidentyfikowanego muzyka z dworu 
saskiego (Busiri Vici 1971, il. 21), w latach 80. zosta³ okreœlony jako portret Johanna Adolfa 
Hassego (1699-1783), wykszta³conego i pracuj¹cego we W³oszech kompozytora, nadworne-
go kapelmistrza Augusta III w DreŸnie. Portrety Hassego z lat 40. i 50. XVIII w. (np. Baltha-
sara Dennera, 1740, Semper-Oper w DreŸnie; Felicity Hoffman, Drezno, Galerie Alte Meister, 
nr inw. M 21; Pietra Rotariego, zaginiony, znany z wersji graficznych, m.in. Lorenza Zucchie-
go, Nagler, t. 22, 1852, s. 344, nr 16; nieznanego malarza, La Scala w Mediolanie), niezale¿-
nie od ró¿nego stopnia realizmu ukazuj¹ mê¿czyznê o grubych rysach twarzy, starszego i tê¿-
szego ni¿ model Albertrandiego. 

ZKW/306



 

Albertrandi

Antoni ALBERTRANDI wed³ug Fiodora Rokotowa
Fiodor S. Rokotow (ok. 1735-1808), malarz rosyjski, portrecista.

 4 Portret Katarzyny II
nr inw. ZKW/3373
p³ótno, 148,5x112,5
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 1972

Zofia Augusta Fryderyka (1729-1796), ksiê¿niczka von Anhalt-Zerbst, caryca rosyjska od 1762  jako Katarzyna II.

Jeden z siedmiu portretów (� nr kat. 71, 130, 153, 173, 197, 276) z serii kompletowanej miê-
dzy pocz¹tkiem lat 70. a 1785 przez Stanis³awa Augusta do wystroju Gabinetu Monarchów 
Europejskich (Konferencyjnego) w ZK – prace architektoniczne w latach 1783-1786.

Paradny strój ze srebrnej lamy z zielon¹ aplikacj¹ w formie ga³êzi laurowych (jeden ze 
strojów zwanych „rosyjskimi” lub „s³owiañskimi”; Renne 1998-1999, s. 104, przyp. 27 na s. 629), 
p³aszcz podbity gronostajowym futrem, z³oty w czarne dwug³owe or³y; na ramionach brylan-
towy ³añcuch Orderu œw. Andrzeja Pierwszego Powo³anego Aposto³a; przez pierœ wstêga 
z trzech czarnych i dwóch pomarañczowych pasków z krzy¿em Orderu œw. Jerzego, gwiazda 
tego orderu na lewej piersi. Na czerwonej poduszce korona cesarska, któr¹ wykona³ na koro-
nacjê Katarzyny 1762 szwajcarski jubiler Jérémie Pauzié.

ZKW/3373 jest wykonan¹ w Warszawie, zredukowan¹ kopi¹ ca³opostaciowego wizerunku 
(Petersburg, Ermita¿, nr inw. ER¯ 678, p³., 263x188 cm), przypisywanego przez I. Kotelnikow¹ 
Fiodorowi Rokotowowi i datowanego przez ni¹ na lata 80. XVIII w. (Firenze 1998, nr 16; 
Stockholm 1998-1999, nr 40). Rokotow odwzorowa³ portret pêdzla Alexandra Roslina z 1776 
(Petersburg, Ermita¿, nr inw. GE1316), zmieni³ jednak twarz modelki na m³odsz¹, pos³uguj¹c 
siê namalowanym przez siebie w 1779 popiersiem w owalu (Petersburg, Muz. Rosyjskie, nr inw. 
¯ 4949). W MNW znajduje siê replika ca³opostaciowego portretu Rokotowa (nr inw. 7204/Tc/76, 
p³., 250x183 cm).

Datowanie przez Kotelnikow¹ pierwowzoru Rokotowa mo¿na uœciœliæ na 1780 lub rok 
nastêpny. Albertrandi pos³u¿y³ siê zapewne kopi¹ obrazu Rokotowa, byæ mo¿e miniaturow¹, 
znajduj¹c¹ siê w zbiorach Stanis³awa Augusta (w katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795 

Historia: zapewne kolekcja Busiri Vici w Rzymie; 1978 
zakup MNW dla ZK od Andrzeja Ciechanowieckiego 
w Londynie za poœrednictwem B.H.Z. „Desa”, 
przechowywany w MNW (nr inw. 8293 Tc/79); 1982 w ZK, 
od 1987 eksponowany w Przedpokoju przed Garderob¹.

Literatura: Busiri Vici 1971, il. 21 (jako portret muzyka 
z dworu warszawskiego); Lorentz 1986, s. 156 (jako portret 
J. A. Hassego); Lipka 1995, nr 3, s. 38-39; Warszawa 1997-
-1998a, nr XII 19 (H. Ma³achowicz); Lipka 2006.
 H. M.

Identyfikacjê portretowanego jako Hassego s³usznie zanegowa³ K. Lipka (1995, s. 38-39), 
a nastêpnie (Lipka 2006) okreœli³ go jako kompozytora Niccolo Picciniego (1728-1800) na pod-
stawie podobieñstwa do portretu z lat 80. XVIII w. pêdzla Jeana Charlesa Robineau (wed³ug 
tego portretu rycina Louisa Jacquesa Cathelina z 1783; Inv. f. fr. XVIII s., t. 4, 1940, nr 97). 
Prawdopodobieñstwo, by Piccini pozowa³ Albertrandiemu w Warszawie, jest niewielkie. W 1760 
przebywa³ w Rzymie, gdzie 6 lutego odby³a siê premiera jego opery komicznej La Cecchina, 
ossia La Buona Figliuola. W biografii kompozytora nie odnotowano ¿adnych kontaktów z Polsk¹. 
Nie jest to jednak ca³kiem niemo¿liwe – Piccini nale¿a³ do tego samego œrodowiska muzyczne-
go, zwi¹zanego ze szko³¹ neapolitañsk¹, co J. A. Hasse. Teoretycznie za jego spraw¹ Piccini 
móg³ odwiedziæ Warszawê i byæ mo¿e obraz Albertrandiego jest tego jedynym œwiadectwem. 
Portret sprawia wra¿enie malowanego ad vivum, a sygnatura nie budzi w¹tpliwoœci. 



 

Albertrandi

ZKW/3373

wymienionych jest 18 portretów Katarzyny II ró¿nych autorów i wed³ug ró¿nych pierwowzorów, 
m.in. Alexandra Roslina, Michai³a Szybanowa, Vigiliusa Eriksena; przy ¿adnym z wpisanych 
wizerunków nie figuruje nazwisko Rokotowa, mo¿liwe jest jednak, ¿e jego dzie³o wziêto 
za kopiê obrazu Roslina albo okreœlono jako dzie³o nieznanego malarza). Albertrandi przyst¹-
pi³ do pracy zapewne w 1782 (znano ju¿ wówczas wymiary p³ótna, bo w marcu by³a gotowa 
rama do portretu; *Hawemann 1782).



 

Aleksandrowicz

Konstanty ALEKSANDROWICZ
Konstanty Aleksandrowicz (daty ¿ycia nieustalone), malarz czynny w Warszawie i na Litwie od 1777, ostatnie 
datowane dzie³a z 1794. Malowa³ portrety, przewa¿nie kopiuj¹c dzie³a Marcella Bacciarellego.

 5 Portret Feliksa Paw³a Turskiego
nr inw. ZKW/774
p³ótno, 70x50 cm
na odwrocie u do³u po lewej pieczêæ z czerwonego laku (zniekszta³cona i uszkodzona), z her-
bem Ostoja po prawej i herbem £abêdŸ (?) po lewej

Feliks Pawe³ Turski h. Rogala (1729-1800), prezes trybuna³u koronnego 1764, biskup ³ucki 1769, krakowski 
1790.

Mozzetta jasnofioletowa na czerwonym spodzie, bia³a rokieta, na z³otym ³añcuchu pektora³ 
z ciemnych kamieni; na szyi na b³êkitnej wstêdze krzy¿ Orderu Or³a Bia³ego (nadany 1773), 
na piersi gwiazda tego orderu; spod b³êkitnej wstêgi widoczny czerwono-bia³y brzeg wstêgi 
Orderu œw. Stanis³awa (nadany 1766). 

ZKW/774 uwa¿any dotychczas za replikê obrazu sygn. i dat.: Aleksandrowicz 1788, znajdu-
j¹cego siê w koœciele parafialnym pw. œw. Micha³a Archanio³a w Mordach (pow. siedlecki; KZSP, 
t. 10, z. 22, 1965, s. 14, il. 70, jako portret nieznanego duchownego; Piwkowski 1987, s. 431, 
nr 35). Obraz z koœcio³a w Mordach, ni¿szej klasy ni¿ ZKW/774, jest prawdopodobnie autorsk¹ 
replik¹ ZKW/774. Na obrazie z Mord – inaczej ni¿ na ZKW/774 – wstêga orderowa zakoñczona 

Historia: galeria Stanis³awa Augusta (nr 1972), ZK, 
Gabinet Konferencyjny, zawieszony 1786; po 1798 
w³asnoœæ ksiêcia Józefa Poniatowskiego; 4 kwietnia 1809 
kupiony od niego przez Fryderyka Augusta, ksiêcia 
warszawskiego; 1815 przeszed³ na w³asnoœæ cara 
Aleksandra I jako króla polskiego; w lipcu 1832 
w ramach represji po powstaniu listopadowym 
wywieziony przez Rosjan do Petersburga; 
1833 przewieziony do Moskwy, Kreml – Oru¿ejnaja 
Pa³ata (nr inw. 3855); w marcu 1922 rewindykowany 
na mocy traktatu ryskiego, w³¹czony do Zbiorów 
Pañstwowych RP, ZK (nr inw. 01403), pracownia 
konserwacji przy ZK, konserwowany przez 
J. Rutkowskiego; 1924 zawieszony w Gabinecie 
Konferencyjnym; po 17 wrzeœnia 1939 ewakuowany 
do MNW (MN/Z 83); wywieziony przez Niemców; 
grudzieñ 1945 w sk³adnicy w Fischhorn; 
1946 rewindykowany (transport z Salzburga 7 kwietnia, 
nr rew. 4241), w³¹czony do zbiorów MNW 
(nr inw. 131298); 1982 depozyt MNW w ZK; 
w sierpniu 1984 umieszczony w zrekonstruowanym 
Gabinecie Konferencyjnym; 1993 w³asnoœæ ZK.

ród³a: Fortia de Piles, Boiseglin de Kerdu 1792/1963, 
s. 680; *Inw. ZK 1793, s. 5; *Kat. gal. S.A. 1793, nr 1792 
(„Albertrandi”, „Caterine II, Imperatrice de Russie, 
Copie”); *Brulion kat. gal. S.A. przed 1795, 
nr 1792; *Kat. gal. S.A. 1795, nr 1972; *Obrazy 1795, 

k. 353; *Inw. ZK 1797, s. 10; *Inw. S.A. 1799, s. 461; 
*Tableaux historiques 1807, k. 61 („Dans le cabinet des 
Souverains”, „Caterine II peint par l’attelier de 
Varsovie”); *Inw. ZK 1808, s. 162 („portret Katarzyny II 
Imperatorowej przez Albertrandiego”); *Succesion de 
Roi-Château, k. 64; *Acta Commisionis-Schloss 1808, 
f. 7, 20; *Acta Camerae-Schloss 1809; *Obrazy pozosta³e 
w ZK 1810, k. 38; *Inw. ZK 1829, k. 140 („Siedm 
Portretów Olejno malowanych Monarchów 
wspó³czesnych Stanis³awa Augusta, 
w ramach z³oconych snycerskiej roboty do œciany 
przymocowanych z herbami ka¿dego Monarchy”); 
*Pismo z 19 czerwca 1832; *Pismo z 12 lipca 1932; 
*Pismo z 2 sierpnia 1832; *Prot. rewindykacji 1922-1924, 
prot. nr 199 (1 marca 1922); *Spis Tretera 1924, k. 13; 
*Spis Brokla 1922, poz. 24; *Spis Batowskiego 
1939/1940, poz. 83; *Prot. rewindykacji 1945-1951, 
t. VII, s. 129, nr rew. 4241.

Literatura: Glücksberg 1832, s. 4; Rastawiecki, t. 1, 
1850, s. 6; Kraszewski 1858, t. 3, s. 11; S³otwiñski 1881, 
s. 572; Opis Oru¿ejnoj Pa³aty 1884, s. 236, nr 3855; 
Treter 1923, s. 788; Król 1926, s. 30; Przewodnik po 
Zamku 1930,s. 20; Mañkowski 1932, nr 1972; Brokl 1936, 
s. 46; Król 1971, s. 120; Kwiatkowski 1983, s. 183; 
Rottermund 1989, s. 180 i n.; Juszczak, Ma³achowicz 
2000, s. 76-81.
 H.M.



 

Aleksandrowicz

jest rozet¹ stanowi¹c¹ t³o dla krzy¿a ordero-
wego. Ten sam szczegó³ wystêpuje na ca³o-
postaciowym portrecie Turskiego z galerii 
biskupów krakowskich w klasztorze Francisz-
kanów w Krakowie, namalowanym po 1800, 
byæ mo¿e na podstawie obrazu z Mord 
(KZSP, t. 4, cz. 2/1, 1971, s. 124, il. 417).

Powtórzenia:
 5/1 kopia Mateusza Tokarskiego (?), 1791, z gale-

rii portretów biskupów ³uckich zamówionej 
przez Adama Naruszewicza, Muzeum Archi-
diecezjalne w Siedlcach, depozyt w Semina-
rium Duchownym w Siedlcach (Ka³amaj-
ska-Saeed 2006, s. 21).

Historia: 1981 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie, 
od 1989 eksponowany w Galerii Warty.

Literatura: Kowecki, Ma³achowicz 1991, nr 3. H.M.

ZKW/774

 6 Portret Stanis³awa Lubomirskiego
nr inw. ZKW/3436
blacha miedziana z³ocona galwanicznie od strony lica, 77x64 cm (owal)
sygnowany na odwrocie: Konstantjnus [sic!] Alexandrowicz. pinxit 1783./ Die: 22. Xbris:

Stanis³aw Lubomirski h. Szreniawa (ok. 1721-1783), marsza³ek wielki koronny 1766. 

Czerwony frak ze z³otym haftem, czerwony p³aszcz podbity gronostajowym futrem; przez pierœ 
b³êkitna wstêga Orderu Or³a Bia³ego (nadany 1757), na piersi gwiazda tego orderu. 

Jedna z licznych kopii najpopularniejszego w ikonografii Stanis³awa Lubomirskiego portre-
tu namalowanego przez Marcella Bacciarellego w 1762 (MNWr, nr inw. VIII. 7, p³., 66x54 cm, 
owal, sygn. i dat.; £ukaszewicz, Houszka 1992, s. 49). 

Kopia Aleksandrowicza ujmuje portretowanego w poszerzonym kadrze, tak by widoczna 
by³a rêka z lask¹ marsza³kowsk¹, której z oczywistych wzglêdów nie ma w oryginale Baccia-
rellego (Lubomirski zosta³ marsza³kiem w 1766). Atrybut urzêdu umieœci³ Bacciarelli na portre-
cie Lubomirskiego w br¹zowej bekieszy, namalowanym ok. 1780 (Muz. w Wilanowie, nr inw. 
Wil. 1693, p³., 86x63,5 cm, owal; Kat. Wilanów 1967, nr 117). Aleksandrowicz powtarza zatem 
portret Bacciarellego z 1762 (twarz, ubiór i upozowanie modela), zmodyfikowany wed³ug 
wizerunku z ok. 1780.

Pendant do portretu niezidentyfikowanego mê¿czyzny w zbroi (� nr kat. 7). Oba obrazy, 
malowane na niepokrytej warstw¹ malarsk¹ owalnej blasze, oprawione w tak¹ sam¹ metalow¹ 
ramê, nale¿a³y byæ mo¿e do wiêkszego zespo³u portretów o identycznej formie. Aleksandrowicz 
malowa³ serie portretowe – zazwyczaj kopiowane z pierwowzorów innego pêdzla – osób 
wspó³czesnych i postaci historycznych (np. trzydzieœci cztery wizerunki malowane miêdzy 1785 
a 1791 dla gen. Ignacego Morawskiego do jego siedziby w Zauszu k. Nieœwie¿a, obecnie 



 

Aleksandrowicz

 7 Portret mê¿czyzny w zbroi
nr inw. ZKW/4858
blacha miedziana z³ocona galwanicznie od strony lica, 76x63 cm (owal)

Ciemna peruka wed³ug mody obowi¹zuj¹cej w 2. i 3. dekadzie XVIII w.; szmelcowany kirys, 
widoczny rêkaw ciemnob³êkitnego szustokoru ze z³otym haftem.

Pendant do portretu Stanis³awa Lubomirskiego (� nr kat. 6). 

Historia: 4 czerwca 1925 zakup do Zbiorów Pañstwowych 
RP, w antykwariacie Bernarda Gutnajera, Warszawa, 
ul. Wierzbowa 6 (nr inw. 895, 896), eksponowane w ZK; 
1925-1926 notowane w Pokoju Zielonym; 1936 notowane 
w Gabinecie Króla; po 17 wrzeœnia 1939 ewakuowane do 
MNW; po marcu 1940 wywiezione przez Niemców; 1946 
rewindykowane (transport z Krakowa 19 czerwca 1946, 
nr rew. 8828, 8829), w³¹czone do zbiorów MNW 
(nr inw. 130735, nr inw. MP 5277); 1984 depozyt MNW 
w ZK; 1993 nr kat. 6 przekazany na w³asnoœæ ZK; 2006 
nr kat. 7 przekazany na w³asnoœæ ZK.

ród³a: *Inw. PZS 1919-1939, nr 895, 896; *Spis 
Batowskiego 1939/1940, poz. 79, 80 (Gabinet Króla); 
*Prot. rewindykacji 1945-1951, t. V, s. 164, 
nr rew. 8828, 8829.

Literatura: Warszawa 1927, nr 15, 16; Galeria sztuki 
polskiej 1932, nr 2, 3; Brokl 1936, s. 40; Kat. Wilanów 
1967, s. 112 (dot. nr. kat. 6); SAP, t. 1, 1971 (J. Derwojed); 
Kat. MNW 1975, nr 9 (dot. nr. kat. 6); Piwkowski 1987, 
s. 412-414, nr 20, 21 (tam literatura); Legnica 2003-2004, 
nr 94 (dot. nr. kat. 6).
 H. M.

w Lwowskim Muz. Hist.; Кat. Lwiw 1987, s. 5-6). Rodzaj podobrazia, owalna forma i budowa 
ram wskazuj¹, ¿e obrazy by³y przeznaczone do wprawienia w p³aszczyznê œciany, byæ mo¿e 
mia³y byæ czêœci¹ panneau np. o charakterze genealogicznym lub epitafijnym.

Powtórzenia:
 6/1 replika autorska, MNW (nr inw. MP 2845, p³., 60,5x49,5 cm; Kat. Wilanów 1967, s. 112); prezentuje 

znacznie ni¿szy poziom wykonania ni¿ ZKW/3436;
 6/2 zmniejszona replika autorska, Muz. Okrêgowe w Rzeszowie (nr inw. MRA 1693, p³., 45,5x36 cm, prosto-

k¹t, napis na odwrocie: ... Aleksandrowicz pinxit 1783; poch. ze zbiorów Lubomirskich w Charzewicach 
k. Rozwadowa; Karbowska 2001, nr 1).

ZKW/3436 ZKW/4858



 

Altomonte

Martino ALTOMONTE
Martino Altomonte (Neapol 1657-1745 Wiedeñ), malarz w³oski pochodzenia niemieckiego; uczeñ Giovanniego 
Battisty Gaullego i Carla Maratty w Rzymie, od 1684 czynny w Polsce, pracowa³ dla króla Jana III, m.in. 
w ¯ó³kwi i Podhorcach, od 1690 czynny w Warszawie, po 1707 w Wiedniu jako nadworny malarz cesarski, 
po 1720 w Linzu i Heiligenkreuz. Malowa³ obrazy o tematyce batalistycznej i religijnej.

 8 Sejm elekcyjny 1697 roku (Elekcja Augusta II)
nr inw. ZKW/1533
p³ótno, 199x316 cm
sygnowany u do³u po lewej: Mo Altomonte

Obrady sejmu od 15 maja do 28 czerwca 1697 w Warszawie; 27 czerwca wybór króla.
Przedstawienie obrad sejmu na polu elekcyjnym na Woli. Po lewej drewniany budynek 

zwany szop¹, wznoszony na czas trwania obrad. W polu otoczonym wykopem i wa³em ziem-
nym senatorowie (na fotelach) i pos³owie ziemscy (na krzes³ach). Œrodkowe miejsce w rzêdzie 
naprzeciwko szopy zajmuje prymas, pe³ni¹cy funkcjê interrexa. Poœrodku duchowny prezentu-
j¹cy kandydata do tronu, identyfikowany przez J. Gutkowskiego jako pose³ cesarza, biskup 
pasawski, hr. Jan Dietrich Lamberg, który przemawia za kandydatur¹ elektora saskiego Fryde-
ryka Augusta I (Gutkowski 1986, s. 3-5). J. Lileyko uwa¿a tê postaæ za ambasadora Francji, 
Melchiora de Polignaca, który prezentuje pretenduj¹cego równie¿ do polskiego tronu ksiêcia 
de Conti (Lileyko 2003, s. 76). W g³êbi szlachta zgromadzona pod chor¹gwiami swoich woje-
wództw i ziem. Sceny rodzajowe na pierwszym planie ukazuj¹ przedstawicieli ró¿nych stanów. 
Na horyzoncie panorama Warszawy z Zamkiem Królewskim z prawej strony i pa³acem Krasiñ-
skich na osi obrazu.

ZKW/1533



 

Appiani

Andrea APPIANI
Andrea Appiani (Mediolan 1754-1817 Mediolan), malarz w³oski; czynny w Mediolanie, malowa³ freski w pa³acach 
królewskich w Mediolanie i Monzy, malarz nadworny Napoleona I. Autor kompozycji historycznych, mitologicz-
nych i alegorycznych oraz portretów.

 9 Portret Kazimierza Rzewuskiego
nr inw. ZKW/3924
p³ótno, 82x59,2 cm
sygnowany u do³u po prawej: a. appiani f/ milano/ 1806

Kazimierz Rzewuski h. Krzywda (1751-1820), pisarz polny koronny 1774, cz³onek Komisji Skarbu Koronnego 
i Rady Nieustaj¹cej 1780, tajny radca Cesarstwa 1817.

Ciemnob³êkitny frak; przez pierœ b³êkitna wstêga Orderu Or³a Bia³ego, gwiazda tego orderu 
na piersi (nadany 1778).

Historia: 1974 zakup MNW dla ZK 
za poœrednictwem B.H.Z. „Desa” na rynku sztuki 
w Mediolanie, przechowywany w MNW 
(nr inw. 5799 Tc/75); 1982 depozyt MNW w ZK; 
1984 w³asnoœæ ZK, od 1991 eksponowany 
w Galerii Warty.

Literatura: Rottermund 1978, s. 28, 49; Warszawa 1983a, 
nr 422; Gutkowski 1986; Lorentz 1986, s. 152; Gutkowski 
1991, nr 4; Warszawa 1997-1998a, nr I 7 (H. Ma³achowicz); 
Baltimore i in. 2000, nr 7 (H. Ma³achowicz); Lileyko 2003, 
s. 76-77; Nancy/Warszawa 2004-2005, s. 54; Berlin 2006a,
nr II.57. H.M.

ZKW/1533 jest jednym z trzech p³ócien zamówionych u Altomontego w 1697 przez pod-
czaszego warszawskiego, Wawrzyñca Wodzickiego, i jego ¿onê, Annê z Grattów. Malarz odebra³ 
nale¿noœæ w dwóch ratach: 22 sierpnia i 20 wrzeœnia 1697 (za: Mañkowski 1950, s. 279-282). 
Jak s³usznie wnioskuje Mañkowski, zbie¿noœæ dat zamówienia i jego realizacji z terminami 
elekcji (27 czerwca) i koronacji Augusta II (15 wrzeœnia) wskazuje, ¿e obrazy te mia³y byæ 
wykorzystane przez Wodzickich w zabiegach o przychylnoœæ nowo obranego króla. Sam Alto-
monte – kwituj¹c odbiór czêœci zap³aty 22 sierpnia – zaznacza³, ¿e „...obrazy mai¹ bydŸ gotowe 
y odemnie oddane dwa na tydzieñ przed Coronaci¹ a trzeci ie¿eli nie bêdzie móg³ bydŸ razem 
to chocz póŸniey trochê oddam” (cyt. za: Mañkowski 1950, s. 280). Mañkowski wyprowadzi³ 
prawid³owe wnioski, lecz w odniesieniu do innego obrazu przedstawiaj¹cego elekcjê (Zamek 
Królewski na Wawelu, nr inw. 3238, p³., 140x273 cm). Obraz krakowski nie mo¿e byæ ¿adnym 
z trzech p³ócien wykonanych przez Altomontego na zamówienie Wodzickich – ró¿ni siê znacz-
nie od obrazu warszawskiego zarówno manier¹ malarsk¹, jak i innym ujêciem poszczególnych 
elementów kompozycji: kszta³tu szopy i okopu, panoramy miasta i topografii terenu. Argumen-
tacjê na rzecz przypisania obrazu krakowskiego Jeanowi Pierre`owi Norblinowi przedstawi³ 
K. Kuczman (2002/2003, s. 195 i n.).

Na pokwitowaniach wydawanych przez Altomontego Wodzickim widnieje adnotacja: „Da-
tum w Warszawie 22 Augusti 1697” (za: Mañkowski 1950, s. 280), co œwiadczy, ¿e malarz móg³ 
byæ naocznym œwiadkiem wydarzeñ sejmu elekcyjnego.

Sygnatura, s³abo czytelna, malowana jasnoszar¹ farb¹, odkryta w trakcie konserwacji prze-
prowadzonej w 2002 w pracowni konserwatorskiej ZK.

Powtórzenia:
 8/1 rytownik nieznany, XVIII w., miedzioryt, 31,8x41,4 cm, MNW (nr inw. Gr. Pol. 25032; tekst pod rycin¹ 

³aciñski i niemiecki; Warszawa 1996b, nr 16);
 8/2 Adam Piliñski, staloryt z akwafort¹, 22,8x27,6 cm, w: La Pologne historique, littéraire monumentale et pittoresque... 

sous la Direction de Leonard ChodŸko, t. 3, Paris 1839-1842, il. po s. 8 (Rastawiecki 1886, s. 236, poz. *2).



 

Appiani

Rzewuski zamówi³ swój wizerunek w okresie najwiêkszego powodzenia Appianiego jako 
portrecisty. Dziêki protekcji Napoleona od 1796 do 1814 malarz wykonywa³ presti¿owe zlece-
nia, m.in. by³ autorem oficjalnych portretów cesarza i osób z jego otoczenia (np. znany z ponad 
dwudziestu replik i powtórzeñ wariantowych Portret Napoleona jako króla W³och, 1805, Musée 
National Napoléonien de l’île d’Aix; Portret cesarzowej Józefiny, 1807, Reuil-Malmaison; Portret 
Eugeniusza de Beauharnais jako wicekróla W³och, 1810, tam¿e), a tak¿e cz³onków elity intelek-
tualnej i artystycznej Mediolanu (np. Portret poety Ugo Foscolo, Pinacoteca di Brera; Portret 
muzyka Bonifacia Asiolego, tam¿e; Portret scenografa Paola Landrianiego, La Scala). Konwencja 
portretu Rzewuskiego oscyluje miêdzy hieratycznym ch³odem oficjalnych portretów, cechuj¹-
cych siê ma³o zró¿nicowanym operowaniem œwiat³em i jednakowo dok³adnym opracowaniem 
rysów twarzy i detali ubioru, a swobodniejsz¹, romantyczn¹ stylistyk¹ portretów artystów.

Powtórzenia:
 9/1 kopia, zapewne z 2. æw. XIX w., Lwowskie Muz. Hist. (nr inw. ¯-347, p³., 86x62 cm; poch. z d. Muz. im. 

Jana III we Lwowie), byæ mo¿e wykonana w Wiedniu po wywiezieniu 1815-1816 przez Kazimierza 
Rzewuskiego kolekcji z Polski i przeznaczona do wys³ania do Rozdo³u (podobnie jak w wypadku portre-
tu Antoniego Lanckoroñskiego pêdzla Fügera,� nr kat. 129);

 9/2 miniatura na koœci, obecne miejsce przechowywania nieznane (brak danych technicznych; poch. 
ze zbiorów Lanckoroñskich w Wiedniu, reprodukowana na pocztówkach prezentuj¹cych wnêtrza 
i dzie³a sztuki z pa³acu przy Jacquingasse, wydawanych od 1902 (Arch. ZK, AL, R XIX/21,12).

ZKW/3924



 

wed³ug Johanna Gottfrieda AUERBACHA
Johann Gottfried Auerbach (Mühlhausen, Turyngia 1687-1743 Wiedeñ), malarz niemiecki; od 1716 czynny 
w Wiedniu, 1735 malarz nadworny cesarza Karola VI, 1741 cesarzowej Marii Teresy, 1750 cz³onek Akademie 
der bildenden Künste. Portrecista i autor obrazów o³tarzowych.

 10 Portret El¿biety Krystyny
nr inw. ZKW/1343
p³ótno, 77,5x63 cm (owal w prostok¹cie)

El¿bieta Krystyna (1691-1750), ksiê¿niczka von Braunschweig-Wolfenbüttel, 1708 ¿ona Karola III, króla Hiszpanii, 
póŸniejszego cesarza rzymsko-niemieckiego Karola VI, matka cesarzowej Marii Teresy.

Suknia b³êkitna z wpiêtym na piersi klejnotem 
z gruszkowatymi brylantami, p³aszcz z³ocisty 
na spodzie z bia³ego at³asu; z lewej strony 
czêœciowo widoczna korona Œwiêtego Cesar-
stwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego.

Zredukowana do pó³postaci i zmieniona 
w partii ubioru wersja ca³opostaciowego 
portretu pêdzla Johanna Gottfrieda Auer-
bacha w Alte Galerie am Landesmuseum 
Joanneum w Grazu (nr inw. 619, p³., 
229x158 cm, sygn. i dat. 1737; Wien 1980, 
nr 01.02). Ujêcie g³owy i twarzy identyczne, 
suknia w oryginale w kwiatowy wzór, 
p³aszcz podbity gronostajami, inny sposób 
udrapowania p³aszcza.

Historia: 1984 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie, 
od 1991 eksponowany w korytarzu przy Sali Canaletta.

Literatura: niepublikowany. H. M.

ZKW/1343

Historia: w³asnoœæ Kazimierza Rzewuskiego; 
1820 w³asnoœæ jego córki, Ludwiki, zamê¿nej z Antonim 
Lanckoroñskim; w³asnoœæ ich syna, Kazimierza; w³asnoœæ 
jego syna, Karola, 1896-1901 umieszczony w pa³acu 
w Wiedniu przy Jacquingasse 18, hall; 1933 w³asnoœæ 
dzieci Karola: Antoniego, Adelajdy i Karoliny 
Lanckoroñskich; miêdzy 20 paŸdziernika a 7 listopada 
1939 przejêty przez gestapo, pozostawa³ w pa³acu przy 
Jacquingasse; w maju 1943 wywieziony przez Niemców, 
zdeponowany w Steyersbergu; 1947 odzyskany przez 
Antoniego Lanckoroñskiego, zdeponowany w zamku 
Hohenems k. Vaduz w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany 
w banku w Szwajcarii; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej 
(nr ks. darów ZMK-5925), od 1998 eksponowany 
w Galerii Lanckoroñskich.

ród³a: *Lista A.L. 1939, nr 98; *Lista HTO 1942, 
nr 368; *CACP Monachium 1945, nr 593.

Literatura: Palais Lanckoroñski 1903, s. 9; 
Krzywoszewski 1903, s. 6; Chwalewik, t. 2, 1927, s. 453; 
Gêbarowicz 1973, s. 401-402, poz. 38; Ryszkiewicz 1990, 
s. 98; PSB, t. 34, 1992 (£. K¹dziela), s. 125; Warszawa 
1995, nr I. 1; Juszczak, Ma³achowicz 1995, s. 49 i s. 52, 
nr 1; Juszczak, Ma³achowicz 1998, nr 1. 

 H.M.

wed³ug Auerbacha



 

ZKW/859

Charles d’AUVIGNY
Charles (Karol) d’Auvigny (miejsce ur. nieustalone 1760-1830 Warszawa), malarz urodzony we Francji, od 1780 
czynny w Polsce, w Warszawie. Malowa³ miniatury i ma³e obrazy olejne, które wystawia³ w 1819 i 1821.

 11 Portret oficera huzarów armii pruskiej
nr inw. ZKW/859
p³ótno, 69,5x52 cm
sygnowany na odwrocie: par C. D’auvigny./ Pinx 1804

Mundur oficerski 5. regimentu huzarów pruskich: czarny zimowy mentyk z ko³nierzem z siwe-
go baranka, ze srebrnymi szamerowaniami na piersi, pas do ³adownicy srebrny, przetykany 
czerwieni¹ (opinia M. Siciñski, 2003).

Czarny kolor mundurów huzarskich wystêpowa³ jedynie w armii pruskiej, a w 1804 mun-
dury takie noszone by³y tylko przez 5. regiment, zwany „Totenköpfe” z powodu blach na ko³-
pakach w formie trupich czaszek. W czasie okupacji Warszawy przez wojska pruskie w latach 

d’Auvigny



 

kr¹g Aveda

ZKW/852

kr¹g Jacques’a AVEDA
Jacques André-Joseph Aved (Douai? 1702-1766 Pary¿), malarz francuski; uczeñ Alexisa Simona Belle’a, wspó³-
pracownik Jeana-Baptiste’a Chardina, 1734 cz³onek Académie Royale. Malowa³ portrety.

1796-1806, na prze³omie 1803 i 1804, stacjonowa³ tu eskadron pu³ku huzarów pod dowódz-
twem von Glasera (Kosim 1976, s. 86, 89). ZKW/859 jest zapewne portretem któregoœ z ofice-
rów tego eskadronu.

Obraz jest prawdopodobnie jedynym zachowanym w polskich zbiorach muzealnych por-
tretem olejnym pêdzla d’Auvigny’ego i – jak siê zdaje – jednym z nielicznych obrazów tego 
rodzaju w dorobku malarza. W jego s³abo rozpoznanym oeuvre odnotowywane s¹ prawie 
wy³¹cznie miniatury malowane gwaszem (por. Kozakiewicz 1952, s. 25, 44, 58, 65; Warszawa 
1962, nr 625-628; J. A. Mi¹czyñski w: SAP, t. 1, 1971; Kruczek 1987, nr 1-2). Wyj¹tek stanowi 
obraz olejny Pierwszy ¿eglarz pokazany na wystawie Sztuk Piêknych na Uniwersytecie War-
szawskim w 1819 (Kozakiewicz 1952, s. 6, 17, 25). 

Historia: 1984 dar Jadwigi Rudzkiej z Warszawy 
(nr ks. darów ZMK-2596).

Literatura: Juszczak, Ma³achowicz 2000a, nr 13.
 H.M.



 

Bacciarelli

 12 Portret damy w b³êkitnej sukni
nr inw. ZKW/852
p³ótno, 92,5x73 cm

Suknia w odcieniu turkusowego b³êkitu, bia³e koronki.
Strój modelki ka¿e datowaæ obraz na lata 40. XVIII w. Obraz przywodzi na myœl malarstwo 

portretowe Aveda, artysty, który jako jeden z pierwszych francuskich portrecistów zerwa³ 
ze stylistyk¹ typu grande maniere: kameralne ujêcie, modelka ukazana w „prywatnej” sytuacji, 
siedz¹ca przy biurku, zajêta codziennymi czynnoœciami – wype³nia ksi¹¿kê z rachunkami. Re-
alistycznie oddane karty pomiêtych papierów to jeden z najbardziej typowych motywów 
w portretach pêdzla Aveda (por. Wildenstein 1935, s. 168). Tak¿e sposób oddania fizjonomii 
modelki, modelunek d³oni i tkanin pozwalaj¹ wi¹zaæ portret z krêgiem tego malarza.

Historia: 1982 zakup od Andrzeja Ciechanowieckiego 
z Londynu (przez niego kupiony na rynku sztuki w Wiedniu), 
od 1987 eksponowany w Przedpokoju przed Garderob¹.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

Marcello BACCIARELLI
Marcello Bacciarelli (Rzym 1731-1818 Warszawa), malarz pochodzenia w³oskiego; uczeñ Marco Benefiala 
w Rzymie, 1750-1756 pracowa³ dla Augusta III w DreŸnie i 1756-1764 w Warszawie, 1764-1766 dla dworu ce-
sarskiego w Wiedniu; od 1766 czynny w Warszawie jako nadworny malarz króla Stanis³awa Augusta, kierownik 
Malarni w Zamku Królewskim, od 1786 generalny dyrektor budowli królewskich. Malowa³ portrety i sceny hi-
storyczne, alegoryczne, religijne.

 13- Poczet królów polskich z Pokoju Marmurowego 
 -34 w Zamku Królewskim w Warszawie

Seria dwudziestu dwóch portretów królów polskich z Pokoju Marmurowego (wprawione 
w œciany pod gzymsem koronuj¹cym). Wnêtrze Pokoju, którego pierwotny wystrój powsta³ 
ok. 1640-1643, za panowania W³adys³awa IV, by³o przebudowywane w latach 1769-1771 
wed³ug projektu Jakuba Fontany. Bacciarellowskie portrety zast¹pi³y poczet w³adców polskich 
z wystroju w³adys³awowskiego; seriê uzupe³nia³ ca³opostaciowy portret Stanis³awa Augusta 
w stroju koronacyjnym (� nr kat. 35).

Autorem programu ideowego Pokoju Marmurowego (zob. Rottermund 1989, s. 105-111), 
poœwiêconego pamiêci w³adców polskich i s³u¿¹cego gloryfikacji poprzedników Stanis³awa 
Augusta na polskim tronie, by³ sam król, który wraz z Adamem Naruszewiczem dokona³ do-
boru wizerunków; do koñca XIV w. poczet obejmuje jedynie wybranych panuj¹cych, od czasów 
Jadwigi i Jagie³³y jest pe³ny (z pominiêciem Stanis³awa Leszczyñskiego).

Bacciarelli rozpocz¹³ pracê nad portretami najprawdopodobniej w 1768, kiedy powsta³ 
projekt Fontany, a zakoñczy³ w 1771 (p³atnoœæ za obrazy poœwiadczona w: *Ekspens-Marmu-
rowy 1771 oraz w: *Wydatki S.A. 1771).

Zdaniem A. Chyczewskiej przy pracy nad niektórymi portretami Bacciarelli korzysta³ z pomo-
cy pracowni (Chyczewska 1973, s. 63-66; zob. te¿ Kat. Wilanów 1967, s. 267), jednak w Ekspen-
sie na prace w tym wnêtrzu wyraŸnie podkreœlono, ¿e wszystkie portrety s¹ w³asnorêcznym 
dzie³em malarza; potwierdza to równie¿ wyrównany poziom artystyczny wszystkich obrazów.

Tworz¹c poszczególne wizerunki, artysta opiera³ siê na wczeœniejszej ikonografii: na portre-
tach olejnych, w tym obrazach z w³adys³awowskiego pocztu, wizerunkach graficznych, a tak¿e 
odrysach z nagrobków. Wiadomo, ¿e na potrzeby pocztu sprowadzano dla Bacciarellego por-
trety w³adców z koœcio³ów i klasztorów (Kat. Wilanów 1967, s. 267-268; Chyczewska 1973, 



 

Bacciarelli

s. 64-65); o wyborze odpowiednich pierwowzorów decydowali Stanis³aw August i Jan Alber-
trandi. Tworz¹c poszczególne wizerunki, Bacciarelli korzysta³ te¿ – prócz wzorca ikonograficz-
nego – z ¿ywych modeli (zob. Kat. Wilanów 1967, s. 267-268).

Piêciu monarchów z pocztu ma na g³owach korony; wszystkie s¹ wiernym odwzorowaniem 
koron polskich królów, przechowywanych wówczas w Skarbcu Koronnym na Wawelu – obra-
zy Bacciarellego stanowi¹ wa¿ny dokument ich wygl¹du (Lileyko 1987, s. 80 i n.). 

Portretom towarzyszy³y inskrypcje z imieniem w³adcy odkutym w marmurze lub – w przy-
padku piêciu portretów wyró¿nionych stiukowymi obramieniami w formie lwich skór (królowie 
szczególnie cenieni przez Stanis³awa Augusta: Kazimierz Wielki, Jagie³³o, Zygmunt Stary, W³a-
dys³aw IV, Jan III) – wyrytym w stiuku. Inskrypcje te, wykonane przez kamieniarza Micha³a 
Dollingera i sztukatora Ferdynanda Mercka (zob. *Ekspens Marmurowy 1771), w wiêkszoœci 
do dziœ niezachowane (ok³adziny œcian Pokoju Marmurowego zdemontowano na rozkaz Pa-
skiewicza 1835), w rekonstruowanym Pokoju Marmurowym odtworzone zosta³y na podstawie 
inwentaryzacyjnego rysunku J. Ch. Kamsetzera ze zbiorów Gab. Ryc. BUW (Zb. Król. T. 198, 
nr 16-20). Cytowane ni¿ej napisy na rewersach obrazów wykonane zosta³y (pêdzlem) przez 
ks. Antoniego Bartoszewicza; autorem ich treœci by³ prawdopodobnie Naruszewicz (Anacka-
-£yjak 1993); poni¿ej podajemy ich oryginaln¹, niekiedy niepoprawn¹ pisowniê.

Seria Bacciarellowska wywar³a wp³yw na ikonografiê królów; poszczególne portrety z serii 
by³y kopiowane do po³. XIX w. w rysunkach, malarskich kopiach, grafice, miniaturach.

W latach 1780-1783 na polecenie Stanis³awa Augusta Jan Szeymecler wykona³ rysunkowe 
kopie dwudziestu dwóch portretów z pocztu i zmniejszone do popiersia powtórzenie portretu 
koronacyjnego Stanis³awa Augusta (pierwsza p³atnoœæ za portrety w grudniu 1780, zob. *Wy-
datki Stanis³awa Augusta 1780; portret Stanis³awa Augusta sygn. i dat. 1783,� nr kat. 35/18); 
seria dwudziestu jeden portretów przechowywana jest w zbiorach Fund. XX Czartoryskich – brak 
wœród nich, zaginionych, portretów Kazimierza Wielkiego i Ludwika Wêgierskiego. 

Najwczeœniejsze znane olejne kopie portretów z pocztu Bacciarellego pochodz¹ z serii wize-
runków s³awnych osobistoœci, namalowanej w latach 1785-1791 przez Konstantego Aleksandrowi-
cza dla gen. Ignacego Morawskiego, do jego siedziby w Zauszu k. Nieœwie¿a (obecnie w Lwowskim 
Muz. Hist., przed 1939 w Muz. Lubomirskich we Lwowie; Piwkowski 1987, s. 431-432); obrazy s¹ 
sygnowane i datowane na odwrociach, wokó³ owalu wpisanego w prostok¹t umieszczone s¹ na-
pisy z imionami w³adców. W dotychczasowej lieraturze b³êdnie podawano, ¿e kopiami Bacciarel-
lowskich portretów z Pokoju Marmurowego by³o dziewiêæ wizerunków z tej serii – na Bacciarellim 
wzorowanych jest jedynie piêæ wizerunków (Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Ludwika Wêgier-
skiego, Jagie³³y i Zygmunta III; � nr kat. 13/1, 16/2, 17/1, 19/1, 28/1); pozosta³e – wed³ug innych 
pierwowzorów.

W koñcu 1795 lub w roku nastêpnym portrety królów z Pokoju Marmurowego kopiowa³ na 
polecenie Bacciarellego Jan Bogumi³ Plersch, o czym wiadomo z w³asnorêcznego spisu jego 
prac wykonanych dla Stanis³awa Augusta (*Specyfikacja Malowania 1795; publ. Król-Kaczorow-
ska 1967); zaœ z korespondencji Stanis³awa Augusta z Bacciarellim z paŸdziernika 1796 wynika, 
¿e przy malowaniu dziewiêtnastu olejnych kopii portretów z pocztu zatrudniony mia³ byæ ten 
sam artysta wraz z Mateuszem Tokarskim (� wstêp do nr. kat. 251-255); byæ mo¿e chodzi tu 
o tê sam¹ seriê kopii, które na prze³omie 1795 i 1796 malowa³ Plersch, a w paŸdzierniku 1796 
pracê nad ni¹ kontynuowa³ z Tokarskim. Plersch kopiowa³ jeszcze co najmniej dwukrotnie ob-
razy z pocztu z rozszerzeniem o wizerunki innych w³adców i hetmanów; w zbiorach ZK i MNP 
przechowywanych jest dziewiêæ portretów z serii czterdziestu czterech wizerunków w³adców 
polskich i hetmanów zamówionych w 1799 przez Fryderyka Skórzewskiego do pa³acu w Lubo-
stroniu, z których szeœæ powtarza Bacciarellowskie portrety królów z Pokoju Marmurowego 
(� nr kat. 13/2, 14/1, 21/1, 23/1, 27/1, 28/2; � te¿ nr kat. 251-255, tam historia serii i literatura), 
a w zbiorach MNW, ZK i MLW – trzydzieœci osiem portretów z serii licz¹cej pierwotnie czterdzie-
œci sztuk, namalowanej ok. 1806, pochodz¹cej z gmachu Komisji Rz¹dowej Wyznañ Religijnych 



 

Bacciarelli

i Oœwiecenia Publicznego w Warszawie, przed II wojn¹ œwiatow¹ eksponowanej w ZK (� wstêp 
do nr. kat. 251-255, seria A). Plersch by³ tak¿e byæ mo¿e autorem czêœci portretów z serii nabytej 
przez Augustyna Gorzeñskiego do pa³acu w Dobrzycy, od lat 30. XIX w. do 1939 przechowywanej 
w pa³acu Turnów w Objezierzu, a dziœ – w rêkach prywatnych i w zbiorach MNP (� wstêp do nr. 
kat. 251-255, seria B). Portrety Plerscha by³y prostok¹tne, z umieszczonymi u do³u banderolami 
z imieniem w³adcy i datami panowania b¹dŸ œmierci. „Rozszerzone” serie Plerscha by³y wielokrot-
nie kopiowane; zdecydowana wiêkszoœæ znanych obecnie malarskich kopii Bacciarellowskich 
wizerunków królów polskich powsta³a nie bezpoœrednio wed³ug portretów Bacciarellego, lecz za 
poœrednictwem wersji Plerscha (dotyczy to portretów pochodz¹cych z pa³acu Turnów w Objezie-
rzu, pa³acu Lubomirskich w Kruszynie, portretów pêdzla Johanna Gottlieba Jacobiego zamówio-
nych w 1828 do ratusza toruñskiego (� nry kat. 13/5, 15/3, 16/5; � te¿ wstêp do nr. kat. 251-255, 
seria E) czy portretów pêdzla Józefa Mielcarzewicza z Galerii Miel¿yñskich, dziœ w MNP 
(� nr kat. 31/3, 33/3; � te¿ wstêp do nr. kat. 251-255, seria F). Na obrazach Bacciarellego z Poko-
ju Marmurowego wzorowanych by³o tak¿e osiem wizerunków polskich królów (� nr. kat. 13/7, 
14/5, 16/8, 17/5, 20/4, 21/5, 22/4, 26/4), wchodz¹cych w sk³ad zespo³u ok. dwustu portretów 
z „Galeryi S³awnych Polaków” ks. Józefa Konstantego Bogus³awskiego w Wilnie; pozosta³e wize-
runki królów z tej serii malowane by³y wed³ug innych pierwowzorów, w przewa¿aj¹cej czêœci 
tak¿e pochodz¹cych z kolekcji Stanis³awa Augusta (np. z w³adys³awowskiej serii portretów z Po-
koju Marmurowego), na co sam król mia³ wyraziæ zgodê. Autorami kopii byli ró¿ni malarze wileñ-
scy, seria powstawa³a od ostatniego piêtnastolecia XVIII w. do ok. 1814 (zob. Bogus³awski 1814, 
t. 1). Portrety królów – malowane schematycznie – maj¹ jednakowe wymiary, wiêkszoœæ skompo-
nowana jest jako owale w prostok¹cie i zredukowana do ujêcia g³owy, wszystkie opatrzone s¹ na 
licu napisami z imieniem w³adcy (M. Ochnio w: Warszawa 2005, s. 61; por. te¿ Kat. Wilanów 1967, 
s. 269, seria A5, tam b³êdna informacja, ¿e na portretach z pocztu Bacciarellego wzorowanych 
by³o a¿ dwadzieœcia królewskich wizerunków z tej serii). Cztery kopie obrazów z Pokoju Marmu-
rowego wisia³y od ok. 1834 do 1927 w pa³acu Tarnowskich w Dzikowie (pocz¹tkowo w tzw. 
Pokoju Królewskim, potem na klatce schodowej – zdjêcia z ok. 1917-1919 i korespondencja 
Antoniego Tarnowskiego z lat 1987-1989 w papierach J. Ruszczycówny w dokumentacji dzia-
³u Malarstwa Polskiego w MNW; *Inw. Dzikowa 1844, s. 129, nr 322-325); s¹dz¹c ze zdjêæ, by³y 
to kopie dziewiêtnastowieczne, prezentuj¹ce niski poziom wykonania. Sp³onê³y prawdopodob-
nie w czasie po¿aru Dzikowa w 1927. Kopie portretów z Pokoju Marmurowego znajdowa³y siê 
równie¿ od pocz. XIX w. w dworze Kossakowskich w Wojtkuszkach – dziewiêæ kopii widocznych 
jest na wykonanej przed 1914 fotografii sali jadalnej (Aftanazy, t. 4, 1993, s. 430, il. 621). 

Nie s¹ natomiast wzorowane na Bacciarellim, wbrew zapisowi w katalogu Muz. Lubomirskich 
z 1889 (Kat. Muz. Lubomirskich 1889; za nim b³êdna informacja w Kat. Wilanów 1967, s. 269, 
seria A6), portrety polskich w³adców pêdzla Micha³a Stachowicza (szeœæ portretowych pan-
neaux, po szeœæ wizerunków na jednym p³ótnie i jedno z trzema wizerunkami), obecnie 
w Lwowskim Muz. Hist.; wœród nich tylko wizerunek W³adys³awa Warneñczyka ma Bacciarel-
lowski pierwowzór (� nr kat. 20/7).

Jedenaœcie litografii wzorowanych bardzo wiernie na portretach z Bacciarellowskiego 
pocztu zosta³o wykonanych przez Jana Feliksa Piwarskiego oraz wed³ug jego rysunków 
po œmierci artysty. Piwarski planowa³ wydanie ca³ej serii Galerii królów polskich, co siê osta-
tecznie nie uda³o; praca nad seri¹ ci¹gnê³a siê przez wiele lat, poszczególne portrety ukazy-
wa³y siê w 1821, 1830-1831, 1857-1858, 1862 (kolejno: Jana III, W³adys³awa Warneñczyka, 
Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Ludwika Wêgierskiego, Jadwigi, Batorego, Jana Kazimierza; 
Sulerzyska, Budziñska 1961, s. 77).

Równie¿ kilkanaœcie litografii Ludwika Horwarta, wykonanych w 1829 i 1830, z serii czter-
dziestu oœmiu wizerunków ilustruj¹cych Portrety królów polskich i ludzi s³awnych z krótkim 
opisem ich ¿ycia wydane przez Józefa Koœmiñskiego w Warszawie (edycje: 1829 i 1830), wzo-
rowanych jest na portretach z Bacciarellowskiego pocztu (Tessaro-Kosimowa 1973, s. 111).



 

 13 Portret Boles³awa Chrobrego
nr inw. ZKW/2707
blacha miedziana, 68x49,5 cm
na odwrocie napis: BOLESLAUS/ CHRABRY seu FORTIS/ Primus in Polonia/ Regio Diademate 
ornatus/ Terminos Imperij ad Albim/ Tyram & Borysthenem/ Victor designavit./ Obijt Ao 1025. 
ªtatis. 58./ Regni verò 25./ Nro 1

Boles³aw I Chrobry (967-1025) z dynastii Piastów, panowa³ od 992, król polski od 1025.

Korona z czerwonymi i b³êkitnymi kamienia-
mi oraz per³ami, czerwony p³aszcz podbity 
rysim futrem, stalowoszara karacenowa 
zbroja, medalion z krzy¿em na z³otym ³añcu-
chu.

Monarcha przedstawiony w koronie prze-
chowywanej do 3. æw. XVIII w. w Skarbcu 
Koronnym na Wawelu, uwa¿anej za koronê 
Chrobrego ofiarowan¹ przez Ottona III pod-
czas zjazdu gnieŸnieñskiego (niezachowana). 
W rzeczywistoœci by³a to korona sprawiona 
póŸniej, zdaniem wiêkszoœci badaczy – na 
koronacjê £okietka (zob. Lileyko 1987, s. 63 
i n.); t¹ najwa¿niejsz¹ z polskich koron – Co-
rona Privilegiata – koronowa³a siê wiêkszoœæ 
polskich monarchów. Korona ta odwzorowa-
na zosta³a w portrecie Stanis³awa Augusta 
pêdzla Josepha Christopha Wernera z 1764 
w MNW i dokumentacyjnym rysunku tego¿ 
autora w Gab. Ryc. BUW; istnieje tak¿e jej 
rysunek wykonany przez Bacciarellego lub 
jego ucznia ok. 1764, w zbiorach Fund. 
XX Czartoryskich (Lileyko 1987, s. 63-69 

i il. 57, 58, 60). Korona Chrobrego w portrecie z Pokoju Marmurowego, wykonanym kilka lat 
póŸniej, ró¿ni siê jednak uk³adem niektórych klejnotów od tej przedstawionej przez Wernera 
i we wspomnianym rysunku; Bacciarelli odtworzy³ tu byæ mo¿e, jak przypuszcza J. Lileyko, stan 
korony po jej odnowieniu w 2. po³. lat 60. XVIII w. (1987, s. 65-66). Zdaniem E. Letkiewicz 
(2006, s. 9-10) ani Bacciarelli, ani Werner nie widzieli korony w ca³oœci, lecz znali jedynie jeden 
jej segment – st¹d ró¿nice w odtworzeniu detali.

Chrobry trzyma w rêku miecz; Bacciarelli odwzorowa³ przechowywany w Skarbcu Koron-
nym miecz koronacyjny królów polskich, po raz pierwszy u¿yty przy koronacji £okietka, uto¿-
samiany jednak tradycyjnie ze Szczerbcem Chrobrego. Malarz zmodyfikowa³ nieco, najpewniej 
na ¿yczenie Stanis³awa Augusta, wygl¹d miecza – umieœci³ na jego ostrzu szczerbê, tak¹, jaka 
wedle tradycji winna znajdowaæ siê na ostrzu Szczerbca (Lileyko 1987, s. 70).

Wydaje siê, ¿e inspiracj¹ dla koncepcji tego wizerunku by³a rycina z jednego z naœladow-
nictw Regum Poloniae Icones Tomasza Tretera (zob. Ochoñska 1955; Chrzanowski 1984, 
s. 91 i n.), w których Chrobry ukazany jest wprawdzie w innej – zamkniêtej – koronie, lecz 
w podobnej karacenowej zbroi i w p³aszczu na ramionach, ma krótkie w³osy i brodê. Rycina 
Tretera wzorowana by³a zapewne na nagrobku Chrobrego z poznañskiej katedry (Stawiarska 
1981, s. 65).

Inskrypcja pod obrazem: BOLESLAS CHRABRY/ PRIMUS REX/ + MXXV.

ZKW/2707

Bacciarelli



 

Powtórzenia:
 13/1 kopia K. Aleksandrowicza, sygn. i dat. 1790, Lwowskie Muz. Hist. (nr inw. ¯-1114, p³., 67x54 cm; przed 

1939 Muz. Lubomirskich we Lwowie; Kat. Muz. Lubomirskich 1889, nr 263; Piwkowski 1987, nr 42);
 13/2 kopia J. B. Plerscha, ok. 1799, sygn., ZK (poch. z pa³acu w Lubostroniu, � nr kat. 251);
 13/3 kopia J. B. Plerscha, ok. 1806, MNW (depozyt w Muz. Hist.-Arch. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, nr inw. 

131357, p³., 68x50 cm; z gmachu Komisji Oœwiecenia w Warszawie, przed II wojn¹ w ZK);
 13/4 kopia wg wersji Plerscha, z pocz. XIX w., MNP (nr inw. Mp 1208, p³., 69x52 cm; z pa³acu w Obje-

zierzu; Suchocka 2005, nr 1895);
 13/5 kopia J. G. Jacobiego wg wersji Plerscha, 1828, Muz. Okrêgowe w Toruniu, Ratusz Toruñski (nr inw. 

MT/M/1/SM, p³., 82x65 cm; J. Kruszelnicka, H. Za³êska w: SAP, t. 3, 1979, s. 167-168);
 13/6 kopia wg wersji Plerscha, z 1. po³. XIX w., w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 w Muz. Reg. 

w Radomsku, nr inw. MR/Sz/26, 72x59 cm; z pa³acu w Kruszynie);
 13/7 kopia w mniejszym ujêciu, pêdzla malarza wileñskiego z prze³omu XVIII i XIX w., MNW (nr inw. 

MP 3596, p³., 49x39 cm; z galerii ks. J. K. Bogus³awskiego w Wilnie; Warszawa 2005, nr 26.1);
 13/8 kopia z 1. po³. XIX w., Zamek Królewski na Wawelu (nr inw. 8434, p³., 52x40,8 cm; dar 1999);
 13/9 kopia z XIX w., do 1927 w pa³acu Tarnowskich w Dzikowie (fot. w dokumentacji J. Ruszczycówny 

w MNW);
 13/10 kopia rysunkowa J. Szeymeclera, 1781-1783, Fund. XX Czartoryskich (nr inw. Rr 2001/1, o³ówek, papier, 

34,6x43,9 cm; z galerii Stanis³awa Augusta; Mañkowski 1932, nr C 10);
 13/11 litografia J. F. Piwarskiego z 1858 (Chyczewska 1963, nr 50);
 13/12 litografia L. Horwarta z 1830 (Kat. BN, t. 1, 1990, nr 451).

 14 Portret Wac³awa Czeskiego
nr inw. ZKW/2708
blacha miedziana, 68x48 cm (owal)
na odwrocie napis: VENCESLAVS/ BOHEMUS/ Filius Ottocari/ Bohemiº Regis, Gener/ Premislaj 
Regis Poloniº,/ Coronatus in Regem-/ Poloniae Ao Dm 1300./ Obijt Pragae 1305. Annô./ Regni 
verò in Polo=/=nia 5to/ Nro 2

Wac³aw II (1271-1305) z dynastii Przemyœlidów, 
król czeski od 1278, król polski od 1300.

Korona na czarno-bia³ym kapeluszu, b³êkitny 
p³aszcz, z³oty ³añcuch z klejnotem.

Inskrypcja pod obrazem: VENCESLAS 
BOHEMUS/ + MCCCV.

Powtórzenia:
 14/1 kopia J. B. Plerscha, ok. 1799, ZK (poch. 

z pa³acu w Lubostroniu, � nr kat. 254);
 14/2 kopia J. B. Plerscha, ok. 1806, MNW (depo-

zyt w Muz. Hist.-Arch. w Ostrowcu Œwiêto-
krzyskim, nr inw. 131360, p³., 68x50 cm; 
z gmachu Komisji Oœwiecenia w Warszawie, 
przed II wojn¹ w ZK);

 14/3 kopia wg wersji Plerscha, z pocz. XIX w., MNP 
(nr inw. Mp 1223, p³., 68,5x52 cm; z pa³acu 
w Objezierzu; Suchocka 2005, nr 1909);

 14/4 kopia wg wersji Plerscha, z 1. po³. XIX w., 
w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 
w Muz. Reg. w Radomsku, nr inw. MR/Sz/39, 
p³., 73x59 cm; z pa³acu w Kruszynie); ZKW/2708

Bacciarelli



 

 14/5 kopia w mniejszym ujêciu, pêdzla malarza wileñskiego z prze³omu XVIII i XIX w., MNW (nr inw. 
MP 3599, p³., 49x39 cm; z galerii ks. J. K. Bogus³awskiego w Wilnie);

 14/6 kopia rysunkowa J. Szeymeclera, 1780, Fund. XX Czartoryskich (nr inw. Rr 2001/2, o³ówek, papier, 

34,6x43,9 cm; z galerii Stanis³awa Augusta; Mañkowski 1932, nr C 11).

 15 Portret W³adys³awa £okietka
nr inw. ZKW/2709
blacha miedziana, 68,5x50 cm
na odwrocie napis: VLADISLAUS/ Cognomentô LOCTICUS/ seu Cubitalis, propter for=/mº 
exiquitate. Casimiri/ Principis Cujaviº Filius,/ LESCI Nigri Frater./ Coronatus in Regem/ Poloniº, 
Annô 1320./ Obijt Cracoviº, Ao 1333/ Regni sui Ao 13./ Nro 3

W³adys³aw I £okietek (1260 lub 1261-1333) z dynastii Piastów, panowa³ od 1306, król polski od 1320.

Srebrzysta misiurka i taka¿ zbroja zwana 
rajtarsk¹; czerwony proporzec, z³ote jab³ko 
królewskie.

Niektórzy autorzy zwracaj¹ uwagê na 
podobieñstwo pomiêdzy rysami twarzy 
£okietka w tym portrecie a twarz¹ króla na 
nagrobku w katedrze wawelskiej (zob. Kat. 
Wilanów 1967, s. 237). Zdaniem J. Lileyki 
(1987, s. 114) jab³ko królewskie, które trzy-
ma w d³oni £okietek, by³o najprawdopo-
dobniej wzorowane na jednym z czterech 
jab³ek ze Skarbca Koronnego na Wawelu. 

Inspiracj¹ dla Bacciarellego by³y zapew-
ne ryciny: w wizerunku £okietka w Regum 
Poloniae Icones Tomasza Tretera (Chrzanow-
ski 1984, s. 91 i n.), który malarzowi musia³ 
byæ znany z któregoœ z póŸniejszych naœla-
downictw, monarcha ukazany frontalnie, 
z jab³kiem królewskim trzymanym na wyso-
koœci piersi, w ugiêtej rêce (rycina Tretera 
oparta by³a na pos¹gu £okietka z kolegiaty 
w Wiœlicy, por. Stawiarska 1981, s. 66).

Inskrypcja pod obrazem: VLADISLAS 
LOCTICUS/ + MCCCXXXIII.

Powtórzenia:
 15/1 kopia J. B. Plerscha, ok. 1806, MNW (depozyt w Muz. Hist.-Arch. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, nr inw. 

131359, p³., 68x50 cm; z gmachu Komisji Oœwiecenia w Warszawie, przed II wojn¹ w ZK);
 15/2 kopia wg wersji Plerscha, z pocz. XIX w., MNP (nr inw. Mp 1222, 68,5x52 cm; z pa³acu w Objezierzu; 

Suchocka 2005, nr 1910);
 15/3 kopia J. G. Jacobiego wg wersji Plerscha, 1828, Muz. Okrêgowe w Toruniu, Ratusz (nr inw. MT/M/5/SM, 

p³., 82x65 cm; J. Kruszelnicka, H. Za³êska w: SAP, t. 3, 1979, s. 167-168);
 15/4 kopia wg wersji Plerscha, z 1. po³. XIX w., w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 w Muz. Reg. 

w Radomsku, nr inw. MR/Sz/40, p³., 73x59 cm; z pa³acu w Kruszynie);

ZKW/2709
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 15/5 kopia z po³. XIX w., Zamek Królewski na Wawelu (nr inw. 6125, p³., 18x15 cm);
 15/6 kopia z XIX w., do 1927 w pa³acu Tarnowskich w Dzikowie (brak danych technicznych; fot. w dokumen-

tacji J. Ruszczycówny w MNW);
 15/7 kopia rysunkowa J. Szeymeclera, 1781-1783, Fund. XX Czartoryskich (nr inw. Rr 2001/3, o³ówek, papier, 

34,6x43,9 cm; z galerii Stanis³awa Augusta; Mañkowski 1932, nr C 12).

 16 Portret Kazimierza Wielkiego
nr inw. ZKW/2710
blacha miedziana, 71x55 cm (owal)
u do³u poœrodku czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 1160
na odwrocie napis: CASIMIRUS/ MAGNUS/ Vladislaj Loctici Filius,/ Magnus nuncupatus, quòd 
Le=/gum Tabulas collegit, et auxit. Urbes/ multas condidit, ornavit, et munivit./ Russiam rubram 
Armis subactam/ certô Foedere Regno Poloniº adjunxit/ Cives voluit, et fecit esse beatos./ Piastorum 
è Domô ultimus REX./ Obijt Cracoviº Ao 1370./ Aetatis suº 60./ Regni verò 37/ Nro 4

Kazimierz III Wielki (1310-1370) z dynastii Piastów, 
król polski od 1333.

Korona z bia³ymi kamieniami i per³ami, 
p³aszcz w kolorze zgaszonego ró¿u, rêkawy 
szaty z³ociste; stalowoszara tarcza ze z³oco-
nym lwem w koronie wspartym na tarczy 
(jest to zapewne nieprawid³owo przedsta-
wiony herb Rusi – aluzja do przy³¹czenia 
Rusi Halickiej).

Zdaniem J. Lileyki (1987, s. 83-87), Bac-
ciarelli odwzorowa³ niezachowan¹, znajdu-
j¹c¹ siê wówczas w Skarbcu Koronnym na 
Wawelu koronê sprawion¹ na koronacjê 
Jagie³³y, która od pocz. XV w. u¿ywana by³a 
do odbierania aktów homagialnych (tzw. 
corona homagialis) – jej opisy w lustracjach 
Skarbca odpowiadaj¹ œciœle temu, co widzi-
my na obrazie. W 1764 korona ta zosta³a 
„zreperowana” (odnowiona), st¹d drobne 
ró¿nice w iloœci kamieni.

Inskrypcja pod obrazem: CASIMIRUS 
MAGNUS/ + MCCCLXX.

Szkice i powtórzenia:
 16/1 autorski, przygotowawczy szkic rysunkowy, MNW (nr inw. Rys.Pol. 10705, kredka, papier, 47,5x34,6 cm; 

Suchodolska, Kaczanowska 1971, nr 57);
 16/2 kopia K. Aleksandrowicza, sygn. i dat. 1791, Lwowskie Muz. Hist. (nr inw. ¯-842, p³., 67x54 cm; przed 

1939 Muz. Lubomirskich we Lwowie; Kat. Muz. Lubomirskich 1889, nr 345; Piwkowski 1987, nr 43);
 16/3 kopia J. B. Plerscha, ok. 1806, MNW (depozyt w Muz. Hist.-Arch. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, nr inw. 

131361, p³., 68x50 cm; z gmachu Komisji Oœwiecenia w Warszawie, przed II wojn¹ w ZK);
 16/4 kopia wg wersji Plerscha, z pocz. XIX w., MNP (nr inw. Mp 1224, p³., 69x52 cm; z pa³acu w Objezierzu; 

Suchocka 2005, nr 1911);
 16/5 kopia J. G. Jacobiego wg wersji Plerscha, 1828, Muz. Okrêgowe w Toruniu, Ratusz (nr inw. MT/M/6/SM, 

p³., 82x65 cm; J. Kruszelnicka, H. Za³êska w: SAP, t. 3, 1979, s. 167-168);

ZKW/2710
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 16/6 kopia wg wersji Plerscha, z 1. po³. XIX w., w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 w Muz. 
Reg. w Radomsku, nr inw. MR/Sz/41, p³., 72x59 cm; z pa³acu w Kruszynie);

 16/7 kopia z 1. po³. XIX w., Zamek Królewski na Wawelu (nr inw. 8439, p³., 49x40,8 cm; 
dar 1999);

 16/8 kopia w zmniejszonym ujêciu, pêdzla malarza wileñskiego z prze³omu XVIII i XIX w., MNW 
(nr inw. Mp 3600, p³., 49x39 cm; z galerii ks. J. K. Bogus³awskiego w Wilnie; Warszawa 2005, 
nr 26.2);

 16/9 kopia z XIX w., do 1927 w pa³acu Tarnowskich w Dzikowie (fot. w dokumentacji J. Ruszczy-
cówny w MNW);

 16/10 miniatura W. Lesseura, sygn. i dat. 1801, Muz. Polskie w Rapperswilu (nr inw. 670, akwarela, 
gwasz na koœci, 6,3x4,9 cm, owal; ze zbiorów Tarnowskich w Dzikowie; Kamiñska-Krassowska 
1994, nr 20);

 16/11 miniatura z k. XVIII w., MNK (nr inw. MNK-III min 178, gwasz na koœci, 7x5,5 cm; Swieykowski 
1902, nr 59, s. 45);

 16/12 kopia rysunkowa J. Szeymeclera, 1781-1783, zaginiona (z galerii Stanis³awa Augusta; Mañkow-
ski 1932, nr C 13);

 16/13 kopia rysunkowa J. F. Piwarskiego (do litografii), przed 1820, sygn., Fund. XX Czartoryskich 
(nr inw. Rr. 2001/4, o³ówek, papier, 33,4x43,9 cm);

 16/14 litografia J. F. Piwarskiego z 1820-1830 (Chyczewska 1963, nr 46);
 16/15 litografia L. Horwarta, 1829 (Kat. BN, t. 2, 1992, nr 2136);

 16/16 litografia J. F. Piwarskiego z 1857 (Chyczewska 1963, nr 51; Kat. BN, t. 2, 1992, nr 2140).

 17 Portret Ludwika Wêgierskiego
nr inw. ZKW/2711
blacha miedziana, 68,5x50 cm
na odwrocie napis: LODOVICUS/ HUNGARUS/ Casimiri Magni Gener,/ REX Poloniº et 
Hungariº/ Natus 5. Martij Ao 1326./ cpit regnare in Polonia/ d: 8. Aug: Coronatus/ 
d: 17. Novemb: Ao 1370/ Obijt Tyrnaviº 3. Aug. 1382./ Aetatis suº 56. Regni verò/ in 
Polonia Ao 12./ Nro 5

Ludwik I Wielki (1326-1382) z dynastii Andegawenów wêgierskich, król wêgierski od 1342, król polski 
od 1370.

Korona z per³ami oraz b³êkitnymi i czerwonymi kamieniami, p³aszcz w kolorze z³oto-
bladofioletowym, spodnia suknia zielonkawa.

Bacciarelli przedstawi³ monarchê w przechowywanej do 1794 w Skarbcu Koronnym 
na Wawelu koronie tzw. wêgierskiej, któr¹ w 1571 otrzyma³ Zygmunt August w spad-
ku po swoim szwagrze, królu wêgierskim Janie Zapolyi, mê¿u Izabeli Jagiellonki 
(zob. Lileyko 1987, s. 89-90). W czasach Stanis³awa Augusta by³a ona uwa¿ana za 
koronê Ludwika Wêgierskiego. W rzeczywistoœci koronowa³ siê ni¹ Stefan Batory. 
Korona nawi¹zywa³a form¹ do wêgierskiej korony œw. Stefana, nie by³a jednak jej re-
plik¹.

Inskrypcja pod obrazem: LUDOVICUS HUNGARUS/ + MCCCLXXXII.

Powtórzenia:
 17/1 kopia K. Aleksandrowicza, sygn. i dat. 1791, Lwowskie Muz. Hist. (nr inw. ¯-625, p³., 67x54 cm; 

przed 1939 w Muz. Lubomirskich we Lwowie; Kat. Muz. Lubomirskich 1889, nr 382; Piwkow-
ski 1987, nr 44);

 17/2 kopia J. B. Plerscha, ok. 1806, MNW (depozyt w Muz. Hist.-Arch. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, 
nr inw. 131355, p³., 68x50 cm; z gmachu Komisji Oœwiecenia w Warszawie, przed II wojn¹ w ZK);

Bacciarelli



 

 17/3 kopia wg wersji Plerscha, z pocz. XIX w., MNP 
(nr inw. Mp 1225, p³., 68,5x52 cm; z pa³acu 
w Objezierzu; Suchocka 2005, nr 1912);

 17/4 kopia wg wersji Plerscha, z 1. po³. XIX w., 
w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 
w Muz. Reg. w Radomsku, nr inw. MR/Sz/42, 
p³., 72x59 cm; z pa³acu w Kruszynie);

 17/5 kopia w mniejszym ujêciu, pêdzla malarza 
wileñskiego z prze³omu XVIII i XIX w., MNW 
(nr inw. MP 3601, p³., 49x39 cm; z galerii 
ks. J. K. Bogus³awskiego w Wilnie);

 17/6 kopia rysunkowa J. Szeymeclera, 1781-1783, 
zaginiona (o³ówek, papier, z galerii Stanis³a-
wa Augusta; Mañkowski 1932, nr C 14);

 17/7 kopia rysunkowa J. F. Piwarskiego (do lito-
grafii), sygn. i dat. 1824, Fund. XX Czartory-
skich (nr inw. Rr 2001/5, o³ówek, papier, 
34,6x43,9 cm);

 17/8 litografia J. F. Piwarskiego, 1857 (Chyczewska 

1963, nr 52; Kat. BN, t. 3, 1992, nr 3036).

 18 Portret królowej Jadwigi
nr inw. ZKW/2712
blacha miedziana, 68,5x49,5 cm
na odwrocie napis: HEDVIGIS/ Lodovici Hungari Filia./ Nata Ao 1371./ Coronata in Regina 
Poloniº,/ d: 15. 8bris Ao 1384./ Nupta Vladislao Jagielloni/ d: 14. Febr. Ao 1386./ Obijt Cracoviº 
8. Junij. 1399/ Aetatis suº 28./ Nro 6

Jadwiga (ok. 1374-1399) z dynastii Andegawenów wêgierskich, córka Ludwika Wêgierskiego, królowa polska 
od 1384, poœlubi³a Jagie³³ê 1386.

Korona z per³ami i b³êkitnymi kamieniami, bia³y r¹bek, z³ocisty p³aszcz podbity gronostajowym 
futrem.

Koncepcja portretu niew¹tpliwie oparta na rytowanych portretach Jadwigi, inspirowanych 
jej wizerunkiem stworzonym przez Tomasza Tretera (w tzw. Orle Tretera i w serii Regum Polo-
niae Icones; Chrzanowski 1984, s. 51 i n., 91 i n.), ukazuj¹cych j¹ w r¹bku i koronie, 
z g³ow¹ lekko zwrócon¹ w bok (np. miedzioryt Benoît Farjata z serii Ducum Regumque Polo-
norum a Lecho ad Augustum effigies, wyd. 1702, 1764; Kat. BN, t. 2, 1992, nr 1643).

Bacciarelli odwzorowa³ koronê kobiec¹ przechowywan¹ do ok. 1795 w Skarbcu Koronnym 
na Wawelu. Jej cechy stylowe wskazuj¹, i¿ powsta³a w pocz. XIV w., a wiêc musia³a byæ wy-
konana dla Jadwigi £okietkowej, babki portretowanej. W koronie przedstawionej przez Bac-
ciarellego Jadwiga nie by³a koronowana (Lileyko 1987, s. 80-83).

Inskrypcja pod obrazem: HEDVIGIS/ + MCCCXCIX.
Powtórzenia:
 18/1 kopia J. B. Plerscha, ok. 1806, MNW (depozyt w Muz. Hist.-Arch. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, nr inw. 

131349, p³., 68x50 cm; z gmachu Komisji Oœwiecenia w Warszawie, przed II wojn¹ w ZK);

ZKW/2711
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 18/2 kopia wg wersji Plerscha, z pocz. XIX w., MNP 
(nr inw. Mp 1226, p³., 69x52 cm; z pa³acu 
w Objezierzu; Suchocka 2005, nr 1913);

 18/3 kopia wg wersji Plerscha, z 1. po³. XIX w., 
w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 
w Muz. Reg. w Radomsku, nr inw. MR/Sz/43, 
p³., 72x59 cm; z pa³acu w Kruszynie);

 18/4 miniatura W. Lesseura, sygn. i dat. 1803, Muz. 
Polskie w Rapperswilu (nr inw. 672, akware-
la, gwasz na koœci, 6,8x5 cm, owal; ze zbiorów 
Tarnowskich w Dzikowie; Kamiñska-Kras-
sowska 1994, nr 18);

 18/5 kopia rysunkowa J. Szeymeclera, 1781-1783, 
Fund. XX Czartoryskich (nr inw. Rr 2001/6, 
o³ówek, papier, 34,6x43,9 cm; z galerii Stani-
s³awa Augusta; Mañkowski 1932, nr C 15);

 18/6 litografia L. Horwarta, 1829-1830 (Kat. BN, 
t. 2, 1992, nr 1647);

 18/7 litografia J. F. Piwarskiego, 1830-1831 (Chy-
czewska 1963, nr 49; Kat. BN, t. 2, 1992, 
nr 1648);

 18/8 litografia J. F. Piwarskiego, 1857 (Chyczewska 
1963, nr 53; Kat. BN, t. 2, 1992, nr 1649).

ZKW/2712

 19 Portret W³adys³awa Jagie³³y
nr inw. ZKW/2713
blacha miedziana, 71x54,5 (owal)
u do³u poœrodku czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 1163
na odwrocie napis: Nro 7/ VLADISLAVS/ JAGIELLO/ Magnus DUX Lithvaniº/ Regnare cpit quà 
Rex Poloniº/ eodem die quô nupsit Hedvigi,/ d: 14. Febr: Ao 1386. Lithvaniam/ adjunxit Poloniº. 
Academiam/ Cracoviensem erexit. Crucigeros/ fregit, Nobilem nullum nisi Iu=/re victum captivare 
appromisit./ Obijt in Oppido Grodek./ d. 31 Maij. Ao 1434/ ªtatis suae, 80./ Regni, 48

W³adys³aw II Jagie³³o (1348-1434), wielki ksi¹¿ê litewski, król polski od 1386.

Czerwony p³aszcz; stalowoszara tarcza ze z³ocon¹ Pogoni¹ (na tarczy rycerza z Pogoni herb 
Gedyminowiczów – Bojcza).

G³owa Jagie³³y wzorowana jest na mylnie uznawanym w XVIII w. za wizerunek tego mo-
narchy (por. Ruszczycówna 1979, s. 246-247) oœmiobocznym portrecie Zygmunta Augusta 
pêdzla Petera Danckersa de Rij, z w³adys³awowskiego wystroju Pokoju Marmurowego, obecnie 
w Muz. w Nieborowie (nr inw. NB 476 MNW, depozyt w ZK; Warszawa 2002, nr II 89; jego 
rysunkowa kopia autorstwa Jana Szeymeclera w Gab. Ryc. BUW, Zb. Król. P. 879, nr 105).

Inskrypcja pod obrazem: VLADISLAUS JAGIELLO/ + MCCCCXXXIV.

Powtórzenia:
 19/1 kopia K. Aleksandrowicza, sygn. i dat. 1790, Lwowskie Muz. Hist. (nr inw. ¯-948, p³., 67x54 cm; przed 

1939 w Muz. Lubomirskich we Lwowie; Kat. Muz. Lubomirskich, nr 325; Piwkowski 1987, nr 46);

 19/2 kopia J. B. Plerscha, ok. 1806, MNW (depozyt w Muz. Hist.-Arch. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, nr inw. 
131352, p³., 68x50 cm; z gmachu Komisji Oœwiecenia w Warszawie, przed II wojn¹ w ZK);
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 19/3 kopia wg wersji Plerscha, z pocz. XIX w., 
w³asnoœæ prywatna (2004 na rynku sztuki 
w Krakowie, poprzednio w MNP, nr inw. 
Mp 606, p³., 69x52 cm; z pa³acu w Objezierzu);

 19/4 kopia wg wersji Plerscha, z 1. po³. XIX w., 
w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 
w Muz. Reg. w Radomsku, nr inw. MR/Sz/44, 
p³., 72x59 cm; z pa³acu w Kruszynie);

 19/5 kopia rysunkowa J. Szeymeclera, 1781-1783, 
Fund. XX Czartoryskich (nr inw. Rr 2001/7, 
o³ówek, papier, 34,6x43,9 cm; z galerii Sta-
nis³awa Augusta; Mañkowski 1932, nr C 16);

 19/6 litografia L. Horwarta, lata 30. XIX w. 
(Kat. BN, t. 5, 1995, nr 5890);

 19/7 litografia J. F. Piwarskiego z 1858, wydana 
1862 (Chyczewska 1963, nr 56; Kat. BN, t. 5, 

1995, nr 5893).

 20 Portret W³adys³awa Warneñczyka
nr inw. ZKW/2714
blacha miedziana, 68x50 cm
na odwrocie napis: VLADISLAUS/ VARNENSIS nuncupatus,/ Vladislaj Jagiellonis Filius,/ Natus 
d: 31. 8bris. Ao 1424./ Coronatus d: 25. Julij./ ªtatis suº: 20/ Regni verò 10./ Injusti Belli luit 
pnas/ deceptus/ Nro 8

W³adys³aw III Warneñczyk (1424-1444) z dynastii Jagiellonów, król polski od 1434.

Z³ota korona, stalowy he³m z bia³ymi piórami, stalowa zbroja ze z³oconymi zdobieniami, na 
owalnym pendencie zawieszonym na ³añcuchu wyobra¿enie Najœwiêtszej Marii Panny Niepo-
kalanie Poczêtej.

Inskrypcja pod obrazem: VLADISLAUS VARNENSIS/ + MCCCCXLIV.

Powtórzenia:
 20/1 kopia J. B Plerscha, ok. 1806, MNW (depozyt w Muz. Hist.-Arch. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, nr inw. 

131364, p³., 68x50 cm; z gmachu Komisji Oœwiecenia w Warszawie, przed II wojn¹ w ZK);
 20/2 kopia wg wersji Plerscha, z pocz. XIX w., w³asnoœæ prywatna (2004 na rynku sztuki, poprzednio w MNP, 

nr inw. Mp 607, p³., 69x52 cm; z pa³acu w Objezierzu);
 20/3 kopia wg wersji Plerscha, z 1. po³. XIX w., w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 w Muz. Reg. 

w Radomsku, nr inw. MR/Sz/45, p³., 72x59 cm; z pa³acu w Kruszynie);
 20/4 kopia w mniejszym ujêciu, pêdzla malarza wileñskiego z prze³omu XVIII i XIX w., MNW (nr inw. 

Mp 3604, p³., 48x39 cm; z galerii ks. J. K. Bogus³awskiego w Wilnie);
 20/5 kopia z pocz. XIX w., Lwowskie Muz. Hist. (nr inw. ¯-434, p³., 51x35 cm; Kat. Lwiw 1987, s. 20); 
 20/6 kopia z XIX w., Bibl. Kórnicka PAN (nr inw. MK 3455, deska, 21,2x16 cm; z kolekcji Dzia³yñskich);
 20/7 kopia M. Stachowicza, Lwowskie Muz. Hist., jeden z szeœciu wizerunków w³adców polskich umieszczo-

nych na jednym p³ótnie o wymiarach 58x284 cm (nr inw. ¯-1350, wym. poszczególnych wizerunków 
58x~47,3 cm; przed 1939 w Muz. Lubomirskich we Lwowie; Kat. Lwiw 1987, s. 38);

ZKW/2713
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 20/8 kopia Kielmana (malarz lwowski, imiê nie-
znane), 1851, Lwowskie Muz. Hist., jeden 
z szeœciu wizerunków w³adców polskich 
umieszczonych na jednym p³ótnie (nr inw. 
¯-936, wym. poszczególnych wizerunków 
~18x15 cm; Kat. Lwiw 1987, s. 9);

 20/9 kopia A. W³odzimirskiego, 1855, Zamek 
Królewski na Wawelu, jeden z osiemnastu 
wizerunków w³adców polskich umieszczo-
nych na jednym p³ótnie o wym. 57,2x92,5 
cm (nr inw. 5713, owal w prostok¹cie; Kra-
ków 2005a, nr 2);

 20/10 kopia nieznanego malarza, XIX w., Muz. Nar. 
w Wilnie, jeden z osiemnastu wizerunków 
w³adców polskich umieszczonych na jednym 
p³ótnie;

 20/11 kopia rysunkowa J. Szeymeclera, 1781, Fund. 
XX Czartoryskich (nr inw. Rr 2001/8, o³ówek, 
papier, 34,6x43,9 cm; z galerii Stanis³awa 
Augusta; Mañkowski 1932, nr C 17);

 20/12 litografia L. Horwarta, ok. 1829-1830 (Kat. 
BN, t. 5, 1995, nr 5907);

 20/13 litografia J. F. Piwarskiego, 1820-1823 (Kat. 
BN, t. 5, 1995, nr 5909);

 20/14 litografia J. F. Piwarskiego, egzemplarz nie-
sygn. (Kat. BN, t. 5, 1995, nr 5909; Chyczew-
ska 1963, nr 45), zapewne z 1821 (Tessaro-
-Kosimowa 1973, s. 107).

ZKW/2714

 21 Portret Kazimierza Jagielloñczyka
nr inw. ZKW/2715
blacha miedziana, 68x48 cm (owal)
na odwrocie napis: CASIMIRUS/ JAGIELLONIDES,/ Vladislaj Varnensis/ Frater, Natus Ao 1426./ 
Coronatus 16. Junij 1447/ Prussiam adjunxit Regno/ Poloniº. Obijt: Grodnae/ d. 17. Junij, 
Ao 1492./ ªtatis Suº 66./ Regni 45./ Nro 9

Kazimierz IV (1427-1492) z dynastii Jagiellonów, król polski od 1447.

Ko³pak z czerwonego aksamitu, z sobolow¹ opuszk¹, b³êkitny p³aszcz; stalowoszara tarcza 
ze z³oconym Or³em i Pogoni¹.

S. Kozakiewicz i R. Kie³czewski (Kat. Wilanów 1967, s. 277) zwrócili uwagê na podobieñstwo 
rysów króla do jego g³owy na nagrobku Wita Stwosza w katedrze na Wawelu (zob. Mrozowski 
1994, s. 95-97 i nr I:31).

Inskrypcja pod obrazem: CASIMIRUS JAGIELLONIDES/ + MCCCCXCII.

Powtórzenia:

 21/1 kopia J. B. Plerscha, ok. 1799, ZK (poch. z pa³acu w Lubostroniu, � nr kat. 255);
 21/2 kopia J. B. Plerscha, ok. 1806, MNW (depozyt w Muz. Zamkowym w Malborku, nr inw. 129057, 

p³., 68x50 cm; z gmachu Komisji Oœwiecenia w Warszawie, przez II wojn¹ w ZK);
 21/3 kopia wg wersji Plerscha, z pocz. XIX w., w³asnoœæ prywatna (2004 na rynku sztuki, poprzednio w MNP, 

nr inw. Mp 608, p³., 69x52 cm; z pa³acu w Objezierzu);
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 21/4 kopia wg wersji Plerscha, z 1. po³. XIX w., 
w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 
w Muz. Reg. w Radomsku, nr inw. MR/Sz/46, 
p³., 72x59 cm; z pa³acu w Kruszynie);

 21/5 kopia w mniejszym ujêciu, pêdzla malarza 
wileñskiego z prze³omu XVIII i XIX w., MNW 
(nr inw. MP 3605, p³., 48x39 cm; z galerii 
ks. J. K. Bogus³awskiego w Wilnie);

 21/6 kopia z XIX w., do 1927 w pa³acu Tarnowskich 
w Dzikowie (fot. w dokumentacji J. Ruszczy-
cówny w MNW);

 21/7 kopia rysunkowa J. Szeymeclera, 1781-
-1783, Fund. XX Czartoryskich (nr inw. 
Rr 2001/9, o³ówek, papier, 34,6x43,9 cm; 
z galerii Stanis³awa Augusta; Mañkowski 
1932, nr C 18);

 21/8 litografia L. Horwarta, 1829 (Kat. BN, t. 2, 
1992, nr 2097);

 21/9 litografia z 1. po³. XIX w. (Kat. BN, t. 2, 1992, 

nr 2106).

 22 Portret Jana Olbrachta
nr inw. ZKW/2716
blacha miedziana, 68x49,5 cm
na odwrocie napis: JOANNES/ Albertus./ Filius Casimiri Jagiellonidis,/ Natus d: 27. Xbris. Ao 
1460./ Regnare cpit 7. Aug: Ao 1492./ Obijt Thorunij,/ d: 17. Junij Ao 1501./ ªtatis suº 41./ 
Regni vero 9./ Nro 10

Jan I Olbracht (1459-1501) z dynastii Jagiellonów, król polski od 1492.

Czarny ko³pak, z³ocisty p³aszcz ze z³otym haftem, podbity gronostajowym futrem, z³oty ³añcuch 
z medalionem.

S. Kozakiewicz i R. Kie³czewski (Kat. Wilanów 1967, s. 278) wysunêli sugestiê, ¿e za wzór 
do twarzy Jana Olbrachta móg³ pos³u¿yæ Bacciarellemu odrys p³yty nagrobnej króla w katedrze 
wawelskiej. Istotnie, rysy monarchy w portrecie z Pokoju Marmurowego s¹ bardzo bliskie jego 
rzeŸbie nagrobnej (zob. Mrozowski 1994, s. 104-105 i nr I:32).

Inskrypcja pod obrazem: JOHANNES ALBERTUS/ + MDI.

Powtórzenia:
 22/1 kopia J. B. Plerscha, ok. 1806, MNW (depozyt w Muz. Hist.-Arch. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, nr inw. 

131347, p³., 68x50 cm; z gmachu Komisji Oœwiecenia w Warszawie, przed II wojn¹ w ZK);
 22/2 kopia wg wersji Plerscha, z pocz. XIX w., w³asnoœæ prywatna (2004 na rynku sztuki w Krakowie, poprzed-

nio w MNP, nr inw. Mp 611; p³., 69x52 cm; z pa³acu w Objezierzu);
 22/3 kopia wg wersji Plerscha, z 1. po³. XIX w., w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 w Muz. Reg. 

w Radomsku, nr inw. MR/Sz/47, p³., 72x59 cm; z pa³acu w Kruszynie);
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 22/4 kopia w mniejszym ujêciu, pêdzla malarza 
wileñskiego z prze³omu XVIII i XIX w., 
w MNW (nr inw. MP 3606, p³., 48x39 cm; 
z galerii ks. J. K. Bogus³awskiego w Wilnie);

 22/5 kopia rysunkowa J. Szeymeclera, 1780, Fund. 
XX Czartoryskich (nr inw. Rr 2001/10, o³ówek, 
papier, 34,6x43,9 cm; z galerii Stanis³awa 
Augusta; Mañkowski 1932, nr C 19);

 22/6 litografia z 1. po³. XIX w. (Kat. BN, t. 2, 1992, 
nr 1683).

 23 Portret Aleksandra Jagielloñczyka
nr inw. ZKW/2717
blacha miedziana, 68x48 cm (owal)
u do³u poœrodku czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 1167
na odwrocie napis: ALEXANDER I./ CASIMIRI Jagiellonidis/ Filius, Joannis Alberti/ Frater, Natus 
d: 5. 8bris Ao/ 1461. Coronatus d: 12 Xbris/ Ao 1501. Obijt Vilnae/ D: 19 Augus: Ao 1506. / ªtatis 
suº 45./ Regni 5./ Nro 11

Aleksander I (1461-1506) z dynastii Jagiellonów, król polski od 1501.

Czarny beret i taki¿ kaftan, szuba z ciemnobr¹zowego futra, na szyi na bogato zdobionym 
z³otym ³añcuchu medalion z klejnotem.

Inskrypcja pod obrazem: ALEXANDER I/ + MDVI.
Powtórzenia:
 23/1 kopia J. B. Plerscha, sygn., ok. 1799, MNP (nr inw. Mp 1575, p³., 47,5x59 cm; z pa³acu w Lubostroniu, 

zakup MNP w 1959; Suchocka 2005, nr 1066);
 23/2 kopia J. B. Plerscha, ok. 1806, MNW (depozyt w Muz. Hist.-Arch. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, nr inw. 

130923, p³., 68x50 cm; z gmachu Komisji Oœwiecenia w Warszawie, przed II wojn¹ w ZK);
 23/3 kopia wg wersji Plerscha, z pocz. XIX w., w³asnoœæ prywatna (2004 na rynku sztuki w Krakowie, poprzed-

nio w MNP, nr inw. Mp 593, p³., 69x52 cm; z pa³acu w Objezierzu);
 23/4 kopia wg wersji Plerscha, z 1. po³. XIX w., w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 w Muz. Reg. 

w Radomsku, nr inw. MR/Sz/48, p³., 72x59 cm; z pa³acu w Kruszynie);
 23/5 kopia rysunkowa J. Szeymeclera, 1781-1783, Fund. XX Czartoryskich (nr inw. Rr 2001/11, o³ówek, papier, 

34,6x43,9 cm; z galerii Stanis³awa Augusta; Mañkowski 1932, nr C 20).
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 24 Portret Zygmunta Starego
nr inw. ZKW/2718
blacha miedziana, 70,5x54 cm (owal)
u do³u poœrodku czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 1168
na odwrocie napis: SIGISMUNDUS I./ Casimiri Jagiellonidis/ Filius, Ioannis Alberti,&/ Alexandri I. 
Frater, natus 1.Ian/ Ao. 1467. Designat[us] 8 Xbr: Ao. 1506./ Coronatus 24. Januar: Ao. 1507/ 
Prudens. Fortis, Dives-/ CAROLO V. Imperatori, &/ Francisco I. Galliº Regi-/ Coaevus et ºquipa-
ratus./ Obijt Cracoviº. d: I. Apr: 1548/ ªtatis: 81. Regni 42./ Nro 12

Zygmunt I Stary (1467-1548) z dynastii Jagiellonów, król polski od 1506.

Korona z niebieskimi i czerwonymi kamieniami, czerwony p³aszcz spiêty z³ot¹ klamr¹; klejnot 
Orderu Z³otego Runa na ³añcuchu (nadany 1519).

Korona, w której ukazany zosta³ monarcha, zdaniem J. Lileyki (1987, s. 94-97) wzorowana 
jest na tzw. koronie szwedzkiej, przechowywanej do koñca XVIII w. w Skarbcu Koronnym na 
Wawelu. W rzeczywistoœci nie by³a to korona szwedzkich królów, lecz prywatna korona Zyg-
munta Augusta, która potem sta³a siê prywatn¹ w³asnoœci¹ Zygmunta III i jego synów i pojawia 
siê, odwzorowywana mniej lub bardziej wiernie, w wielu wizerunkach Wazów. Tak jak pozo-
sta³e korony, w 1764 znalaz³a siê ona w Warszawie. Wiadomo z przekazów, ¿e w tym czasie 
by³a ju¿ znacznie zniszczona i Bacciarelli móg³ odtworzyæ jedynie jej charakterystyczny kszta³t 
z wysokimi, kopulasto wygiêtymi ob³êkami, a nie detale (Lileyko 1987, s. 97).

Ujêcie twarzy monarchy wykazuje wyraŸne analogie do typu wizerunku Zygmunta I, znane-
go z miniatury z serii portretów rodziny jagielloñskiej, wykonanej w warsztacie Lucasa Cranacha 
M³., obecnie w zbiorach Fund. XX Czartoryskich (nr inw. XII 536-XII 545; Kraków 2000, nr I/56), 
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czy ca³opostaciowego portretu w zbiorach ZK (� nr kat. 380). Niew¹tpliwie Bacciarelli 
pos³u¿y³ siê portretem Zygmunta I z ok. 1643 – reprezentuj¹cym ten sam, cranachowski typ 
ujêcia – z pierwotnego, w³adys³awowskiego wystroju Pokoju Marmurowego; portret ten 
znajdowa³ siê wówczas w ZK. Kupiony w 1818 przez Jana Feliksa Tarnowskiego wraz 
z siedmioma innymi oktogonami z Pokoju Marmurowego, zagin¹³. Znane s¹ jednak jego 
kopie: rysunkowa, autorstwa Jana Szeymeclera, w Gab. Ryc. BUW (Zb. Król. P 879, nr 108, 
papier, kredka, 41x29 cm), i dwie malarskie, w MNW: z wileñskiej galerii ks. J. K. Bogus³aw-
skiego, z k. XVIII w. (nr inw. MP 4507, p³., 48x39 cm; Warszawa 2005, nr 26.6), oraz z serii 
portretów w³adców polskich, znalezionej przed 1948 w Gostyninie, z pocz. XIX w. (nr inw. 
MP 4801, p³., 58x44 cm). Orygina³ z w³adys³awowskiego Pokoju Marmurowego – lub jego 
powtórzenie – widoczny jest ponadto na fotografiach wykonanych ok. 1917-1919 w pa³acu 
Tarnowskich w Dzikowie, zachowanych w archiwum rodzinnym Tarnowskich (klatka scho-
dowa pa³acu z oœmiobocznymi portretami królów polskich oraz pojedyncze portrety, w tym 
Zygmunta I; zob. korespondencja J. Ruszczycówny z Antonim Tarnowskim i odbitki foto-
grafii w dziale Mal. Pol. MNW; zob. te¿ *Inw. Dzikowa 1844, poz. 296, s. 128). Poniewa¿ 
wœród innych widocznych na fotografiach z Dzikowa portretów s¹ niew¹tpliwie kopie 
(np. portretu Zygmunta Augusta, którego w³adys³awowski orygina³, obecnie w Muz. w Nie-
borowie, by³ wówczas w³asnoœci¹ Radziwi³³ów), nie mo¿na stwierdziæ jednoznacznie, czy 
seria oœmiobocznych portretów z Dzikowa to orygina³y, kopie czy mo¿e orygina³y „uzupe³-
nione” kopiami (w³adys³awowskie orygina³y mog³y trafiæ do pa³acu Tarnowskich w Krasno-
brodzie).

Inskrypcja pod obrazem: SIGISMUNDUS I/ + MDXLVIII.

Powtórzenia:
 24/1 kopia J. B. Plerscha, ok. 1806, MNW (depozyt w Muz. Hist.-Arch. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, nr inw. 

130924, p³., 68x50 cm; z gmachu Komisji Oœwiecenia w Warszawie, przed II wojn¹ w ZK);
 24/2 kopia wg wersji Plerscha, z pocz. XIX w., w³asnoœæ prywatna (2004 na rynku sztuki, poprzednio w MNP, 

nr inw. Mp 599, p³., 70x52 cm; z pa³acu w Objezierzu);
 24/3 kopia wg wersji Plerscha, z 1. po³. XIX w., w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 w Muz. Reg. 

w Radomsku, nr inw. MR/Sz/49, p³., 72x59 cm; z pa³acu w Kruszynie);
 24/4 miniatura W. Lesseura, sygn. i dat. 1802, Muz. Polskie w Rapperswilu (nr inw. 671, akwarela, gwasz na 

koœci, owal 6,8x4,9 cm; ze zbiorów Tarnowskich w Dzikowie; Kamiñska-Krassowska 1994, nr 17);
 24/5 kopia rysunkowa J. Szeymeclera, 1781-1783, Fund. XX Czartoryskich (nr inw. Rr 2001/12, o³ówek, papier, 

34,6x43,9 cm; z galerii Stanis³awa Augusta; Mañkowski 1932, nr C 21);

 24/6 litografia L. Horwarta z 1829 (Kat. BN, t. 5, 1995, nr 6355).

 25 Portret Zygmunta Augusta
nr inw. ZKW/2719
blacha miedziana, 68x49 cm (owal)
u do³u poœrodku œlady czerwonego numeru galerii Stanis³awa Augusta
na odwrocie napis: SIGISMUN=/DUS- AUGUSTUS/ Sigismundi I. Filius, Jagiel=/lonum de stirpe 
Mascula ul=/timus Rex. Natus d: 1. August./ 1520. Designatus Ao 1529. Coronatus/ d: 21. Januar. 
1530. Vivente Patre./ Regnare cpit post Patris mortem/ Ao 1548. Curonia in feudum Regni=/ 
accepit. Lithvania perenni nexu junxit/ Poloniº. Obijt in Oppido Knyszyn. 18./ Julij. Ao 1573. 
ªtatis suº. Ao. 52. Regni 24. Ultimus, quem-/ Poloni Dominu[um], & Hºre-/dem vocarunt. Nro 13

Zygmunt II August (1520-1572) z dynastii Jagiellonów, król polski, koronowany 1530, obj¹³ rz¹dy 1548.

Czarny kaftan i taki¿ kapelusz, sobolowe futro; ³añcuch Orderu Z³otego Runa.
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Jest to stosunkowo wierne powtórzenie 
portretu Karola II Habsburga z linii styryjskiej, 
z dawnego wyposa¿enia Pokoju Marmurowe-
go (Muz. w Nieborowie, nr inw. NB 473 MNW, 
depozyt w ZK; Warszawa 2002, nr II 90); 
portret z Pokoju Marmurowego – mylnie 
uznawany w XVIII w. za portret Zygmunta 
Augusta – pos³u¿y³ Bacciarellemu za wzór 
dla wizerunku polskiego monarchy (por. 
Ruszczycówna 1979, s. 250-252). Bacciarelli 
zmieni³ jedynie kszta³t pióra przy kapeluszu 
i zwrot postaci.

Inskrypcja pod obrazem: SIGISMUNDUS 
AUGUSTUS/ + MDLXXII.

Powtórzenia:
 25/1 kopia J. B. Plerscha, ok. 1806, MNW (obecnie 

depozyt w Muz. Hist.-Arch. w Ostrowcu Œwiê-
tokrzyskim, nr inw. 131348, p³., 68x50 cm; 
z gmachu Komisji Oœwiecenia w Warszawie, 
przed II wojn¹ w ZK);

 25/2 kopia wg wersji Plerscha, z pocz. XIX w., 
w³asnoœæ prywatna (2004 na rynku sztuki 
w Krakowie, poprzednio w MNP, nr inw. 
Mp 602, p³., 69x52 cm; z pa³acu w Objezierzu);

 25/3 kopia wg wersji Plerscha, z 1. po³. XIX w., 
w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 
w Muz. Reg. w Radomsku, nr inw. MR/Sz/50, 
p³., 72x59 cm; z pa³acu w Kruszynie);

 25/4 kopia rysunkowa J. Szeymeclera, 1781-1783, Fund. XX Czartoryskich (nr inw. Rr 2001/13, o³ówek, papier, 
34,6x43,9 cm; z galerii Stanis³awa Augusta; Mañkowski 1932, nr C 22);

 25/5 miedzioryt J. Ligbera, pocz. XIX w. (Chyczewska 1963, nr 30; Kat. BN, t. 5, 1995, nr 6396);
 25/6 litografia wg ww. miedziorytu, 1839 (Kat. BN, t. 5, 1995, nr 6423);

 25/7 miedzioryt K. Preka i A. Tepplara z 1833 (Kat. BN, t. 5, 1995, nr 6406).

 26 Portret Henryka Walezego
nr inw. ZKW/2720
blacha miedziana, 68,5x50 cm
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 1170
na odwrocie napis: Nro 14/ HENRICUS VALESIUS/ Henrici II. Galliae Regis/ Filius Tertius. Natus 
21. 7bris./ Ao 1551. Electus in Regem Poloniº/ d. 12 Maij. 1573. Coronatus 21. Febr./ Ao 1574. 
Deseruit Poloniº Regnum/ d: 18 Junij. Ao 1574. Successurus/ Fratri Carolo IX. in Regnum/ Galliº. 
Regnavit in Polonia/ tantu 5. menses. Obijt trucidatus/ in Oppido S. Claudij. in suo=/ Haereditario 
Galliº Regno./ d: 2. Aug: 1589. ªtatis suº. 38

Henryk (1551-1589) z dynastii Walezjuszów, król polski 1573-1574, król Francji od 1574 jako Henryk III.

Strój czarno-bia³y, haft na p³aszczu z³ocisty; krzy¿ Orderu œw. Micha³a na czarnej wstêdze.
Francuski Order œw. Micha³a to element nietypowy dla wizerunków Henryka III – w boga-

tej ikonografii tego monarchy ukazywany jest on zawsze z Orderem Œwiêtego Ducha, który 

ZKW/2719

Bacciarelli



 

zosta³ przezeñ ustanowiony w 1578. Bacciarelli chcia³ byæ w zgodzie z prawd¹ historyczn¹: 
Henryk III w jego poczcie jest przedstawiony jako król polski, wiêc nie móg³ nosiæ orderu 
ustanowionego ponad cztery lata po wyjeŸdzie z Polski. Malarz wiernie przedstawi³ krzy¿ 
z medalionem z postaci¹ œwiêtego zabijaj¹cego smoka, nie wiedzia³ jednak, ¿e taka odznaka 
orderowa wprowadzona zosta³a dopiero przez Ludwika XIV, po reformie orderu w latach 
1661-1665, a w czasach Walezego order mia³ formê medalionu na ³añcuchu.

Poza tym jednym elementem ujêcie nale¿y do najbardziej popularnych w ikonografii Henryka: 
zwrócony w prawo, w charakterystycznym nakryciu g³owy (zw. bonnet Henri III) w wersji z „pa-
siastym” brzegiem, w kaftanie z ma³ym ko³nierzem, p³aszczu, z szerok¹ wstêg¹ orderow¹ na szyi. 

Wszystkie te szczegó³y ujêcia i kostiumu znaj-
dujemy w rycinie Hieronymusa Wierixa 
(Witke-Je¿ewski 1925, nr 292) i w licznych, 
wywodz¹cych siê z niej rycinach. We wszyst-
kich król ukazany jest z Orderem Œwiêtego 
Ducha, choæ w miedziorycie samego Wie-
rixa (podobnie jak w portrecie François 
Quesnela w Luwrze) nie widaæ krzy¿a orde-
ru, a jedynie wstêgê, uciêt¹ obramieniem 
przedstawienia.

Inskrypcja pod obrazem: HENRICUS VA-
LESIUS/ [przewrócona korona] MDLXXIV.

Powtórzenia:
 26/1 kopia J. B. Plerscha, ok. 1806, w MNW (depozyt w Muz. Hist.-Arch. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, nr inw. 

128783, p³., 68x50 cm; z gmachu Komisji Oœwiecenia w Warszawie, przed II wojn¹ w ZK);
 26/2 kopia wg wersji Plerscha, z pocz. XIX w., w MNP (nr inw. Mp 1227, p³., 68x51,5 cm; z pa³acu w Obje-

zierzu; Suchocka 2005, nr 1914);
 26/3 kopia wg wersji Plerscha, z 1. po³. XIX w., w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 w Muz. Reg. 

w Radomsku, nr inw. MR/Sz/51, p³., 72x59 cm; z pa³acu w Kruszynie);
 26/4 kopia w mniejszym ujêciu, pêdzla malarza wileñskiego z prze³omu XVIII i XIX w., MNW (nr inw. 

MP 3609, p³., 49x39 cm; z galerii ks. J. K. Bogus³awskiego w Wilnie; Warszawa 2005, nr 26.9);
 26/5 kopia rysunkowa J. Szeymeclera, 1781-1783, Fund. XX Czartoryskich (nr inw. Rr 2001/14, o³ówek, papier, 

34,6x43,9 cm; z galerii Stanis³awa Augusta; Mañkowski 1932, nr C 23);
 26/6 litografia J. F. Piwarskiego z 1858 (Chyczewska 1963, nr 57; Kat. BN, t. 2, 1992, nr 1493).

Na ZKW/2720 lub jakimœ jego powtórzeniu wzorowana by³a ponadto g³owa Henryka Walezego w ca³opostacio-
wym portrecie z k. XIX w., w Muz. Zamoyskich w Koz³ówce (nr inw. MPK/MR/420; Ajewski 1997, il. 98); autor 
kopii powtórzy³ tak¿e za Bacciarellim osiemnastowieczn¹ wersjê Orderu œw. Micha³a (owal na krzy¿u), zmienia-
j¹c jednak kolor wstêgi orderowej z czarnej na czerwon¹.

ZKW/2720
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 27 Portret Stefana Batorego
nr inw. ZKW/2721
blacha miedziana, 68x49 cm (owal)
na odwrocie napis: Nro 15/ STEPHANVS/ BATOREUS/ Princeps Transylvaniº,/ Natus Ao 1532. 
Electus in/ Regem Poloniº d: 15 Decemb:/ Ao 1575. Coronatus d: 30. Maij./ Ao 1576. Livoniam 
recupera=/vit. Obijt Grodnº d. 12. Xbris/ Ao 1585. ªtatis 54. Regni. 11./ Strenuus et Justus./ 
Poloniº non Satis/ Vixit

Stefan Batory (1533-1586), ksi¹¿ê siedmiogrodzki, król polski od 1576.

P¹sowa delia podbita sobolowym futrem.
Zdaniem A. Chyczewskiej (1973, s. 66) 

najbli¿sz¹ analogiê dla ZKW/2721 stanowi 
owalny, miniaturowy portret umieszczony na 
trumnie Batorego w krypcie wawelskiej, znany 
z wielu powtórzeñ. S¹dzimy, ¿e Bacciarelli 
wzorowa³ siê raczej na rycinie Arnolda Myliu-
sa z serii Regum Polonorum Imagines z 1594 
(Komornicki 1935, nr 72) lub opartym na niej, 
malarskim powtórzeniu. Blisk¹ analogiê dla 
ujêcia g³owy w Bacciarellowskim wizerunku 
Batorego stanowi ponadto portret znany dziœ 
jedynie z fotografii (Ajewski 1997, il. 102), 
w latach 30. XX w. przechowywany w ZK jako 
depozyt A. Lisowskiego, przez T. Mañkowskie-
go uznany za to¿samy z portretem pochodz¹-
cym z galerii Stanis³awa Augusta (Mañkowski 
1932, nr 2211). S¹dz¹c z fotografii, by³a to 
osiemnastowieczna kopia, jeœli jednak istotnie 
pochodzi³a z królewskiej galerii, mog³a s³u¿yæ 
Bacciarellemu za wzór (taki sam rysunek oczu 
i nosa, brak brody, identyczne u³o¿enie klej-
notów szkofii i kszta³t kity przy magierce).

Inskrypcja pod obrazem: STEPHANUS 
BATHOREUS/ + MDLXXXVI.

Powtórzenia:
 27/1 kopia J. B. Plerscha, ok. 1799, MNP (nr inw. Mp 1576, p³., 47,5x59,5 cm; z pa³acu w Lubostroniu, zakup 

MNP w 1959; Suchocka 2005, nr 1067);
 27/2 kopia J. B. Plerscha, ok. 1806, MNW (depozyt w Muz. Hist.-Arch. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, nr inw. 

131367, p³., 68x50 cm; z gmachu Komisji Oœwiecenia w Warszawie, przed II wojn¹ w ZK);
 27/3 kopia wg wersji Plerscha, z pocz. XIX w., MNP (nr inw. Mp 1228, p³., 69x52 cm; z pa³acu w Objezierzu; 

Suchocka 2005, nr 1915);
 27/4 kopia wg wersji Plerscha, z 1. po³. XIX w., w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 w Muz. Reg. 

w Radomsku, nr inw. MR/Sz/52, p³., 72x53 cm; z pa³acu w Kruszynie);
 27/5 miniatura W. Tarnowskiej, sygn., Muz. Polskie w Rapperswilu (nr inw. 673, akwarela, gwasz na koœci, 

6,3x5,1 cm; ze zbiorów Tarnowskich w Dzikowie; Kamiñska-Krassowska 1994, nr 19);
 27/6 kopia rysunkowa J. Szeymeclera, 1781-1783, Fund. XX Czartoryskich (nr inw. Rr 2001/15, o³ówek, papier, 

34,6x43,9 cm; z galerii Stanis³awa Augusta; Mañkowski 1932, nr C 24);
 27/7 litografia L. Horwarta, 1829 (Kat. BN, t. 4, 1994, nr 5220);
 27/8 litografia J. F. Piwarskiego, 1830 (Chyczewska 1963, nr 47; Kat. BN, t. 4, 1994, nr 5225);
 27/9 litografia J. F. Piwarskiego, 1857 (Chyczewska 1963, nr 54; Kat. BN, t. 4, 1994, nr 5226).
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 28 Portret Zygmunta III Wazy
nr inw. ZKW/2722
blacha miedziana, 68x49,5 cm
na odwrocie napis: SIGISMUNDUS III./ Sueciº REX Haereditarius/ Joannis Sueciº Regis, et/ 
Catharinº Sigismundi Primi-/ Regis Poloniº Filiº Fillius,/ Natus 20. Junij. Ao. 1566./ Electus in 
Regem Poloniº,/ d: 19. Augus: Coronat[us], d: 27./ X-bris Ao. 1587. Obijt Varsa=/viº: d: 30. April: 
Ao 1632./ ªtatis suº 66. Regni 45/ Nro 16

Zygmunt III (1566-1632) z dynastii Wazów, król szwedzki 1592-1598, król polski od 1587.

Czarny kapelusz, kaftan i p³aszcz ciemnoszare; klejnot Orderu Z³otego Runa na ³añcuchu 
(nadany 1601).

Wzorowany najpewniej na portrecie z pierwotnego, w³adys³awowskiego wystroju Pokoju 
Marmurowego; portret ten, kupiony od spadkobierców Stanis³awa Augusta w 1818 przez Jana 
Feliksa Tarnowskiego, nie zachowa³ siê. Znany jest ze zdjêæ wykonanych ok. 1917-1919 w pa³acu 
w Dzikowie, na których widoczne s¹ oœmioboczne portrety – orygina³y lub kopie obrazów z daw-
nego Pokoju Marmurowego (zob. *Inw. Dzikowa 1844, poz. 297, s. 128; fotografia klatki schodo-
wej pa³acu w Dzikowie z seri¹ oœmiobocznych portretów królów polskich, wœród których wizeru-
nek Zygmunta III, oraz fotografia tego portretu w zbli¿eniu – dokumentacja J. Ruszczycówny 
w dziale Mal. Pol. MNW;� te¿ nr kat. 24); w MNW przechowywana jest owalna wersja tego wi-
zerunku, z k. XVIII lub pocz. XIX w., dziêki której mo¿emy lepiej poznaæ detale stroju, nieczytelne 
na starej fotografii z Dzikowa (nr inw. MP 4799; ze starostwa w Gostyninie). Bacciarelli stosunko-
wo wiernie powtórzy³ w³adys³awowski pierwowzór, zmieniaj¹c jedynie zwrot postaci i drobne 
szczegó³y stroju (król ukazany w takim samym ujêciu, ta sama charakterystyka twarzy, kapelusz 
ze szkofi¹, czarny strój z du¿ym koronkowym ko³nierzem, Order Z³otego Runa).

Rysy twarzy monarchy maj¹ wyraŸny zwi¹zek z miedziorytniczym portretem Jonasa Suy-
derhoffa (Kat. BN, t. 5, 1995, nr 6454), wykonanym wed³ug Portretu Zygmunta III w szatach 
koronacyjnych pêdzla Pietera Soutmana (orygina³ zaginiony, replika w Bayerische Staatsge-

mäldesammlungen, Alte Pinakothek, Mona-
chium, zob. Warszawa 1993, nr 14). Sout-
manowskie ujêcie portretowe powtarzane 
by³o równie¿ przez innych rytowników 
(Schelte Bolswert czy Cornelis van Dalen I; 
por. Antwerpen 1997, s. 79) i to ono zapew-
ne inspirowa³o twórcê portretu Zygmun-
ta III z w³adys³awowskiego wystroju Pokoju 
Marmurowego.

Inskrypcja pod obrazem: SIGISMUN-
DUS III/ + MDCXXXII.

ZKW/2722

Bacciarelli



 

Powtórzenia:
 28/1 kopia K. Aleksandrowicza, sygn. i dat. 1788, Lwowskie Muz. Hist. (nr inw. ¯-931, p³., 67x54 cm; do 1939 

w Muz. Lubomirskich we Lwowie; Kat. Muz. Lubomirskich 1889; Kat. Lwiw 1987, s. 5);
 28/2 kopia J. B. Plerscha, ok. 1799, MNP (nr inw. Mp 1577, p³., 47,5x59,5 cm; z pa³acu w Lubostroniu, zakup 

MNP w 1959; Suchocka 2005, nr 1068);
 28/3 kopia J. B. Plerscha, ok. 1806, MNW (depozyt w Muz. Hist.-Arch. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, nr inw. 

131158, p³., 68x50 cm; z gmachu Komisji Oœwiecenia, przed II wojn¹ w ZK);
 28/4 kopia wg wersji Plerscha, z pocz. XIX w., MNP (nr inw. Mp 1229, p³., 69x52 cm; z pa³acu w Objezierzu; 

Suchocka 2005, nr 1916);
 28/5 kopia z 1. po³. XIX w., w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 w Muz. Reg. w Radomsku, nr inw. 

MR/Sz/53, p³., 72x53 cm; z pa³acu w Kruszynie);
 28/6 kopia rysunkowa J. Szeymeclera, 1781, Fund. XX Czartoryskich (nr inw. Rr 2001/16, o³ówek, papier, 

34,6x43,9 cm; z galerii Stanis³awa Augusta; Mañkowski 1932, nr C 25);
 28/7 litografia L. Horwarta, 1829 (Kat. BN, t. 5, 1995, nr 6439);
 28/8 litografia J. F. Piwarskiego z 1831 i jej odbitki z 1862 (Chyczewska 1963, nr 48; Kat. BN, t. 5, 1995, 

nr 6447).

 29 Portret W³adys³awa IV
nr inw. ZKW/2723
blacha miedziana, 70x54,5 cm (owal)
na odwrocie napis: Nro 17/ VLADISLAUS IV./ Sigismundi III. Filius, Natus 5. Julij Ao 1595. Elec-
tus/ in Regem Poloniº 10. 9bris Ao 1632./ Coronatus 6. Febr. 1633. Successit Patri/ in Titulum 
Sveciº Regis haereditarij./ Electus in Russiº Czarum Moschoviº/ Ao1610. Fortis, Felix Mitis;/ 
immatura Morte Lugenti Patriº/ ereptus. Obijt in Oppido Meretz/ die 20. Maij Ao 1648. ªtatis 
suº 53./ Regni 10

W³adys³aw IV (1595-1648) z dynastii Wazów, król polski od 1632.

Czarny kapelusz, zielony kaftan w z³ote pasy, 
stalowy pó³pancerz; klejnot Orderu Z³otego 
Runa na ³añcuchu (nadany 1615).

Portret jest kompilacj¹ ró¿nych wizerun-
ków; tworz¹c go, Bacciarelli pos³ugiwa³ siê 
co najmniej dwoma pierwowzorami. Cha-
rakterystyczny hiszpañski kapelusz ze szkofi¹ 
i wisz¹c¹ per³¹ zosta³ niew¹tpliwie zaczerp-
niêty z ryciny Paula Pontiusa (Kat. BN, t. 7, 
1999, nr 5947), wykonanej wed³ug portretu 
Rubensa z ok. 1624 (replika zaginionego 
orygina³u w zbiorach Metropolitan Museum, 
depozyt w Zamku Królewskim na Wawelu; 
Warszawa 1993, nr 35). Rysy twarzy króla s¹ 
natomiast bliskie ca³ej grupie wizerunków 
malarskich i graficznych, wywodz¹cych siê 
zapewne z jednego pierwowzoru, w których 
odnajdujemy podobn¹, wyrazist¹ plastykê 
twarzy, taki sam podbródek, wykrój oczu, 
kszta³t nosa i charakterystyczne pionowe 
bruzdy na czole. Do tej grupy wizerun-
ków zalicza³ siê oœmioboczny portret pêdzla ZKW/2723
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Petera Danckersa de Rij, z dawnego wyposa¿enia Pokoju Marmurowego (Lileyko 1975, 
s. 24), zaginiony, znany z ryciny Willema Hondiusa (Kat. BN, t. 5, 1995, nr 5932) 
i rysunkowej kopii Jana Szeymeclera w Gab. Ryc. BUW (Zb. Król. P 879, nr 113). 
Obraz ten znajdowa³ siê do 1818 w ZK i móg³ pos³u¿yæ Bacciarellemu za wzór 
(1818 sprzedany Janowi Feliksowi Tarnowskiemu; orygina³ lub kopia obrazu widoczna 
na zdjêciach wnêtrz pa³acu w Dzikowie, z ok. 1917-1919, w dokumentacji J. Ruszczy-
cówny w dziale Mal. Pol. w MNW; zob. te¿ *Inw. Dzikowa 1844, poz. 294, s. 127). 

Inspiracj¹ dla ujêcia twarzy w Bacciarellowskim portrecie W³adys³awa IV móg³ byæ 
tak¿e Portret W³adys³awa IV w stroju koronacyjnym, równie¿ z galerii Stanis³awa Augu-
sta, obecnie w zbiorach MNW (nr inw. MP 4982; depozyt w ZK), pêdzla Bartholomäu-
sa Millwitza (J. Tylicki w: Kraków 2000, nr I/65), gdzie taka sama charakterystyka 
twarzy.

Inskrypcja pod obrazem: VLADISLAUS QUARTUS/ + MDCXLVIII.

Powtórzenia:
 29/1 kopia J. B. Plerscha, ok. 1806, MNW (depozyt w Muz. Hist.-Arch. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, 

nr inw. 130922, p³., 68x50 cm; z gmachu Komisji Oœwiecenia, przed II wojn¹ w ZK);
 29/2 kopia wg wersji Plerscha, z pocz. XIX w., MNP (nr inw. Mp 1230, p³., 69x52 cm; z pa³acu 

w Objezierzu; Suchocka 2005, nr 1917);
 29/3 kopia wg wersji Plerscha, z 1. po³. XIX w., w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 w Muz. 

Reg. w Radomsku, nr inw. MR/Sz/54, p³., 72x59 cm; z pa³acu w Kruszynie);
 29/4 kopia z 1. æw. XIX w., MNW (depozyt w MWP, nr inw. 211301, p³., 62x49 cm, owal);
 29/5 kopia rysunkowa J. Szeymeclera, sygn. i dat. 1781, Fund. XX Czartoryskich (nr inw. Rr 2001/17, 

o³ówek, papier, 34,6x43,9 cm; Mañkowski 1932, nr C 26);

 29/6 litografia L. Horwarta, 1830 (Kat. BN, t. 5, 1995, nr 5934).

 30 Portret Jana Kazimierza
nr inw. ZKW/2724
blacha miedziana, 68x50 cm
na odwrocie napis: JOANNES- CA=/SIMIRUS/ Sigismundi III. Filius,/ Vladislaj IV. Frater,/ 
Natus 22. Maij. 1609. Electus/ d: 17. 9bris 1648. Coronat[us] d: 17./ Januar. 1649. Post 
20. Annos/ infelicis Regni, abdicavit Coro=/nam. d: 16. 7bris. Ao 1668. Obijt in Civitate 
Nevers, in/ Gallia d. 16. Xbris Ao 1672./ Nro 18

Jan II Kazimierz (1609-1672) z dynastii Wazów, król polski od 1648-1668.

Szmelcowana zbroja, b³êkitna szarfa, ¿abot przewi¹zany czerwon¹ wst¹¿k¹; klejnot 
Orderu Z³otego Runa na ³añcuchu (nadany 1638).

Pierwowzorem tego wizerunku by³ portret Jana Kazimierza pêdzla Daniela Schul-
tza (Muz. w £azienkach, nr inw. £. Kr 776; Steinborn 2004, nr 6), na którym Baccia-
relli móg³ siê wzorowaæ bezpoœrednio – obraz znajdowa³ siê wówczas w Warszawie, 
w zakrystii koœcio³a Kamedu³ów. Artysta móg³ równie¿ korzystaæ z rycin wed³ug por-
tretu – najbli¿sz¹ analogiê stanowi rycina Cornelisa Meyssensa (Kat. BN, t. 2, 1992, 
nr 1700).

Inskrypcja pod obrazem: JOANNES CASIMIRUS/ [przewrócona korona] 
MDCLXVIII.

Powtórzenia:
 30/1 kopia J. B. Plerscha, ok. 1806, MNW (depozyt w Muz. Hist.-Arch. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, 

nr inw. 131351, p³., 68x50 cm; z gmachu Komisji Oœwiecenia w Warszawie, przed II wojn¹ w ZK);
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 30/2 kopia wg wersji Plerscha, z pocz. XIX w., 
w³asnoœæ prywatna (2004 na rynku sztuki 
w Krakowie, poprzednio w MNP, nr inw. 
Mp 598, p³., 69x52 cm; z pa³acu w Objezierzu);

 30/3 kopia wg wersji Plerscha, z 1. po³. XIX w., 
w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 
w Muz. Reg. w Radomsku, nr inw. MR/Sz/55, 
p³., 72x59 cm; z pa³acu w Kruszynie);

 30/4 kopia rysunkowa J. Szeymeclera, 1781-1783, 
Fund. XX Czartoryskich MNK (nr inw. 
Rr 2001/17, o³ówek, papier, 34,6x43,9 cm; 
z galerii Stanis³awa Augusta; Mañkowski 
1932, nr C 27);

 30/5 litografia J. F. Piwarskiego wydana 1857-1858 
(Chyczewska 1963, nr 55; Kat. BN, t. 2, 1992, 
nr 1704).

ZKW/2724

 31 Portret Micha³a Korybuta Wiœniowieckiego
nr inw. ZKW/2725
blacha miedziana, 68x50 cm
na odwrocie napis: MICHAEL I./ KORYBUTH./ WISNIOWIECKI./ Natus 1638. Electus insperatè,/ 
et invitus in Regem d: 19 Junij./ Coronatus d: 29. 7bris Ao 1669./ Obijt Leopoli. 10. 9bris Ao 1673./ 
ªtatis suº 35. Ao./ Regni verô Ao 4./ Nro 19

Micha³ Wiœniowiecki h. w³asnego (1640-1673), król polski od 1669 jako Micha³ I Korybut.

P³aszcz ciemnozielony, podbity s³omkowo¿ó³tym jedwabiem, pod nim z³ocisty kaftan; klejnot 
Orderu Z³otego Runa na czerwonej wstêdze (nadany 1669).

W galerii Stanis³awa Augusta by³o kilka portretów Micha³a Korybuta Wiœniowieckiego; Bac-
ciarelli wzorowa³ siê niew¹tpliwie na jakimœ wizerunku monarchy nale¿¹cym do typu stworzo-
nego przez Daniela Schultza w portrecie en pied w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu 
(nr inw. 1423), znanym z wielu replik i kopii zredukowanych do popiersia (zob. Steinborn 2004, 
nr 10), a tak¿e wywodz¹cych siê z niego powtórzeñ graficznych. Najbli¿sz¹ analogiê (peruka, 
rysy twarzy, w¹sy) stanowi rycina Caspara Meriana z 1677 (Kat. BN, t. 3, 1992, nr 3393).

Inskrypcja pod obrazem: MICHAEL I/ + MDCLXXIII.

Powtórzenia:
 31/1 kopia J. B. Plerscha, ok. 1806, MNW (depozyt w Muz. Hist.-Arch. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, nr inw. 

131354, p³., 68x50 cm; z gmachu Komisji Oœwiecenia w Warszawie, przed II wojn¹ w ZK);
 31/2 kopia wg wersji Plerscha, z pocz. XIX w., w³asnoœæ prywatna (2004 na rynku sztuki w Krakowie, poprzed-

nio w MNP, nr inw. Mp 597, p³., 69x52 cm; z pa³acu w Objezierzu);
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 32 Portret Jana III
nr inw. ZKW/2726
blacha miedziana, 70,5x54,5 cm
na odwrocie napis: IOANNES III=/ SOBIESKI./ Natus 1624. Electus 20. Maij./ Ao 1674. Corona-
tus 2. Febr. 1676./ et Privatus & Rex Musulmanorum/ Victor, Vienna d. 12. 7bris. Ao 1683./
â Turcica Obsidione liberavit. /Literatus, Eloquens./ Vituperia tame Civiu non effugit,/ Vespasiano 
comparatus./ Obijt Villanovº, d: 17. Iunij/ Ao 1697./ ªtatis suº Ao 72./ Regni 22./ Nro 20

Jan Sobieski h. Janina (1624-1696), król polski od 1674 jako Jan III.

Zielony wieniec laurowy, stalowy kirys ze z³oconym naramiennikiem i maszkaronem w kszta³-
cie lwiej g³owy, czerwony p³aszcz podbity rysim futrem; ³añcuch Orderu Œwiêtego Ducha, 
gwiazda tego orderu na p³aszczu.

Najbli¿sz¹ analogiê dla Bacciarellowskiego wizerunku Jana III stanowi, naszym zdaniem, 
portret w popiersiu, ukazuj¹cy króla w wieñcu laurowym, zbroi i z³ocistym p³aszczu, pêdzla 
nieznanego malarza z 4. æw. XVII w., w zbiorach Muz. w Wilanowie (nr inw. Wil. 1348, 
p³., 73x60 cm; Warszawa 1996a, nr 1); odnajdujemy w nim identyczny zarys twarzy i podbród-
ka, bardziej wysuniêtego do przodu ni¿ w innych wizerunkach, rysunek oczu, kszta³t w¹sów 
i u³o¿enie w³osów z charakterystycznym rozdzieleniem kosmyków z lewej strony (portret znany 
z powtórzeñ XVII-XIX w., zob. Ruszczycówna 1982, s. 256 i n., w literaturze podnoszone nie-
kiedy jego zwi¹zki z tzw. ma³¹ redakcj¹ ryciny Charles’a de La Haye wg Siemiginowskiego, 
z 1692, w której brak jednak laurowego wieñca i inaczej potraktowane rysy twarzy – zob. Kat. 
BN, t. 2, 1992, nr 1751). S¹dzimy, ¿e wilanowski portret jest powtórzeniem zaginionego obra-
zu pêdzla Siemiginowskiego, pochodz¹cego z galerii Stanis³awa Augusta, a przedstawiaj¹cego 
Jana III w zbroi i „¿ó³tej draperii” (*Kat. gal. S.A 1795, nr 485: „ELEUTER, Portrait à mi corps 
de Jean Sobieski, cuirassé, draperie jaune”; zob. te¿ Mañkowski 1950, s. 233); jego wymiary 

 31/3 kopia J. Mielcarzewicza, najpewniej wg wer-
sji Plerscha, sygn. i dat. 1823, MNP (nr inw. 
2760, p³., 69x52 cm; z galerii Miel¿yñskich; 
Poznañ 1982, nr 108; Suchocka 2005, nr 867);

 31/4 kopia wg wersji Plerscha, z 1. po³. XIX w., 
w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 
w Muz. Reg. w Radomsku, nr inw. MR/Sz/56, 
p³., 72x59 cm, z pa³acu w Kruszynie);

 31/5 kopia z pocz. XIX w., MNW (nr inw. MP 4819, 
p³., 60x48 cm, owal);

 31/6 kopia rysunkowa J. Szeymeclera, 1781-1783, 
Fund. XX Czartoryskich (nr inw. Rr 2001/19, 
o³ówek, papier, 34,6x43,9 cm; z galerii Stani-
s³awa Augusta; Mañkowski 1932, nr C 28);

 31/7 litografia L. Horwarta, 1830 (Kat. BN, t. 3, 

1992, nr 3388).

ZKW/ 2725

Bacciarelli



 

(27x22 cale, czyli ~67x54,5 cm) bliskie by³y 
wymiarom wilanowskiego portretu i jego 
powtórzeñ. Jest prawdopodobne, ¿e Baccia-
relli, maluj¹c g³owê Jana III, wzorowa³ siê 
w³aœnie na tym portrecie z galerii Stanis³awa 
Augusta.

Interesuj¹c¹ analogiê dla portretu Bac-
ciarellego stanowi tak¿e gipsowe, rzeŸbiar-
skie popiersie Jana III w Muz. w Wilanowie 
(nr inw. Wil 147), wg ostatnich ustaleñ wy-
konane w XVII w. (g³owa z XIX w. – zob. 
K. Gutowska-Dudek w: Warszawa 1996a, 
nr 39; w zbiorach Wawelu jego powtórzenie 
z 1783, d³uta J. Monaldiego, nr inw. 980). 
W popiersiu wilanowskim odnajdujemy tak 
samo u³o¿one fa³dy p³aszcza i tak samo 
ukazany ³añcuch Orderu Œwiêtego Ducha: 
fragment ³añcucha widoczny przy szyi na 
lewym ramieniu i wiêkszy fragment, na 
prawej piersi, biegn¹cy ukosem wzd³u¿ 
odwiniêtej fa³dy p³aszcza (we wczeœniej-
szych wizerunkach w³adcy, ukazuj¹cych go 
z Orderem Œwiêtego Ducha, ³añcuch orde-
ru zawieszony jest na p³aszczu i widoczny w ca³oœci, a monarcha – upozowany en face; por. 
Ruszczycówna 1982; J. Petrus w: Kraków 1990, nr 208).

Inskrypcja pod obrazem: JOHANNES III/ + MDCXCVI.

Powtórzenia:
 32/1 kopia z pracowni Bacciarellego (?), k. XVIII w., w³asnoœæ rodziny Tarnowskich (depozyt w MNK, nr inw. 

N.D. 841, p³., 68x57 cm, owal w prostok¹cie; z kolekcji Tarnowskich w Dzikowie);
 32/2 kopia J. B. Plerscha, ok. 1806, MNW (depozyt w Muz. Hist.-Arch. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, nr inw. 

128782, p³., 68x50 cm; z gmachu Komisji Oœwiecenia w Warszawie, przed II wojn¹ w ZK);
 32/3 kopia wg wersji Plerscha, z pocz. XIX w., w³asnoœæ prywatna (2004 na rynku sztuki, poprzednio w MNP, 

nr inw. Mp 601, p³., 69x52 cm; z pa³acu w Objezierzu);
 32/4 kopia wg wersji Plerscha, z 1. po³. XIX w., w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 w Muz. Reg. 

w Radomsku, nr inw. MR/Sz/57, p³., 72x59 cm; z pa³acu w Kruszynie);
 32/5 kopia rysunkowa J. Szeymeclera, 1781, Fund. XX Czartoryskich przy MNK (nr inw. Rr 2001/20, o³ówek, 

papier, 34,6x43,9 cm; z galerii Stanis³awa Augusta; Mañkowski 1932, nr C 29);
 32/6 litografia J. F. Piwarskiego, 1821 (Chyczewska 1963, nr 44);
 32/7 litografia L. Horwarta, 1829 (Kat. BN, t. 2, 1992, nr 1757);
 32/8 litografia C. Letronne, przed 1829 (Kat. BN, t. 2, 1992, nr 1763);
 32/9 litografia T. Mielcarzewicza, prawdopodobnie 1829 (Kat. BN, t. 2, 1992, nr 1768);
 32/10 staloryt, 1837-1838 (w: La Pologne historique...; Kat. BN, t. 2, 1992, nr 1839).

ZKW/2726

Bacciarelli



 

 33 Portret Augusta II Mocnego
nr inw. ZKW/2727
blacha miedziana, 69x49,5 cm
na odwrocie napis: AUGUSTUS II./ Elector Saxoniº/ Natus d: 12 Maij Ao. 1670./ Electus in Regem 
Poloniº./ d. 27. Junij. Coronatus-/ d. 15 7bris Ao D: 1697/ Obijt Varsaviº 1. Febr: 1733/ ªtatis 
suº 63./ Regni vero. 36./ Nro 21

Fryderyk August I (1670-1733) z dynastii Wettinów, elektor saski od 1694, król polski 1697-1706 i od 1709 
jako August II.

Czerwony szustokor ze z³otym galonem 
i guzikami; klejnot Orderu Z³otego Runa 
na czerwonej wstêdze na szyi (nadany 1697); 
przez pierœ b³êkitna wstêga Orderu Or³a 
Bia³ego (przez niego ustanowiony), gwiazda 
tego orderu na piersi, zwyk³a zamiast królew-
skiej (z b³êdem w napisie: na górnym ramie-
niu krzy¿a: zamiast „PRO” jest „POR”).

Pierwowzorem tego ujêcia by³ popularny, 
znany z wielu kopii portret Augusta II (zob. 
Marx 1975, nr 19a), którego orygina³, pêdz-
la Louisa de Silvestre’a, nie jest znany. Jedn¹ 
z takich kopii wykona³ równie¿ Bacciarelli do 
galerii Stanis³awa Augusta (nr 94 w katalo-
gach galerii); znajduje siê ona obecnie 
w Muz. w £azienkach (w³asnoœæ MNW, nr inw. 
MP 1998; Kat. Wilanów 1967, nr 3). W niniej-
szej wersji, dla potrzeb cyklu do Pokoju Mar-
murowego, artysta zredukowa³ pierwowzór 
do popiersia i zmieni³ zwrot postaci.

Inskrypcja pod obrazem: AUGUSTUS II/ 
+ MDCCXXXIII.

Powtórzenia:
 33/1 kopia J. B. Plerscha, ok. 1806, MNW (depozyt w Muz. Hist.-Arch. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, nr inw. 

131365, p³., 68x50 cm; z gmachu Komisji Oœwiecenia w Warszawie, przed II wojn¹ w ZK);
 33/2 kopia wg wersji Plerscha, z pocz. XIX w., w³asnoœæ prywatna (2004 na rynku sztuki, poprzednio w MNP, 

nr inw. Mp 600, p³., 69x52 cm; z pa³acu w Objezierzu);
 33/3 kopia J. Mielcarzewicza, najpewniej wg Plerscha, sygn. i dat. 1827, MNP (nr inw. Mp 777, p³., 69x52 cm; 

z gal. Miel¿yñskich; Poznañ 1982, nr 109; Suchocka 2005, nr 869);
 33/4 kopia wg wersji Plerscha, z 1. po³. XIX w., w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 w Muz. Reg. 

w Radomsku, nr inw. MR/Sz/59, p³., 72x59 cm; z pa³acu w Kruszynie);
 33/5 kopia rysunkowa J. Szeymeclera, 1781-1783, Fund. XX Czartoryskich (nr inw. Rr 2001/21, o³ówek, papier, 

34,6x43,9 cm; z galerii Stanis³awa Augusta; Mañkowski 1932, nr C 30);
 33/6 litografia K. A. Simona, zapewne 1829 (Kat. BN, t. 1, 1990, nr 168).

ZKW/2727

Bacciarelli



 

 34 Portret Augusta III
nr inw. ZKW/2728
blacha miedziana, 68x48 cm (owal)
na odwrocie napis: AUGUSTUS III./ Filius AUGUSTI II./ Elector Saxoniº,/ Natus d. 7. 8bris 
Ao 1696./ Electus 5. 8bris Ao 1733/ Coronatus 17. Jan Ao 1734./ Obijt Dresdº in suo Electo=/ratu 
d. 5 8bris Ao: D: 1763./ ªtatis suº 67./ Regni verò 30./ Nro 22

Fryderyk August II (1696-1763) z dynastii Wettinów, od 1733 elektor saski i król polski jako August III.

B³êkitny szustokor ze z³otym haftem; na szyi 
na czerwonej wstêdze klejnot Orderu Z³o-
tego Runa (nadany 1721); przez pierœ b³ê-
kitna wstêga Orderu Or³a Bia³ego (nadany 
1713/1714).

Wzorowany na popularnym, zaginio-
nym portrecie pêdzla Pietra Rotariego, 
namalowanym w 1755, ukazuj¹cym monar-
chê w pó³-postaci (znany z kilku kopii, m.in. 
w Gemäldegalerie Alte Meister w DreŸnie, 
nr inw. Gal.-Nr 99/77, zob. Dijon 2001, nr 22 
i w MNW, nr inw. MOb 2076, zob. Kat. 
MNW 1967, nr 1101). Obraz Bacciarellego 
jest wersj¹ zredukowan¹ do popiersia, 
wiernie powtarzaj¹c¹ rysy twarzy modela, 
rysunek koronek ¿abotu i haftów na szusto-
korze, kszta³t kokardy przy peruce.

W galerii Stanis³awa Augusta znajdowa³ 
siê portret Augusta III w popiersiu, odnoto-
wany w katalogu z 1795 jako „ROTARI, 
Portrait d’Auguste III Roi de Pologne, habit 
bleu brode en or” (*Kat. gal. S.A. 1795, 
nr 343), wed³ug którego Bacciarelli najpew-
niej wykona³ swoj¹ wersjê (póŸniej w zbio-
rach Mniszchów, a nastêpnie Karola Lanc-
koroñskiego w Wiedniu; de Rosset 2003, 
nr 314, s. 224).

Inskrypcja pod obrazem: AUGUSTUS III/ + MDCCLXIII.

Powtórzenia:
 34/1 kopia J. B. Plerscha, ok. 1806, MLW, (nr inw. K. 10. 52, p³., 69x49 cm; z gmachu Komisji Oœwiecenia 

w Warszawie, przed II wojn¹ w ZK);
 34/2 kopia wg wersji Plerscha, z pocz. XIX w., w³asnoœæ prywatna (2004 na rynku sztuki w Krakowie, poprzed-

nio w MNP, nr inw. Mp 595, p³., 69x52 cm; z pa³acu w Objezierzu);
 34/3 kopia wg wersji Plerscha, z 1. po³. XIX w., w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 w Muz. Reg. 

w Radomsku, nr inw. MR/Sz/58, p³., 73x59 cm; z pa³acu w Kruszynie);
 34/4 kopia rysunkowa J. Szeymeclera, 1781, Fund. XX Czartoryskich (nr inw. Rr 2001/22, o³ówek, papier, 

34,6x43,9 cm; z galerii Stanis³awa Augusta; Mañkowski 1932, nr C 31);
 34/5 litografia K. A. Simona, 1829? (Kat. BN, t. 1, 1990, nr 25).

ZKW/2728

Bacciarelli



 

Historia: (dot. nr. kat. 13-34): galeria Stanis³awa Augusta 
(nr 1157-1178), ZK, Pokój Marmurowy, zawieszone 1771; 
po 1798 w³asnoœæ ksiêcia Józefa Poniatowskiego; 
4 kwietnia 1809 kupione od niego przez Fryderyka 
Augusta, ksiêcia warszawskiego; 1815 przesz³y na 
w³asnoœæ cara Aleksandra I jako króla polskiego; 
w kwietniu 1832 w ramach represji po powstaniu 
listopadowym wywiezione przez Rosjan do Petersburga, 
w tym samym roku przewiezione do Moskwy, 
do Oru¿ejnoj Pa³aty na Kremlu (nr inw. 3823-3844); 
w marcu 1922 rewindykowane na mocy traktatu 
ryskiego, w³¹czone do Zbiorów Pañstwowych RP, ZK 
(nr inw. 01861-01871 i 01878-01889; oraz II-d-23 – II-d-44), 
konserwacja J. Rutkowski, 1924 zawieszone w Gabinecie 
Marmurowym; 17.09.-3.10.1939 zdeponowane w MNW 
(nr MN/Z 1-212); wywiezione przez Niemców; 
rewindykowane 1946 (transporty z Krakowa 
5 i 7 czerwca, 19 sztuk, nr rew. 5540, 6615, 7305-7310, 
7317-7327; dokumenty rewindykacyjne nr kat. 24, 29 
i 32 niezachowane), w³¹czone do zbiorów MNW 
(nr inw. 128784-128800, 128802-128804, 130900, 
211432), eksponowane w Pa³acu w Wilanowie; 
od 1972 eksponowane w Bibliotece Królewskiej;
1981 depozyt MNW w ZK, w sierpniu 1984 
zamontowane w zrekonstruowanym Pokoju 
Marmurowym; 1991 w³asnoœæ ZK.

ród³a: (dot. nr. kat. 13-34): *Ekspens Marmurowy 1771, 
k. 195v („Bacciarellemu [... za...] 22 portrety zacz¹wszy 
od Pierwszego króla Boles³awa Hrabrego [...] 
na blachach miedzianych olejnymi farbami rêk¹ samego¿ 
Jpa Bacciarellego wszystkie s¹ malowane”); *Wydatki 
S.A. 1771; Naruszewicz 1771/1793; Bernoulli 1788/1963, 
s. 441 (w ZK, w sali „ca³ej wy³o¿onej marmurem” 
portrety królów polskich, „najdawniejsi malowani s¹ po 
czêœci wed³ug sztychów, po czêœci z wyobraŸni”); Coxe 
1779/1802, t. 1, s. 158-159 (w ZK, „apartment fitted up 
with marble”, „the portraits of the sovereigns are ranged 
in chronological order...”, „the portraits of the earlier 
kings are sketched from imagination, but that of 
Ladislaus II and most of his succesors are copied from 

originals”); *Kat. gal. S.A. 1783, nr 1157-1178 
(„M Bacciarelli, Portraits de Rois de Pologne dans la 
Chambre de Marbre, sur cuivre, Me Bacciarelli, Boleslas 
Chrabry, Venceslas Bohemus, Vladsislas Locticus, 
Casimirus Magnus, Ludovicus Hungarus, Regina 
Hedvigis, Vladislaus Jagellon, Vladislaus Varnensis, 
Casimirus Jagellonides, Joannes Albertus, Alexander 
Primus, Sigismundus Primus, Sigismundus Augustus, 
Henricus Valesius, Stephanus Batoreus, Sigismundus III, 
Vladislaus IV, Joannes Casimirus, Michael I, Joannes III, 
Augustus II, Augustus III); *Kat. gal. S.A. 1784, s. 64; 
*Inw. ZK 1793, s. 18; *Kat. gal. S.A. 1793, nr 1157-1178; 
*Brulion kat. gal. S.A. przed 1795, nr 1157-1178; 
*Kat. gal. S.A. 1795, nr 1157-1178 (z dopiskiem „restent 
au Château”); *Obrazy 1795, k. 350v; *Inw. ZK 1797, 
s. 17; *Inw. S.A. 1799, s. 464; *Tableaux historiques 
1807, k. 63; *Inw. ZK 1808, s. 138-140; *Acta 
Commisionis-Schloss 1808, f. 7, 20; *Acta Camerae-
-Schloss 1809; *Obrazy pozosta³e w ZK 1810, k. 38; 
*Pismo z 20 stycznia 1832; *Pismo z 27 marca 1831; 
*Pismo z 17 czerwca 1832; *Spis Tretera 1924, k. 20v; 
*Spis Brokla 1922, poz. 40-61; *Prot. rewindykacji 
1921-1924, nr prot. 332 i 339 (11 marca 1922); 
*Spis Batowskiego 1939/1940, poz. 16-22 (niezachowane 
s. 1-4 z pozycjami 1-15); *Prot. rewindykacji 1945-1951, 
t. 5, s. 38, 92, 135, 136 (19 sztuk, brak protoko³ów 
nr kat. 24, 29, 32).

Literatura: (dot. nr. kat. 13-34): Go³êbiowski 1827, 
s. 121; Ciampi 1830, s. 83, nr 46-67; Rastawiecki, t. 1, 
1850, s. 25-26, nr 1-22; Kraszewski 1858, t. 5, s. 56, 63; 
Opis Oru¿ejnoj Pa³aty 1884, s. 233-235, poz. 3823-3844; 
Treter 1923, s. 788; Król 1926, s. 33; Mañkowski 1932, 
s. 61, 170; nr 1157-1178; Brokl 1936, s. 18-19; 
Kat. Wilanów 1967, s. 266 i n., nr 300-321 (tam pe³na 
wczeœniejsza bibliografia); Chyczewska 1970, nr 36-57 
(bibliografia i Ÿród³a); Chyczewska 1973, s. 63-66; 
Kat. MNW 1975, nr 50-71; Steinborn 1987, s. 7-12; 
Lileyko 1987, s. 65 i n. (dot. nr. kat. 13, 16, 17 i 18); 
Rottermund 1989, s. 107-108.
 D.J.

 35 Portret Stanis³awa Augusta w stroju koronacyjnym
nr inw. ZKW/2729
p³ótno, 265x134,5 cm (górna krawêdŸ pó³kolista)
u do³u po lewej œlady bia³ego numeru 69 

Stanis³aw Antoni Poniatowski h. Cio³ek (1732-1798), król polski 1764-1795 jako Stanis³aw II August.

Srebrzysty kaftan ze z³otymi galonami, srebrzyste spodnie i takie¿ buty, czerwony p³aszcz haf-
towany w z³ote or³y, podbity gronostajowym futrem; na ramionach brylantowy ³añcuch Orde-
ru Or³a Bia³ego, przez pierœ b³êkitna wstêga tego orderu, na p³aszczu brylantowa gwiazda 
orderowa; na szyi na oran¿owej wstêdze krzy¿ Orderu Or³a Czarnego (nadany 1763); u boku 
miecz ceremonialny z rêkojeœci¹ w kszta³cie g³owy or³a; w rêku regiment ze z³otymi or³ami. 
Kotara zielona ze z³ocist¹ frêdzl¹, fotel obity czerwonym adamaszkiem.

Bacciarelli



 

Strój ten, zwany przez wspó³czesnych „koronacyjnym” lub „hiszpañskim”, monarcha nosi³ 
podczas uroczystoœci koronacyjnych, po zakoñczeniu ceremonii namaszczenia w katedrze (zob. 
Gutkowski 2000). Brylantowy krzy¿ i ³añcuch Orderu Or³a Bia³ego, wykonane przez Joachima 
Friedricha Jacobsona (w 1764 i 1766), nie zachowa³y siê (zob. A. Saratowicz-Dudyñska 
w: Warszawa 2005-2006, s. 290-293), podobnie jak brylantowa zapona spinaj¹ca p³aszcz, dzie-
³o tego samego jubilera z 1764. Nie wiadomo, czy le¿¹ce na konsoli na czerwonej poduszce 
wysadzana brylantami korona i jab³ko królewskie odwzorowuj¹ realne regalia; jak dot¹d, nie 
uda³o siê znaleŸæ Ÿród³owego potwierdzenia ich istnienia, zaœ korona nie daje siê zidentyfiko-
waæ z ¿adn¹ z piêciu koron znanych ze spisu inwentaryzacyjnego Skarbca Koronnego 
z 1792 (zob. Ro¿ek 1987, s. 92-94). W zbiorach ZK zachowa³y siê – ukazane na obrazie – miecz 
ceremonialny (nr inw. ZKW/1251; zob. A. Saratowicz-Dudyñska w: Warszawa 2005-2006, 
nr 176) i fotel tronowy z oparciem z dekoracj¹ z liœci palmowych (nr inw. ZKW/3385; zob. 
£adyka 1997, s. 133, 176; Gr¹tkowska-Ratyñska 2004, s. 53-54). Z³ocona konsola, na której le¿¹ 
regalia, znana jest z rysunkowego projektu przypisywanego Efraimowi Schroegerowi, w zbiorach 
Gab. Ryc. BUW (Zb. Król. P 183, nr 138; Sulerzyska 1972, nr 155). W skarbcu archikatedry na 
Wawelu przechowywany jest p³aszcz koronacyjny Stanis³awa Augusta, nie mamy jednak pew-
noœci, czy jest to p³aszcz, w którym monarcha siê koronowa³, czy wykonany póŸniej, w 1794 
(zob. Gutkowski 2000, s. 56).

Portret namalowany specjalnie do Pokoju Marmurowego w ZK; umieszczony by³ nad ko-
minkiem, a jego kszta³t, pó³koliœcie zamkniêty u góry, dostosowany zosta³ do rysunku marmu-
rowych ok³adzin œcian tego wnêtrza.

Obraz by³ gotowy w 1771, czego dowodem jest p³atnoœæ 300 dukatów dla Bacciarellego, 
odnotowana w rachunkach za prace w Pokoju Marmurowym z tego roku (*Ekspens-Marmu-
rowy 1771; � ni¿ej: ród³a), nie ma natomiast Ÿród³owych przekazów dotycz¹cych daty roz-
poczêcia pracy nad obrazem. Mo¿na jednak z du¿ym prawdopodobieñstwem przyj¹æ, ¿e 
trwa³a ona równolegle z przebudow¹ Pokoju Marmurowego, a wiêc od ok. 1769.

Wiadomo, ¿e w koñcu 1768 lub w pocz¹tkach 1769 wykonany zosta³ „dublet” koronacyj-
nego p³aszcza, który w atelier Bacciarellego mia³ s³u¿yæ jako model do malowania portretu 
koronacyjnego lub jego powtórzeñ; z wrzeœnia 1768 pochodzi rachunek za materia³y potrzeb-
ne do uszycia tego p³aszcza (Gutkowski 2000, s. 56).

Nie umiemy natomiast wyjaœniæ informacji, jak¹ poda³ W. Coxe w swym opisie wizyty 
w Zamku z 2 sierpnia 1779 (zob. Coxe 1779/1802, t. 1, s. 159), jakoby portret Stanis³awa Au-
gusta w Pokoju Marmurowym nie by³ wówczas jeszcze gotowy („picture [of his present majes-
ty] is not yet finished”; mo¿e zdjêty do kopiowania?).

Zdaniem A. Chyczewskiej ZKW/2729 jest autorsk¹ replik¹ portretu, którego pierwszy 
egzemplarz namalowany zosta³ wczeœniej, najprawdopodobniej w koñcu 1766 lub 1767, 
tu¿ po powrocie Bacciarellego z Wiednia (Chyczewska 1964, s. 3-5); na poparcie tej hipo-
tezy nie ma jednak Ÿród³owych dowodów. To o egzemplarzu portretu z Pokoju Marmuro-
wego pisa³ Stanis³aw August w wielokrotnie ju¿ cytowanym fragmencie drugiej czêœci 
swoich pamiêtników, i¿ najlepiej oddaje jego wygl¹d („Quant à ce quai regarde ma figure 
je crois que la ressemblance la plu exacte qui en ait étè faite, est le portrait, qui se trouve 
dans la Chambre dite de marbre au château de Varsovie”; cyt. za: Memoires/Petersburg 
1914, t. 1, s. 178).

Portret zyska³ status najbardziej oficjalnego wizerunku monarchy; jako taki by³ wielokrot-
nie kopiowany przez samego Bacciarellego i jego Malarniê na potrzeby darów. Znanych jest 
nam przesz³o dziesiêæ kopii, bêd¹cych dzie³em Bacciarellego b¹dŸ jego pracowni, i kilka 
kopii dziewiêtnasto- i dwudziestowiecznych (w zbiorach prywatnych za granic¹ niew¹tpliwie 
istniej¹ egzemplarze portretu, których nie znamy); o kilkunastu warsztatowych kopiach wia-
domo ze stanis³awowskich Ÿróde³. Najwczeœniejsza archiwalna informacja o kopii portretu 
koronacyjnego pochodzi ju¿ z 1771 – a wiêc z tego samego roku, w którym Bacciarelli otrzyma³ 
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zap³atê za orygina³ z Pokoju Marmurowego – ostatnia z 1798. Niektóre ze wzmianek Ÿród³o-
wych najpewniej dotycz¹ zachowanych do dziœ egzemplarzy, jednak z wyj¹tkiem dwu por-
tretów (w zbiorach prywatnych w Bergamo i w Gripsholmie, � nr kat. 35/8, 35/9) nie sposób 
ich zidentyfikowaæ. Nie jest równie¿ mo¿liwe – w obecnym stanie badañ – przypisanie za-
chowanych egzemplarzy konkretnemu kopiœcie. Mo¿emy jedynie z du¿ym prawdopodobieñ-
stwem przyj¹æ, ¿e wszystkie osiemnastowieczne egzemplarze, choæ ich poziom jest ró¿ny, 
powsta³y w Bacciarellowskiej Malarni: zgodnie z rz¹dz¹c¹ w XVIII w. zasad¹ kopiowania 
wizerunków w³adcy, monarcha musia³ udzieliæ na to zgody (por. Beaurain 2001). Ze Ÿróde³ 
wynika, ¿e kopie koronacyjnego portretu malowali Antoni Albertrandi, Mateusz Tokarski, 
Jan Bogumi³ Plersch; wiadomo tak¿e, ¿e kopie portretów królewskich (choæ nie wiemy, czy 
koronacyjnego) wykonywa³ Antoni Herliczka (*Wydatki S.A. 1776) oraz Friedrich Anton 
Lohrmann.

Spoœród znanych ca³opostaciowych wersji portretu koronacyjnego tylko dwie, prócz 
ZKW/2729, zamkniête s¹ u góry pó³koliœcie: z UAM (� nr kat. 35/4) oraz zaginiona, niegdyœ 
w pa³acu Zamoyskich w Koz³ówce (� nr kat. 35/40). Wœród wersji uznawanych za autorskie 
i warsztatowe wyró¿niæ mo¿na grupê, w których nieco inna ni¿ w ZKW/2729 jest charakte-
rystyka twarzy króla i kszta³t peruki: charakterystyczne „ostrzejsze” rysy twarzy i g³ówka 
peruki z wklêœniêciem maj¹ egzemplarze portretu w Lublinie (� nr kat. 35/5), Po³tawie 
(� nr kat. 35/10), d. w³asnoœæ Edwarda Raczyñskiego (� nr kat. 35/16), w Gripsholmie oraz 
prywatnej kolekcji w prowincji Bergamo. Dwie repliki autorskie (� nr kat. 35/4, 35/5) i nie-
które kopie ukazuj¹ króla bez ³añcucha Orderu Or³a Bia³ego.

Nie powsta³o, co zaskakuj¹ce, graficzne powtórzenie koronacyjnego portretu, mimo ¿e 
istnia³y plany jego wykonania, o czym œwiadcz¹ zapisy w rejestrze wydatków Stanis³awa Au-
gusta: w 1771 monarcha zap³aci³ rytownikowi Bartolomeo Folino 100 dukatów za rysunek 
wed³ug tego portretu („dessein fait d’apres mon grand portrait”), wykonany, jak mo¿na przy-
puszczaæ, w zwi¹zku z przygotowywaniem ewentualnej graficznej kopii (� nr kat. 35/28). 

M. Anacka-£yjak (1993) cytuje inskrypcjê, jaka wedle autora Chronologii Królów Polskich 
z pokoju marmurowego Zamku Warszawskiego... („Kalendarz Warszawski na rok 1772”) widnieæ 
mia³a na odwrocie portretu Stanis³awa Augusta z Pokoju Marmurowego. Takiej inskrypcji na 
zamkowym portrecie nie ma; najprawdopodobniej jednak nigdy nie zosta³a na nim umiesz-
czona, podobnie jak odnotowane w Chronologii inskrypcje pozosta³ych portretów z Bacciarel-
lowskiego pocztu (napisy naniesione ostatecznie przez ks. Antoniego Bartosiewicza na ich 
odwrociach ró¿ni¹ siê od tych z Chronologii – por. Anacka-£yjak 1997).

Nie uda³o nam siê zidentyfikowaæ bia³ego numeru 69, którego resztki zachowa³y siê 
na licu obrazu (czytelny na fotografiach sprzed 1939 i powojennych, sprzed konserwacji); 
by³ to najpewniej numer rosyjskiej kolekcji, do której obraz trafi³ po 1821 (� ni¿ej: Historia). 
Poni¿ej wymieniamy zachowane repliki autorskie i kopie portretu, pocz¹wszy od osiemna-
stowiecznych, po dwudziestowieczne, a nastêpnie egzemplarze znane ze wzmianek Ÿród³o-
wych b¹dŸ zaginione.

Szkice i powtórzenia:
 35/1 autorski rysunkowy szkic postaci, Gab. Ryc. MNW (Rys. Pol. 6107, pióro, tusz, papier, 31x39,8 cm; 

Suchodolska, Kaczanowska 1971, nr 25; na tym samym arkuszu druga wersja rysunkowa); poza monar-
chy inna ni¿ w póŸniejszym obrazie;

 35/2 autorski rysunkowy szkic ca³oœci kompozycji (postaæ i elementy t³a), Gab. Ryc. MNW, na tym samym 
arkuszu, co ww.; poza monarchy i zarys elementów t³a (konsola, kolumny, fotel) zbli¿one do tych 
w póŸniejszym obrazie;

 35/3 modello nieustalonego autora z pracowni Bacciarellego, zapewne projekt portretu niezaakceptowany 
przez króla, MNP (nr inw. Mp 273, p³., 51x36 cm), poch. ze zbiorów E. Rastawieckiego; postaæ monarchy 
nieco inaczej upozowana ni¿ w obrazie (zwrot tu³owia, g³owy, ustawienie nóg), inaczej u³o¿ony p³aszcz, 
brak ³añcucha Orderu Or³a Bia³ego, elementy t³a zbli¿one do tych z obrazu (inne zdobienie nóg konsoli). 
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Uznawane za dzie³o Bacciarellego (Chyczewska 1970, nr 58; Poznañ 1982, nr 28; Suchocka 2005, 
nr 30); naszym zdaniem tak bardzo odbiega poziomem od jego prac, i¿ nie mog³o wyjœæ spod jego 
pêdzla (b³êdy rysunkowe, nie-Bacciarellowska charakterystyka twarzy monarchy). Kopia, o tych samych 
wymiarach, w MNW (nr inw. MP 4415);

 35/4 replika autorska, bez ³añcucha Orderu Or³a Bia³ego, w³asnoœæ UAM w Poznaniu, depozyt w MNP 
(nr inw. Dep 768, p³., 278x158 cm, zamkniêta u góry pó³koliœcie), poch. ze zbiorów Branickich, 1927 
rewindykowany z Rosji i w³¹czony do Zbiorów Pañstwowych RP (nr inw. 1837), do II wojny œwiatowej 
przechowywany w poniemieckim Zamku w Poznaniu, ówczesnej siedzibie UAM (Chyczewska 1970, 
nr 59a, s. 47; Suchocka 2005, nr 31);

 35/5 replika autorska, bez ³añcucha Orderu Or³a Bia³ego, Muz. Lubelskie w Lublinie (nr inw. S/Mal/210/ML, 
p³., 264x160 cm, zamkniêty u góry prosto), poch. ze zbiorów Bniñskich w Samostrzelu. Zdaniem Chy-
czewskiej dzie³o Bacciarellego sprzed 1768, wczeœniejsze ni¿ ZKW/2729, o czym œwiadczyæ maj¹ cechy 
stylowe, typowe dla wczesnych prac artysty (Chyczewska 1970, nr 59). Naszym zdaniem obraz ten jest 
póŸniejszy ni¿ egzemplarz z Pokoju Marmurowego i ww. poznañski – twarz króla robi wra¿enie nieco 
starszej, rysy ostrzejsze, inny kszta³t peruki;

 35/6 replika autorska (byæ mo¿e z udzia³em pracowni), 1792, zmieniona w partii twarzy (król starszy, twarz 
pe³niejsza), t³o w szerszym ujêciu (w tle dwie kolumny, na konsoli – oprócz regaliów – czarny ko³pak 
z piórami), MNP, Oddzia³ w Go³uchowie (nr inw. Mp 1, p³., 283x180 cm, zamkniêty u góry prosto), poch. 
ze zbiorów Czartoryskich w Go³uchowie. Dar Stanis³awa Augusta dla Augustyna Gorzeñskiego z 1792, 
o czym mówi inskrypcja na odwrocie (Chyczewska 1970, nr 62; Suchocka 2005, nr 54);

 35/7 replika autorska, w ujêciu do kolan, z pocz. lat 90. XVIII w., twarz króla starsza (jak w ww. portrecie 
go³uchowskim), MNK (nr inw. MNK II-a 362, p³., 157x125 cm), zapewne dar Stanis³awa Augusta dla 
Urszuli Mniszchowej, poch. z kolekcji Mniszchów w Wiœniowcu, nastêpnie w³asnoœæ Branickich w Suchej 
(Chyczewska 1970, nr 61; Kat. MNK 2001, nr 24);

 35/8 replika autorska lub dobrej klasy kopia, szersze ujêcie, w tle inny ni¿ we wszystkich pozosta³ych wersjach 
stó³ konsolowy (wczesnoklasycystyczny, proste, kanelowane nogi z wici¹ roœlinn¹ i g³ow¹ lwa, bliskie 
projektom E. Schroegera), typ twarzy króla jak w replice lubelskiej (� nr kat. 35/5), kolekcja prywatna, 
prowincja Bergamo (p³., ~270x~190 cm; zamkniêty u góry prosto), poch. ze zbiorów kardyna³a Gio-
vanniego Andrei Archettiego. Dar Stanis³awa Augusta dla Archettiego, w latach 1776-1783 nuncjusza 
papieskiego w Warszawie, z ok. 1788 (*Wydatki S.A. 1788: Charitez et Présents: „16 julliet, remis à Bac-
ciarelli pour payer à Bologne mon grand portrait et un cadre, don’t J’ai fait present au Cardinal Archet-
ti 300#”). Byæ mo¿e egzemplarz portretu koronacyjnego, który – jak wynika z korespondencji Baccia-
rellego ze Stanis³awem Augustem z 1787 (zob. Chyczewska 1964, s. 13; Chyczewska 1973, s. 35) – Bac-
ciarelli mia³ ze sob¹ we W³oszech w czasie pobytu w 1787, lub te¿ jego powtórzenie, wykonane 
w Bolonii, gdzie w tym czasie przebywa³ Archetti. Obraz znamy jedynie z fotografii (dziêki uprzejmoœci 
X. Salmona);

 35/9 kopia warsztatowa, bez ³añcucha Orderu Or³a Bia³ego, typ twarzy króla jak w replice lubelskiej 
(� nr kat. 35/5), Nationalmuseum Stockholm, zamek Gripsholm (nr inw. Grh 671, p³., 259x140 cm), 
zamówiona przez Gustawa III w 1775 do tzw. salle contemporaine w Gripsholmie, przys³ana do Szwecji 
w 1778 (wzmianki Ÿród³owe w archiwach szwedzkich; zob. Olausson 1999a, s. 369);

 35/10 kopia warsztatowa, typ twarzy króla jak w replice lubelskiej (� nr kat. 35/5), w³asnoœæ Kijowskiego Muz. 
Sztuki Zachodniej i Wschodniej, od 1948 w depozycie w Muz. Sztuki w Po³tawie (nr inw. 320, 
p³., 242x149,5 cm, zamkniêta u góry prosto). Wedle informacji T. Grygiela z IS PAN, uzyskanych 
ze strony ukraiñskiej, obraz ten móg³ pochodziæ z pa³acu w Kaniowie i byæ darem (z 1785) Stanis³awa 
Augusta dla Katarzyny II. A. Chyczewska (1970, nr 59a) podaje myln¹ informacjê, ¿e obraz jest sygno-
wany i datowany 1768; ani na licu, ani na odwrocie nie ma sygnatury ani ¿adnych inskrypcji (informa-
cja z muzeum w Po³tawie). Malowany schematycznie, ma cechy kopii;

 35/11 kopia warsztatowa, MNW, depozyt w Muz. w Nieborowie (nr inw. 185961, p³., 212x129 cm, zamkniêta 
u góry prosto), poch. ze zbiorów Tyszkiewiczów (przed I wojn¹ œwiatow¹ w³asnoœæ Benedykta Tyszkie-
wicza, po 1945 dar jego syna, Benedykta, dla MNW). Wedle tradycji ofiarowana przez króla Antoniemu 
Barnabie Jab³onowskiemu (Wegner 1954, s. 88; Chyczewska 1964, s. 15);

 35/12 kopia warsztatowa, MHW (nr inw. MHW 2132, p³., 213x127 cm, zamkniêta u góry prosto), do 1858 
w³asnoœæ H. Grabowskiego (Chyczewska 1970, nr 60 b; Liszewska, Plapis 1990, nr 39). Wymiary i kadro-
wanie t³a – identyczne jak w ww. kopii nieborowskiej – pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e obraz powsta³ na jej 
podstawie; prezentuje gorszy poziom wykonania, jest najpewniej dzie³em któregoœ z poœledniejszych 
cz³onków Malarni;
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 35/13 zmniejszona kopia (ca³opostaciowa) autorstwa F. A. Lohrmanna, sygn. i dat. 1788, t³o w szerszym ujêciu,  
Fund. Raczyñskich przy MNP (nr inw. FR 720, d. Mp 190, p³., 112x82 cm; SAP, t. 5, s. 133; Suchocka 
2005, nr 590). Kompozycja bardzo zbli¿ona do póŸniejszej wersji poznañskiej z 1792 (� nr kat. 35/6): 
na konsoli – prócz regaliów – widoczny kapelusz z piórami, w tle jedna kolumna;

 35/14 zmniejszona kopia (ca³opostaciowa), ww. wersji F. A. Lohrmanna, k. XVIII w. (?), MNW, eksponowa-
na w pa³acu w £azienkach (nr inw. MP 4514, p³., 114x82 cm), dar T. Wierzejskiego. Obraz malowany 
bardziej szkicowo ni¿ obraz Lohrmanna w MNP, poza tym identyczny we wszystkich szczegó³ach;

 35/15 kopia warsztatowa, w ujêciu do kolan, bez ³añcucha Orderu Or³a Bia³ego, Zamek Królewski na Wawe-
lu, poch. z daru (nr inw. 1433, p³., 168x122 cm; Chyczewska 1970, nr 61b). Nies³usznie uznana przez 
Chyczewsk¹ za kopiê wersji z lat 90. XVIII w. (� nr kat. 35/7), bowiem twarz króla jest tu m³oda, jak 
w portrecie z Pokoju Marmurowego. Obraz czêœciowo niedokoñczony (prawy rêkaw, gwiazda Orderu 
Or³a Bia³ego, or³y na p³aszczu), jest dzie³em dwu r¹k: znacznie gorzej malowana twarz ni¿ partia stroju, 
dobra lewa d³oñ, znacznie gorzej malowana prawa;

 35/16 kopia warsztatowa, w ujêciu do pasa, typ twarzy króla jak w replice lubelskiej (� nr kat. 35/5), 1910 
nabyta przez rodzinê Raczyñskich, 1957 sprzedana przez Edwarda Raczyñskiego na rynku sztuki w Lon-
dynie, w latach 60. XX w. w Gallery Lasson w Londynie (?), 1974 nabyta przez Zygmunta Ross-Raszple-
wicza w Londynie, oferowana do zakupu ZK w 1989 (p³., 68x96 cm; fotografia w dokumentacji Dzia³u 
Malarstwa ZK; „Antique Dealers & Collectors Guide”, May 1969; Chyczewska 1970, nr 61a). Nies³usznie 
uznana przez Chyczewsk¹ za kopiê wersji z lat 90. XVIII w. (� nr kat. 35/7). Prezentuje dobr¹ klasê. 

 35/17 kopia warsztatowa, w popiersiu, bez ³añcucha Orderu Or³a Bia³ego, wg wersji z lat 90. XVIII w. 
(� nr kat. 35/7), starsza twarz króla, MHW (nr inw. MHW 15155, p³., 76x61,5 cm; Liszewska, Plapis 1990, 
nr 40). Zdaniem A. Ryszkiewicza powsta³a byæ mo¿e przy udziale Bacciarellego; naszym zdaniem jej 
autorem móg³ byæ Lohrmann;

 35/18 kopia rysunkowa Jana Szeymeclera, w popiersiu, sygn. i dat. 1783 (Delineavit J. Szeymecler Varsaviae 
Ao 1783), Fund. XX Czartoryskich (nr inw. R r 2001/1-23, o³ówek, papier, 34,6x43,9 cm), z serii dwudzie-
stu trzech rysunkowych kopii portretów królów polskich z Pokoju Marmurowego, poch. z galerii Stani-
s³awa Augusta (*Kat. gal. S.A 1795, nr C 32);

 35/19 miniatura, ca³a postaæ, z ³añcuchem Orderu Or³a Bia³ego, sygn. Baccio[!]relli pix d. 15 Aug 176[4], za-
pewne k. XVIII w., MNP (nr inw. 159 Mi, akwarela, gwasz na koœci, 17x11,7 cm), kupiona 1951 od ro-
dziny Czartoryskich (Micha³owska-Bar³óg 1995, nr 106). Prezentuje dobr¹ klasê artystyczn¹; naszym 
zdaniem b³¹d w nazwisku w sygnaturze wyklucza jednak autorstwo malarza z krêgu Bacciarellego;

 35/20 miniatura, popiersie, sygn. OK...ski (autor niezidentyfikowany), XVIII/XIX w., MNW (gwasz na koœci, 
tondo, œrednica 4,6 cm; Kamiñska-Krassowska 1978, nr 49);

 35/21 kopia w popiersiu, 1. æw. XIX w., bez ³añcucha Orderu Or³a Bia³ego, z cyklu piêædziesiêciu piêciu wize-
runków legendarnych i historycznych w³adców polskich, MNW (nr inw. MP 4567, p³., 74x62 cm), dar 
Cypriana Lachnickiego (u do³u szeroki napis dotycz¹cy biografii monarchy, podana data œmierci: 1804 
[sic!]). Dzie³o prowincjonalnego pêdzla.

 35/22 kopia Józefa Górnickiego, w pó³postaci, bez ³añcucha orderowego, sygn. i dat. 1875, Lwowska Galeria 
Sztuki – zamek w Olesku (p³., nr inw. ¯-2040);

 35/23 kopia autorstwa Zygmunta Strza³eckiego, pocz. XX w., Warszawa, kamienica „Pod Gigantami” (dawniej 
Strza³eckich), Aleje Ujazdowskie 24 (p³.,~286x145 cm); wedle relacji Antoniego Strza³eckiego, w³aœci-
ciela obrazu, naby³ on osiemnastowieczn¹, nieukoñczon¹ kopiê portretu koronacyjnego, któr¹ dokoñczy³ 
jego syn, Zygmunt, wzoruj¹c siê na egzemplarzu portretu, znajduj¹cego siê wówczas w ZK, a w 1915 
wywiezionego do Rosji (*Materia³y Batowskiego, f. 4, k. 51; Chyczewska 1964, s. 15). Kopia dobrej 
klasy, twarz króla i kszta³t peruki jak w oryginale z Pokoju Marmurowego. Wzglêdy techniczne nie po-
zwoli³y nam dokonaæ oglêdzin odwrocia obrazu i oceniæ, czy istotnie obraz namalowany jest na osiem-
nastowiecznym p³ótnie (� te¿ nr kat. 35/37);

 35/24 kopia z pocz. XX w., niewiadomego pochodzenia, w³asnoœæ MNW, przechowywana w Instytucie Historii 
UW (nr inw. MP 1402, p³., 256x162 cm);

 35/25 kopia Zygmunta Pabisiaka, lata 60. XX w., Muz. UJ (nr inw. 2039, p³., 290x172 cm).

Szkice i powtórzenia znane ze Ÿróde³ oraz niezachowane:
 35/26 szkic olejny, wzmiankowany w inwentarzu spuœcizny Bacciarellego bez podania autora (*Specyfikacja 

malowañ 1818, poz. 77: „Szkic, Stanis³aw August w stroiu Koronacyjnym ca³a figura”), odziedziczony 
przez Franciszka Bacciarellego (Z. Bacciarelli-Dereszowa w: Suchodolska, Kaczanowska 1971, s. 69, 74; 
Bacciarelli 1996, s. 186); s¹dz¹c z wysokiej ceny, móg³ to byæ szkic autorski;
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 35/27 replika autorska, 1771, wzmiankowana w rejestrze wydatków Stanis³awa Augusta (*Wydatki S.A. 
1771-1772: Batiments, Arts...: „1 October 1771... à Bacciarelli pour la copie de mon grand portrait 
50 [dukatów]”);

 35/28 kopia rysunkowa, autorstwa Bartolomea Folino, 1771, wzmiankowana w rejestrze wydatków Stanis³awa 
Augusta, wykonana, jak mo¿na przypuszczaæ, w zwi¹zku z przygotowywaniem ewentualnej kopii gra-
ficznej (*Wydatki S.A. 1771-1772: Batiments, Arts... : „1 September... a Folino à compte pour le des-
sein fait d’après mon grand portrait 25 [dukatów]”; nastêpne p³atnoœci w 3 ratach, do grudnia 1771). 
Rysunek taki nie jest znany, podobnie jak kopia graficzna;

 35/29 kopia warsztatowa, zapewne ok. 1778, wzmiankowana w „Gazetta Universale di Firenze” z 31 stycznia 
1778, ofiarowana przez Stanis³awa Augusta ministrowi Porty Otomañskiej, Numan Beyowi, po jego 
wizycie w Warszawie (Manikowska 2004, s. 52);

 35/30 kopia M. Tokarskiego, z k. 1784 lub z 1785, wzmiankowana w liœcie Bacciarellego do Stanis³awa Augu-
sta z 3 wrzeœnia 1784 („Tukarski commencera la copie de Grand Portrait de Votre Majesté, lorsque Zeich 
aura fini”, cyt. za: *Materia³y Batowskiego, q. 1, wypisy Ÿród³owe z Bibl. Krasiñskich, k. 78; por. te¿ 
Chyczewska 1964, s. 13, przyp. 48); z cytowanego fragmentu listu mo¿na wywnioskowaæ, ¿e portret 
kopiowa³ te¿ miniaturzysta Zeich;

 35/31 kopia warsztatowa wzmiankowana w liœcie Stanis³awa Augusta do Bacciarellego z 24 maja 1787, któr¹ 
Stanis³aw August obieca³ Szczêsnemu Potockiemu do dekoracji jego rezydencji w Tulczynie (zob. Chy-
czewska 1964, s. 13, przyp. 47);

 35/32 kopia A. Albertrandiego, 1793, retuszowana przez Bacciarellego, wzmiankowana przez Stanis³awa Au-
gusta w spisie prac do wykonania w £azienkach w tym¿e roku (*Travaux £azienki 1793, k. 3v, poz. 39: 
„Je prie Me Bacciarelli de repeindre de sa main la t˜te de mon Portrait, qu’Albertrandi fait Actuellement 
d’après celui qui appartient à la Chambre de Marbre”);

 35/33 kopia J. B. Plerscha, wzmiankowana w specyfikacji jego prac wykonanych dla Stanis³awa Augusta, 
spisanej w koñcu 1795 (*Specyfikacja Plerscha 1795: „portret króla IMci w osobie stoj¹cej z Marmuro-
wego Pokoju kopiowa³em”; Król-Kaczorowska 1967, s. 558); nie wiadomo, kiedy wykonana;

 35/34 kopia warsztatowa, zapewne z ok. 1798-1799, wzmiankowana w liœcie Stanis³awa Augusta do Fryderyka 
Bacciarellego 2 lutego 1798 (król prosi o zlecenie Tokarskiemu lub innemu malarzowi wykonanie „une 
copie de mon grand portrait en habit de couronnement seulement jusqu’aux genoux” dla zakonu mal-
tañskiego; cyt. za: *Materia³y Batowskiego, q. 1, k. 185; por. te¿ Chyczewska 1964, s. 14, cytuje nieda-
towany odpis tego listu);

 35/35 kopia warsztatowa, zawieszona w grudniu 1795 na polecenie Stanis³awa Augusta w Pokoju Marmurowym, 
która zast¹pi³a orygina³ spakowany do skrzyni i ukryty przed pruskimi w³adzami (*List Bacc. do S.A. 
27 grudnia 1795, k. 4: „dans 5 à 6 jours on placera copie du Grand Portrait de Vme dans la Chambre 
de Marbre”; *Inw. ZK 1797, k. 171v, s. 17: „Salle de Marbre... 1179 Stanislas Auguste, figure entiére, 
copie”; *Spis obrazów ZK 1797-1802, k. 75: „W Sali Marmurowej gdzie portrety królów polskich... 1179 
Portret króla Stanis³awa Augusta, kopia”). Najprawdopodobniej tê w³aœnie kopiê wywieziono do Rosji 
w 1832 (zob. *Wywiezienie portretu S.A. 1832);

 35/36 kopia warsztatowa (?), 1881 odnotowana przez J. S³otwiñskiego w Oru¿ejnoj Pa³atie na Kremlu (S³ot-
wiñski 1881, s. 572, poz. 46), przed 1884 przeniesiona w inne miejsce (nie figuruje w: Opis Oru¿ejnoj 
Pa³aty 1884). Byæ mo¿e to¿sama z ww. kopi¹, zawieszon¹ w Pokoju Marmurowym w koñcu 1795;

35/37 kopia warsztatowa (?), w Pa³acu Rzeczypospolitej (d. Krasiñskich, obecnie siedziba BN); byæ mo¿e 
to¿sama z obrazem wzmiankowanym w: *Wydatki Stanis³awa Augusta 1785, 13 Julliet: „payé à Bac-
ciarelli la cadre de mon Portrait au Palais de la République”); w 1874 przeniesiona do ZK w zwi¹zku 
z remontem pa³acu (wraz z wisz¹cymi w ówczesnej Sali Komisji Sprawiedliwoœci Rz¹dz¹cego Senatu 
portretami carów i portretem Fryderyka Augusta, ksiêcia warszawskiego; zob. Graff-Chrz¹szczewska 
1922, s. 62), odnotowana w rosyjskich inwentarzach warszawskich królewskich rezydencji z 1876 
i 1886 jako wisz¹ca w ZK (p³., 266,5x140 cm; *Inw. ZK 1875, s. 140, poz. 183; Opis priedmietom 
1886, s. 209, poz. 17: „Portriet Stanis³awa Awgusta korola polskogo. Po wiest rost. Pisa³ Bacciarelli”). 
Najprawdopodobniej to¿sama z obrazem, który – wedle przytaczanych przez Z. Batowskiego relacji 
– wisia³ pocz¹tkowo w Sali Tronowej, a potem w Pokoju Oficerskim w ZK „obok portretów Aleksan-
dra I i Miko³aja II” i wraz z nimi wywieziony zosta³ do Rosji w 1915 (*Materia³y Batowskiego, f. 4, 
k. 51). Wed³ug tego obrazu wykonana wzmiankowana wy¿ej kopia autorstwa Z. Strza³eckiego, 
w kamienicy „Pod Gigantami” przy Alejach Ujazdowskich 24 w Warszawie (� nr kat. 35/23);

 35/38 kopia z k. XVIII lub z pocz. XIX w., w³asnoœæ Aleksandry z Lubomirskich Potockiej i Stanis³awa Kostki 
Potockiego, zawieszona w 1806 w nowo odrestaurowanej sali bibliotecznej pa³acu Potockich przy 

Bacciarelli



 

Krakowskim Przedmieœciu 15 w Warszawie (Zieliñski, t. 7, 2001, s. 93; Chwalewik, t. 2, 1927, s. 417); 
fotografia wnêtrza pa³acu z obrazem w: „Tygodnik Ilustrowany” 1904, nr 23, s. 450; najprawdopodobniej 
sp³onê³a wraz z wyposa¿eniem pa³acu w 1944;

35/39 kopia z k. XVIII lub z XIX w., w XIX w. w pa³acu Raczyñskich przy ul. D³ugiej w Warszawie (w œrodko-
wym salonie), póŸniej byæ mo¿e w galerii Atanazego Raczyñskiego w Berlinie (zob. „Kurier Warszaw-
ski” 1853, nr 272, s. 1330; Rewski 1929, s. 32), zaginiona. Byæ mo¿e zamówiona przez Kazimierza 
Raczyñskiego do przebudowywanych 1787-1789 wnêtrz pa³acu; Raczyñski zamówi³ wówczas tak¿e 
kopie francuskich obrazów historycznych z Przedpokoju Senatorskiego w ZK. Nie jest prawdziwa in-
formacja, podana przez Z. Rewskiego, i¿ obraz trafi³ wraz ze zbiorami A. Raczyñskiego do Muz. Wiel-
kopolskiego w Poznaniu;

 35/40 kopia z k. XVIII lub XIX w., w zbiorach Zamoyskich, do II wojny œwiatowej w pa³acu w Koz³ówce, zagi-
niona (p³., 270x147 cm; zamkniêta u góry pó³koliœcie, wymiary znane dziêki zachowanej w zbiorach 
Muz. Zamoyskich w Koz³ówce ramie do obrazu; fotografie z 1917 ukazuj¹ce sypialniê po³udniow¹ pa-
³acu z obrazem, w dokumentacji muzeum). Wedle tradycji rodzinnej obraz pochodzi³ z ZK (znaleziony 
na strychu) i odnowiony zosta³ staraniem Konstantego Zamoyskiego (informacja od S. Grzechnika, zob. 
te¿ Szczepaniak 2004, s. 72). Jedyne – prócz poznañskiego (� nr kat. 35/4) – znane powtórzenie koro-
nacyjnego portretu zamkniête u góry pó³koliœcie; jego wymiary bliskie ZKW/2729;

 35/41 kopia, 1876 u Maurycego Potockiego w Jab³onnie (£oœ 1876, s. 12, pisze, ¿e jest to portret w stroju 
koronacyjnym, „w odmiennej trochê pozie”); E. Rastawiecki (t. 1, 1858, s. 26) uzna³ obraz w Jab³onnie 
za to¿samy z obrazem z Pokoju Marmurowego; 

 35/42 kopia, w³asnoœæ Genowefy z Pus³owskich (1872-1936), wdowy po marsza³ku Adamie Platerze, na 

ul. Foksal w Warszawie (*Materia³y Batowskiego, f. 4, k. 53; Chyczewska 1964, s. 16), zaginiona.

Historia: galeria Stanis³awa Augusta (nr 1179), ZK, Pokój 
Marmurowy, zawieszony 1771; ok. 1793 przeniesiony 
do £azienek (konserwowany przez Mateusza 
Tokarskiego); 1793 ponownie w ZK w Pokoju 
Marmurowym; 1796 spakowany i ukryty w Kaplicy 
Wielkiej ZK, a potem w £azienkach w szopie na ³odzie; 
1797/1798 wypakowany, wisia³ w pa³acu Myœlewice; 
1798 w³asnoœæ ksiêcia Józefa Poniatowskiego; 
po 1808 w pa³acu w £azienkach, cabinet sur le pont; 
1813 w³asnoœæ Marii Teresy Tyszkiewiczowej; 
1817 przewieziony do magazynu w budynku Biblioteki 
Królewskiej; 1821 sprzedany Antonio Fusiemu; 
wywieziony do Rosji; w marcu 1922 rewindykowany 
na mocy traktatu ryskiego, w³¹czony do Zbiorów 
Pañstwowych RP, ZK (nr inw. 01587), 1924 w Sypialni 
króla, 1925 (zawieszony 25 wrzeœnia) w Pokoju 
Audiencjonalnym Starym; po 17 wrzeœnia 1939 
ewakuowany do MNW (nr MN/Z 72); wywieziony 
przez Niemców; 1946 rewindykowany (adnotacja 
w inwentarzu MNW; prot. rewindykacji niezachowany), 
w³¹czony do zbiorów MNW (nr inw. 128668); 1982 
depozyt MNW w ZK, w lipcu 1984 zawieszony 
w zrekonstruowanym Pokoju Marmurowym; 
1993 w³asnoœæ ZK.

ród³a: *Ekspens Marmurowy 1771, k. 197 („J Pu 
Bacciarellemu [za] portret w ca³ej osobie Najjaœniejszego 
Króla Jmci [...] olejnymi farbami na p³ótnie malowany”; 
Bernoulli 1778/1963, s. 441 (wizyta w ZK, w sali „.ca³ej 
wy³o¿onej marmurem... najbardziej godny uwagi jest 
doskona³y portret przedstawiaj¹cy obecnego króla 
w ca³ej postaci wykonany przez... pana Marcello 
Bacciarelli”); Coxe 1779/1802, t. 1, s. 159 („the series 
begins from Boleslaus, and is carried down to his present 
majesty, whose picture is not yet finished”); 

*Kat. gal. S.A. 1783, nr 1179 („Me Bacciarelli”, „Stanislas 
Auguste”); *Kat. gal. S.A. 1784, s. 64 („Bacciarelli, 1179 
Stanislas Auguste en pied à grandeur naturelle); *Kat. gal. 
S.A. 1793, nr 1179 („Bacciarelli”, „Stanislaus Augustus”); 
*Travaux à £azienki 1793, k. 3v („original [portretu z Pokoju 
Marmurowego, który kopiuje Albertrandi] Tokarski doit 
nettoyer et remplacer ensuite”); *Brulion kat. gal. S.A. 
przed 1795, nr 1179; *Kat. gal. S.A. 1795, nr 1179 
(„Bacciarelli”, „Stanislas Auguste en manteau de pourpre”, 
dopisek „Sa Majesté le garde selon ses ordres à Grodno”, 
dopisek „Zniesiony do Biblioteki 1817”, dopisek: „Jest 
1819”); *Instrukcja S.A. 18 grudnia 1795, k. 359 („dans 
la Chambre appelée Marbre il ne faut rien ôter mon plus, 
seulement il faut remplacer mon grand Portrait par une 
copie”); *List Bacc. do S.A. 27 grudnia 1795, k. 4 („dans 
5 à 6 jours on placera copie du Grand Portrait de Vmé 
dans la Chambre de Marbre”); *Obrazy 1795, k. 351v 
(„1179, Bacciarelli”); *Inv. des 13 caisses 1796, k. 58v 
(„Caisse 13 Lit: N... 1179 Stanislas Auguste Roi de Pol: 
en pied, habit de couronnement, par Me Bacciarelli”); 
*Inw. S.A. 1799, s. 399 („Portrait de Stanislas Auguste 
en grandeur naturelle. Original par M. Bacciarelli”); 
*Spécification £azienki 1808-1815, s. 2 („au gabinet sur 
le Pont...”, „1179 Portrait du Roi Stanislas, figure entière 
dans l’habit de Couronment”); *Catalogue Tableaux 
£azienki 1817, k. 159 („au Cabinet du Pont vers le 
couchant... 1179 Portrait en pied du Roi Stanislas Auguste 
en habit de couronnement – Bacciarelli); *Transport 
£azienki-Blacha 1817, k. 140 („1179 Stanis³aw August ca³a 
figura”); *Inw. sukcesji po S.A. 1819, k. 17 („1179 Stanislas 
Auguste Roi en manteau de pourpre”); *Notte-Collection 
de Roi 1820, k. 12 („1179 Stanislas Auguste Roi de 
Pologne en manteau de pourpre”); *Catalogue Comtesse 
Tyszkiewicz 1821, s. 4 („1179 Stanislas Auguste Roi 
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 36- Supraporty z Sypialni Króla 
 -37 w Zamku Królewskim w Warszawie

Namalowane na zamówienie Stanis³awa Augusta do pokoju sypialnego króla, budowanego 
i urz¹dzanego w latach 1772-1775 przez Domenica Merliniego wg projektu przestrzennego 
Jakuba Fontany. Zdaniem A. Rottermunda (1989, s. 169) supraporty powsta³y w latach 1772-
-1773, a nie – jak chce A. Chyczewska (1970, s. 65) – 1776-1777, bowiem wiadomo, ¿e 
Bacciarelli pracowa³ nad obrazami do poszczególnych wnêtrz zamkowych równoczeœnie 
z rzemieœlnikami zaanga¿owanymi do ich wystroju i przebudowy. Oprócz prostok¹tnych supra-
port, umieszczonych nad drzwiami do Pokoju Audiencjonalnego Starego, Bacciarelli namalo-
wa³ do tego wnêtrza dwie owalne supraporty nad drzwi do alkowy (sceny z ¿ycia Hagar, 1821 
sprzedane przez Mariê Teresê Tyszkiewiczow¹ Antonio Fusiemu, zaginione; *Kat. gal. S.A. 
1795, nr 198, 199, *Catalogue Comtesse Tyszkiewicz 1821, nr 198, 199); tematem wszystkich 
obrazów by³y epizody ze Starego Testamentu, w których udzia³ bra³y bohaterki kobiece. Te-
maty wybra³ Stanis³aw August, odwo³uj¹c siê do skojarzeñ pomiêdzy losem narodu ¿ydowskie-
go i zagro¿onej utrat¹ niepodleg³oœci Polski, jakie narzuca³a starotestamentowa tematyka 
(Rottermund 1989, s. 170). 

 36 Estera i Ahaswerus
nr inw. ZKW/3402
p³ótno, 135x152 cm (prostok¹t ze œciêtymi naro¿nikami)
u do³u po prawej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 196

Est 8, 3-4
Ahaswerus w z³ocisto-srebrnym stroju, czerwonym p³aszczu i takim¿ nakryciu g³owy; Este-

ra w bia³ej sukni i ró¿owej sukni wierzchniej wykoñczonej ciemnobr¹zowym futrem.
Estera, ¿ona króla Persji Ahaswerusa, który z poduszczenia Hammana postanowi³ zg³adziæ 

w swym pañstwie wszystkich ¯ydów, wyznaje mê¿owi – chc¹c ratowaæ naród – ¿e sama jest 
¯ydówk¹. Zakochany w ¿onie Ahaswerus odstêpuje od swego zamiaru – czyni ber³em znak 
³aski. Postaæ Estery w katolickiej teologii uznawana by³a za prefiguracjê orêdowniczek przed 
obliczem Boga, w tym orêdownictwa Matki Boskiej w scenie S¹du Ostatecznego; jest uosobie-
niem kobiety-matki i opiekunki narodów. Obraz opisany przez Adama Naruszewicza w Odzie 
do Malarstwa (Naruszewicz 1778; Rottermund 1989, s. 169).

Oko³o 1767 Stanis³aw August zleci³ – przez pani¹ Geoffrin – przebywaj¹cemu wówczas 
w Pary¿u Aleksandrowi Kucharskiemu zaprojektowanie kompozycji przedstawiaj¹cej Esterê 
(„Esther s’évanouit à la vue d’Assuerus”) i kompozycji z Sisigambis u stóp Aleksandra Wielkie-
go; to samo zadanie otrzyma³ w tym czasie Franciszek Smuglewicz (Batowski 1948, s. 5). Nie 
wiadomo, czy zlecenie to mia³o zwi¹zek z projektowan¹ od ok. 1772 dekoracj¹ królewskiej 
Sypialni.

en manteau de pourpre grandeur naturelle”); *Prot. 
rewindykacji 1921-1924, nr prot. 238 (6 marca 1922); *Spis 
Tretera 1924, k. 9 (w Sypialni króla); *Spis Brokla 1922, 
poz. 33 (w Pokoju Audiencjonalnym Starym).

Literatura: Ciampi 1830, s. 83, nr 68; Rastawiecki, t. 1, 
1850, nr 23 (byæ mo¿e dot. nr. kat. 35); Kraszewski 1858, 
t. 5, s. 56, 64; Król 1926, s. 33, nr 23; Mañkowski 1932, 

nr 1179; Brokl 1936, s. 36; Chyczewska 1964; 
Chyczewska 1970, nr 60; Chyczewska 1973, s. 88; 
Steinborn 1987, s. 14; Anacka-£yjak 1993, s. 70; 
Juszczak, Ma³achowicz 1994, nr 2; Gutkowski 2000, 
s. 51 i n.; Warszawa 2002, nr V 26 (D. Juszczak); 
Warszawa 2005-2006, nr 174 (D. Juszczak).

 D. J.
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W MNW przechowywany jest rysunek Bacciarellego, bêd¹cy byæ mo¿e przygotowawczym 
szkicem do supraporty z Sypialni; jego kompozycja jest ró¿na od ostatecznej realizacji (nr inw. 
Rys. Pol. 10643; Suchodolska, Kaczanowska 1971, nr 59).

 37 Rebeka i Eleazar
nr inw. ZKW/3428
p³ótno, 135x152 cm (prostok¹t ze œciêtymi naro¿nikami)
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 197

Rdz 24, 22-26
Rebeka w bia³ej koszuli i ¿ó³tej szacie, b³êkitnym p³aszczu; Eleazar w bia³ej koszuli, ciemno-

zielonym kaftanie i czerwonym p³aszczu podbitym tygrysim futrem; s³u¿¹ca w br¹zowej szacie.
Eleazar wys³any zosta³ przez Abrahama do Mezopotamii, by znaleŸæ ¿onê dla jego syna, 

Izaaka. Postanowi³ wybraæ pierwsz¹ spotkan¹ u studni dziewczynê, która napoi go i jego wiel-
b³¹dy. By³a ni¹ Rebeka; Eleazar podarowa³ jej bransoletê i kolczyki. W scenie z Rebek¹ 
u studni teologia katolicka widzi starotestamentow¹ zapowiedŸ Zwiastowania Marii.

W Bibliotece Czartoryskich zachowa³a siê obszerna instrukcja dla Bacciarellego pisana rêk¹ 
króla (w jêz. franc.), z drobiazgowym opisem planowanej kompozycji obrazu, roz³o¿enia œwia-
te³, usytuowania postaci i ich gestów, a tak¿e kolorów i rodzaju kostiumów. Monarcha sugero-
wa³, by kolorystyka ca³oœci by³a „rubensowska”, kontury, zw³aszcza w postaciach kobiet, „jak 
u Paola Veronese”, kostiumy „w guœcie Rembrandta”, a g³owa Eleazara przypomina³a „g³owê 
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Dedala [autorstwa] Viena, lecz by³a bardziej rubensowska” (*Instrukcja S.A.-Sypialnia 
ok. 1772-1775). Mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem przyj¹æ, ¿e istnia³a podobna instrukcja 
dotycz¹ca drugiej supraporty do Sypialni – sceny z historii Estery (� nr kat. 36); instrukcja taka 
siê nie zachowa³a. Porównanie ostatecznie zrealizowanego obrazu z królewskimi wskazówkami 
pozwala stwierdziæ, ¿e Bacciarelli bardzo œciœle zastosowa³ siê do poleceñ króla.

Historia: galeria Stanis³awa Augusta (nr 196-197), ZK, 
Sypialnia króla, zawieszone ok. 1775; po 1798 w³asnoœæ 
ksiêcia Józefa Poniatowskiego; 4 kwietnia 1809 kupione 
od niego przez Fryderyka Augusta, ksiêcia warszawskiego; 
1815 przesz³y na w³asnoœæ cara Aleksandra I jako króla 
polskiego; w lipcu 1915 wywiezione przez Rosjan, 
zapewne do Petersburga; w lutym 1922 rewindykowane 
na mocy traktatu ryskiego, w³¹czone do Zbiorów 
Pañstwowych RP, ZK (nr inw. 0356, 0357), 1922/1923 
zawieszone ponownie w Sypialni króla; po 17 wrzeœnia 
1939 ewakuowane do MNW (nr MN/Z 74 i 75); 
wywiezione przez Niemców, przejête przez Armiê 
Czerwon¹; 1956 rewindykowane z Ermita¿u z Petersburga; 
w³¹czone do zbiorów MNW (nr kat. 36 – nr inw. 191550, 
w pa³acu w £azienkach; nr kat. 37 – nr inw. 191914, 
depozyt w Muz. Okrêgowym w Toruniu); 
1982 depozyt MNW w ZK, w maju 1984 zamontowane 
w zrekonstruowanej Sypialni króla; 1993 w³asnoœæ ZK.

ród³a: Naruszewicz 1778, s. 28 (dot. nr. kat. 36); 
*Kat. gal. S.A. 1783, nr 196, 197 („Baccierelli”, „Assverus 
et Esther qui tombe évanouie entre les bras de ses deux 
femmes, derrière sont deux hommes don’t l’un tient 

le décret d’ Aspherus contre les juifs”, „Rebecca recevant 
les bracelets de la main d’Eléazar, envoyé par Abraham 
au nom de son fils Isaac, la nourice de Rebecca semble 
lui conseiller d’accepter le Présent, auprès de L’abreuvoir 
il y a 2 serviteurs et le Chameau d’Eléazar. Ces deux 
tableaux sont ovales [sic!]”); *Kat. gal. S.A. 1784, s. 38, 
nr 196, 197 (w dziale „Histoire sainte et Sujets Dévots”); 
*Kat. gal. S.A. 1793, nr 196, 197; *Brulion kat. gal. S.A. 
przed 1795, nr 196, 197; *Kat. gal. S.A. 1795, nr 196, 197 
(„Bacciarelli”, „Esther qui s’evanouie entre les bras de 
ses deux femmes devant Assuerus derriere lui sont deux 
hommes, dont l’un tient le décrèt contre les Juifs, oval 
[sic!]”, „Rebecca recevant des bracelets de la main 
d’Eleazar, envoyé par Abraham au nom de son fils Isaac, 
oval [sic!]”); *Obrazy 1795, k. 347v; *Inw. ZK 1797, s. 4, 5; 
*Inw. S.A. 1799, s. 462; *Inw. ZK 1808, s. 66-67 
(„Rebeka przyjmuj¹ca Bransoletkê z r¹k Eleazara 
przys³anego przez Abrahama, w imieniu Syna swego 
Izaaka, No 197”), s. 70 („Estera mdlej¹ca przed 
Achesverusem, w tyle Jego dwóch Mê¿czyzn, 
jeden utrzymuje Dekret przeciw ¯ydom, No 196”); 
*Succesion de Roi-Château 1808, k. 64; 
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 38- Supraporty z Pokoju Audiencjonalnego Starego 
 -41 w Zamku Królewskim w Warszawie

Namalowane na zamówienie Stanis³awa Augusta do Pokoju Audiencjonalnego Starego 
w Zamku Królewskim. Prace nad wystrojem wnêtrza prowadzono w latach 1775-1777 
wg projektu Domenica Merliniego. W 1777 obrazy figuruj¹ – jako wykonane – w rejestrze 
wydatków za prace w ZK (*Ekspens ZK 1777), w jego czêœci „za restauracjê Pokoju Audien-
cjonalnego” (� ni¿ej: ród³a).
Oprócz supraport Bacciarelli namalowa³ do tego pokoju portrety rodziców Stanis³awa Au-
gusta (zbiory Wersalu, depozyt w ZK; zob. Constans 1995, t. 2, nr 6183, 6184), a tak¿e 
wiêksz¹ czêœæ plafonu (pozosta³e czêœci wykona³ Jan Bogumi³ Plersch). Supraporty przed-
stawiaj¹ cztery uniwersalne cnoty królewskie; wg Ekspensu ukazywa³y Mêstwo, Sprawiedli-
woœæ, Ofiarê i Naukê. Autorem ideowego pomys³u programu serii, tak jak w przypadku 
wszystkich cykli obrazów dekoruj¹cych Zamek, by³ Stanis³aw August. Bacciarelli opar³ kon-
cepcjê poszczególnych scen na tradycyjnej ikonografii, zaczerpniêtej z podrêczników iko-
nologicznych, jedynie w alegorii Nauki mamy do czynienia z bardziej wyszukanym odnie-
sieniem do tekstu literackiego. Analiza ikonograficzna supraport w kontekœcie wnêtrza 
zob. Rottermund 1989, s. 150 i n.

 38 Si³a (Mêstwo)
nr inw. ZKW/3366
p³ótno, 118x160 cm (owal)

Sdz 14, 5-6
Samson w czerwonym p³aszczu przytrzymanym b³êkitn¹ szarf¹.
Kardynaln¹ cnotê królewsk¹ Fortitudo Bacciarelli zilustrowa³ za pomoc¹ przedstawienia 

Samsona walcz¹cego z lwem. Samson go³ymi rêkami pokona³ lwa, by dotrzeæ do Timny, gdzie 
wbrew woli swych rodziców mia³ poœlubiæ ukochan¹, Filistynkê Dalilê.

W podrêcznikach ikonologicznych postaæ nagiego m³odzieñca rozdzieraj¹cego paszczê lwa 
jest ilustracj¹ Œmia³oœci i Mêstwa (Ripa 1613, cz. 1, tabl. na s. 50: Ardire Magnanimo e genero-
so; Boudard 1766, cz. 2, tabl. na s. 54: Grandeur de la courage), a tak¿e Si³y (Ripa/1758-1760, 
cz. IX, tabl. 167; m³odzieniec walcz¹cy ze lwem w tle alegorii Si³y; por. Rottermund 1989, 
s. 169). Tytu³y obrazu, jakie znajdujemy w stanis³awowskich Ÿród³ach, odwo³uj¹ siê do obu 
tych, bliskich sobie zreszt¹, znaczeñ: w wiêkszoœci Ÿróde³ obraz okreœlany jest jako Si³a 
(lub franc. la Force), a w Ekspensie z 1777 jako Mêstwo (� ni¿ej: ród³a). Widoczny w tle ob-
razu d¹b jest zarówno symbolem si³y i potêgi, jak i odwagi i mêstwa.

*Acta Commisionis-Schloss 1808, f. 7, 20; *Acta Camerae-
Schloss 1809; *Tableaux du Château 6 Avril 1810, k. 33 
(„de la Chambre à Coucher: 196, 197”, numery 
przekreœlone); *Inw. ZK 1875, s. 132, poz. 159, 160; *Prot. 
rewindykacji 1921-1924, prot. nr 61 (16 lutego 1922); 
*Spis Brokla 1922, poz. 5, 6; *Spis Batowskiego 1939/1940, 
poz. 74, 75; *Rewind. z Ermita¿u 1956, s. 16, poz. 190, 191.

Literatura: Ciampi 1830, s. 82, nr 25, s. 81, nr 24; 
Rastawiecki, t. 1, 1850, nr 51, 54, s. 29; Kraszewski 1858, 

t. 5, s. 59; Opis priedmietam 1886, poz. 34, 35, s. 211-212; 
Treter 1923, s. 784; Król 1926, s. 27; Przewodnik 
po Zamku 1930, s. 14; Mañkowski 1932, s. 62 i nr 196 
i 197; Brokl 1936, s. 37; Warszawa 1962, t. 2, nr 16 
(dot. nr. kat. 37); Chyczewska 1970, nr 89, 88; Chyczewska 
1973, s. 71; Kat. MNW 1975, nr 27, 26; Steinborn 1987, 
s. 16-18; Rottermund 1989, s. 168-172.
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Walka Samsona z lwem symbolizuje nie tylko si³ê fizyczn¹, ale tak¿e si³ê ducha, która spra-
wi³a, ¿e bohater zdecydowany by³ pokonaæ wszelkie przeszkody na drodze prowadz¹cej do 
upragnionego celu (Rottermund 1989, s. 150).

 39 Wiara
nr inw. ZKW/3367
p³ótno, 118x160 cm (owal)

Bia³a suknia, z³ocisty p³aszcz, pod którym pas b³êkitnej tkaniny ze z³ot¹ frêdzl¹; na stole czer-
wona tkanina.

Jest to personifikacja Fides – cnoty Wiary i Mi³oœci bliŸniego oraz Ofiary; w kontekœcie ide-
owego programu Pokoju Audiencjonalnego wymowa obrazu odnosi siê do królewskiego obo-
wi¹zku przestrzegania boskich praw i gotowoœci ponoszenia ofiar w imiê wiary. Jest dope³nieniem 
treœci s¹siaduj¹cej supraporty z personifikacj¹ Sprawiedliwoœci (� nr kat. 40) – symbolizuj¹cej 
koniecznoœæ ustanawiania i przestrzegania praw ziemskich (Rottermund 1989, s. 150-151).

W ikonologii pojêcie Wiary bliskie by³o pojêciu Religii. Zakryta welonem twarz jest atrybu-
tem zarówno Wiary, jak i Religii (zob. Ripa 1613, cz. 1, s. 230: Fede Christiana, s. 265: Fede 
Christiana Cattolica oraz cz. 2, s. 187-188: Religione Christiana), kielich jest klasycznym atrybu-
tem Wiary. Tekst wyryty na tablicy podtrzymywanej przez putto (Diliges Dominum Deum tuum 
ex toto Corde tuo, Diliges Proximum tuum sicut teipsum) i jego kontynuacja na zwoju (In his 
duobus mandatis universa lex pendet et Prophetae) to wersy z Ewangelii wg œw. Mateusza 
(Mt 22, 37, 39-40). Otwarta ksiêga z tym w³aœnie fragmentem Ewangelii jest w opisie C. Ripy 
atrybutem Religii chrzeœcijañskiej (Religione vera Christiana; Ripa 1613, cz. 2, s. 186). Dym 
unosz¹cy siê z kadzielnicy trzymanej przez putto symbolizuje modlitwê skierowan¹ do nieba, 
w nawi¹zaniu do fragmentu Psalmu Dawidowego (141, 1-2). W katalogach galerii Stanis³awa 
Augusta i inwentarzach zamkowych obraz jest zatytu³owany Religia (lub franc. Religion), zaœ 
w Ekspensie na prace w Sali Audiencyjnej – Ofiara (� ni¿ej: ród³a).

 40 Sprawiedliwoœæ
nr inw. ZKW/3368
p³ótno, 118x160 cm (owal)
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 191 (czêœciowo zatarty)

¯ó³ta suknia przepasana b³êkitn¹ szarf¹, czerwony p³aszcz.
Sprawiedliwoœæ, której tradycyjnymi atrybutami by³y miecz i waga (Ripa 1613, cz. 1, s. 294-

-295), to naczelna cnota, jak¹ winien odznaczaæ siê idealny w³adca. Mamy tu do czynienia 
z alegori¹ sprawiedliwego sprawowania w³adzy: rózgi liktorskie, na których opiera siê jedno 
z dzieci towarzysz¹cych personifikacji, s¹ symbolem najwy¿szej, nieograniczonej w³adzy; dzieci 
symbolizuj¹ tu Niewinnoœæ pod ochron¹ Sprawiedliwoœci (Rottermund 1989, s. 151). Wœród 
atrybutów Sprawiedliwoœci „ludzkiej” rózgi liktorskie wymienia C. Ripa (Ripa 1613, cz. 1, s. 295-
296). Na piersi kobiety personifikuj¹cej Sprawiedliwoœæ Bacciarelli umieœci³ zawieszony na z³otym 
³añcuchu medalion z p³askorzeŸbionym profilem Stanis³awa Augusta. W podrêcznikach ikono-
logicznych Sprawiedliwoœæ przedstawiana jest bardzo czêsto z medalionem na ³añcuchu 
– np. w Ikonologii J. B. Boudarda, w której motyw ten znajdujemy w ilustracjach do alegorii 
Sprawiedliwoœci i alegorii W³adzy S¹downiczej (Jurisdiction); w opisie towarzysz¹cym tej ostat-
niej czytamy, ¿e jest to pieczêæ lub stempel s¹dowy (Boudard 1766, cz. 2, s. 150, s. 149).

Bacciarelli



 

ZKW/3368

ZKW/3369

Bacciarelli



 

W MNW przechowywany jest rysunek Bacciarellego, bêd¹cy byæ mo¿e zapisem jedne-
go z pomys³ów na kompozycjê tej supraporty, ró¿ny od ostatecznej realizacji (nr inw. 
Rys. Pol. 10654; Suchodolska, Kaczanowska 1971, nr 58).

 41 Rozs¹dek hamuj¹cy zapalczywoœæ m³odoœci
nr inw. ZKW/3369
p³ótno, 118x160 cm (owal)

Aleksander w z³ocisto-srebrnej zbroi, czerwonym p³aszczu; Arystoteles w szacie w kolorze ja-
snego br¹zu i b³êkitnym p³aszczu.

W katalogach galerii Stanis³awa Augusta obraz odnotowany jako „La sagesse moderant la 
fougue de la Jeunesse, sous l’embleme d’Aristotle et d’Alexandre” (� ni¿ej: ród³a). Temat 
zaczerpniêty zosta³ z Rozmów na Polach Elizejskich François Fénelona (zob. Rottermund 1989, 
s. 150). Arystoteles, nauczaj¹cy Aleksandra Wielkiego, ostrzega go przed skutkami okrucieñstwa 
i popêdliwoœci; zatem postaæ filozofa uosabia tu m¹dry rozs¹dek, hamuj¹cy zapalczywoœæ 
m³odoœci. Wêdzid³o, które trzyma Arystoteles, to atrybut wstrzemiêŸliwoœci, a drzewo dêbu 
w tle – symbol mocy i potêgi – w tym wypadku symbolizuje si³ê nauk, jakich udziela Arystote-
les m³odemu Aleksandrowi. Na ten aspekt przedstawienia wskazuje tytu³ obrazu w Ekspensie 
na prace w Pokoju Audiencjonalnym Starym z 1777, gdzie okreœlony zosta³ jako przedstawia-
j¹cy Naukê.

Historia: (dot. nr. kat. 38-41): galeria Stanis³awa Augusta 
(nr 190-193), ZK, Pokój Audiencjonalny Stary, 
zawieszone ok. 1777; po 1798 w³asnoœæ ksiêcia Józefa 
Poniatowskiego; 4 kwietnia 1809 kupione od niego przez 
Fryderyka Augusta, ksiêcia warszawskiego; 1815 przesz³y 
na w³asnoœæ cara Aleksandra I jako króla polskiego; 
w lipcu 1915 wywiezione przez Rosjan, zapewne do 
Petersburga; w lutym 1922 rewindykowane na mocy 
traktatu ryskiego, w³¹czone do Zbiorów Pañstwowych 
RP, ZK (nr inw. 0352-0355); 1922-1923 zamontowane 
w Pokoju Audiencjonalnym Starym; po 17 wrzeœnia 1939 
ewakuowane do MNW (nr MN/Z 68-71); wywiezione 
przez Niemców; przejête przez Armiê Czerwon¹; 1956 
rewindykowane z Ermita¿u z Petersburga, w³¹czone do 
zbiorów MNW (nr inw. 19110-19113), wisia³y w pa³acu 
w £azienkach; 1981 depozyt MNW w ZK; w maju 1984 
zamontowane w Pokoju Audiencjonalnym Starym; 
1993 w³asnoœæ ZK.

ród³a: (dot. nr. kat. 38-41): *Ekspens ZK 1777, 
k. 14, (Pokój Audiencjonalny Stary: „4 sztuki 
supraportów owalowych na p³ótnie oleynymi farbami 
rêk¹ tego¿ Im Pa Bacciarellego malowanych tak¿e 
z figurami, z których: Pierwsza Mêstwo, druga 
Sprawiedliwoœæ, Trzecia Ofiarê a Czwarta Naukê 
oznaczaj¹”); *Kat. gal. S.A. 1783, nr 190-193 
(„Me Bacciarelli, „La Réligion”, „La Justice”, „La Sagesse 
modérant la fougue de la jeunesse sous emblème 
d’Aristote et d’ Alexandre”, „La Force sous l’Emblème 
de Samson”); *Kat. gal. S.A. 1784, s. 3 (w dziale 
„Histoire Sainte et Sujets Dévots” „190 La Réligion”), 
k. 40 (w dziale „Allégories” pozosta³e obrazy); 

*Kat. gal. S.A. 1793, nr 190-193; *Inw. ZK 1793, s. 11; 
*Brulion kat. gal. S.A. przed 1795, nr 190-193; *Kat. gal. 
S.A. 1795, nr 190-193 (Arystoteles pisany „Aristode”); 
*Inw. ZK 1797, s. 3; *Inw. S.A. 1799, s. 461; *Tableaux 
historiques 1807, k. 63; *Inw. ZK 1808, s. 58 (w Pokoju 
Audiencjonalnym Starym, „Sprawiedliwoœæ trzymaj¹ca 
Szale w rêku przez Bacciarellego, Obraz owalny [sic!], 
No 191”, „Sprawiedliwoœæ tak¿e, przez Bacciarelli, obraz 
owalny [sic!], No 190”, „Roztropnoœæ miarkuj¹ca zapa³ 
m³odoœci, pod postaci¹ Arystotelesa i Aleksandra, 
No 192”, „Si³a, pod postaci¹ Samsona, No 193”); 
*Succésion de Roi-Château 1808, k. 64; 
*Acta Commisionis-Schloss 1808, f. 7, 20; 
*Acta Camerae-Schloss 1809; *Obrazy pozosta³e w ZK 
1810, k. 38; *Tableaux du Château 6 Avril 1810, k. 33 
(„de la Salle d’Audience: 190-193”); *Inw. ZK 1875, 
s. 130, poz. 156; *Prot. rewindykacji 1921-24, nr prot. 61 
(16 lutego 1922); *Spis Brokla 1922, poz. 1-4; *Spis 
Batowskiego 1939/40, poz. 68-71; *Rewind. z Ermita¿u 
1956, s. 1, poz. 5, 6 i s. 15, poz. 188, 189.

Literatura: (dot. nr. kat. 38-41): Ciampi 1830, s. 81, 
nr 18-21; Rastawiecki, t. 1, 1850, s. 29, nr 46-49; 
Kraszewski 1858, t. 5, s. 59; Opis priedmietam 1886, 
poz. 30-33, s. 211 (bez ZKW/3369); Treter 1923, 
s. 783-784; Król 1926, s. 26; Przewodnik po Zamku 1930, 
s. 12-13; Mañkowski 1932, nr 190-193; Brokl 1936, s. 36; 
Chyczewska 1970, nr 93-96 (tam pe³na wczeœniejsza 
bibliografia); Kat. MNW 1975, nr 29-32; Chyczewska 
1973, s. 74; Steinborn 1987, s. 20-22; Rottermund 1989, 
s. 150-151.
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 42- Seria portretów s³awnych Polaków 
 -51 z Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Warszawie

Dziesiêæ portretów wmontowanych w gzyms Sali Rycerskiej (Przedpokój Senatorski w Aparta-
mencie Wielkim), urz¹dzonej w latach 1783-1786 wed³ug projektu Johanna Christiana Kam-
setzera, który czêœciowo wykorzysta³ projekt Domenica Merliniego z 1781. Oprócz portretów 
Bacciarelli namalowa³ do wystroju tej sali szeœæ obrazów przedstawiaj¹cych sceny z historii 
Polski (� nr kat. 52-57).

Inspiracj¹ do tworzenia programu sali by³a VII ksiêga Eneidy, 170-186, zaœ cytat umieszczo-
ny pod gzymsem wokó³ sali pochodzi z ksiêgi VI, 662-664 (por. Rottermund 1989, s. 123 i n.; 
Dobrowolski 1995, s. 5, 7; Axer 2004, s. 253-254). Autorami programu ideowego triumfalnej 
sali poœwiêconej s³awnym wodzom, uczonym, pisarzom i kap³anom byli Stanis³aw August 
i Adam Naruszewicz; zachowa³y siê korespondencja, dyspozycje króla i projekty. Galeriê wizerun-
ków wybitnych Polaków tworz¹ portrety malowane przedstawiaj¹ce osobistoœci z XVI i XVII w. 
oraz rzeŸbiarskie wizerunki osób dzia³aj¹cych w wieku XVII i XVIII.

Z rachunków i dokumentów dotycz¹cych urz¹dzania Sali Rycerskiej wynika, ¿e pracê nad 
portretami rozpoczêt¹ w grudniu 1781 (zob. Kwiatkowski 1983, s. 176, 177; Rottermund 1989, 
s. 129) Bacciarelli ukoñczy³ w 1782 lub 1783 (zob. Chyczewska 1973, s. 80). Portrety Chodkie-
wicza, Hozjusza, Kromera, Olszowskiego i Tarnowskiego opatrzone s¹ na odwrociach inskryp-
cj¹ Bacciarelli pinxit 1782 i informacjami biograficznymi portretowanych. W dotychczasowej 
literaturze pojawia³y siê sugestie, ¿e wizerunki bez inskrypcji s¹ dzie³ami Malarni i prezentuj¹ 
ni¿szy poziom wykonania. Bacciarelli korzysta³ zapewne z pomocy Malarni, jednak napisy na 
odwrociach lub ich brak nie mog¹ rozstrzygaæ o autorstwie Bacciarellego b¹dŸ udziale pra-
cowni (nieco gorzej malowane wydaj¹ siê byæ portrety Sanguszki, K¹tskiego i Chodkiewicza; 
ten ostatni opatrzony jest napisem Bacciarelli pinxit).

Stanis³aw August, korzystaj¹c z prac historycznych i rad Adama Naruszewicza, dokona³ 
doboru osób, których podobizny malowane na blasze i odlewane w br¹zie mia³y znaleŸæ 
siê w sali. Liczba i dobór portretowanych osobistoœci by³y zmieniane przez króla, jak wy-
nika z zachowanych pisemnych dyspozycji (Rottermund 1989, s. 125-128, il. 70, 71, 76): 
pierwsza – datowana na ok. 1780 (*Portrety ok. 1780), druga – z 22 lipca 1781 (*Portraits 
22 lipca 1781) i trzecia – równie¿ z 1781 (*Portrety 1781). Pierwszy z tych projektów obej-
muje dwadzieœcia dwa wizerunki (brak rozró¿nienia, czy s¹ to wizerunki malowane, czy 
rzeŸbiarskie), dwa pozosta³e wymieniaj¹ szesnaœcie wizerunków malowanych. Liczba ta 
stopniowo ulega³a redukcji, spowodowanej koniecznoœci¹ dostosowania wystroju do pierw-
szego projektu przebudowy sali autorstwa Merliniego. Plany Sali Rycerskiej, zapewne 
z koñca 1781, z propozycjami rozmieszczenia portretów naniesionymi przez króla, obejmu-
j¹ ju¿ tylko dziesiêæ wizerunków (*Projekty dekoracji Sali Rycerskiej, k. 85 i 87). Ostatecz-
nie umieszczono dziesiêæ portretów malowanych, chocia¿ Bacciarelli wykona³ ich wiêcej. 
Co najmniej trzy portrety – Jana Tarnowskiego (� nr kat. 42), Jana Karola Chodkiewicza 
(� nr kat. 44) i Andrzeja Olszowskiego (� nr kat. 49) – zosta³y namalowane w dwóch ró¿nych 
wersjach, z których jedna zosta³a umieszczona w sali. Bacciarelli wykona³ równie¿ portrety, 
które wyeliminowano w ostatecznej wersji programu: Jerzego Sebastiana Lubomirskiego 
(blacha, 90x71 cm, owal; MNW, nr inw. MP 5305; *Specyfikacja malowañ 1818, nr 138; 
Chyczewska 1970, nr 117), hetmana Stanis³awa ¯ó³kiewskiego (blacha, wym. nieznane, 
zaginiony; *Specyfikacja malowañ 1818, nr 141; Chyczewska 1970, nr 120); biskupa Floria-
na Czartoryskiego (blacha, wym. nieznane, zaginiony; *Specyfikacja malowañ 1818, nr 148; 
Chyczewska 1970, nr 122), hetmana Dymitra Wiœniowieckiego (blacha, wym. nieznane, 
zaginiony; Chyczewska 1970; nr 121).
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W dyspozycji z 22 lipca 1781 (*Portraits 22 lipca 1781) król zaleca³ Bacciarellemu i Ma-
larni graficzne lub malarskie wzory dla poszczególnych wizerunków, bez wskazania jed-
nak konkretnych przyk³adów. Bacciarelli szuka³ wzorów najpewniej wœród wizerunków 
znajduj¹cych siê na pocz¹tku lat 80. XVIII w. w galerii Stanis³awa Augusta. W katalogu 
galerii z 1783 wymienione s¹, poza numeracj¹ katalogu, portrety przechowywane w atelier 
Bacciarellego i zapewne traktowane roboczo jako materia³ do kopiowania (*Kat. S.A. 1783, 
k. 87-88: „Anciens Portraits Polonais lesquels sont dans les Attéliers In ferieur”; k. 90: 
„Dublety stare podarte, tak królów jako i dawnych Polaków”), nieujête w póŸniejszych ka-
talogach galerii. Jako wzory mog³y pos³u¿yæ wymienione tam portrety: Tarnowskiego, 
Sanguszki, Chodkiewicza, Kopernika, Olszowskiego i K¹tskiego. W galerii nie by³o portretów 
Hozjusza, Krzysztofa Radziwi³³a, „Rewery” Potockiego i Kromera. Bacciarelli w sposób 
swobodny i powierzchowny nawi¹za³ do ikonografii postaci, czêsto ograniczaj¹c siê 
do szczegó³ów takich, jak kszta³t fryzury czy zarostu. Widoczny jest brak dba³oœci o podo-
bieñstwo rysów twarzy, które s¹ bardziej portretami zatrudnianych modeli ni¿ osobistoœci 
historycznych, na co zwróci³y uwagê A. Gradowska (Kat. Wilanów 1967, s. 290) i A. Chy-
czewska (1973, s. 80).

Nad portretami zosta³y umieszczone tablice z nazwiskami portretowanych i datami ich 
œmierci (obecnie zrekonstruowane).

Na odwrociach wszystkich obrazów napisy cyrylic¹ z imieniem i nazwiskiem portretowa-
nego oraz numerem porz¹dkowym od 1 do 10 (naniesione w Rosji po 1832).

Numeracja 2249 h-r, wystêpuj¹ca w edycji katalogu galerii Stanis³awa Augusta (Mañkowski 
1932), zosta³a wprowadzona przez T. Mañkowskiego; w katalogach galerii Stanis³awa Augusta 
obrazy nie s¹ opatrzone numerami (� ni¿ej: ród³a).

 42 Portret Jana Tarnowskiego
nr inw. ZKW/3409
blacha miedziana, 88,5x71 cm (owal)

Jan  Amor II Tarnowski h. Leliwa (1488-1561), wojewoda ruski i hetman wielki koronny 1527, wojewoda kra-
kowski 1535, kasztelan krakowski 1536.

Czarny biret, czerwona szarfa.
Wed³ug dyspozycji Stanis³awa Augusta dla M. Bacciarellego z 22 lipca 1781 portret mia³ 

byæ wzorowany na pierwowzorze malarskim („Jean Tarnowski – Portrait”), którym móg³ byæ 
wizerunek wymieniony w katalogu galerii Stanis³awa Augusta (*Kat. gal. S.A. 1783, k. 90, 
nr 11: „Tarnow.”). Kostiumologicznie obraz nawi¹zuje do licznych malowanych wizerunków 
hetmana, z których wiêkszoœæ przedstawia go w charakterystycznym renesansowym nakryciu 
g³owy (� nr kat. 409). 

W inwentarzu spuœcizny po Bacciarellim (*Specyfikacja malowañ 1818, poz. 146) odnoto-
wany jest obraz „Tarnowski hetman – na miedzi”, który zosta³ w 1818 sprzedany nieznanej 
osobie (Z. Bacciarelli-Dereszowa w: Suchodolska, Kaczanowska 1971, s. 71; Bacciarelli 1996, 
s. 179); by³a to zapewne pierwsza, odrzucona wersja portretu Tarnowskiego, malowana 
z myœl¹ o Sali Rycerskiej; zapewne to¿sama z wymienian¹ przez E. Rastawieckiego (Rastawiec-
ki, t. 1, 1850, s. 40, poz. 171; Chyczewska 1970, nr 119).

Napis na tablicy nad obrazem: JOA:TARNOWSKI + MDLXI.

Bacciarelli



 

 43 Portret Romana Sanguszki
nr inw. ZKW/3408
blacha miedziana, 88,5x71 cm (owal)

Roman Sanguszko h. Pogoñ (zm. 1571), wojewoda brac³awski 1566, hetman polny litewski 1567.

Jasny ¿upan i czerwona szuba.
Wed³ug dyspozycji Stanis³awa Augusta dla M. Bacciarellego z 22 lipca 1781 portret mia³ 

byæ wzorowany na pierwowzorze malarskim („Roman Sanguszko – Portrait”). Bacciarelli 
w swobodny sposób nawi¹zuje do niezbyt obszernej i jednorodnej ikonografii Sanguszki wy-
wodz¹cej siê z ca³opostaciowego portretu datowanego na pocz¹tek XVII w., obecnie w zbiorach 
Muz. Okrêgowego w Tarnowie (nr inw. MT-A-M/391, p³., 183,5x112,5 cm; Chrzanowska 1994, 
nr 2), lub do którejœ z jego kopii, któr¹ móg³ byæ równie¿ wizerunek wymieniony w katalogu 

ZKW/3409

Bacciarelli

Powtórzenia:
 42/1 kopia warsztatowa (?), k. XVIII w., MNK (de-

pozyt rodziny Tarnowskich, nr inw. N.D. 898, 
p³., 86x72 cm, owal w prostok¹cie; poch. 
z pa³acu Tarnowskich w Dzikowie);

 42/2 kopia z XIX w., Muz. UJ w Krakowie (nr inw. 
207, p³., 88x70 cm; Estreicher 1971, s. 131, 
jako replika autorska);

 42/3 miniatura Wincentego Lesseura, sygn. i dat. 
1801, Muz. w Rapperswilu (nr inw. 655, 
akwarela, gwasz na koœci, 4,7x3,5 cm; poch. 
ze zbiorów Tarnowskich w Dzikowie; Ka-
miñska-Krassowska 1994, nr 4), wykonana 
wg orygina³u z Sali Rycerskiej;

 42/4 miedzioryt Jana Ligbera, wg rysunku Walerii 
Tarnowskiej wykonanego wg miniatury Win-
centego Lesseura, pocz. XIX w. (Kat. BN, t. 5, 
1995, nr 5510);

 42/5 miedzioryt Jana Ligbera wg rysunku Louisa 
Courtina, 1805 (Chyczewska 1963, nr 27; 
Kat BN, t. 5, 1995, nr 5511);

 42/6 miedzioryt Ksawerego Preka i Antona Tep-
plara, 1829 (Kat. BN, t. 5, 1995, nr 5514);

 42/7 litografia Ludwika Horwarta, 1830, zmie-
niona, odwrócona (Kat. BN, t. 5, 1995, 
nr 5508);

 42/8 staloryt Carola Mayera, wg rysunku Louisa 
Courtina, 1837 (Chyczewska 1963, nr 28; 
Kat. BN, t. 5, 1995, nr 5512);

 42/9 staloryt Antoniego Oleszczyñskiego, 2. æw. 
XIX w. (Kat. BN, t. 5, 1995, nr 5513);

 42/10 litografia z 1. po³. XIX w. (Kat. BN, t. 5, 1995, 
nr 5515);

 42/11 litografia wg rysunku Louisa Courtina, 1852 
(Kat. BN, t. 5, 1995, nr 5516).

 42/12 kopia Leona Biedroñskiego, 1878, MNK 
(nr inw. MNK II-a-914, p³., 82x62,5 cm, pro-
stok¹t; Kat. MNK 2001, nr 39).



 

galerii Stanis³awa Augusta (*Kat. gal. S.A. 
1783, k. 87, nr 12: „Roman Sanguszko”). 
Bacciarelli powtórzy³ kolorystykê stroju oraz 
kszta³t fryzury z charakterystyczn¹ lini¹ w³o-
sów nad czo³em.

Napis na tablicy nad obrazem: ROMA. 
SANGUSZKO + MDLXXIII.

 44 Portret Jana Karola Chodkiewicza
nr inw. ZKW/3414
blacha miedziana, 88,5x71 cm (owal)
na odwrocie napis: Jan Karol Chodkiewicz Woi: Wil: Het: W: L:/ syn Jana Kasz: Wil. i Krystyny Zborow-
skiey Kasz:/ Krak: urodzi³ siê w R. 1560. W szko³ach ieszcze Wileñ:/ od Stefana Króla pochwalony 
i do dzie³ wielkich przezna/czony m³odsze lata na ró¿nych Kampaniach zagranicznych/ ze s³aw¹ przeby³ 
Wo³oszê pod Zamoyskim Het: i wkrótce Szwe/dów pod tym¿e pogromi³. Tych¿e Szwedów po kilkanaœcie 
razy mianowicie pod Kircholmem, iu¿ Het: W: Litewski, zwyciê¿ywszy, ca/³e Inflanty z nich oczyœci³. 
Na dwóch wyprawach Moskiewskich honor/ imienia Polskiego w naytrudniejszych okolicznoœciach utrzy-
ma³ i Na/rodowi samemu wiele ziem Zadnieprskich przywróci³. Obrany pow/szechnym obu Narodów 
Wodzem na Woynê Tureck¹ po kilku/ potyczkach szczêœliwych Umar³ w Chocimiu R. 1621. d: 23 Wrzeœ: 
Pochowany w/ Ostrogu Pinxit Bacciarelli: 1782

Jan Karol Chodkiewicz h. Koœciesza (1560-1621), hetman wielki litewski 1605, wojewoda wileñski 1616, uczestnik wojen 
ze Szwecj¹ i z Moskw¹.

Stalowa zbroja, z³ota bu³awa.
Wed³ug dyspozycji Stanis³awa Augusta dla M. Bacciarellego z 22 lipca 1781 portret mia³ byæ wzo-

rowany na malarskim pierwowzorze i rycinie („Chodkiewicz – Estampe et portrait”). W katalogu gale-
rii Stanis³awa Augusta wymieniony jest jeden portret Chodkiewicza (*Kat. gal. S.A. 1783, k. 88, nr 37: 
„Jan Karol Chodkiewicz”). Podobnie jak w wypadku portretu Sanguszki, nawi¹zanie do znanego 
z licznych powtórzeñ portretu Chodkiewicza (m.in. Muz. w Wilanowie, nr inw. 1168) jest powierzchow-
ne i ogranicza siê do przybli¿onego kszta³tu zarostu i fryzury.

Istnieje tak¿e inna wersja portretu Chodkiewicza, równie¿ owalna i o tych samych wymia-
rach, wykonana przez Bacciarellego do Sali Rycerskiej, nigdy tam jednak nieumieszczona, ZK 
(� nr kat. 61).

Napis na tablicy nad obrazem: JOA. CARO. HODKIEWICZ + MDCXXI.

Bacciarelli

ZKW/3408



 

Powtórzenia:
 44/1 zmniejszona kopia z XIX w., Zamek Królewski 

na Wawelu (nr inw. 1787/1, p³., 19,9x16,1 cm, 
prostok¹t).

Miniatura pêdzla Wincentego Lesseura z 1802, w Muz. 
w Rapperswilu, pochodz¹ca ze zbiorów Tarnowskich 
w Dzikowie (Krassowska-Kamiñska 1994, nr 23) nie 
jest, jak b³êdnie podaje A. Gradowska (Kat. Wilanów 
1967, nr 322, s. 291), wersj¹ portretu z Sali Rycerskiej.

ZKW/3414

 45 Portret Miko³aja Kopernika
nr inw. ZKW/3433
blacha miedziana; 88,5x71 cm (owal)

Miko³aj Kopernik (1473-1543), astronom, matematyk, ekonomista i lekarz, autor De revolutionibus orbium 
coelestium.

Szata w kolorze czarnym.
W dyspozycji Stanis³awa Augusta dla M. Bacciarellego z 22 lipca 1781 („Kopernik Cha-

noine Astronome”) brak wskazówki na temat wzoru. W katalogu galerii Stanis³awa Augusta 
z 1783 wymienione s¹ trzy wizerunki Kopernika (*Kat. gal. S.A. 1783, k. 87, nr 22: „Kopernik” 
oraz k. 90, nr 17: „Kopernik”). Rysy twarzy i strój w ZKW/3433 ró¿ni¹ siê znacznie od najczê-
œciej wystêpuj¹cego w ikonografii Kopernika typu wywodz¹cego siê z wizerunku na wie¿ycz-
ce zegara katedry w Strasburgu z ok. 1574 i w znacznym stopniu zwi¹zanych z nim póŸniej-
szych portretów malarskich i graficznych (por. Batowski 1933, s. 15 i n.). Wizerunek z Sali 
Rycerskiej ma wiele wspólnych szczegó³ów z miniatur¹ W. Lesseura z 1798 (Kamiñska-Kras-
sowska 1969, nr 59): typ fizjonomiczny o okr¹g³ej twarzy z ma³ym w¹sem oraz bia³a riuszka 
pod szyj¹. Miniatury Lesseura znane s¹ z precyzyjnej wiernoœci orygina³om, wed³ug których 
by³y malowane, mo¿na wiêc za³o¿yæ, ¿e Lesseur skopiowa³ portret z galerii Stanis³awa Au-
gusta; nim równie¿ – lecz w sposób bardziej swobodny – pos³u¿y³ siê Bacciarelli. Podobne 
cechy fizjonomiczne ma tak¿e wizerunek znany z ryciny Teofila ¯ychowicza wed³ug Micha³a 
Stachowicza (Kat. BN, t. 2, 1992, nr 2441) oraz rysunek Stachowicza (tusz, 38x25 cm, BJ, 
Oddzia³ Zbiorów Graficznych i Kartograficznych, nr inw. IR 1115; Swieykowski 1901, nr 262). 
Mo¿liwe, ¿e i Lesseur, i Stachowicz kopiowali ten sam obraz z galerii Stanis³awa Augusta. 
Zmienionymi powtórzeniami, ale maj¹cymi zauwa¿alny zwi¹zek z tym samym pierwowzorem, 
wydaj¹ siê byæ: wizerunek Kopernika pêdzla Friedricha Klossa z 1784 w zbiorach Bibl. Kór-
nickiej PAN (nr inw. MK 3409, owal, p³., 70,3x60 cm; Dolczewska 2005, s. 110-113) oraz 

Bacciarelli



 

pó³postaciowe portrety, zapewne z XIX w. z MNP (nr inw. Mo 835; Celiñska, Wróblewska 
1971, nr 65) i z Muz. M. Kopernika we Fromborku (nr inw. H. 144 MF; Celiñska, Wróblew-
ska 1971, nr 67).

Jako jedyny obraz z serii, ZKW/3433 nie by³ w Oru¿ejnoj Pa³atie (� ni¿ej: Historia), lecz 
w Akademii Nauk w Petersburgu; rewindykowany w 1927.

Napis na tablicy nad obrazem: NICO: COPERNICUS + MDXLIII.

Powtórzenia:

 45/1  litografia Karla Friedricha Mintera, 1823 (Kat. BN, t. 2, 1992, nr 2412).

ZKW/3433

 46 Portret Stanis³awa Hozjusza
nr inw. ZKW/3403
blacha miedziana, 88,5x71 cm (owal)
na odwrocie napis: Stanis³aw Hosius Kardyna³ i Biskup Warmiñski/ urodzi³ siê w Krakowie 
w R: 1504 d: 5 maia z oyca Ulryka Burgrabiego Wilen=/skiego i matki Anny. Od Tomickiego 
i Maciejowskiego Bisk: Krak. u których by³/ Sekretarzem do Dworu Zyg: Aug: zalecony, Kilka 
poselstw do Niemiec i do W³och/ odprawi³. z Biskupstwa Che³miñskiego na Warmiñskie przenie-
siony i spokoyniei Oyczyz=/ny a mianowicie Prus w szerz¹cy siê naówczas nowoœci ró¿nowierców 
naukê i roztrop=/noœci¹ utrzyma³. Wyniesiony na godnoœæ Kardyna³a prezydowa³ na Koncylium/ 
powszechnym Trydeñskim. Pe³en s³awy i zas³ug umar³ w Kapranice niedaleko Rzy=/mu R.: 1579. 
5 augusta roku wieku swego. 76. Bacciarelli pinxit 1782

Stanis³aw Hozjusz h. w³asnego (1504-1579), biskup warmiñski 1551, kardyna³ 1561, pose³ polski w Watykanie 
1569, pisarz i poeta.

Purpurowa mozzetta i kardynalski biret. Kotara w tle szarobrunatna.
Wed³ug dyspozycji Stanis³awa Augusta z 22 lipca 1781 Bacciarelli mia³ siê pos³u¿yæ zarów-

no malarskim, jak i rytowanym wizerunkiem („Estampe et Portrait”); pierwowzorami tymi by³y 

Bacciarelli

ZKW/3403



 

zapewne portrety autorstwa Tomasza Tretera lub powtórzenia stworzonego przez niego typu 
(� nr kat. 460). W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1783 nie jest wymieniony malarski 
wizerunek Hozjusza.

Napis na tablicy nad obrazem: STAN: HOSIUS + MDLXXIX.

 47 Portret Stanis³awa Potockiego zwanego Rewera
nr inw. ZKW/3407
blacha miedziana, 88,5x71 cm (owal)

Stanis³aw Potocki h. Pilawa, zwany Rewera (1579-1667), hetman wielki koronny 1654, wojewoda kijowski 1655 
i krakowski 1658, uczestnik wojen z Turcj¹, Szwecj¹, Moskw¹ i Kozakami.

P³aszcz w kolorze ciemnego b³êkitu, podszyty ciemnobr¹zowym futrem.
Wed³ug dyspozycji Stanis³awa Augusta dla M. Bacciarellego z 22 lipca 1781 portret mia³ 

byæ wzorowany na malarskim pierwowzorze („Rewera Potocki – Portrait”). W katalogu galerii 
Stanis³awa Augusta z 1783 nie jest wymieniony ¿aden portret „Rewery” Potockiego. Bacciarel-
li w sposób powierzchowny nawi¹zuje do ikonografii Potockiego; ogranicza siê do podobieñ-
stwa wysoko podgolonej fryzury nad ³ysiej¹cym czo³em (tak przedstawiony jest Potocki na 
portrecie datowanym na ok. 1750 w MNK (nr inw. MNK-I-90) oraz na nawi¹zuj¹cych do niego 
dziewiêtnastowiecznych rycinach, np. Ksawerego Preka i Antona Tepplara (Kat. BN, t. 4, 1994, 
nr 4205), Gabriela Deckera (Kat. BN, t. 4, 1994, nr 4203), Wojciecha Gersona i Henryka 
Aschenbrennera (Kat. BN, t. 4, 1994, nr 4201).

Napis na tablicy nad obrazem: REVERA POTOCKI + MDCLI.

ZKW/4281

Bacciarelli

ZKW/3407



 

 48 Portret Krzysztofa Radziwi³³a
nr inw. ZKW/4281
blacha miedziana, 88,5x71 cm (owal)

Krzysztof Radziwi³³ h. Tr¹by (1585-1640), wojewoda wileñski 1633, hetman wielki litewski 1635, uczestnik wojen 
ze Szwecj¹ i Moskw¹.

Stalowa zbroja, bia³a szarfa, z³ota bu³awa. Kotara w tle br¹zowoczerwona.
Wed³ug dyspozycji Stanis³awa Augusta dla Bacciarellego z 22 lipca 1781 portret mia³ byæ 

wzorowany na rycinie („Christophe Radziwil – Estampe”); w galerii Stanis³awa Augusta nie 
by³o malarskiego wizerunku.

W powojennej literaturze (Kat. Wilanów 1967, nr 329, Chyczewska 1970, nr 112) b³êdnie 
publikowany jako wizerunek Krzysztofa Miko³aja Radziwi³³a zw. Piorun (1547-1603), ojca 
Krzysztofa. Od 1781 portretowany okreœlany by³ jako Krzysztof Radziwi³³, zgodnie z dyspozycj¹ 
w³asnorêcznie spisan¹ przez Stanis³awa Augusta, gdzie przy nazwiskach proponowanych po-
staci podane s¹ daty œmierci (*Portrety 1781, k. 81; Rottermund 1989, s. 128, il. 76). Podobnie 
jednoznacznie wynika to z treœci napisu na tablicy pod obrazem (Chyczewska 1970, nr 112, 
mylnie podaje, ¿e data ta umieszczona jest na odwrocie blachy).

Mimo dok³adnej wskazówki króla, który z Radziwi³³ów ma byæ przedstawiony, Bacciarel-
li pos³u¿y³ siê niew³aœciwym wzorem ikonograficznym (podobnie jak w wypadku portretów 
z Pokoju Marmurowego � nr kat. 20, 26). Konwencjonalne rysy twarzy nie zdradzaj¹ cech 
portretowych, nie przypominaj¹ ani Krzysztofa Miko³aja, ani jego syna Krzysztofa; wyró¿nia-
j¹cym szczegó³em jest d³uga broda, charakterystyczna dla mody z 2. po³. XVI w. Zapewne 
Bacciarelli omy³kowo wzi¹³ za wzór wizerunek któregoœ z wczeœniejszych Radziwi³³ów 
(np. Miko³aja zw. Rudym, por. Kat. BN, t. 4, 1994, nr 4438, lub Jerzego zw. Herkulesem 
Litewskim, Muz. Sztuki w Miñsku, nr inw. Z¯-140, albo jego graficzn¹ wersjê autorstwa 
Hersza Leybowicza, Kat. BN, t. 4, 1994, nr 4383). Najbardziej popularny i powszechnie ko-
piowany wizerunek Krzysztofa Radziwi³³a, miedzioryt Willema Delffa wed³ug Michiela van 
Miereveldta (Hollstein-Dutch, t. 5, 1951, s. 211), przedstawia go z krótko przyciêt¹ brod¹ nie-
zacieraj¹c¹ linii twarzy i z du¿ymi, podkrêconymi w¹sami.

Napis na tablicy nad obrazem: CHRIST: RADZIWI£ + MDCXL.

 49 Portret Andrzeja Olszowskiego
nr inw. ZKW/3405
blacha miedziana, 88,5x71 cm (owal)
na odwrocie napis: Andrzej Olszowski Prymas/ Syn Waleryana Kaszte: Spicimirs: i Zofii 
Duninow=/ny. M³odsze lata przepêdziwszy na Naukach we W³o=/szech po ró¿nych pomniey-
szych Stopniach wyniesiony od/ Jana Kazimierza na Biskupstwo Che³minskie i Podkanc=/
lerstwo Koronne. Sprawowa³ oba urzêdy ze S³aw¹ nauki/ rostropnosci i statku. Pomóg³ do 
zaspokoienia konfederacyi/ ¯o³nierskiey Litewskiey. Wys³any do Frankfortu na Seym/ Niemiec-
ki podczas Elekcyi Leopolda, wyiedna³ wyiscie woisk/ niemieckich z Polski. Wydan¹ K¿k¹ 
Censura candidatorum/ wiele do Elekcyi Micha³a Króla pomóg³, którego te¿ o¿e/nienie 
z Eleonor¹ Austryaczk¹ sprawi³. Niemniey dopo=/móg³ Królowi Janowi do Korony od Któ-
rego potym na/ stopniu Prymasa wyniesionym zosta³. umar³ R 1677/ dnia 29 Sierpnia 
w Gdañsku. Bacciarelli Pinxit 1782

Andrzej Olszowski h. Prus II (1621-1677), biskup che³miñski 1661, podkanclerzy koronny 1666, arcybiskup 
gnieŸnieñski i prymas 1677.

Bacciarelli



 

Purpurowa mozzetta, z³oty krzy¿.
Wed³ug dyspozycji Stanis³awa Augusta 

dla Bacciarellego z 22 lipca 1781 portret mia³ 
byæ wzorowany na pierwowzorze malarskim 
(„Olszowski Primat – Portrait”). Bacciarelli 
wzorowa³ siê na portrecie ca³opostaciowym, 
przypisywanym przez T. Dobrowolskiego 
Janowi Aleksandrowi Triciuszowi, datowa-
nym na 1677 (Dobrowolski 1948, s. 137, repr. 
101), znajduj¹cym siê dzisiaj w zbiorach Muz. 
UJ (nr inw. 2031, p³., 245x140 cm), lub na 
którymœ z jego powtórzeñ, którym równie¿ 
móg³ byæ portret wymieniony w katalogu 
galerii Stanis³awa Augusta z 1783 (*Kat. gal. 
S.A. 1783, k. 90, nr 14: Primat Olszewski).

Napis na tablicy nad obrazem: AND: 
OLSZOWSKI + MDCLXXVII.

W inwentarzu spuœcizny Bacciarellego 
(*Specyfikacja malowañ 1818, poz. 156) 
odnotowany jest obraz „Andrzej Olszowski 
Kardyna³ na miedzi”; odziedziczy³a go Anna 
Bacciarelli, córka malarza (Z. Bacciarelli-
-Dereszowa w: Suchodolska, Kaczanowska 
1971, s. 71, 76; Bacciarelli 1996, s. 179). By³a 
to zapewne pierwsza, odrzucona wersja 
portretu do Sali Rycerskiej. 

Powtórzenia:
 49/1 kopia lub replika autorska, blacha miedziana, 88,8x70,8 cm, wymieniona w katalogu galerii Stanis³awa 

Augusta z 1795 jako: „Portrait du Primat Olszewski”, „d’après Ml Bacciarelli” (*Kat. gal. S.A. 1795, 
nr 2157; Chyczewska 1971, nr 118; Mañkowski 1932, nr 2157, s. 443 przytacza napis na odwrocie – iden-
tyczny jak na ZKW/3405); obraz w³¹czony do masy spadkowej po Stanis³awie Auguœcie, notowany 
w Ÿród³ach do 1819, przed II wojn¹ w Pañstwowych Zbiorach Sztuki w Warszawie, zaginiony. 

 50 Portret Marcina Kromera
nr inw. ZKW/3404
blacha miedziana, 88,5x71 cm (owal)
na odwrocie napis: Marcin Kromer/ naprzód Koadyutor potym Biskup Warmiñski urodzi³ siê 
w Bie=/czu ze Slachetnych rodziców. wydoskonalony w naukach w Kra=/kowie i innych zagra-
nicznych Akademiiach, by³ Sekretarzem u/ Choinskiego i Gamrata Bisk: Krak: Zygmunt August 
prze³o¿y³ go/ nad Archivum Koronnym, z Którego zrzod³a history¹ powszechn¹ Na=/rodu swo-
iego wyczerpn¹³. Od tegoz Króla pos³any do Niemiec do dwo=/ru Ferdynanda I. Cesarza, urz¹d 
pos³a przez lat Kilka ze S³aw¹ spra=/wowa³. Dzie³a iego drukowane wielki mu szacunek u swo-
ich i obcych zied=/na³y. umar³ w R. 1589 dnia 23 marca wieku swoiego Roku 77. Bacciarelli 
pinxit 1782

Marcin Kromer h. w³asnego (1512-1589), biskup warmiñski 1579, pisarz, historyk, autor kroniki.

ZKW/3405

Bacciarelli



 

Fioletowa mozzetta na czerwonym spodzie, 
nakrycie g³owy w kolorze br¹zowym.

Wed³ug dyspozycji Stanis³awa Augusta dla 
Bacciarellego z 22 lipca 1781 portret mia³ 
ukazywaæ Kromera jako biskupa i historyka 
(„Kromer – Eveque historien”); w tym wypad-
ku rodzaj pierwowzoru nie zosta³ wskazany 
przez króla; w galerii nie by³o malowanego 
portretu Kromera i zapewne tak¿e ryciny.

Napis na tablicy nad obrazem: MART: 
CROMERUS + MDLXXXIX.

Powtórzenia:
 50/1 kopia pêdzla malarza wileñskiego z prze³omu XVIII i XIX w., w zmniejszonym kadrze, MNW (nr inw. 

MP 3644; p³., 49x39 cm) z serii portretów s³awnych osobistoœci z galerii ks. Józefa Konstantego Bogu-
s³awskiego w Wilnie (na temat serii zob. M. Ochnio w: Warszawa/Wilno 2000, s. 283);

 50/2 kopia Micha³a Stachowicza, ok. 1819, Pa³ac Biskupów w Krakowie, tzw. Pokój królewski (p³., 99,5x75 
cm; z dawnego wystroju Gabinetu Historycznego urz¹dzonego przez Jana Paw³a Woronicza w latach 
1819-1821; fot. z dokumentacji Pa³acu Biskupów w Krakowie w Zb. Fot. IS PAN, nr neg. 158609);

 50/3 miedzioryt Jana Ligbera, ilustracja do Historii narodu polskiego A. Naruszewicza, wyd. 1804 (Chyczewska 
1963, nr 26; Kat. BN, t. 2, 1992, nr 2713);

 50/4 litografia Ludwika Horwarta, 1829 (Kat. BN, t. 2, 1992, nr 2712);

 50/5 litografia w „Tygodniku Ilustrowanym” z 1889 (Kat. BN, t. 2, 1992, nr 2715).

 51 Portret Marcina K¹tskiego
nr inw. ZKW/3406
blacha miedziana, 88,5x71 cm (owal)

Marcin K¹tski h. Brochwicz (1635-1710), genera³ artylerii 1667, dowódca i organizator artylerii polskiej, woje-
woda kijowski 1684, uczestnik bitwy pod Wiedniem 1683.

Bia³a szarfa, ¿abot przewi¹zany czerwon¹ wst¹¿k¹.
Wed³ug dyspozycji Stanis³awa Augusta dla Bacciarellego portret mia³ byæ wzorowany 

na wizerunku malarskim („K¹cki-Portrait”). Jedno z niewielu przedstawieñ z tej serii, dla któ-
rego mo¿na wskazaæ bezpoœredni pierwowzór – obraz uznany przez B. Steinborn 
za dzie³o Daniela Schultza, datowany na lata 1665-1668 (Muz. w Wilanowie, nr inw. 1680 Wil.; 
Steinborn 2004, nr 17). W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1783 wymienione s¹ dwa 
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portrety K¹tskiego, w tym jeden o w¹tpliwej 
identyfikacji (*Kat. gal. S.A. 1783, nr 533: 
„de K¹cki costume ancien” – zapewne nie-
prawid³owe okreœlenie portretowanego, 
w póŸniejszych wersjach pod tym numerem 
portret Denhoffa, oraz k. 87, nr 17: „Koncki”).

Napis na tablicy nad obrazem: MARTI-
NUS K¥CKI + MDCCX.

ZKW/3406

Historia: galeria Stanis³awa Augusta (bez numeracji 
katalogu), ZK, Sala Rycerska, zawieszone 1786; 
po 1798 w³asnoœæ ksiêcia Józefa Poniatowskiego; 
4 kwietnia 1809 kupione od niego przez Fryderyka 
Augusta, ksiêcia warszawskiego; 1815 przesz³y na w³asnoœæ 
cara Aleksandra I jako króla polskiego; w lipcu 1832 
w ramach represji po powstaniu listopadowym wywiezione 
przez Rosjan do Moskwy, do Oru¿ejnoj Pa³aty na Kremlu 
(nr inw. 3845-3854); 1840 nr kat. 45 (portret Kopernika) 
sprzedany do G³ównego Obserwatorium Akademii Nauk 
w Petersburgu; w marcu 1922 rewindykowane na mocy 
traktatu ryskiego (bez nr. kat. 45), w³¹czone do Zbiorów 
Pañstwowych RP, ZK (nr inw. 01903-01911), 
po konserwacji, w tym samym roku zawieszone w Sali 
Rycerskiej; 1927 rewindykowany nr kat. 45, w³¹czony 
do Zbiorów Pañstwowych RP (nr inw. 1843), 
1930 przekazany ZK (nr inw. 01146), zawieszony w Sali 
Rycerskiej; po 17 wrzeœnia 1939 wszystkie portrety 
ewakuowane do MNW (nr MN/Z 95-102); wywiezione 
przez Niemców; 1945 rewindykowane (transport 
z nieustalonej miejscowoœci; skrzynia wypakowana 1948; 
nr rew. 5030-5039), w³¹czone do zbiorów MNW 
(nr inw. 130744-130753), wisia³y w Pa³acu w Wilanowie, 
1974 w £azienkach; 1982 depozyt MNW w ZK; w czerwcu 
i lipcu 1984 zamontowane w zrekonstruowanej Sali 
Rycerskiej; 1993 w³asnoœæ ZK.

ród³a: Fortia de Piles, Boiseglin de Kerdu 1792/1963, 
s. 679 (ZK, Sala Rycerska: „10 medalionów malowanych 
przedstawia wybitnych Polaków”); *Inw. ZK 1793, s. 3; 
*Kat. gal. S.A. 1793 (bez numeracji katalogu, po numerze 
2226: „Marcel de Bacciarelli..., Portrait sur cuivre de Jean 
Tarnowski, de Roman Sanguszko, de Jean Charles 
Chodkiewicz, de Nicolaus Copernik, de Stanislas Hosius, 

de Revera Potocki, de Chretien Radzivill, de André 
Olszewski, de Martin Kromer, de Martin K¹cki”); *Brulion 
kat. gal. S.A. przed 1795, k. 164 (bez numeracji katalogu); 
*Kat. gal. S.A. 1795, k. 140 (bez numeracji katalogu, po 
numerze 2249); *Inw. ZK 1797, s. 10-11; *Inw. S.A. 1799, 
s. 469; *Tableaux Historiques 1807, k. 61v-63 (w Sali 
Rycerskiej, „Christoph Radziwill, grand général de 
Lithuanie sous Sigismond I, – Revera Potocki, Grand 
Général de la Couronne sous Jean Casimir, – Le Cardinal 
Hosius, Président au Concile de Trente sous Bathory, 
– Copernic, Chancine de Varmie, astronome sous 
Sigismond I, – Roman Sanguszko, Grand Général de 
Lithuanie sous Sigismond III, – Jean Tarnowski, guerrier, 
castellan de Cracovie sous Sigismond I, – Martin K¹cki, 
Général d’artillerie sous Auguste II, – Kromer Év˜que de 
Warmie, historien sous Etienne Bathory, – André 
Olszewski, Grand Chancelier de la Couronne sous Jean 
Casimir”); *Inw. ZK 1808, s. 150-151 (w Sali Rycerskiej); 
*Acta Commisionis-Schloss 1808, f. 7; *Acta Camerae-
-Schloss 1809; *Pismo z 19 czerwca 1832; *Pismo 
z 12 lipca 1932; *Pismo z 2 sierpnia 1832; *Prot. 
rewindykacji 1921-1924, nr prot. 335 (11 marca 1922; 
9 portretów, bez nr. kat. 45); *Spis Tretera 1924, k. 14 
(bez nr. kat. 45); *Spis Brokla 1922, poz. 69-77 
(bez nr. kat. 45); *Inw. PZS 1919-1939, nr 1843 
(dot. nr. kat. 45, zapis, ¿e rewindykowany 1927, 1930 
przekazany do ZK, nadany nr inw. 1146); *Spis 
Batowskiego 1939/1940, poz. 95-102; *Prot. rewindykacji 
1945-1951, t. 7, s. 20-21, nr 5030-5039.

Literatura: Go³êbiowski 1827, s. 121; Ciampi 1830, s. 84, 
nr 86-95; Glücksberg 1832, s. 4-5; Rastawiecki, t. 1, 1850, 
s. 27, nr 32-41; Kraszewski 1858, t. 5, s. 62-64, 66, 67; 
Opis Oru¿ejnoj Pa³aty 1884, s. 235, nr 3847-3854;  
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 52- Seria obrazów historycznych z Sali Rycerskiej
 -57 Zamku Królewskiego w Warszawie

Seria szeœciu obrazów historycznych wraz z dziesiêcioma owalnymi portretami s³awnych 
Polaków (� nr kat. 42-51) stanowi³a wa¿ny element programu ideowego Sali Rycerskiej 
(Przedpokój Senatorski w Apartamencie Wielkim) w Zamku Warszawskim. Doboru tematów 
dokona³ Stanis³aw August z pomoc¹ Adama Naruszewicza, autora wydawanej w latach 
1780-1786 Historii narodu polskiego (zob. Naruszewicz/1860). W intencji króla tema-
ty z polskiej historii mia³y ilustrowaæ jego wizjê odnowy i reform pañstwa (Rottermund 
1989, s. 134).

Obrazy powsta³y w latach 1783-1786. Od ok. 1782 Bacciarelli rozpocz¹³ malowanie szki-
ców do poszczególnych kompozycji (Chyczewska 1973, s. 81); szkice te s¹ zapisem wstêp-
nych pomys³ów i ró¿ni¹ siê od zrealizowanych obrazów, zw³aszcza w wypadku Kazimierza 
Wielkiego i Odsieczy Wiednia (seria szeœciu szkiców, przechowywana w MNP jako depozyt 
Feliksa Miel¿yñskiego, nr inw. Dep. 1576-1602, � nr kat. 52/1, 53/5, 54/2, 55/1, 56/2, 57/3). 
We w³asnorêcznie sporz¹dzonej przez Stanis³awa Augusta instrukcji dla Bacciarellego (*Su-
jets des Tableaux ok. 1783, k. 67-69; zob. Chyczewska 1970, s. 79-80; Rottermund 1989, 
s. 130, przyp. 92) wymienione zosta³y: „1. La battaile de Vienne, 2. L‘Investiture de Prusse, 
3. Casimir le Grand recevant les suppliques des paysans et ordonnant la réparation des 
Villes, après avoir fuit la première rédaction des Lois, 4. Vladislas Jagellon fondant l’Acca-
démie de Cracovie, 5. L’Union de la Lithuanie à la Pologne par Sigismond Auguste, 
6. La Paix de Chotzim” (k. 67), po czym nastêpuj¹ opisy kompozycji obrazów, kolejno –  Ka-
zimierz Wielki (k. 67), Unia lubelska (k. 67-68), Nadanie przywilejów Akademii (k. 68), Pokój 
chocimski (k. 69). Z uwagi króla: „Les idées pour le deux premiers sont déjà connues” wyni-
ka, ¿e najwczeœniej powsta³a koncepcja Odsieczy Wiednia i Ho³du pruskiego. Jednak na 
projekcie architektonicznym J. Ch. Kamsetzera z 1783 (Gab. Ryc. BUW, Zb. Król. T. 189, 
nr 15) widoczne s¹ obrazy: Odsiecz Wiednia, Unia lubelska, Nadanie przywilejów Akademii 
Krakowskiej, z czego mo¿na wnioskowaæ, ¿e Bacciarelli rozpocz¹³ pracê od szkiców do tych 
w³aœnie kompozycji (Rottermund 1989, s. 130). Do instrukcji króla do³¹czono materia³y hi-
storyczne (k. 71-78), przygotowane zapewne przez A. Naruszewicza, odnosz¹ce siê do te-
matów trzech obrazów, zawieraj¹ce wypisy z kronik W. Kad³ubka, J. D³ugosza, M. Bielskiego 
oraz z Volumina Legum: Kazimierz... (Kad³ubek, D³ugosz), Nadanie przywilejów Akademii 
(D³ugosz), Ho³d pruski (Volumina Legum, Bielski, D³ugosz). 

Otwarcie Sali Rycerskiej nast¹pi³o 25 listopada 1786, wiêc obrazy do tego czasu by³y ukoñ-
czone i umieszczone w sali. Wtedy równie¿ umieszczono na ramach nad obrazami tablice 
z objaœnieniami scen; teksty ustalone by³y przez króla ju¿ w 1781 (*Projekty dekoracji Sali 
Rycerskiej 1781, k. 89).

Przedstawienia królów nawi¹zuj¹ w znacznym stopniu do wczeœniej wykonanego przez 
Bacciarellego pocztu z Pokoju Marmurowego. Wiêkszoœæ wizerunków postaci historycznych jest 
imaginacyjna, nawi¹zania do ikonografii przedstawianych osób s¹ niewielkie. Wyj¹tki od tej 
zasady s¹ sporadyczne (� nr kat. 56). Wœród postaci drugoplanowych szukano kryptoportretów 

Fournier-Sarlovèze 1907, s. 10; Treter 1923, s. 786, 788 
(bez nr. kat. 45); Król 1926, s. 31-32 (bez nr. kat. 45); 
Przewodnik po Zamku 1930, s. 23-25; Mañkowski 1932, 
nr 2249 h-r i s. 170-171; Brokl 1936, s. 49-50; 
Kat. Wilanów 1967, s. 289-296, nr 322-333; 

Chyczewska 1970, nr 106-115; Chyczewska 1973, s. 33, 
80-81; Kat. MNW 1975, nr 72-81; Steinborn 1987, 
s. 29-30; Rottermund 1989, s. 125-132.

 H.M.
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osób z otoczenia Stanis³awa Augusta. Twarze sprawiaj¹ niekiedy wra¿enie ujêæ portretowych, 
ale jest to zapewne wynik malowania niektórych postaci z ¿ywego modela. Przedstawione 
identyfikacje traktowane s¹ jako hipotezy, nie znajduj¹ bowiem dostatecznego uzasadnienia 
w postaci wyraŸnego podobieñstwa do innych wizerunków domniemanych modeli ani te¿ 
potwierdzenia w Ÿród³ach. Tu równie¿ istniej¹ wyj¹tki (� nr kat. 52 i 53).

Jesieni¹ 1796 Bacciarelli wykona³ na polecenie przebywaj¹cego w Grodnie Stanis³awa 
Augusta ma³e repliki obrazów z Sali Rycerskiej; zachowa³a siê obfita korespondencja dotycz¹-
ca tego zamówienia (� nr kat. 52/5, 53/9, 54/6, 55/4, 56/5, 57/15); wed³ug trzech z tych replik 
malowane by³y bardzo niskiej klasy, dziewiêtnastowieczne kopie znajduj¹ce siê dziœ w Bibl. 
Kórnickiej PAN (� nr kat. 52/8, 53/14, 55/7) ze zbiorów Dzia³yñskich. Cztery zmniejszone kopie 
obrazów historycznych z Sali Rycerskiej, namalowane w 1819 przez Micha³a Stachowicza 
(� nr kat. 52/6, 53/13, 55/6, 56/8), stanowi³y czêœæ wystroju malarskiego Gabinetu Historycz-
nego urz¹dzonego przez Jana Paw³a Woronicza w latach 1819-1821 w Pa³acu Biskupów 
w Krakowie (por. Ro¿ek 1974, s. 35-40; Brusewicz 1992).

Numeracja 2249a-g, wystêpuj¹ca w edycji katalogu galerii Stanis³awa Augusta (Mañkowski 
1932), zosta³a wprowadzona przez T. Mañkowskiego, obrazy we wczeœniejszych katalogach 
galerii nie s¹ opatrzone ¿adnymi numerami.

 52 Kazimierz Wielki s³uchaj¹cy próœb ch³opów
nr inw. ZKW/3361
p³ótno, 332x300 cm

Król w z³ocistej szacie, czerwonym p³aszczu podbitym futrem gronostajowym, na szyi na ³añ-
cuchu medalion z przedstawieniem stoj¹cej postaci. Po lewej dostojnik w b³êkitnym ¿upanie 
i czerwonym p³aszczu z jasnym futrem trzyma ksiêgê z napisem na grzbiecie Statuta Casimiri 
Regis. Po prawej klêcz¹cy ch³opi i mê¿czyzna w brunatnym ubiorze o kroju sukmany z czer-
wonym pasem i niebiesk¹ pelerynk¹. Po prawej stoj¹cy rycerz w zbroi i lamparciej skórze, 
z tarcz¹, na której widoczny Orze³ Bia³y i Lew (zapewne niedok³adnie przedstawiony herb Rusi 
– aluzja do przy³¹czenia Rusi Halickiej po 1340). G³owa Kazimierza wzorowana jest na wize-
runku z Pokoju Marmurowego.

W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795: „Casimir le Grand recevant les suppliques 
des paysans et ordonnant la réparation des Villes”. Nad obrazem tablica z napisem: LEGES 
CASIMIRI MAGNI. A. MCCCXLVII.

Kazimierz Wielki dokona³ pierwszej kodyfikacji praw w Polsce na zjeŸdzie w Wiœlicy w 1347. 
Z tekstu tablicy nad obrazem wynika, ¿e jest to przedstawienie tego zjazdu. Materia³y do³¹czo-
ne do królewskiej instrukcji (*Sujets des Tableaux ok. 1783) i okreœlenie w katalogu galerii 
dowodz¹ jednak, ¿e przedstawienie odnosi siê do ca³ego okresu rz¹dów Kazimierza Wielkiego, 
ilustruj¹c najczêœciej podkreœlane w pisarstwie historycznym aspekty jego panowania: „demo-
kratyczny” stosunek w³adcy do poddanych i jego zas³ugi dla rozwoju ruchu budowlanego 
i miast.

Wed³ug wskazówek Stanis³awa Augusta (*Sujets des Tableaux ok. 1783, k. 71-72) i w mate-
ria³ach do³¹czonych koncepcja obrazu w du¿ej mierze oparta na kronice D³ugosza (ksiêga 9), 
a zw³aszcza na umieszczonej na koñcu pochwale rz¹dów Kazimierza Wielkiego, oraz 
na podobnym omówieniu w przygotowywanej do druku Historii narodu polskiego Adama 
Naruszewicza (Naruszewicz/1860, t. 5, s. 80-174).
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Grupa klêcz¹cych przed królem ch³opów jest nawi¹zaniem do utrwalonej w tradycji hi-
storycznej opinii o Kazimierzu Wielkim jako w³adcy ³askawym dla poddanych ni¿szego stanu, 
których broni³ przed samowol¹ mo¿nych i dopuszcza³ bezpoœrednio przed swoje oblicze. 
W g³êbi po prawej widoczny zamek w rusztowaniach, odniesienie do dzia³alnoœci fundatorskiej 
króla i wzmo¿onej w okresie jego rz¹dów aktywnoœci budowlanej w Polsce.

W instrukcji Stanis³awa Augusta (*Sujets des Tableaux ok. 1783) brak wskazówek dla 
malarza co do umieszczenia na obrazie konkretnych postaci historycznych (otaczaj¹cy Kazi-
mierza Wielkiego dostojnicy okreœlani s¹ jako „Ministres”) czy te¿ portretów osób wspó³cze-
snych.

ZKW/3361

Bacciarelli



 

Próbowano identyfikowaæ niektóre postaci; B. Steinborn (1987, s. 32-33) okreœla œwieckie-
go dostojnika stoj¹cego na lewo od króla jako kanclerza krakowskiego, Jana Suchegowilka 
Strzeleckiego, doradcê królewskiego w sprawach statutów, klêcz¹cego na pierwszym planie 
mê¿czyznê – jako Antoniosa, biskupa za³o¿onej przez króla metropolii w Haliczu (jego ubiór 
okreœla Steinborn jako strój podró¿ny mnichów prawos³awnych), kobietê przedstawion¹ pro-
filem – jako Esterê, kochankê Kazimierza Wielkiego.

W postaciach dopatrywano siê tak¿e kryptoportretów osób z otoczenia Stanis³awa Augusta. 
A. Chyczewska (1973, s. 85) uwa¿a, ¿e kobieta ukazana profilem – to Helena Radziwi³³owa, 
Z. Batowski uwa¿a j¹ za Katarzynê Gattai-Tomatisow¹ (*Materia³y Batowskiego, f. 4, k. 144); 
klêcz¹ca przed ni¹ kobieta – to Maria z Czartoryskich Wirtemberska (ur. 1768, podobna jako-
by do portretu pêdzla H. F. Fügera; zob. Chyczewska 1973, s. 85).

Obraz datowany przez Chyczewsk¹ na 1785-1786 (Chyczewska 1970, nr 128).
Pierwotnie, wg wskazówek Stanis³awa Augusta, kompozycja mia³a ukazywaæ Kazimierza 

siedz¹cego na tronie, widocznego na wprost, po lewej jeden z urzêdników z ksiêg¹ statutów, 
po prawej drugi – z planem miasta (*Sujets des Tableaux ok. 1783, k. 67); kompozycjê tê re-
alizuje szkic ze zbiorów Miel¿yñskich (� nr kat. 52/1).

Szkice i powtórzenia:
 52/1 autorski szkic olejny, 1782-83, depozyt Feliksa Miel¿yñskiego w MNP (nr inw. Dep. 1576, p³., 55x44 cm); 

nabyty ok. 1790-1799 przez Maksymiliana Miel¿yñskiego do pa³acu w Paw³owicach (Ostrowska-Kêb³ow-
ska 1967, s. 236), gdzie pozostawa³ do II wojny, 1944-2001 zbiory MNP (nr inw. Mp. 3), ró¿ny od obra-
zu z Sali Rycerskiej: król w centrum kompozycji, siedz¹cy, inne postaci w tle (Chyczewska 1970, 
nr 131a; Suchocka 2005, nr 44, jako pochodz¹cy z Kopaszewa);

 52/2 autorski (?) szkic olejny (p³., 55x44 cm; Chyczewska 1970, s. 81); obecne miejsce przechowywania nie-
ustalone, d. w³asnoœæ Ch³apowskich w Kopaszewie; nie by³ najpewniej to¿samy ze szkicem ze zbiorów 
Miel¿yñskich (� nr kat. 52/1), bowiem notowany jako w³asnoœæ Ch³apowskich przez J. Bo³oza-Antonie-
wicza (1894, nr 159), E. Chwalewika (t. 1, 1926, s. 170) i T. Mañkowskiego (1932, przyp. przy nr. 2249b) 
w tym samym czasie, kiedy szkic Miel¿yñskich notowany by³ w Paw³owicach;

 52/3-4 dwa autorskie szkice olejne, wymienione w inwentarzu spuœcizny Bacciarellego (*Specyfikacja malowañ 
1818, poz. 38: „Szkic, Kazimierz W. nadaie prawa Ch³opom”, poz. 39: „szkic to samo... Malowane przez 
Marcella Bacciarelli”), pierwszy odziedziczony przez m³odszego syna Bacciarellego, Franciszka, drugi 
przez wnuczki malarza, córki Marii z Bacciarellich Wilczewskiej (Suchodolska-Kaczanowska 1971, s. 68, 
74; Bacciarelli 1996, s. 181); byæ mo¿e jeden z nich to¿samy z 52/2;

 52/5 autorska zmniejszona replika obrazu, 1796, MNK (nr inw. MNK II-a-200, p³., 66,5x52; Chyczewska 1970, 
nr 133a); nieco zmienione upozowanie postaci i elementy t³a, datowanie poœwiadczone Ÿród³owo 
(*List S.A. do Bacc. 26 wrzeœnia 1796; *List Bacc. do S.A. 5 paŸdziernika 1796; *List S.A. do Bacc. 
11 paŸdziernika 1796; *List Bacc. do S.A. 15 paŸdziernika 1796);

 52/6 zmniejszona kopia obrazu, Micha³ Stachowicz, 1819, Pa³ac Biskupów w Krakowie, sala konferencyjna 
(p³., 100x120 cm; z dawnego wystroju malarskiego Gabinetu Historycznego urz¹dzonego przez Jana 
Paw³a Woronicza w latach 1819-1821; fot. z dokumentacji Pa³acu Biskupów w Krakowie w Zb. Fot. 
IS PAN, nr neg. 158418; Brusewicz 1992, s. 272 i il. 2);

 52/7 miniatura S. Marsza³kiewicza, 1819 na wystawie w salach Uniwersytetu Królewsko-Warszawskiego (Ko-
zakiewicz 1952, s. 7, 389);

 52/8 zmniejszona kopia, niskiej klasy, ok. po³. XIX w., wykonana wg repliki z 1796 (� nr kat. 52/5), Bibl. 
Kórnicka PAN (nr inw. MK 3452, ol., papier naklejony na p³ótno, 65,5x50,2 cm, 1872 kupiona 
od Ignacego Polkowskiego, przez Dzia³yñskich, do Kórnika; Chyczewska 1970, nr 135a; Dolczewska 
2004, s. 89).
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 53 Nadanie przywilejów Akademii Krakowskiej przez W³adys³awa Jagie³³ê
nr inw. ZKW/3412
p³ótno, 338x276 cm

Król w p³aszczu w odcieniu cynobrowej czerwieni. Klêcz¹cy przed nim mê¿czyzna w ciemno-
czerwonej szacie odbiera z r¹k króla dokument erekcyjny z pieczêci¹ majestatyczn¹ Jagie³³y, 
przedstawiaj¹c¹ w³adcê na tronie w otoczeniu tarcz z herbami miast; tekst na dokumencie 

ZKW/3412

Bacciarelli



 

obecnie nieczytelny. Mê¿czyzna po prawej w p³aszczu ciemnob³êkitnym z gronostajowym 
ko³nierzem, z ksiêg¹, w której napis czêœciowo czytelny: Privilegiu/ Vladis/ errectionis(?) et 
innaugura/tionis. Studiorum (?)/... gusa Cracoviensis/ Anno Domini/... Wygl¹d Jagie³³y wzorowa-
ny na wizerunku króla z Pokoju Marmurowego (� nr kat. 19).

W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795: „Vladislas Jagello fondant l’Académie 
de Cracovie”; na ramie tablica z napisem: ACAD: CRAC: INSTITUTA A. MCCCC.

W dniach 22-26 lipca 1400 w Krakowie król W³adys³aw Jagie³³o, wype³niaj¹c wolê zmar-
³ej królowej Jadwigi, odnowi³ i uposa¿y³ Akademiê Krakowsk¹ za³o¿on¹ w 1364 przez Ka-
zimierza Wielkiego. 26 lipca wydano przywilej erekcyjny i zainaugurowano dzia³alnoœæ 
naukow¹.

Wed³ug zaleceñ Stanis³awa Augusta obraz ma charakter historyczno-alegoryczny: siedz¹cy 
na tronie Jagie³³o wrêcza nominacje profesorom Akademii („Membres de l’Université avec 
leurs habits d’Office recevant du Roy la Charte de leur etablissement”). Klêcz¹cy mê¿czyzna 
okreœlany jest jako biskup krakowski Piotr Wisz Radoliñski, kanclerz Akademii (Chyczewska 
1973, s. 83; Steinborn 1987, s. 33-34), mê¿czyzna po prawej w b³êkitnym p³aszczu – jako Sta-
nis³aw ze Skalbmierza, pierwszy rektor Akademii (Steinborn 1987, s. 33-34). Postaci muz 
mia³yby reprezentowaæ nauki wyk³adane na Akademii (w materia³ach do³¹czonych, za D³ugo-
szem, podane fakultety sztuk wyzwolonych i teologii oraz prawniczy i medyczny), jednak¿e 
przedstawione zosta³y: Astronomia, Poezja i Historia. Powy¿ej, wœród ob³oków, postaæ bogini 
m¹droœci Minerwy, jak s³usznie zauwa¿y³a A. Chyczewska, upozowana podobnie jak w mie-
dziorycie nieznanego autora (Chyczewska 1973, il. 26), w jej rysach dopatrywano siê podo-
bieñstwa do Heleny Radziwi³³owej, a tak¿e do Katarzyny II (Chyczewska 1973, s. 84). Urania 
(Astronomia) – to kryptoportret Izabeli Czartoryskiej; Erato (Poezja) – Heleny Radziwi³³owej; 
Klio (Historia) – p. Rudnickiej, modelki Bacciarellego. Uwagi dotycz¹ce modelek zawarte 
w korespondencji króla z Bacciarellim od 4 wrzeœnia do 3 listopada 1784 (*List S.A. do Bacc. 
4 wrzeœnia 1784; *List Bacc. do S.A. 6 wrzeœnia 1784; *List S.A. do Bacc. 14 wrzeœnia 1784; 
*List Bacc. do S.A. 18 wrzeœnia 1784; *List S.A. do Bacc. 24 wrzeœnia 1784; *List Bacc. do S.A. 
28 wrzeœnia 1784; *List S.A. do Bacc. 2 paŸdziernika 1784; *List Bacc. do S.A. 6 paŸdziernika 
1784; *List Bacc. do S.A. 16 paŸdziernika 1784; *List Bacc. do S.A. 3 listopada 1784), gdzie 
wymieniane s¹ nazwiska zaproszonych modelek: Heleny Radziwi³³owej, Izabeli Czartoryskiej, 
jej córki Marii, modelki Bacciarellego, Rudnickiej, a tak¿e Princesse Palatine de Wolhynia (za-
pewne Anna z Pruszyñskich Sanguszkowa, od 1780 ¿ona Hieronima Janusza Sanguszki, ostat-
niego wojewody wo³yñskiego; *List S.A. do Bacc. 24 wrzeœnia 1784, k. 18) i Princesse Lubo-
mirska (zapewne Izabela z Czartoryskich Lubomirska; tam¿e). Brak jednoznacznych okreœleñ, 
do której postaci maj¹ pozowaæ poszczególne modelki, np. H. Radziwi³³owa mia³a pozowaæ 
do postaci Minerwy, ale równie¿ do Poezji, zatem nie mo¿na stwierdziæ, ¿e którekolwiek przed-
stawienie jest portretem konkretnej osoby. S¹ to raczej przedstawienia zawieraj¹ce elementy 
portretowe inspirowane wygl¹dem wymienionych dam.

Po lewej za tronem Jagie³³y dwóch szlachciców ubranych w stroje osiemnastowieczne. 
Aktualizacja kostiumowa i „personalna” mo¿e byæ aluzj¹ do reform Akademii Krakowskiej 
przeprowadzonych przez Hugona Ko³³¹taja w 1777 (Chyczewska 1973, s. 85).

Chyczewska datuje powstanie obrazu na 1784 (Chyczewska 1973, s. 81). Podstaw¹ dato-
wania jest przytoczona korespondencja Bacciarellego z królem, z której wynika, ¿e na pocz¹t-
ku wrzeœnia prace nad obrazem ju¿ trwa³y. Zamieszczona w liœcie z 3 listopada 1784 informa-
cja o „gotowych” postaciach profesorów pozwala przypuszczaæ, ¿e obraz zosta³ ukoñczony 
w listopadzie lub grudniu 1784 (por. te¿ *Materia³y Batowskiego, f. 4, s. 133).

Pierwotna koncepcja ukazywa³a Jagie³³ê w ujêciu profilowym, poœrodku dwie muzy, Urania 
i Erato, obok tronu Minerwa, Klio w lewym dolnym rogu: taka kompozycja w przygotowawczym 
szkicu ze zbiorów Miel¿yñskich w MNP (� nr kat. 53/5).
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Szkice i powtórzenia:
 53/1 autorskie rysunkowe studium postaci Jagie³³y, MNW (nr inw. Rys. Pol. 10690, kredka, papier, 50,5x32,6 cm; 

Suchodolska, Kaczanowska 1971, nr 66); monarcha bez korony i zarostu, jak w przygotowawczym 
szkicu olejnym w MNP (� nr kat. 53/5) – jest to najprawdopodobniej przygotowawczy rysunek do tego 
w³aœnie szkicu;

 53/2 autorskie rysunkowe studium postaci rektora, MNW (nr inw. Rys. Pol. 6088, kredka czarna i bia³a, san-
gwina, papier, 44,2x54,5 cm; Suchodolska, Kaczanowska 1971, nr 68/1);

 53/3 autorskie rysunkowe studium postaci Minerwy, MNW (nr inw. Rys. Pol. 7570, o³ówek, papier, 15,6x9,8 cm; 
Suchodolska, Kaczanowska 1971, nr 67);

 53/4 autorski rysunkowy szkic z postaciami trzech muz, MNW (nr inw. 10680, pióro, o³ówek, papier, 22,5x17,3 cm; 
Chyczewska 1970, nr 200a);

 53/5 autorski szkic olejny, 1782-1783, depozyt Feliksa Miel¿yñskiego w MNP (nr inw. Dep 1577, p³., 55x44 cm), 
nabyty ok. 1790-1799 przez Maksymiliana Miel¿yñskiego do pa³acu w Paw³owicach (Ostrowska-Kêb³ow-
ska 1969, s. 236), gdzie pozostawa³ do II wojny œwiatowej, 1944-2001 zbiory MNP (nr inw. Mp. 4); 
kompozycja ró¿na od wersji zrealizowanej: Jagie³³o bez korony, inne rozmieszczenie postaci muz i Mi-
nerwy (Chyczewska 1970, nr 131b; Suchocka 2005, nr 48, jako pochodz¹cy z Kopaszewa);

 53/6 autorski (?) szkic olejny (p³., 55x44 cm; Chyczewska 1970, s. 81), obecne miejsce przechowywania 
nieustalone, d. w³asnoœæ Ch³apowskich w Kopaszewie; nie by³ najpewniej to¿samy ze szkicem ze zbio-
rów Miel¿yñskich (� nr kat. 53/5), bowiem notowany jako w³asnoœæ Ch³apowskich przez J. Bo³oza-
-Antoniewicza (1894, nr 160), E. Chwalewika (t. 1, 1926, s. 170) i T. Mañkowskiego (1932, przyp. przy 
nr. 2249c) w tym samym czasie, kiedy szkic Miel¿yñskich notowany by³ w Paw³owicach;

 53/7 autorski szkic olejny, wymieniony w inwentarzu spuœcizny po Bacciarellim (*Specyfikacja malowañ 1818, 
poz. 35: „Kazimierz Wielki [sic!], nadaje przywileje Akademii Krakowskiej [...] przez Marcella Bacciarel-
li”; z analizy dalszej czêœci dokumentu wynika, ¿e chodzi tu o szkic do Nadania przywilejów Akademii 
Krakowskiej), odziedziczony przez syna malarza, Fryderyka (Z. Bacciarelli-Dereszowa w: Suchodolska, 
Kaczanowska 1971, s. 68, 74; Bacciarelli 1996, s. 181);

 53/8 autorski szkic akwarel¹, ok. 1782-1784, z napisem i sygnatur¹ (?): Za³o¿enie Akademii krakowskiej r. 1400 
– Stanislaus Aug. Rex invenit Bacciarelli pinxit Varsaviae, w 2. po³. XIX w. w³asnoœæ Andrzeja Zamoyskie-
go, zaginiony; informacjê o szkicu („akwarela [...], pomys³ do wielkiej kompozycji historycznej”) podaje 
Rastawiecki (t. 3, 1857, s. 118; zob. te¿ £oœ 1876, przyp. na s. 15; Chyczewska 1970, nr 139);

 53/9 autorska zmniejszona replika obrazu, 1796, MNK (nr inw. MNK II-a-199, p³., 66,5x52 cm; Chyczewska 
1970, nr 133b); datowanie poœwiadczone Ÿród³owo (*List S.A. do Bacc. 26 wrzeœnia 1796; *List Bacc. 
do S.A. 5 paŸdziernika 1796; *List S.A. do Bacc. 11 paŸdziernika 1796; *List Bacc. do S.A. 15 paŸdzier-
nika 1796);

 53/10 autorska zmieniona replika fragmentu obrazu z postaci¹ Minerwy i trzech muz, 1796 (p³., wym. nie-
znane), poœwiadczona Ÿród³owo (*List S.A. do Bacc. 26 wrzeœnia 1796 – król prosi o zrobienie ma³ej 
kopii:„des 3 Dames qui representant des Sciences, et la Minerve”; *List Bacc. do S.A. 5 paŸdziernika 
1796 – Bacciarelli odpowiada, ¿e wykona kopiê w³asnorêcznie: „Les trois tetes des Dames qui sont 
peintre dans le tableau de Vladislas Jagielon, sera moi, qui les copierá, toutte les trois sur un toile”), 
zaginiona;

 53/11 autorska zmieniona replika fragmentu obrazu z postaciami Minerwy i trzech muz (p³., wym. nieznane), 
pozowa³y: Sewerynowa Potocka, Maria Teresa Tyszkiewiczowa, krajczyna Potocka i Helena Radziwi³-
³owa (*Materia³y Batowskiego, f. 4, s. 146), wymieniona w inwentarzu spuœcizny Bacciarellego 
(*Specyfikacja malowañ 1818, poz. 114: „obraz nie skoñczony, wyobra¿aj¹cy cztery kobiety do po-
³owy, z których jedna w szyszaku”), kupiona 1818 przez Micha³a Radziwi³³a (Chyczewska 1970, 
nr 200b) lub przez jego ¿onê, Helenê Radziwi³³ow¹ (Bacciarelli 1996, s. 181), zaginiona; byæ mo¿e 
istnia³y jeszcze kopie ww. replik z Minerw¹ i muzami (wspomina o nich Chyczewska 1970, nr 200); 
por. np. kopia oferowana MNW do zakupu 1937 przez Franciszka Studziñskiego, znana z fotografii 
(zob. Chyczewska 1970, il. 66);

 53/12 kopia szkicu ze zbiorów Miel¿yñskich (� nr kat. 53/5), ok. 1783-1800, Bibl. Kórnicka PAN (nr inw. 
MK 3381, p³., 55,5x45 cm; poch. ze zbiorów Dzia³yñskich; Chyczewska 1970, nr 134a);

 53/13 zmniejszona kopia obrazu, Micha³ Stachowicz, 1819, Pa³ac Biskupów w Krakowie, sala konferencyjna 
(p³., 100x120 cm; z dawnego wystroju malarskiego Gabinetu Historycznego urz¹dzonego przez Jana 
Paw³a Woronicza w latach 1819-1821; fot. z dokumentacji Pa³acu Biskupów w Krakowie w Zb. Fot. 
IS PAN, nr neg. 158419; Brusewicz 1992, s. 272);
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 53/14 zmniejszona kopia, ok. po³. XIX w., wykonana najpewniej wg repliki z 1796 (� nr kat. 53/9), Bibl. Kór-
nicka PAN (nr inw. 3453, p³., 65,5x50,3 cm; 1872 kupiona od Ignacego Polkowskiego, przez Dzia³yñskich, 
do Kórnika; Chyczewska 1970, nr 135b; Dolczewska 2004, s. 89);

 53/15 zmniejszona kopia, XIX w., wykonana wg repliki z 1796 (� nr kat. 53/9), Muz. UJ (nr inw. 2570, p³., 
112x80 cm, owal; Estreicher 1980, il. na s. 10, z b³êdnym datowaniem na ok. 1785);

 53/16 litografia barwna wg obrazu, wykonana w zak³adzie litograficznym Marcina Jab³oñskiego we Lwowie, 
po 1850 (Opa³ek 1958, il. po s. 84; Chyczewska 1963, nr 42).

 54 Ho³d pruski
nr inw. ZKW/3415
p³ótno, 338x275 cm

W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795: L’Investiture de Prusse; na ramie tablica z napi-
sem: PRUSSIA IN FIDEM DATA A. MDXXV.

Ho³d z³o¿ony 10 kwietnia 1525 w Krakowie Zygmuntowi I Staremu przez ksiêcia Albrechta 
Hohenzollerna, który zsekularyzowa³ pañstwo zakonu krzy¿ackiego i jako ksi¹¿ê pruski zosta³ 
lennikiem polskiego króla.

Król Zygmunt I w czerwonym p³aszczu z futrem gronostajowym, z klejnotem Orderu Z³o-
tego Runa na ³añcuchu na szyi; ujêcie g³owy podobne jak w poczcie z Pokoju Marmurowego 
(� nr kat. 24). Klêcz¹cy ksi¹¿ê Albrecht von Hohenzollern (1490-1568), w ¿ó³tym p³aszczu. 
Za Albrechtem m³odzieniec w stroju jasnozielonym, trzymaj¹cy p³at chor¹gwi lennej. Duchow-
ny po prawej w szatach w kolorze jasnego fioletu.

Próby identyfikacji postaci m³odzieñca pojawiaj¹ siê w sporz¹dzonym w 1807 opisie ob-
razów i rzeŸb z Apartamentu Wielkiego (*Tableaux Historiques 1807, k. 62), gdzie opisany 
jest jako „Le jeune homme... est un prince de la Maison d’Anspach qui prit éventuellement 
l’Investiture”. A. Chyczewska rozwinê³a tê sugestiê, okreœlaj¹c m³odzieñca jako brata ksiêcia 
Albrechta, Jerzego. Identyfikacja ta jest mo¿liwa, chocia¿ Jerzy (1484-1534), margrabia Bran-
denburgii, ksi¹¿ê Jagensdorffu i Raciborza na Œl¹sku, by³ starszy od Albrechta, fakt ten jednak 
nie musia³ byæ znany Bacciarellemu. Byæ mo¿e Bacciarelli umieœci³ tê postaæ na obrazie, 
kieruj¹c siê uwagami zawartymi w do³¹czonych do instrukcji króla materia³ach (k. 76), gdzie 
przytoczone s¹ zapisy z Volumina Legum (t. 1, 1859, s. 214-219), wymieniaj¹ce w³aœnie Je-
rzego oraz szwagra Albrechta, ksiêcia legnickiego Fryderyka (1480-1547), jako uczestników 
rokowañ poprzedzaj¹cych traktat lenny. W materia³ach tych zawarty jest równie¿ opis chor¹-
gwi lennej (k. 76v), czego jednak Bacciarelli nie wzi¹³ pod uwagê. Chor¹giew powinna byæ 
bia³a z czarnym or³em (wywodz¹cym siê z dawnego herbu Wielkiego Mistrza zakonu) z kró-
lewsk¹ liter¹ S na piersi (Sigismundus) i królewsk¹ koron¹ na szyi; taki orze³ sta³ siê odt¹d 
god³em Albrechta i Prus Ksi¹¿êcych. Bacciarelli b³êdnie przedstawi³ na chor¹gwi herb Prus 
Królewskich – or³a w koronie na szyi i z rêk¹ rycerza dzier¿¹c¹ pa³asz. 

Przedstawiony u do³u po prawej kilkuletni ch³opiec trzymaj¹cy he³m (jest to zapewne ko-
lejny z braci ksiêcia Albrechta) mo¿e byæ kryptoportretem Henryka Lubomirskiego (1777-
-1850); upozowanie i rysy twarzy ch³opca s¹ bliskie dzieciêcemu portretowi Henryka, nama-
lowanemu ok. 1785 przez Heinricha F. Fügera (repr. Majewska-Maszkowska 1976, il. 26). 

Duchowny z prawej strony, ubrany w osiemnastowieczne szaty biskupie, ma rysy twarzy 
Adama Naruszewicza (1733-1796); ujêcie inspirowane jest rzeŸbiarskim portretem wykonanym 
w latach 1781-1786 przez André Le Bruna do Sali Rycerskiej. Naruszewicz pe³ni w obrazie rolê 
postaci historycznej – któregoœ z duchownych (prymasa Jana £askiego – przeciwnika sekula-
ryzacji Prus krzy¿ackich i zwolennika wcielenia ich ziem do Korony, lub Piotra Tomickiego, 
biskupa krakowskiego i poznañskiego, orêdownika uk³adu lennego).

Bacciarelli



 

Pozosta³e postaci nosz¹ ubiory w niewielkim stopniu nawi¹zuj¹ce do strojów historycznych, 
jednak widoczne jest zró¿nicowanie na stroje „cudzoziemskie”, w których s¹ przedstawieni 
Brandenburczycy – domniemany ksi¹¿ê Jerzy, ksi¹¿ê Albrecht i mê¿czyzna z krótk¹ brod¹ 
za Jerzym, oraz na stroje „polskie”, które nosi wiêkszoœæ pozosta³ych osób. Przypuszczaæ mo¿-
na, ¿e wœród tych postaci jest przedstawiony jeden z wa¿niejszych uczestników wydarzenia, 
Krzysztof Szyd³owiecki, kanclerz wielki koronny od 1515, zaprzyjaŸniony z ksiêciem Albrechtem, 
zwolennik uk³adu lennego. Bacciarelli nie podj¹³ jednak próby nawi¹zania do istniej¹cej iko-
nografii Szyd³owieckiego, np. do jego nagrobka w Opatowie.
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Obraz jest replik¹ autorsk¹ Bacciarellego, wykonan¹ na polecenie Komisji Rz¹dz¹cej Ksiêstwa 
Warszawskiego, w celu zast¹pienia orygina³u jego pêdzla z pierwotnego wystroju Sali Rycer-
skiej, namalowanego zapewne 1784 (Chyczewska 1983, s. 85-86), wywiezionego na rozkaz 
Napoleona w lipcu 1807 (� nr kat. 54/5). Bacciarelli otrzyma³ zap³atê za wykonanie repliki 
na pocz¹tku 1808 (*Materia³y Batowskiego, f. 4, k. 140; Polaczek 2005, s. 169), jednak Fry-
deryk August w obawie przed reakcj¹ Napoleona nie wyda³ zgody na umieszczenie obra-
zu w Sali Rycerskiej (Polaczek 2005, s. 169). W 1811 na miejscu zabranego przez Francu-
zów Ho³du zawis³o namalowane przez Bacciarellego na rozkaz ksiêcia warszawskiego Nada-
nie przez Napoleona konstytucji Ksiêstwu Warszawskiemu (zob. Mañkowski 1932, s. 445; 
Kat. Wilanów 1967, nr 299; Polaczek 2005, s. 168-173), które zosta³o usuniête w 1813 pod-
czas okupacji Warszawy przez Rosjan. Wtedy najpewniej, jak podaje A. Ryszkiewicz (1961, 
s. 73), umieszczono w Sali Rycerskiej, na polecenie marsza³ka dworu Adama Broñca, oma-
wian¹ tu replikê Ho³du. Mog³o to równie¿ nast¹piæ w 1814, kiedy by³y konserwowane obra-
zy historyczne z Sali Rycerskiej (zob. *Oczyszczenie obrazów z Sali Rycerskiej 1814). Replika 
ró¿ni siê od pierwotnej wersji. Jak siê zdaje, Bacciarelli malowa³ replikê z pamiêci, nie po-
s³uguj¹c siê w³asn¹ zmniejszon¹ kopi¹ z 1796 (obecnie w MNK, � nr kat 54/ 6), której byæ 
mo¿e nie by³o wtedy w Warszawie (jej losy po 1796 nie s¹ znane; w 2. po³. XIX w. w kolek-
cji W. Os³awskiego, ofiarowana przez niego do MNK).

Szkice, wersje i powtórzenia:
 54/1 autorskie studium rysunkowe postaci Adama Naruszewicza, MNW (nr inw. Rys. Pol. 6088, o³ówek, 

czarna kredka, papier, 44,2x54,5 cm; Suchodolska, Kaczanowska 1971, nr 68/2);
 54/2 autorski szkic olejny, 1782-1783, depozyt Feliksa Miel¿yñskiego w MNP (nr inw. Dep 1578, p³., 55x44 cm), 

nabyty ok. 1790-1799 przez Maksymiliana Miel¿yñskiego do pa³acu w Paw³owicach (Ostrowska-Kêb³ow-
ska 1969, s. 236), gdzie pozostawa³ do II wojny œwiatowej, 1944-2001 zbiory MNP (nr Mp 5); kompozy-
cja bliska pierwszej (� nr kat. 54/5) i niniejszej wersji obrazu z Sali Rycerskiej, g³ówne ró¿nice w partii 
postaci po prawej (Chyczewska 1970, nr 131c; Suchocka 2005, nr 43, jako pochodz¹cy z Kopaszewa); 

 54/3 autorski (?) szkic olejny (p³., 55x44 cm), obecne miejsce przechowywania nieustalone, d. w³asnoœæ 
Ch³apowskich w Kopaszewie (Chyczewska 1970, s. 81); nie by³ to¿samy z ww. szkicem ze zbiorów Miel-
¿yñskich (� nr kat. 54/2), bowiem notowany jako w³asnoœæ Ch³apowskich przez J. Bo³oza-Antoniewicza 
(1894, nr 161), E. Chwalewika (t. 1, 1926, s. 170) i T. Mañkowskiego (1932, glossa do nr. 2249d) w tym 
samym czasie, kiedy szkic Miel¿yñskich notowany by³ w Paw³owicach;

 54/4 autorski szkic olejny, wymieniony w inwentarzu spuœcizny Bacciarellego (*Specyfikacja malowañ 1818, 
poz. 40: „szkic, Ho³d Prusaków [...] przez Marcella Bacciarelli”), odziedziczony przez wnuczki malarza, 
dzieci Marii z Bacciarellich Wilczewskiej (Z. Bacciarelli-Dereszowa w: Suchodolska, Kaczanowska 1971, 
s. 68, s. 75; Bacciarelli 1996, s. 181);

 54/5 pierwsza wersja obrazu, zaginiona, namalowana przez Bacciarellego zapewne 1784, zawieszona wraz 
z piêcioma pozosta³ymi w 1786 w Sali Rycerskiej; wywieziona na rozkaz Napoleona I do Pary¿a 
w lipcu 1807 (Mañkowski 1932, s. 150; *Pismo z 10 lipca 1807; *Pismo z 16 lipca 1807), umieszczo-
na w Wersalu (*Inv. Napoléon 1802-1815, k. 168, nr 2444 MM). 12 kwietnia 1815 wydana w Pary¿u 
przez Dyrekcjê Musée Royal pruskiemu komisarzowi wojennemu Schoberowi (w pokwitowaniu 
Schobera data 17 kwietnia); przewieziona do Berlina nie zosta³a rewindykowana w 1820 z pozosta-
³ymi wywiezionymi przez Francuzów, tj. czterema obrazami Bellotta; wydana urzêdnikom pruskim 
w ramach rewindykacji rzeczy zabranych przez Napoleona (w chwili wywiezienia obrazu w 1807 
Zamek Królewski w Warszawie by³ uwa¿any za w³asnoœæ króla pruskiego; w *Inv. Napoléon 1802-
-1815, k. 168, dopiski o wydaniu komisarzowi pruskiemu 12 kwietnia 1815; *List Ribbentropa do 
Vivant Denona 9 kwietnia 1815; *Pokwitowanie Schobera 17 kwietnia 1815). Od 1817 Komisja 
Rz¹dowa Przychodów i Skarbu w Warszawie, nie wiedz¹c o wydaniu obrazu w³adzom pruskim, 
podejmowa³a starania o odzyskanie Ho³du z Francji (*Pismo z 5 listopada 1817; *Pismo z 12 listopa-
da 1817; *List Lauzana do Busne’a 11 listopada 1818; *Pismo z 17 maja 1820; *Pismo z 26 maja 
1820; *Pismo z 2 czerwca 1820; *Pismo z 28 czerwca 1820). W 1818 w Warszawie uwa¿ano, ¿e 
obraz pozostaje w Petit Trianon (Nekrolog Bacciarellego 1818, s. 118). Losy obrazu po 1807 podawa-
ne ró¿nie (zapewne z powodu nieznajomoœci Ÿróde³ francuskich): Brokl pisz¹c o obrazie znajduj¹cym 
siê wtedy w ZK (czyli nr kat. 54), nies³usznie podaje, ¿e pierwsza wersja zosta³a zabrana przez Prusaków, 
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a Francuzi wywieŸli replikê (Brokl 1936, s. 48, przyp. 1); C. M. Vogtherr ze Stiftung Preussische Schlös-
ser und Gärten (list z 5 lipca 2004), uwa¿a (na podstawie mylnej informacji z nekrologu Bacciarelle-
go z 1818), ¿e pierwsza wersja znajdowa³a siê w 1818 w Petit Trianon i dopiero w 1871 jako ³up 
wojenny zosta³a zabrana z Pary¿a przez armiê prusk¹, notowana w berliñskim zamku 1883. Dalsza 
historia pierwszej wersji jest ju¿ spójna: notowana od 1916 w Schloss Niederschönhausen bei Pankow 
pod Berlinem; w 1923 M. Morelowski widzia³ tam obraz w stanie zniszczenia, zrolowany (zob. Mañ-
kowski 1932, glossa do nr. 2249d na s. 445); 1926 ponownie w zamku berliñskim; 1939-1940 depozyt 
w sztabie g³ównym armii niemieckiej; 1940-1943 w klubie oficerskim przy Hildebrandtstrasse; 1943-
-1945 ponownie w berliñskim zamku (informacje od C. M. Vogtherra, 2004); zapewne po 1945 noto-
wany ponownie w Niederschönhausen w dokumentach polskiej misji rewindykacyjnej (*Spis poloni-
ków 1945, k. 111); obecnie jako zaginiony, uznawany przez historyków niemieckich za stratê wojen-
n¹. Na zachowanym zdjêciu (archiwum fotograficzne Stiftung Preussische Schlösser und Gärten, 
Berlin-Brandenburg, Potsdam; obraz mia³ nr inw. GK I 2400) widaæ, ¿e pierwsza wersja ró¿ni³a siê 
w szczegó³ach od repliki w zbiorach ZK (zaplecek krzes³a tronowego u góry prosty, ze zwieñczeniem 
w formie tarczy herbowej flankowanej przez dwie alegoryczne figury, przypominaj¹cy trony z czasów 
Stanis³awa Augusta; inne fizjonomie niektórych postaci); te szczegó³y czytelne tak¿e w zmniejszonej 
replice autorskiej z 1796 w zbiorach MNK;

 54/6 autorska zmniejszona replika ww. pierwszej wersji obrazu z Sali Rycerskiej, 1796, MNK (nr inw. MNK 
II-a 198, p³., 66x52 cm; Chyczewska 1970, nr 133c); datowanie poœwiadczone Ÿród³owo (*List S.A. 
do Bacc. 26 wrzeœnia 1796; *List Bacc. do S.A. 5 paŸdziernika 1796; *List S.A. do Bacc. 11 paŸdzierni-
ka 1796; *List Bacc. do S.A. 15 paŸdziernika 1796);

 54/7 kopia szkicu ze zbiorów Miel¿yñskich (� nr kat. 54/3), ok. 1783-1800, Bibl. Kórnicka PAN (nr inw. 
MK 3383, p³., 55x44,5 cm; Chyczewska 1970, nr 134b);

 54/8 kopia rysunkowa obrazu, XIX w., MNW (nr inw. Rys. Pol. 10628; o³ówek, 18,3x15,2 cm); wykonana 
wg jego drugiej wersji (nr kat. 54).

 55 Unia lubelska
nr inw. ZKW/3416
p³ótno, 340x276 cm

W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795 zatytu³owany: „L’Union de la Lithuanie à la 
Pologne par Sigismond Auguste”; na ramie tablica z napisem: LITUANIA JUNCTA POLONIAE 
A. MDLXIX.

Unia Polski i Litwy zosta³a zawarta w Lublinie 1 lipca 1569.
Król Zygmunt August w z³ocistej szacie i cynobrowym p³aszczu haftowanym w z³ote or³y, 

podbitym futrem gronostajowym, z klejnotem Orderu Z³otego Runa na ³añcuchu. Duchowny 
po lewej, w szatach biskupich w kolorze jasnego fioletu, trzyma w d³oniach dokument z wiel-
k¹ pieczêci¹ z czterodzielnym herbem Rzeczypospolitej Obojga Narodów; w pierwszej wersji 
proponowanej przez króla mia³ to byæ kanclerz odczytuj¹cy zebranym tekst (*Sujets des 
Tableaux ok. 1783, k. 77). Na prawo od tronu marsza³ek z lask¹. Poœrodku dwaj rycerze sym-
bolizuj¹cy Litwê i Koronê, trzymaj¹cy zwieñczone laurem, z³¹czone chor¹gwie obu pañstw: 
z lewej litewska, b³êkitnozielona z Pogoni¹, z prawej polska, czerwona, z Or³em, na grotach 
chor¹gwi cyfry królewskie S.A. („Sigismundus Augustus”; zgodnie z tendencj¹ do aktualizacji, 
widoczn¹ w innych obrazach serii, monogram mo¿e siê odnosiæ do Stanis³awa Augusta), pod 
grotami wstêga z napisem: IN COMMVNE BONVM – ...EXV SOCIATA PERENNI. Po prawej 
dwóch szlachciców w braterskim geœcie zgody, podkreœlaj¹cym akceptacjê przez oba pañstwa 
aktu zjednoczenia. Postaci w tle po prawej w tonacji sepiowej, niemal monochromatycznej.

B. Steinborn identyfikuje duchownego jako Stanis³awa Hozjusza, sekretarza królewskiego 
(Steinborn 1987, s. 37), marsza³ka – jako Miko³aja Siennickiego, marsza³ka izby poselskiej.

Chyczewska datuje obraz na 1785-1786 (Chyczewska 1970, nr 130).
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Szkice i powtórzenia:
 55/1 autorski szkic olejny, 1782-1783, depozyt Feliksa Miel¿yñskiego w MNP (nr inw. Dep 1579, p³., 63x47 cm), 

nabyty ok. 1790-1799 przez Maksymiliana Miel¿yñskiego do pa³acu w Paw³owicach (Ostrowska-Kêb³ow-
ska 1969, s. 236), gdzie pozostawa³ do II wojny œwiatowej, 1944-2001 zbiory MNP (nr Mp 6); kompozy-
cja bliska obrazowi z Sali Rycerskiej, drobne ró¿nice w elementach kostiumu, inny zwrot g³owy Zygmun-
ta Augusta (Chyczewska 1970, nr 131d; Suchocka 2005, nr 45, jako pochodz¹cy z Kopaszewa);
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 55/2 autorski (?) szkic olejny (p³., 63x47 cm), obecne miejsce przechowywania nieustalone, d. w³asnoœæ 
Ch³apowskich w Kopaszewie (Chyczewska 1970, s. 81); nie by³ to¿samy z ww. szkicem ze zbiorów Miel-
¿yñskich, bowiem notowany jako w³asnoœæ Ch³apowskich przez J. Bo³oza-Antoniewicza (1894, nr 162), 
E. Chwalewika (t. 1, 1926, s. 170) i T. Mañkowskiego (1932, przyp. przy nr. 2249e) w tym samym czasie, 
kiedy szkic Miel¿yñskich notowany by³ w Paw³owicach;

 55/3 autorski szkic olejny wymieniony w inwentarzu spuœcizny Bacciarellego (*Specyfikacja malowañ 1818, 
poz. 37: „Szkic Unia Korony z Litw¹ [malowany] przez Marcella Bacciarelli”), odziedziczony przez córkê 
malarza, Annê (Z. Bacciarelli-Dereszowa w: Suchodolska, Kaczanowska 1971, s. 68, s. 75; Bacciarelli 
1996, s. 180); byæ mo¿e to¿samy z jednym z ww.;

 55/4 autorska zmniejszona replika obrazu, 1796, MNK (nr inw. MNK II-a-201, p³., 66x52 cm; Chyczewska 
1970, nr 133d); datowanie poœwiadczone Ÿród³owo (*List S.A. do Bacc. 26 wrzeœnia 1796; *List Bacc. 
do S.A. 5 paŸdziernika 1796; *List S.A. do Bacc. 11 paŸdziernika 1796; *List Bacc. do S.A. 15 paŸdzier-
nika 1796);

 55/5 kopia szkicu ze zbiorów Miel¿yñskich (� nr kat. 55/1), ok. 1783-1800, Bibl. Kórnicka PAN (nr inw. 
MK 3347, p³., 63,5x46 cm; Chyczewska 1970, nr 134c);

 55/6 kopia Micha³a Stachowicza, zmniejszona, 1819, Pa³ac Biskupów w Krakowie (p³., 100x120 cm; z daw-
nego wystroju malarskiego Gabinetu Historycznego urz¹dzonego przez Jana Paw³a Woronicza w latach 
1819-1821; fot. z dokumentacji Pa³acu Biskupów w Krakowie w Zb. Fot. IS PAN, nr neg. 158420; Bru-
sewicz 1992, s. 272);

 55/7 zmniejszona kopia, niskiej klasy, wykonana wg repliki z 1796 (� nr kat. 55/4), ok. po³. XIX w., Bibl. 
Kórnicka PAN (nr inw. MK 3454, p³., 64,5x50,6 cm; 1872 kupiona od Ignacego Polkowskiego, przez 
Dzia³yñskich, do Kórnika; Chyczewska 1970, nr 135c; Dolczewska 2004, s. 89);

 55/8 kopia rysunkowa obrazu, XIX w. (?), MNW (nr inw. Rys. Pol. 10629, o³ówek, 18,4x14,6 cm).

 56 Pokój chocimski
nr inw. ZKW/3413
p³ótno, 340x276 cm

W katalogu galerii Stanis³awa Augusta 1795: „La Paix de Chocim”; na ramie tablica z napisem: 
PAX CHOTIMENSIS A. MDCXXI.

Traktat pokojowy zawarty miêdzy Polsk¹ a Turcj¹ w Chocimiu 9 listopada 1621, koñcz¹cy 
trwaj¹c¹ od 1620 wojnê. 

Lubomirski w czerwonej delii z ciemnobr¹zowym futrem, ¿upan w kolorze trawiastej ziele-
ni. Wezyr w z³ocisto¿ó³tej szacie wierzchniej oblamowanej ciemnym futrem, bia³o-zielonym 
turbanie i bia³o-¿ó³tych spodniach. Królewicz W³adys³aw w bia³ym at³asowym stroju, czarnym 
kapeluszu, na szyi na wstêdze klejnot Orderu Z³otego Runa. W g³êbi pod namiotem widoczny 
ubrany w zbrojê, le¿¹cy na marach, hetman Jan Karol Chodkiewicz. 

Bacciarelli przedstawi³ moment, w którym hetman polny koronny Stanis³aw Lubomirski 
(1583-1649), który po œmierci Chodkiewicza obj¹³ komendê nad wojskiem polskim w twierdzy 
w Chocimiu, i wielki wezyr Dylewar Pasza podaj¹ sobie d³onie w obecnoœci królewicza W³a-
dys³awa Zygmunta Wazy (póŸniejszego króla W³adys³awa IV). 

Wizerunek Lubomirskiego, aczkolwiek idealizowany, nawi¹zuje do jedynego jego portretu 
istniej¹cego w wielu wersjach (m.in. wersja ca³opostaciowa, MNW, nr inw. 128870; wersja 
w popiersiu, Muz. w Wilanowie, nr inw. 1258 Wil., depozyt w ZK, nr inw. ZKW/91 Dep.).

Ujêcie postaci królewicza W³adys³awa wzorowane jest na portrecie Rubensa z 1624 (Me-
tropolitan Museum, Nowy Jork, depozyt w Zamku Królewskim na Wawelu; Warszawa 1993, 
nr 35), a raczej jego graficznych powtórzeniach, np. Paula Pontiusa (Wurzbach, t. 2, 1910, 
nr 133). Analogia dotyczy jednak wy³¹cznie pozy i kostiumu, charakterystyka twarzy nie 
ma zwi¹zku ani z dzie³em Rubensa, ani z ¿adnym ze znanych m³odzieñczych wizerunków 
W³adys³awa.
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Za Lubomirskim, po prawej, w ko³paku z jasnego futra, Jakub Sobieski (1590-1646), uczest-
nik kampanii chocimskiej 1621, jeden z dwóch komisarzy królewskich w rokowaniach 
z Turcj¹, autor dziennika z kampanii 1621 (Chyczewska 1973, s. 83). Wizerunek wzorowany 
na portrecie Sobieskiego, pêdzla malarza lwowskiego, z zamku w ¯ó³kwi (obecnie Lwowska 
Galeria Sztuki – zamek w Olesku, nr inw. ¯-6206). Kopia tego portretu, sprowadzonego z ¯ó³-
kwi, znajdowa³a siê w galerii Stanis³awa Augusta (nr 411; o kopiach obrazów z ¯ó³kwi 
� nr kat. 57). Umieszczenie postaci Sobieskiego mo¿na wi¹zaæ z faktem ukazania siê w 1781 
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wydania Historyi Jana Karola Chodkiewicza Adama Naruszewicza, z aneksem w postaci frag-
mentu Diariusza wojny chocimskiej autorstwa Jakuba Sobieskiego (Naruszewicz 1781).

Wersja zrealizowana do Sali Rycerskiej ró¿ni siê od pierwszej koncepcji kompozycji (� szkic 
ze zbiorów Miel¿yñskich, nr kat. 56/2 i rysunek w MNW, nr kat. 56/1) – pierwotnie postaæ 
siedz¹cego po prawej Lubomirskiego wygl¹daæ mia³a inaczej: mê¿czyzna bez czapki, w zbroi; 
królewicz W³adys³aw by³ starszy i mia³ zarost na twarzy; namiot usytuowany by³ po prawej, nie 
by³o te¿ postaci Jakuba Sobieskiego.

Szkice i powtórzenia:
 56/1 autorskie studium rysunkowe g³owy S. Lubomirskiego (?), MNW (nr inw. Rys. Pol. 14280; sangwina, 

papier ¿eberk. brunatny, 21,7x17,9 cm; Suchodolska, Kaczanowska 1971, nr 63, il.); ujêcie g³owy jak 
w przygotowawczym szkicu olejnym Bacciarellego (� nr kat. 56/2), jest to najpewniej przygotowawczy 
rysunek do tego¿ szkicu;

 56/2 autorski szkic olejny, 1782-1783, depozyt Feliksa Miel¿yñskiego w MNP (nr inw. Dep 1580, p³., 63x47 cm), 
nabyty ok. 1790-1799 przez Maksymiliana Miel¿yñskiego do pa³acu w Paw³owicach (Ostrowska-Kêb³ow-
ska 1967, s. 236), gdzie pozostawa³ do II wojny œwiatowej, 1944-2001 zbiory MNP (nr inw. Mp 7); 
kompozycja zbli¿ona do obrazu z Sali Rycerskiej, inny kostium S. Lubomirskiego i postaci po prawej 
(Chyczewska 1970, nr 131e; Suchocka 2005, nr 42, jako pochodz¹cy z Kopaszewa);

 56/3 autorski (?) szkic olejny (p³., 63x47 cm), obecne miejsce przechowywania nieustalone, d. w³asnoœæ 
Ch³apowskich w Kopaszewie (Chyczewska 1970, s. 81); nie by³ on to¿samy z ww. szkicem ze zbiorów 
Miel¿yñskich, bowiem notowany jako w³asnoœæ Ch³apowskich przez J. Bo³oza-Antoniewicza (1894, 
nr 163), E. Chwalewika (t. 1, 1926, s. 170) i T. Mañkowskiego (1932, przyp. przy nr. 2249f) w tym samym 
czasie, kiedy szkic Miel¿yñskich notowany by³ w Paw³owicach;

 56/4 autorski szkic olejny, wymieniony w inwentarzu spuœcizny Bacciarellego (*Specyfikacja malowañ 1818, 
poz. 36: „Szkic, Pokój Chocimski [malowany] przez Marcella Bacciarelli”), odziedziczony przez córkê 
malarza, Annê (Z. Bacciarelli-Dereszowa w: Suchodolska, Kaczanowska 1971, s. 68, 74; Bacciarelli 1996, 
s. 180); byæ mo¿e to¿samy z jednym z ww.;

 56/5 autorska zmniejszona replika obrazu, 1796, MNK (nr inw. MNK II-a-202, p³., 66,5x51,5 cm; Chyczewska 
1970, nr 133e); datowanie poœwiadczone Ÿród³owo (*List S.A. do Bacc. 26 wrzeœnia 1796; *List Bacc. 
do S.A. 5 paŸdziernika 1796; *List S.A. do Bacc. 11 paŸdziernika 1796; *List Bacc. do S.A. 15 paŸdzier-
nika 1796);

 56/6 zmniejszona kopia obrazu, Franciszek Paderowski (?), 1799, w³asnoœæ prywatna, 1989 w konserwacji 
u Zofii Wolniewicz w Toruniu (fot. w dokumentacji Dzia³u Malarstwa ZK; p³., 64,3x50,5 cm, sygn. i dat. 
Paderewski (?) 1799 (sygnatura b. zniszczona);

 56/7 kopia szkicu ze zbiorów Miel¿yñskich (� nr kat. 56/2), ok. 1783-1800, Bibl. Kórnicka PAN (nr inw. 
MK 3349, p³., 63,5x46,5 cm; Chyczewska 1970, nr 134d; ze zbiorów Dzia³yñskich);

 56/8 zmniejszona kopia obrazu, Micha³ Stachowicz, 1819, Pa³ac Biskupów w Krakowie (p³., 100x120 cm; 
z dawnego wystroju malarskiego Gabinetu Historycznego urz¹dzonego przez Jana Paw³a Woronicza 
w latach 1819-1821; fot. z dokumentacji Pa³acu Biskupów w Krakowie w Zb. Fot. IS PAN, nr neg. 158421; 
Brusewicz 1992, s. 272);

 56/9 litografia barwna wykonana w zak³adzie litograficznym Marcina Jab³oñskiego we Lwowie, po 1850 (repr. 
w Opa³ek 1958, po s. 88; Chyczewska 1963, nr 43).

 57 Odsiecz Wiednia 1683
nr inw. ZKW/1116
p³ótno, 339x286 cm

W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795: „La Deliverance de Vienne”; na ramie tablica 
z napisem: VIENNA LIBERTATA MDCLXXXIII.

Król na bia³ym koniu, w ¿upanie i butach w kolorze z³ocistej ¿ó³ci, w p³aszczu jasnoczer-
wonym z futrem gronostajowym; na plakiecie, na piersi konia, herb Sobieskich Janina. W tle 
po lewej widok Wiednia.
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Jeden z dwóch obrazów z serii do Sali Rycerskiej rozpoczêtych najwczeœniej (*Sujets des 
Tableaux ok. 1783, k. 67; drugi obraz to Ho³d pruski, nr kat. 54). Pocz¹tek prac nad obrazem 
zbieg³ siê z przygotowaniami do obchodów setnej rocznicy zwyciêstwa pod Wiedniem (Chy-
czewska 1973, s. 81). Przygotowuj¹c koncepcjê obrazu, Bacciarelli dysponowa³ najbogatszym 
materia³em ikonograficznym – ju¿ w 1778 Stanis³aw August sprowadzi³ czternaœcie obrazów 
z ¯ó³kwi: obrazy batalistyczne M. Altomontego oraz portrety Sobieskich, a w Warszawie wy-
konano kopie w³¹czone do galerii Stanis³awa Augusta (nr 408-421; Mañkowski 1932, s. 260, 
przytacza list burgrabiego zamku w ¯ó³kwi, wydaj¹cego obrazy 22 maja 1778). Bacciarelli 
szuka³ tak¿e inspiracji w przedstawieniach graficznych; miêdzy 5 wrzeœnia 1783 a 24 stycznia 
1784 wypo¿yczy³ z królewskiego gabinetu rycin „obraz króla Jana na koniu... do Malarni” (*Spis 
rycin przed 1783, k. 2v).

Uwaga o gotowych koncepcjach obrazu w *Sujets des Tableaux ok. 1783 dotyczy pierwszej 
wersji kompozycji, któr¹ przedstawia szkic ze zbiorów Miel¿yñskich, a tak¿e obraz du¿ych 
rozmiarów z Zamku Królewskiego na Wawelu – król na koniu galopuj¹cym w prawo, patrz¹cy 
za siebie na towarzysz¹cych mu ¿o³nierzy, wskazuj¹cy praw¹ rêk¹ z szabl¹ pole bitwy w tle po 
lewej, na pierwszym planie ¿o³nierze przetaczaj¹cy dzia³o. Kompozycja pierwotna inspirowana 
obrazami batalistycznymi Altomontego (Chyczewska 1973, s. 82). Dalszym etapem zmian 
kompozycyjnych jest szkic z MNW, gdzie ujêcie konia i zwrot kompozycji jest taki jak w du¿ej 
wersji z Sali Rycerskiej, ale królowi towarzyszy tylko jeden jeŸdziec. Prace nad koncepcj¹ ob-
razu trwa³y jeszcze zapewne w 1785, o czym mo¿e œwiadczyæ list Stanis³awa Augusta 
z 30 marca tego roku do przebywaj¹cego w Wilnie Franciszka Smuglewicza z proœb¹ o sko-
piowanie portretu Jana III na koniu w Pa³acu Sapie¿yñskim na Antokolu (odpis listu ze zbiorów 
gabinetu historii sztuki UJ w: *Materia³y Batowskiego, f. 3, k. 198).

Wzorami ikonograficznymi wersji ostatecznej by³y przedstawienia króla Jana III stworzone 
przez Romeyna de Hooghe’a: akwaforta z 1674 Apoteoza Jana Sobieskiego na tle bitwy pod 
Chocimiem, sk¹d Bacciarelli zaczerpn¹³ ujêcie jeŸdŸca i konia, zmieniaj¹c szczegó³y stroju kró-
la – zamiast delii p³aszcz królewski, na g³owie he³m, na nim korona. Jednym z nielicznych 
w ikonografii Sobieskiego przyk³adów po³¹czenia he³mu i korony jest wizerunek króla na 
akwaforcie de Hooghe’a z 1675 wg rysunku Franciszka Gratty Wyprawa na czambu³y tatarskie 
(Bitwa pod Komarnem).

Szkice, wersje i powtórzenia:
 57/1 autorskie studium rysunkowe wspiêtego konia, MNW (nr inw. Rys. Pol. 10693, kredka, papier, 49x42,8 cm; 

Suchodolska, Kaczanowska 1971, nr 64);
 57/2 autorskie studium rysunkowe g³owy konia, MNW (nr inw. 10685, o³ówek, sangwina, papier ¿eberk. 

z filigr., 27x37,6 cm; Suchodolska, Kaczanowska 1971, nr 65); zwi¹zek z obrazem nie jest oczywisty;
 57/3 autorski szkic olejny, 1782-1783, depozyt Feliksa Miel¿yñskiego w MNP (nr inw. Dep 1581, p³., 55x44 cm), 

nabyty ok. 1790-1799 przez Maksymiliana Miel¿yñskiego do pa³acu w Paw³owicach (Ostrowska-Kêb³ow-
ska 1967, s. 236), gdzie pozostawa³ do II wojny œwiatowej, 1944-2001 zbiory MNP (nr Mp 8), ró¿ni¹cy 
siê od póŸniejszej realizacji z Sali Rycerskiej: inny kierunek kompozycji, inny gest r¹k króla, wiêcej po-
staci w tle (Chyczewska 1970, nr 131f; Suchocka 2005, nr 41, jako pochodz¹cy z Kopaszewa);

 57/4 autorski szkic olejny, identyczny jak ww. szkic ze zbiorów Miel¿yñskich (� nr kat. 57/3), 1782-1783, Muz. im. 
Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kroœniewicach (nr inw. Dun.B.30, p³., 56x45 cm; Chyczewska 1970, nr 137);

 57/5 autorski szkic olejny, 1782-1783, MNW (nr inw. MP 5313, p³., 60x54 cm, depozyt w ZK, nr inw. ZKW/511 
Dep.; Chyczewska 1970, nr 140); upozowanie postaci króla bliskie obrazowi z Sali Rycerskiej, taki sam 
zwrot kompozycji;

 57/6 autorski (?) szkic olejny (p³., 63x47 cm), obecne miejsce przechowywania nieustalone, d. w³asnoœæ 
Ch³apowskich w Kopaszewie (Chyczewska 1970, s. 81); nie by³ to¿samy ze szkicem ze zbiorów Miel¿yñ-
skich (� nr kat. 57/3), bowiem notowany jako w³asnoœæ Ch³apowskich przez J. Bo³oza-Antoniewicza 
(1894, nr 164), E. Chwalewika (t. 1, 1926, s. 170) i T. Mañkowskiego (1932, przyp. przy nr. 2249g) w tym 
samym czasie, kiedy szkic Miel¿yñskich notowany by³ w Paw³owicach (jako jedyny z szeœciu szkiców 
odnotowany przez Bo³oza-Antoniewicza z innymi wymiarami ni¿ szkic Miel¿yñskich);
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 57/7-11 piêæ autorskich szkiców olejnych wymienionych w inwentarzu spuœcizny po Bacciarellim (*Specyfikacja 
malowañ 1818, poz. 41: „Szkic, Jan III pod Wiedniem [malowany] przez Marcella Bacciarelli”, poz. 55: 
„szkic, Jan III na koniu, przez tego¿”, poz. 56: „szkic drugi, Jan III. na koniu, przez tego¿”, poz. 57: „szkic 
trzeci, Jan III przy oswobodzeniu Wiednia”, poz. 158: „szkic Jan III na koniu”), odziedziczonych przez 
dzieci malarza (Z. Bacciarelli-Dereszowa w: Suchodolska, Kaczanowska 1971, s. 68, 69, 74, 75; Bacciarel-
li 1996, s. 181); najprawdopodobniej niektóre z nich to¿same z zachowanymi do dziœ olejnymi szkicami; 
du¿e ró¿nice w wycenie poszczególnych szkiców œwiadcz¹ o ró¿nicach wymiarów i stopniu wykoñczenia; 

ZKW/1116

Bacciarelli



 

 57/12 autorska wersja obrazu, oparta na szkicach z MNP i Kroœniewic (� nr kat. 57/3, 57/4), ok. 1782-1783, 
Zamek Królewski na Wawelu (nr inw. 403, p³., 325x300 cm; Chyczewska 1970, nr 132), kupiona 1926 
od Ludwiki z Krasiñskich Czartoryskiej;

 57/13 autorska replika wg obrazu z Sali Rycerskiej lub zmieniona wersja kompozycji, wymieniona w inwenta-
rzu spuœcizny po Bacciarellim (*Specyfikacja malowañ 1818, poz. 159: „Wielki obraz Jana III”, podane 
wym. 5x4,5 ³okcia, czyli ~298x268cm), odziedziczona przez syna Bacciarellego, Fryderyka (Z. Baccia-
relli-Dereszowa w: Suchodolska, Kaczanowska 1971, s. 66-67, 71; Bacciarelli 1996, s. 181);

 57/14 autorska replika wg obrazu z Sali Rycerskiej (?), przed 1791, p³., wym. nieznane (du¿y format), namalo-
wana dla Kazimierza Konstantego Platera; 1926 w Kras³awiu, zaginiona (Chwalewik, t. 1, 1926, s. 260; 
Chyczewska 1970, nr 136; Chyczewska 1973, s. 83);

 57/15 autorska zmniejszona replika obrazu z Sali Rycerskiej, 1796, MNK (nr inw. MNK II-a-203, p³., 66x52 cm; 
Chyczewska 1970, nr 133f); datowanie poœwiadczone Ÿród³owo (*List S.A. do Bacc. 26 wrzeœnia 1796; 
*List Bacc. do S.A. 5 paŸdziernika 1796; *List S.A. do Bacc. 11 paŸdziernika 1796; *List Bacc. do S.A. 
15 paŸdziernika 1796).

Historia: galeria Stanis³awa Augusta (bez numeracji 
katalogu), ZK, Sala Rycerska; 1786 zawieszone tam 
nr kat. 52, 53, 55, 56, 57 oraz 54/1; po 1798 w³asnoœæ 
ksiêcia Józefa Poniatowskiego; 4 kwietnia 1809 kupione 
od niego przez Fryderyka Augusta, ksiêcia warszawskiego; 
1813-1814 w Sali Rycerskiej zawieszony nr kat. 54 
(na miejscu umieszczonego tam 1811 Nadania Ksiêstwu 
Warszawskiemu konstytucji przez Napoleona, pêdzla 
Bacciarellego); 1815 obrazy przesz³y na w³asnoœæ cara 
Aleksandra I jako króla polskiego; w kwietniu 1832 
w ramach represji po powstaniu listopadowym wywiezione 
przez Rosjan do Petersburga, przewiezione do Moskwy 
na Kreml (1865 i 1881 notowane w Du¿ym Pa³acu na 
Kremlu); 1922 przeniesione do Oru¿ejnoj Pa³aty; w marcu 
1922 rewindykowane na mocy traktatu ryskiego, w³¹czone 
do Zbiorów Pañstwowych RP, ZK (nr inw. 0148-01503), 
pracownia konserwacji przy ZK, konserwowane przez 
J. Rutkowskiego; 1922 zawieszone w Sali Rycerskiej; 
po 17 wrzeœnia 1939 ewakuowane do MNW 
(nr MN/Z 90-94; brak nr. kat. 52); 1945 w³¹czone 
do zbiorów MNW (nr inw. 164030, 191548, 130913, 
191547, 191546, 164043); od 1960 nr kat. 52 i 57 
eksponowane w pa³acu w £azienkach, Sala Salomona; 
1981 nr kat. 57 depozyt MNW w ZK; 1982 nr kat. 53, 54, 
55 i 57 depozyt MNW w ZK; 1984 nr kat. 52 depozyt 
MNW w ZK; w czerwcu 1984 zamontowane 
w zrekonstruowanej Sali Rycerskiej; 1993 w³asnoœæ ZK.

ród³a: *Sujets des Tableaux ok. 1783, k. 67-78v; 
Naruszewicz 1786; Fortia de Piles, Boiseglin de Kerdu 
1792/1963, s. 679; *Inw. ZK 1793, s. 3 („6 obrazów 
wielkich formui¹cych obicia”); *Kat. gal. S.A. 1793 
(bez numeracji katalogu, po numerze 2226: „Marcel de 
Bacciarelli„, „Casimir le Grand recevant les suppliques 
des paysans et ordonnant la réparation des villes, Vladislas 
Jagello fondant l’Académie de Cracovie, L’investiture 
de Prusse, L’Union de la Lithuanie a la Pologne par 
Sigismond Auguste, La Paix de Chocim, La déliverance 
de Vienne par Jean Sobieski”); *Brulion kat. gal. S.A. 
przed 1795, k. 164 (bez numeracji katalogu, po numerze 
2252); *Kat. gal. S.A. 1795, s. 140 (bez numeracji 
katalogu, po numerze 2249); *Inw. ZK 1797, s. 10; *Inw. 
S.A. 1799, s. 469;  *Notice 1807; *Tableaux Historiques 
1807, k. 62 i 62v („Jean Sobieski delivrant Vienne... 1683”, 
„La Paix de Chocim, conclue sous Sigismond III par 

Stanislas Lubomirski… 1632”, „Sigismond Auguste, L’Union 
de la Pologne à la Lithuanie… 1569”, „Sigismond I reçoit 
l’hommage d’Albert de Brandenbourg... 1525. L’original de 
ce tableau a été transporté à Paris par Napoléon”, 
„Ladislas Jagellon, donnant de nouveaux Privilèges 
à l’Université de Cracovie… 1386”, „Casimir le Grand, 
nomé le roi des Paysans reçoit leurs requ˜tes… 1333”); 
*Pismo z 10 lipca 1807; *Notatka z 11 lipca 1807 
(wymienione „L’Investiture de Prusse”); *Pismo z 16 lipca 
1807; *Inw. ZK 1808, s. 148 (w Sali Rycerskiej, „Obrazy 
Roboty Pana Bacciarellego... 1. Kazimierza Wielkiego 
odbieraj¹cego Proœby od W³oœcian i Podnosiciela Miast, 
2. W³adys³awa Jagie³³y, funduj¹cego Akademi¹ Krakowsk¹, 
3. Z wy¿szego rozkazu wziêty, a który reprezentowa³ 
Inwestyturê Pruss, 4. Reprezentuj¹cy po³¹czenie Litwy 
z Koron¹, pod panowaniem Zygmunta Augusta, 
5. Wyobra¿aj¹cy Traktat Pokoju Chocimskiego, 
6. Wykazuj¹cy uwolnienie Wiednia, przez Iana Sobieskiego”); 
*Succesion de Roi-Château 1808, k. 64; *Acta Commisionis-
Schloss 1808, f. 7, 20; *Acta Camerae-Schloss 1809; 
*Oczyszczenie obrazów z Sali Rycerskiej 1814 („oczyszczenie 
obrazów z historyi Polski”); Nekrolog Bacciarellego 1818, 
s. 118 (dot. nr. kat. 54/1); *Pismo z 20 stycznia 1832; 
*Pismo z 27 marca 1831; *Pismo z 17 czerwca 1832; 
*Prot. rewindykacji 1921-1924, nr prot. 200 (1 marca 1922); 
*Spis Tretera 1924, k. 14; *Spis Brokla 1922, poz. 26-31; 
*Spis Batowskiego 1939/1940, poz. 90-94 (na temat 
nr. kat. 52 informacja, ¿e zniszczony przez pociski we 
wrzeœniu 1939, „szcz¹tki obrazu przewiezione nie zosta³y”).

Literatura: Go³êbiowski 1827, s. 121; Ciampi 1830, s. 84, 
nr 80-85; Glücksberg 1832, s. 4; Rastawiecki, t. 1, 1850, 
s. 26-27, nr 26-31; Kraszewski 1858, t. 5, s. 60; Michell 
1865/1868, s. 187; S³otwiñski 1881, s. 572 (b³êdne okreœlenia 
nr. kat. 54 i 56); Treter 1922, s. 347-348; Treter 1923, s. 786, 
788; Król 1926, s. 31-32; Przewodnik po Zamku 1930, 
s. 21-22; Mañkowski 1932, nr 2249b-g; Brokl 1936, s. 47-49; 
Warszawa 1962, t. 2, nr 8 (dot. nr. kat. 52; szczegó³owa 
bibliografia dotycz¹ca wszystkich obrazów); Chyczewska 
1970, nr 125-130; Chyczewska 1973, s. 81-86; Kat. MNW 
1975, nr 82-87; Steinborn 1987, s. 30-40; Rottermund 1989, 
s. 129 i n.; Polaczek 2005, s. 169 (dot. nr. kat. 54).

 H.M.
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 58 Portret W³adys³awa Aleksandra £ubieñskiego
nr inw. ZKW/1647
p³ótno, 81x67 cm

W³adys³aw Aleksander £ubieñski h. Pomian (1703-1767), arcybiskup gnieŸnieñski 1759, interrex po œmierci 
Augusta III.

Czerwona mozzetta i taka¿ piuska, krzy¿ biskupi ze szmaragdów oprawnych w z³oto; krzy¿ 
Orderu Or³a Bia³ego na szyi na b³êkitnej wstêdze (nadany 1758).

Obraz nieznany monografistce Bacciarellego, A. Chyczewskiej, nie jest ujêty w jej publika-
cjach. Przypisany temu artyœcie przez K. Durakiewicz (1985) na podstawie badañ technolo-
gicznych i analizy stylistycznej, popartej przekonuj¹cymi argumentami natury historycznej. 
Zdaniem Durakiewicz ZKW/1647 by³ pierwowzorem portretu prymasa £ubieñskiego, który 
znajdowa³ siê w galerii Stanis³awa Augusta (� nr kat. 58/1) i innych powtórzeñ.

Jest wielce prawdopodobne, ¿e portret zosta³ zamówiony u Bacciarellego przez samego 
£ubieñskiego i by³ jego w³asnoœci¹; wedle informacji ostatniego w³aœciciela obrazu by³ on od 
XVIII w. w posiadaniu rodziny £ubieñskich.

Ujawnione w zdjêciach rentgenowskich autorskie zmiany dokonywane w trakcie pracy 
nad portretem s¹ dodatkowym argumentem na rzecz tezy, ¿e mamy do czynienia z orygina³em 
pêdzla Bacciarellego, a nie kopi¹. Postaæ portretowanego by³a pocz¹tkowo tê¿sza, zmieniono 
nieco u³o¿enie rêki, a Oderu Or³a Bia³ego nie by³o w pierwotnej wersji. Mo¿e to œwiadczyæ 
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o tym, ¿e wersja ta powsta³a przed otrzymaniem przez £ubieñskiego orderu; zapewne 
w 1758, po uzyskaniu odznaczenia, £ubieñski zleci³ Bacciarellemu dokonanie odpowiednich 
poprawek.

Obraz ma wszelkie cechy wczesnych prac Bacciarellego – pewna sztywnoœæ i suchoœæ 
w sposobie malowania tkanin, inny ni¿ w póŸniejszym okresie, na pierwszy rzut oka nietypowy 
dla Bacciarellego, modelunek rysów twarzy – s¹ charakterystyczne dla tego etapu twórczoœci 
artysty. 

Powtórzenia:
 58/1 kopia warsztatowa, zaginiona, z galerii Stanis³awa Augusta (*Kat. gal. S.A. 1795, nr 2155: „D’APRES 

BACCIARELLI, Portrait du Primat Lubienski”, 34x29 cali, czyli 84,3x72 cm; Mañkowski 1932, nr 2155), 
od 1788 notowana w Belwederze, 1821 sprzedana przez Mariê Teresê Tyszkiewiczow¹ A. Fusiemu i przez 
niego najpewniej wywieziona do Rosji (Mañkowski 1930, nr 2155; Durakiewicz 1985, s. 167-170);

 58/2 kopia warsztatowa, byæ mo¿e retuszowana przez Bacciarellego, koœció³ katedralny pw. Najœwiêtszej Marii 
Panny w £owiczu (p³., 90x70,5 cm; KZSP, t. 2, 1954, s. 129; Durakiewicz 1985, s. 175-177, il. 16);

 58/3 kopia wykonana na podstawie ww. (� nr kat. 58/2), z serii portretów zamówionych 1795-1801 przez 
Ignacego Krasickiego do ³owickiej galerii arcybiskupów gnieŸnieñskich, gmach Metropolitalnego Semina-
rium Duchownego w kamienicy karmelitów bosych przy Krakowskim Przedmieœciu w Warszawie (p³., owal 
w prostok¹cie, u do³u inskrypcja dotycz¹ca osoby portretowanego; Durakiewicz 1985, s. 177, il. 17);

 58/4 kopia z 2. æw. XIX w., Lwowska Galeria Sztuki – zamek w Olesku (nr inw. ¯ 4304, p³., 85x72,5 cm);
 58/5 litografia Adama Dzwonkowskiego, ok. 1864, wg portretu (� nr kat. 58/2) z ³owickiej galerii biskupów 

(Kat. BN, t. 3, 1992, nr 3124).

 59 Portret Ludwiki z Poniatowskich Zamoyskiej
nr inw. ZKW/70
p³ótno, 67x53,5 cm (owal)
na odwrocie napis i sygnatura: LUDWIKA PONIATOWSKA/ CÓRKA STANIS£AWA KASZTELA-
NA KRAKOWSKIEGO Y/ KONSTANCYI KSIÊ¯NICZKI CZARTORYSKIEY. URODZONA D. 30. 
9bris/ 1728: ZAŒLUBIONA IANOWI ZAMOYSKIEMU NAÓWCZAS STAROŒCIE/ LUBELSKIEMU 
POTYM WOJEWODZIE PODOLSKIEMU D 1mi Augusti 1745./ PINXIT BACCIARELLI 1778.
u do³u po lewej i nad ramieniem portretowanej po prawej czerwony numer galerii Stanis³awa 
Augusta: 67

Ludwika Zamoyska (1728-1798), córka Stanis³awa Poniatowskiego h. Cio³ek, wojewody krakowskiego, siostra 
króla Stanis³awa Augusta, 1746 ¿ona Jana Jakuba Zamoyskiego, wojewody podolskiego.

Suknia w kolorze g³êbokiej czerwieni, wykoñczona ciemnobr¹zowym futrem, bia³y czepek, 
czarny koronkowy szal.

Jeden z cyklu dwunastu owalnych portretów przedstawiaj¹cych cz³onków rodziny królew-
skiej, odnotowanych w katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795 pod kolejnymi numerami 
63-74, z adnotacj¹, ¿e wisia³y w Jadalni pa³acu ³azienkowskiego (wszystkie o identycznych 
wymiarach; *Kat. gal. S.A. 1795, nr 63-74 – portret Ludwiki Zamoyskiej nr 67; Mañkowski 1932, 
nr 63-74, s. 209-211). Obraz bardzo dobrej klasy, œwietny przyk³ad sztuki portretowej Baccia-
rellego: swobodny, szkicowy sposób malowania w³osów przy u¿yciu kilku odcieni szaroœci, 
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Historia: zapewne w³asnoœæ prymasa W³adys³awa 

Aleksandra £ubieñskiego; w³asnoœæ jego wychowanka, 

Feliksa £ubieñskiego (wnuka Floriana £ubieñskiego, brata 

prymasa); w³asnoœæ spadkobierców Feliksa, w Kazimierzy 

Wielkiej – dobrach rodzinnych £ubieñskich; 1975 zakup 

MNW dla ZK od Benedykta £ubieñskiego w Krakowie, 
przechowywany w MNW (nr inw. 6275/75 Tc); 1981 
depozyt MNW w ZK; 1984 w³asnoœæ ZK, od 1984 
eksponowany w Galerii Warty.

Literatura: Durakiewicz 1985. D.J.
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miêkko uk³adaj¹cej siê tkaniny sukni i koro-
nek na gorsie, modelunek twarzy charakte-
rystycznym czerwonawym cieniem. Napis na 
odwrocie mo¿na uznaæ za sygnaturê malarza 
– wiadomo, ¿e Bacciarelli w³asnorêcznie 
nanosi³ korekty i uzupe³nienia napisów na 
odwrociach obrazów z ³azienkowskiej serii, 
o czym œwiadczy jego korespondencja 
z królem, dotycz¹ca portretów Micha³a 
i Andrzeja Poniatowskich (zob. Juszczak, 
Ma³achowicz 2003, s. 131). ZKW/70, bez-
spornie pochodz¹cy z tej serii, bo opatrzony 
numerem galerii królewskiej, nieznany by³ 
T. Mañkowskiemu ani A. Chyczewskiej, dla-
tego identyfikowali oni b³êdnie z portretem 
odnotowanym w katalogu galerii z 1795 pod 
nr. 67 inne portrety Zamoyskiej z polskich 
zbiorów (Mañkowski 1930, nr 67; Chyczew-
ska 1970, nr 69a).

W dotychczasowej literaturze uwa¿ano, 
za W. Tatarkiewiczem (1925, s. 21), ¿e dwa-
naœcie owalnych portretów rodziny królewskiej namalowanych zosta³o specjalnie do urz¹dzo-
nej w 1773 Sypialni króla w pa³acu ³azienkowskim i w zwi¹zku z tym datowano je na ok. 1775. 
Z ostatnich ustaleñ (zob. Juszczak, Ma³achowicz 2003) wynika, ¿e obrazy z cyklu, a przynaj-
mniej ich wiêksza czêœæ, powsta³y dopiero w 1778, a wiêc zawis³y w – urz¹dzonym w 1777 na 
miejscu Sypialni – pokoju Sto³owym.

Powtórzenia:
 59/1 replika autorska, MNW (nr inw. MP 1092, p³., 65x50 cm; depozyt w Muz. w Wilanowie), datowana przez 

A. Chyczewsk¹ na ok. 1790 (Chyczewska 1970, nr 164);
 59/2 zmniejszona kopia warsztatowa z udzia³em autora, MNW (nr inw. 210260, p³., 55x44 cm; depozyt 

w Muz. w £azienkach; Chyczewska 1970, nr 164a);
 59/3 kopia warsztatowa, MNP (nr inw. Mp 10, p³., 64,5x48,5 cm; ze zbiorów Edwarda Rastawieckiego; Chy-

czewska 1970, nr 164b; Suchocka 2005, nr 38, jako Bacciarelli, replika, z galerii Stanis³awa Augusta);
 59/4 wersja zmniejszona i zmieniona, malarza lwowskiego z pocz. XIX w., Lwowskie Muz. Hist. (nr inw. ̄ -1147, 

p³., 57x46 cm, owal w prostok¹cie, w tle widoczne oparcie fotela i kolumna, na odwrocie napis Matka 
[sic!] króla Stanis³awa Poniatowskiego; z Muz. Lubomirskich we Lwowie).

ZKW/70

Historia: galeria Stanis³awa Augusta (nr 67), pa³ac 
w £azienkach, Jadalnia, zawieszony 1778; 1798 w³asnoœæ 
ksiêcia Józefa Poniatowskiego; 1813 w³asnoœæ Marii Teresy 
Tyszkiewiczowej; 8 lipca 1819 odebrany z £azienek 
przez jej pe³nomocnika Aleksandra Linowskiego; 
prawdopodobnie wys³any do niej do Francji; kolekcja 
prywatna w Pary¿u; 1980 dar rz¹du RFN dla ZK, 
przechowywany w MNW, Podchor¹¿ówka 
(nr inw. 8478 Tc/80; ZMK-1687); 1981 w ZK, od 1983 
eksponowany w Apartamencie Ksiêcia Stanis³awa.

ród³a: *Kat gal. S.A. 1783, nr 67 („Copies de Bacciarelli 
d’après lui m˜me”, „Me Zamoyska Palatine de Podolie née 
Poniatowska”); *Kat. gal. S.A. 1784, s. 63, nr 67 
(„Me Bacciarelli”); *Inw. £azienek 1788, s. 9 („Sala do 
jadania... 12 Portretów Familii Najjaœniejszego Pana... a to... 

Graffowey Zamoyskiey Woiewodziny Podolskiej 67”); Fortia 
de Piles, Boiseglin de Kerdu 1792/1963, s. 684; *Kat. gal. 
S.A. 1793, nr 67 („Bacciarelli” „copies d’après lui m˜me”); 
*Brulion kat. gal. S.A. przed 1795, nr 67 („Copies de 
Bacciarelli d’après lui m˜me”); *Kat. gal. S.A. 1795, nr 67 
(„M. de Bacciarelli”); *Inw. S.A. 1799, s. 407 („Bacciarelli”); 
*Catalogue Tableaux £azienki 1817, k. 154; *Sprzeda¿ 
£azienek 1817, k. 154 (A. Linowski zastrzega od sprzeda¿y 
„12 owalnych portretów familijnych”); *Pismo z 8 lipca 1819.

Literatura: Ciampi 1830, s. 80, nr 4; Rastawiecki, t. 1, 
1850, s. 31, nr 90; Kraszewski 1858, t. 5, s. 68; Mañkowski 
1932, nr 67 i s. 145; Warszawa 1980, nr 7, s. 23; Lorentz 
1986, s. 155; Juszczak, Ma³achowicz 2003, s. 115-118; 
Dijon 2004, nr 8 (D. Juszczak).
 D.J.



 

 60 Portret Franciszki z Cetnerów Rzewuskiej
nr inw. ZKW/3933
p³ótno, 94,5x75 cm

Franciszka Rzewuska (1706-1783), córka Franciszka Cetnera h. Przerowa, przed 1730 druga ¿ona Micha³a Jó-
zefa Rzewuskiego, wojewody podlaskiego i podolskiego.

Bia³a muœlinowa chusta (fichu), czarny szal, 
czepek przewi¹zany bladoró¿ow¹ wst¹¿k¹. 
Obicie fotela czerwone, kotara w tle ciem-
nooliwkowa.

Wed³ug kostiumu i fryzury portret mo¿-
na datowaæ na ok. 1780. We wczeœniejszej 
literaturze autorstwo Bacciarellego nie-
s³usznie podawane bywa³o w w¹tpliwoœæ, 
wiêkszoœæ badaczy nie zna³a jednak obrazu 
z autopsji. Przypisywany niekiedy b³êdnie 
Johannowi Baptistowi Lampiemu St. b¹dŸ 
okreœlany jako powsta³y w pracowni Bac-
ciarellego, jest niew¹tpliwie dzie³em autor-
skim, i to wysokiej klasy. Zdaniem M. Gêba-
rowicza (1973) mo¿na go identyfikowaæ 
z portretem Franciszki Rzewuskiej wymie-
nionym w inwentarzu pa³acu w Rozdole 
z 1789 (� ni¿ej: ród³a). Co rzadkie w przy-
padku portretów Bacciarellego, nie s¹ znane 
¿adne kopie tego obrazu.

Franciszka Rzewuska by³a matk¹ Kazimie-
rza, za³o¿yciela kolekcji znanej póŸniej jako 
kolekcja Lanckoroñskich.

Bacciarelli

Historia: w³asnoœæ Rzewuskich, zapewne w ich pa³acu 
w Rozdole; w³asnoœæ Kazimierza Rzewuskiego; 1820 
w³asnoœæ jego córki Ludwiki zamê¿nej z Antonim 
Lanckoroñskim; w³asnoœæ ich syna, Kazimierza 
Lanckoroñskiego; w³asnoœæ ich syna, Karola 
Lanckoroñskiego, 1896-1901 umieszczony w pa³acu 
w Wiedniu przy Jacquingasse 18, hall; 1933 w³asnoœæ 
Antoniego, Adelajdy i Karoliny Lanckoroñskich; miêdzy 
20 paŸdziernika a 7 listopada 1939 przejêty przez gestapo, 
pozostawa³ w pa³acu przy Jacquingasse; 1943 wywieziony 
przez Niemców, 1944 zdeponowany w Altaussee 
k. Salzburga (nr 270); 8 maja 1945 przejêty przez armiê 
amerykañsk¹ i 24-26 czerwca 1945 przewieziony 
do Central Art Collecting Point w Monachium (nr 587); 
1945/1946 ponownie na terenie Austrii; 1947 odzyskany 
przez Antoniego Lanckoroñskiego, zdeponowany w zamku 
Hohenems k. Vaduz w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany 

w banku w Szwajcarii; przechowywany we Fryburgu; 
1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej (nr ks. darów ZMK-
5943), od 1998 eksponowany w Galerii Lanckoroñskich.

ród³a: *Inw. Rozdo³u 1789 („Pa³ac... Przedpokój Pañski”, 
poz. 6 „Portret Jwo Pani”)?; *Lista A. L. 1939, nr 130; 
*Lista HTO 1942, nr 367; *Neue Bergungsliste Altaussee 
1944/1945, nr 270; *CACP Monachium 1945, nr 578.

Literatura: Krzywoszewski 1903, s. 6; Palais Lanckoroñski 
1903, s. 8; Chwalewik, t. 2, 1927, s. 453 (jako Lampi); 
Chyczewska 1970, nr 153; SAP, t. 1, 1971, s. 60 
(A. Chyczewska); Chyczewska 1973, s. 95; Gêbarowicz 
1973, s. 400-401, nr 34 (jako Bacciarelli?); PSB, t. 24, 
1992, s. 135, 136 (Palkij); Warszawa 1995, nr I.2 
(D. Juszczak, H. Ma³achowicz); Juszczak, Ma³achowicz 
1995, nr 2; Juszczak, Ma³achowicz 1998, nr 2.

 D.J.

ZKW/3933



 

 61 Portret Jana Karola Chodkiewicza
nr inw. ZKW/3360
blacha miedziana, 89x72 cm (owal)

Jan Karol Chodkiewicz h. Koœciesza (1560-1621), 
hetman wielki litewski 1605, wojewoda wileñski 1616, 
uczestnik wojen ze Szwecj¹ i z Moskw¹.

Portret namalowany ok. 1782, z przezna-
czeniem do Sali Rycerskiej, nie zosta³ w³¹-
czony do jej wystroju; w Sali Rycerskiej 
znalaz³a siê inna wersja portretu Chodkie-
wicza (� nr kat. 44). Nie jest ujêty w kata-
logach galerii Stanis³awa Augusta.

Bacciarelli

Historia: w³asnoœæ Muz. w £êczycy; przed 1952 depozyt 
w MNW (nr inw. 189202); 1981 depozyt w ZK; 
1993 w³asnoœæ ZK.

Literatura: Kat. Wilanów 1967, s. 291; Chyczewska 1970, 
nr 116. D.J. ZKW/3360

 62 Portret Stanis³awa Augusta w czerwonym fraku
nr inw. ZKW/726
p³ótno, 75,5x55 cm

Stanis³aw Antoni Poniatowski h. Cio³ek (1732-1798), król polski 1764-1795 jako Stanis³aw II August.

Czerwony aksamitny frak; przez pierœ b³êkitna wstêga Orderu Or³a Bia³ego, gwiazda tego or-
deru na piersi; krzy¿ Orderu Or³a Czarnego (nadany 1763) na oran¿owej wstêdze na szyi.

Na blejtramie obrazu widnieje wykonany czarnym tuszem, najpewniej dziewiêtnastowiecz-
ny napis: Stanis³aw August Król Pol.../ malowany przez Bacciarellego/ dla Siostry [sic!] Króla/ 
Hrabiny Tyszkiewicz. Do tego portretu Król osobiœcie stawa³. Treœæ tego napisu zgodna jest 
z informacjami dotycz¹cymi historii obrazu, które zachowa³y siê w rodzinie jego ostatnich 
w³aœcicieli: wed³ug tej tradycji portret nale¿a³ do bratanicy króla, Marii Teresy z Poniatowskich 
Tyszkiewiczowej, która w 1791 mia³a go podarowaæ Tomaszowi Danglowi, w³aœcicielowi 
fabryki powozów, z okazji chrztu jego syna Tomasza Adama. Do koñca XIX w. pozostawa³ 
w posiadaniu tej rodziny i skoligaconej z Danglami rodziny Bandtkie; u S. Bandtkiego widzia³ 
go Wincenty £oœ, który napisa³ s³usznie, i¿ jest to portret „doskona³y i niezaprzeczalnie ory-
ginalny Bacciarellego” (£oœ 1876). Malowany niezwykle miêkko i delikatnie, odznaczaj¹cy 
siê subteln¹, wyrafinowan¹ kolorystyk¹, jest jednym z najlepszych portretów w oeuvre Bac-
ciarellego. 

Jeden z ostatnich portretów Stanis³awa Augusta pêdzla Bacciarellego. Wiek modela ka¿e 
datowaæ go na ok. 1795; takie datowanie sta³oby w sprzecznoœci z informacj¹ o ofiarowaniu 
go Danglom przez Tyszkiewiczow¹ w 1791 (byæ mo¿e istotnie trafi³ do rodziny Danglów 
z r¹k siostrzenicy króla, ale nie jako dar na chrzest Tomasza Adama?). Król jest tu niew¹t-
pliwie starszy ni¿ na portrecie z popiersiem Piusa VI w zbiorach Fundacji Ciechanowieckich 
w ZK, sygnowanym i datowanym 1789 (nr inw. FC-ZKW/1399; Juszczak, Ma³achowicz 2001, 



 

s. 322), najpóŸniejszym ze znanych datowa-
nych Bacciarellowskich wizerunków mo-
narchy. 

Nie s¹ znane ¿adne kopie obrazu ZKW/726.

pracownia Bacciarellego

Historia: prawdopodobnie w³asnoœæ Marii Teresy 
Tyszkiewiczowej; prawdopodobnie jej dar dla Tomasza 
Adama Dangla; prawdopodobnie w³asnoœæ jego syna, 
Tomasza Dionizego; w³asnoœc jego syna, Tomasza 
Wilhelma, i jego ¿ony, Anieli z Bandtkie-Stê¿yñskich; 
w³asnoœæ ich syna, Józefa; 1977 legat Marii i Józefa 
Danglów dla ZK, przechowywany w MNW (nr inw. 7962 
Tc/77; nr ks. darów ZMK-1734); 1981 depozyt MNW w ZK; 
1982 w³asnoœæ ZK, od 1998 eksponowany w Galerii 
Lanckoroñskich.

Literatura: £oœ 1876, s. 16; Warszawa 1898, nr 171; 
Chyczewska 1970, nr 161h; Juszczak, Ma³achowicz 1994, 
nr 10. D.J.

ZKW/726

pracownia Marcella BACCIARELLEGO

 63 Portret Stanis³awa Augusta w mundurze Korpusu Kadetów
nr inw. ZKW/2492
p³ótno, 129x97 cm

Stanis³aw Antoni Poniatowski h. Cio³ek (1732-1798), król polski 1764-1795 jako Stanis³aw II August.

Mundur Korpusu Kadetów z dystynkcjami genera³a: granatowy frak mundurowy z p¹sowym 
ko³nierzem i mankietami, z³ote epolety, hafty i guziki, bia³a kamizela i spodnie; przez pierœ b³ê-
kitna wstêga Orderu Or³a Bia³ego, gwiazda tego Orderu na piersi; na szyi na oran¿owej wstê-
dze krzy¿ Orderu Or³a Czarnego (nadany 1763); na oparciu fotela czerwony p³aszcz z hafto-
wanym z³otym or³em, podbity gronostajowym futrem.

Wiek modela ka¿e datowaæ obraz na 1. po³. lat 70.; takie datowanie potwierdza tak¿e fakt, 
i¿ monarcha przedstawiony jest w mundurze z dystynkcjami generalskimi stosowanymi przed 
1777 (ekspertyza A. Siciñskiego, 2004). Obraz wzorowany jest niew¹tpliwie na nieznanym 
dziœ oryginale Bacciarellego; sposób prowadzenia pêdzla i modelunek twarzy, r¹k i tkanin 
wskazuj¹, ¿e mamy do czynienia z dobrej klasy dzie³em pracowni, byæ mo¿e retuszowanym 
przez mistrza. Nie jest znany inny osiemnastowieczny egzemplarz tego wizerunku, co stanowi 
o jego wyj¹tkowoœci w bogatej Bacciarellowskiej ikonografii Stanis³awa Augusta; do rzadkoœci 
nale¿y równie¿ otwarcie t³a na krajobraz. Zachowa³o siê natomiast wiele – bardzo ró¿nej 



 

klasy – popiersiowych portretów Stanis³awa Augusta, w których powtarza siê to samo ujêcie 
g³owy i charakterystyka stosunkowo jeszcze m³odej i szczup³ej twarzy monarchy, a tak¿e do-
k³adnie odtworzone elementy kostiumu. Najlepsz¹ ze znanych popiersiowych wersji jest owal 
w Muz. Okrêgowym w Toruniu (nr inw. MT/M/24/SN, p³., 77x64 cm), który pierwotnie przed-
stawia³ króla w granatowym mundurze, przemalowanym wtórnie na cywilny strój; obraz ten 
przez A. Chyczewsk¹ okreœlony zosta³ jako dzie³o pracowni z udzia³em Bacciarellego (Chy-
czewska 1970, nr 64).

Ten sam schemat kompozycyjny co w ZKW/2492 Bacciarelli zastosowa³ w namalowanym 
o dekadê póŸniej portrecie króla z ok. 1785-1786, w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki 
(nr inw. ¯-71, p³., 111,5x87 cm), ukazuj¹cym go w innym mundurze, starszego, lecz w tej 
samej pozie, z d³oni¹ o identycznie u³o¿onych palcach, opart¹ na takiej samej karcie papieru 
i ksiêdze, obok takiego samego ka³amarza z piórem na blacie sto³u (Chyczewska 1970, nr 148; 
Chomyn 2006, s. 15).

Powtórzenia:
 63/1 kopia w popiersiu (wg ZKW/2492 lub jego pierwowzoru), k. XVIII w., PAN – pa³ac w Jab³onnie (nr inw. 

DZEP IX J 10, p³., 45x37 cm; zakup w P.P. „Desa”; KZSP, t. 10, z. 10, 1987, s. 19, il. 133);

pracownia Bacciarellego

ZKW/2492



 

 63/2 kopia niskiej klasy (wg ZKW/2492 lub jego pierwowzoru), k. XIX w. zmienione niektóre elementy t³a, 
Muz. Zamoyskich w Koz³ówce (nr inw. MPK/MR/856, p³., 128x95 cm; poch. z maj¹tku Zdziechowskich 
w Rzêdowicach).

pracownia Bacciarellego

Historia: kolekcja Janusza Uniechowskiego w Miñsku; 
w³asnoœæ Marii Ró¿y Uniechowskiej (1926); 1989 dar 
narodu belgijskiego przekazany ZK przez premiera 
Willifreda Martensa z woli Marii Ró¿y Uniechowskiej, 
od 1998 eksponowany w Pokoju Orderowym.

Literatura: Juszczak, Ma³achowicz 1994, nr 7; Olsztyn 
2001, poz. 17.

 D.J.

pracownia Marcella BACCIARELLEGO

 64 Portret Micha³a Jerzego Poniatowskiego
nr inw. ZKW/299
p³ótno, 67x53 cm

Micha³ Jerzy Poniatowski h. Cio³ek (1736-1794), brat króla Stanis³awa Augusta, biskup p³ocki 1773, arcybiskup gnieŸnieñ-
ski i prymas 1784.

Czarna sutanna, purpurowa piuska, srebrny krzy¿ biskupi na z³otym ³añcuchu; na szyi na b³êkitnej 
wstêdze krzy¿ Orderu Or³a Bia³ego (nadany 1764).

Warsztatowa, dobrej klasy kopia popularnego, znanego z wielu powtórzeñ portretu Micha³a 
Poniatowskiego, którego pierwowzór, autorstwa Bacciarellego, nie jest znany. Pierwowzór ten po-
wsta³ najprawdopodobniej przed 1776, bowiem – jak s³usznie zauwa¿y³a A. Chyczewska (1970, 
nr 76a) – namalowany przez Mateusza Tokarskiego w 1776, sygnowany i datowany portret Micha-
³a Poniatowskiego (zbiory MNW, nr inw. MP 4263, p³., 90x72 cm, sygn. i dat.; Kat. Wilanów 1967, 
nr 161) jest niew¹tpliwie wzorowany na takim samym, jak we wszystkich znanych kopiach, Baccia-

rellowskim ujêciu.
Czy Bacciarellowskim pierwowzorem tego ujêcia 

móg³ byæ portret z serii dwunastu owalnych wizerun-
ków rodziny Stanis³awa Augusta z Jadalni w £azien-
kach (nr 74 w katalogach galerii Stanis³awa Augusta), 
jak to przyjmowano dot¹d w literaturze, trudno roz-
strzygn¹æ. Z ostatnich ustaleñ wynika, i¿ wiêkszoœæ 
obrazów wchodz¹cych w sk³ad tej serii powsta³a 
dopiero w 1778 (zob. Juszczak, Ma³achowicz 2003 
oraz � nr kat. 59); nie mo¿na jednak wykluczyæ, ¿e 
portret Micha³a Poniatowskiego z ³azienkowskiej 
Jadalni powsta³ przed 1776. 

Ten popularny typ wizerunku prymasa znany jest 
z wielu powtórzeñ, wœród których s¹ kopie warszta-
towe, a tak¿e bardzo z³ej klasy powtórzenia prowin-
cjonalnego pêdzla, tak¿e dziewiêtnastowieczne (zob. 
Chyczewska 1970, nr 76a-i). Naszym zdaniem ¿adne 
z tych powtórzeñ nie jest samodzielnie wykonan¹ 
autorsk¹ replik¹. Do najlepszych egzemplarzy, po-
wsta³ych w pracowni Bacciarellego i retuszowanych 
przez niego, nale¿y niew¹tpliwie obraz w MNWr, 
z ok. 1784-1786 (nr inw. VIII-5, p³., 64,5x53 cm, owal; ZKW/299



 

£ukaszewicz, Houszka 1992, nr 15) i obraz w Muz. w Wilanowie (nr inw. Wil. 1989, p³., 64x54 
cm, owal, ze zbioru Potockich; eksponowany w Muz. w £azienkach; zob. Chyczewska 1970, 
nr 76).

ZKW/299 jest najbli¿szy wersji wroc³awskiej – ma niemal identyczne wymiary i wszystkie 
szczegó³y kompozycji (np. piuska na g³owie, której nie ma w wersji ³azienkowskiej).

Graficzna wersja omawianego wizerunku Poniatowskiego wykonana zosta³a w 1782 przez 
Jeana Mathiasa Royera (Chyczewska 1963, nr 21a).

pracownia Bacciarellego

pracownia Marcella BACCIARELLEGO

 65 Portret Stanis³awa Augusta w granatowym mundurze
nr inw. ZKW/2086
p³ótno, 78x61 cm

Stanis³aw Antoni Poniatowski h. Cio³ek (1732-1798), król polski 1764-1795 jako Stanis³aw II August.

Mundur kawalerii narodowej (?) w wersji cudzoziemskiej: granatowy frak mundurowy z kar-
mazynowym ko³nierzem, srebrne szamerowanie z chwastami, srebrne epolety i hafty; przez 
pierœ b³êkitna wstêga Orderu Or³a Bia³ego i gwiazda tego orderu na piersi; na szyi na oran¿o-
wej wstêdze krzy¿ Orderu Or³a Czarnego (nadany 1763). Takie okreœlenie munduru zapropo-
nowa³ w ekspertyzie M. Siciñski (2006). 

Dobrej klasy warsztatowa kopia portretu, 
którego zaginiony orygina³, autorstwa Bac-
ciarellego, powsta³ najpewniej w 2. po³. lat 
70. XVIII w. (g³owa i rysy twarzy monarchy 
najbli¿sze s¹ tzw. portretowi z gestem dysku-
sji w Uffizi, który nale¿y datowaæ na ok. 1780; 
zob. Juszczak, Ma³achowicz 2000, s. 324-
-325). Znaczne, nieodwracalne uszkodzenia 
warstwy malarskiej (zw³aszcza w partii twa-
rzy) nie pozwalaj¹ oceniæ, czy obraz nie by³ 
retuszowany przez Bacciarellego. 

O popularnoœci tego typu wizerunku 
Stanis³awa Augusta œwiadczy stosunkowo 
du¿a liczba jego powtórzeñ (identyczne 
ujêcie, charakterystyczny motyw p³aszcza 
przerzuconego przez prawe ramiê), zacho-
wanych w polskich zbiorach. Wszystkie 
prezentuj¹ znacznie ni¿szy poziom wykona-
nia ni¿ ZKW/2086. Prócz naszego obrazu 
dzie³em pracowni Bacciarellego mo¿e byæ 

ZKW/2086

Historia: zbiory Miko³aja Radziwi³³a w Nieborowie; 1971 
dar Marii Radziwi³³owej dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-14; omy³kowo nadany nr inw. MNW 
183 881); 1982 w ZK, od 1983 eksponowany 
w Apartamencie Ksiêcia Stanis³awa.

Literatura: ?Fournier-Sarlovèze, s. 13; Chyczewska 1970, 
nr 76g.

 D.J.



 

pracownia Bacciarellego (?)

tak¿e portret w prywatnej kolekcji w Warszawie (p³., 79x65,5 cm; fotografia w dokumentacji 
Dzia³u Malarstwa ZK; ocenê obrazu utrudnia znaczne przemycie warstwy malarskiej w partii 
twarzy modela); pozosta³e egzemplarze, malowane schematycznie, nie pochodz¹ z Bacciarel-
lowskiej Malarni (kopia z k. XVIII w., niegdyœ w zbiorach prywatnych w Warszawie, fot. w Arch. 
ZK; trzy kopie w zbiorach MNW, nr inw. 183857, nr inw. MP 4468, nr inw. MP 2866; kopia 
w zbiorach prywatnych, poprzednio w MNW, nr inw. 129644).

Historia: 1986 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie, od 
1991 eksponowany w Garderobie Króla.

Literatura: Juszczak, Ma³achowicz 1994, nr 8.
 D.J.

pracownia Marcella BACCIARELLEGO (?)

 66 Portret Stefana Czarnieckiego
nr inw. ZKW/839
p³ótno, 207x130 cm

Stefan Czarniecki h. £odzia (1599-1665), wojewoda ruski 1657, hetman polny koronny 1665, uczestnik wojen 
z Kozakami, Tatarami i Moskw¹, wódz w okresie najazdu szwedzkiego 1655-1660.

Jasnoz³ocisty ¿upan z czerwonymi guzami, 
karmazynowa delia, ¿ó³te buty. Tkanina 
na stole ciemnob³êkitna. Plan fortyfikacji, 
na którym Czarniecki wspiera bu³awê, jest 
byæ mo¿e imaginacyjnym planem jednego 
z miast bêd¹cych jego w³asnoœci¹ – Bia³e-
gostoku lub Tykocina – albo któregoœ z miast 
przez niego zdobytych.

Z³e proporcje postaci kontrastuj¹ ze sto-
sunkowo biegle malowan¹ g³ow¹ modela – ta 
partia obrazu wykonana niew¹tpliwie wed³ug 
wczeœniejszego pierwowzoru. S¹dzimy, ¿e by³ 
nim owalny portret ukazuj¹cy hetmana 
w popiersiu, w czerwonej delii, pochodz¹cy 
z galerii Stanis³awa Augusta (w *Kat. gal. S.A. 
1795, nr 2204, bez podania autora; Mañkow-
ski 1932, nr 2204), obecnie w Muz. w Niebo-
rowie (nr inw. NB 774 MNW, blacha miedzia-
na, 58x45 cm, depozyt w Muz. w £owiczu; 
Piwkowski 2005, nr 31); odnajdujemy w nim 
tak samo oddan¹ fizjonomiê, z charaktery-
styczn¹ opadniêt¹ fa³d¹ jednej z powiek. 
Portret nieborowski uznany zosta³ przez 
W. Dreck¹ za dzie³o pracowni Bacciarellego 
(Drecka 1953, s. 67 i n.); o tym, ¿e tak¿e 
w XVIII w. by³ wi¹zany z Bacciarellim, œwiad-
czy napis na odwrocie jego miniaturowej 
wersji pêdzla W. Lesseura w Muzeum Pol-
skim w Rapperswilu: Czarnecki przez Lesseura 

ZKW/839



 

wed³ug Bacciarellego

Historia: 1976 dar firmy Voest-Alpine z Austrii i CHZ 
Polimex-Cekop, przechowywany w Bibliotece Królewskiej 
(nr ks. darów ZMK-1107); 1981 w ZK, od 2005 depozyt 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Warszawa.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

z Bacciarellego z dawnego Portretu (nr inw. 677, poch. z kolekcji Tarnowskich w Dzikowie, zob. 
Kamiñska-Krassowska 1994, nr 24; replika sygn. i dat. 1798, w zbiorach Fund. XX Czartoryskich, 
nr inw. XII-132).

Portret nieborowski jest powtórzeniem popularnego wizerunku hetmana, znanego z licznych 
siedemnasto- i osiemnastowiecznych egzemplarzy (trzy – w MNP, dwa – na Wawelu, trzy 
– w MWP, trzy – w Lwowskim Muz. Hist.; niepublikowane). 

Poniewa¿ w ZKW/839, tak jak w portrecie nieborowskim, czytelne s¹ wp³ywy Bacciarellow-
skiej stylistyki (szkicowy sposób prowadzenia pêdzla, charakterystyczny modelunek twarzy), 
nale¿y przyj¹æ, ¿e jego twórca wzorowa³ siê w³aœnie na tym obrazie, wówczas znajduj¹cym siê 
w galerii Stanis³awa Augusta (wisia³ w Belwederze).

wed³ug Marcella BACCIARELLEGO

 67 Portret ksiêcia Józefa Poniatowskiego w wieku 15 lat
nr inw. ZKW/1670
p³ótno, 78,7x61 cm (owal)
na odwrocie napis: Zbiór Fr... £ubieñskiego/ Grassi/ Kupiony z galerii Zieliñskiego 1870./ Portret 
Xiêcia Józefa Poniatowskiego w mundurze kadetów.

Józef Antoni Poniatowski h. Cio³ek (1763-1813), bratanek króla Stanis³awa Augusta, póŸniejszy minister wojny 
i naczelny wódz armii Ksiêstwa Warszawskiego, marsza³ek Francji 1813.

Mundur gwardii konnej koronnej: bia³y kolet 
i p¹sowa superwesta ze srebrn¹ gwiazd¹ 
z monogramem Stanis³awa Augusta.

Kopia portretu namalowanego przez 
Bacciarellego w 1778, przechowywanego 
w MNK (nr inw. IIa 357, p³., 65x49 cm), sy-
gnowanego i datowanego, opatrzonego na 
licu numerem galerii królewskiej 65, pocho-
dz¹cego z serii dwunastu owalnych portre-
tów rodzinnych Poniatowskich z Jadalni 
pa³acu w £azienkach (Chyczewska 1970, 
nr 97; Juszczak, Ma³achowicz 2003, s. 115, 
122); portret Bacciarellego, jak to wynika ze 
Ÿróde³, po 1795 zast¹piony zosta³ w £azien-
kach kopi¹ pêdzla Grassiego (zob. Juszczak, 
Ma³achowicz 2003, s. 125).

ZKW/1670 ukazuje postaæ portretowane-
go w szerszym ujêciu ni¿ krakowski orygina³ 
– widaæ biodra ksiêcia przepasane srebrzy-
stym pasem. Zdaniem Chyczewskiej jest to 
autorska replika egzemplarza krakowskiego, ZKW/1670



 

wed³ug Bacciarellego

namalowana z udzia³em pracowni. Naszym zdaniem obraz nie jest dzie³em Bacciarellego 
(œwiadczy o tym modelunek twarzy inny ni¿ w jego autorskich pracach, nieco schematycznie 
malowany strój i rêce modela), lecz kopi¹ powsta³¹ w Bacciarellowskiej Malarni b¹dŸ nama-
lowan¹ przez Josefa Grassiego, jak to sugeruje umieszczony na odwrocie napis (którego nie 
mo¿na traktowaæ jako informacji pewnej, jest bowiem póŸniejszy). Autorstwo Grassiego – na 
co wskazuj¹ pewne cechy stylistyczne obrazu – mo¿na, ze znakiem zapytania, braæ pod uwa-
gê, nie jest to jednak chyba egzemplarz, który zast¹pi³ portret Bacciarellego zabrany z Jadal-
ni w £azienkach w 1795: ma na to za du¿e wymiary.

Obraz by³ w³asnoœci¹ mecenasa i kolekcjonera Tomasza Zieliñskiego, który gromadzi³ od 
pocz. lat 30. w Warszawie, a potem w latach 40. i 50. XIX w. w Kielcach kolekcjê obrazów. 
Po œmierci Zieliñskiego, w latach 1868-1871, kolekcja zosta³a zlicytowana przez jego spadko-
bierców (zob. Jakimowicz 1973).

Jeszcze jedna kopia wizerunku m³odego ksiêcia, stosunkowo s³aba, znajduje siê w MLW 
(nr inw. K 1239, p³., 67x51,8 cm, owal; nabyty od Zofii z Tyszkiewiczów Klemensowej Potockiej; 
Chyczewska 1970, nr 97b). Tak¿e wspomniany przez R. Aftanazego (1997, t. 11, s. 230) portret 
ksiêcia Józefa „w kirysie gwardii mirowskiej” w m³odym wieku, z serii portretów „familii Stani-
s³awa Augusta” z maj¹tku Olizarów w Korosteszowie (d. województwo kijowskie), by³ najpew-
niej kopi¹ omawianego tu typu wizerunku ksiêcia (haftowana srebrem superwesta mog³a byæ 
wziêta za kirys).

Historia: przed 1859 galeria Tomasza Zieliñskiego 
w Kielcach; 1870 nabyty przez Franciszka £ubieñskiego, 
w³aœciciela Kazimierzy Wielkiej w pow. piñczowskim; 
zbiory £ubieñskich w Krakowie; w³asnoœæ prywatna 
we Francji; 1978 zakup MNW dla ZK od Andrzeja 
Ciechanowieckiego z Londynu, przechowywany w MNW 
(nr inw. 8217 Tc/79); 1982 depozyt MNW w ZK, od 1983 
eksponowany w Apartamencie Ksiêcia Stanis³awa; 
1984 w³asnoœæ ZK.

ród³a: *Inw. maj¹tku Zieliñskiego 1858, poz. 19; 
*Kat. obrazów Zieliñskiego, 1859, nr 175 („Grassy Józef… 
Ksi¹¿ê Józef Poniatowski, w wieku m³odzieñca 
w mundurze kadeckim, z gwiazd¹ srebrn¹ na piersiach, 
w poœrodku której cyfra króla Stanis³awa Augusta. 
W formie owalnej...”).

Literatura: Sobieszczañski 1852, poz. 85; Chyczewska 1970, 
nr 97a; Jakimowicz 1973, s. 69 oraz 192-193, nr 175.
 D.J.
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 68 Portret Stanis³awa Augusta w zbroi
nr inw. ZKW/3410
p³ótno, 62x46,5 cm

Stanis³aw Antoni Poniatowski h. Cio³ek (1732-1798), król polski 1764-1795 jako Stanis³aw II August.

Szmelcowana zbroja ze z³ocon¹ rozetk¹, czerwony p³aszcz haftowany w z³ote or³y, podbity 
gronostajowym futrem; przez pierœ b³êkitna wstêga Orderu Or³a Bia³ego (nadany 1765); na szyi 
na oran¿owej wstêdze krzy¿ Orderu Or³a Czarnego (nadany 1763).

Kopia miernej klasy, autorstwa malarza niezwi¹zanego z pracowni¹ Bacciarellego. Orygi-
na³ portretu, zdaniem A. Chyczewskiej namalowany w 1766-1767, nie zachowa³ siê. W zbio-
rach MNP znajduje siê wersja warsztatowa, datowana na odwrocie 1776 (nr inw. Mp 555, 
p³., 67x53 cm, owal, ze zbiorów E. Rastawieckiego; Chyczewska 1970, nr 27; Suchocka 2005, 
nr 39). W 1778 Bartolomeo Folino wykona³ wg tego portretu rycinê (Kat. BN, t. 4, 1994, 
nr 5019).

Zdaniem A. Gradowskiej ten typ wizerunku powsta³ w 2. po³. lat 70. XVIII w. i mo¿e 
byæ zwi¹zany z któr¹œ z licznie malowanych wówczas serii kopii pocztu królów polskich 
z Pokoju Marmurowego – w takim cyklu zast¹piæ mia³by ca³opostaciowy portret monarchy. 



 

wed³ug Bacciarellego

Kompozycyjnie i wymiarami nawi¹zuje rze-
czywiœcie do portretów z pocztu (por. np. 
portret Jana Kazimierza � nr kat. 30); to 
t³umaczy³oby, zdaniem Gradowskiej, jego 
„anachroniczn¹”, jak na 1776 rok, ikonogra-
fiê – portrety w zbroi pojawiaj¹ siê bowiem 
tylko we wczesnej ikonografii Stanis³awa 
Augusta, do ok. 1770 (zob. Gradowska b.d.). 
Nale¿y jednak zastrzec, ¿e zdecydowana 
wiêkszoœæ serii portretów w³adców polskich 
malowanych od pocz. XIX w. wzorowana 
by³a na cyklach autorstwa Jana Bogumi³a 
Plerscha (� nr kat. 251-255 i 256); w niektó-
rych zachowa³y siê popiersiowe portrety 
Stanis³awa Augusta – wszystkie powtarzaj¹ 
ten sam, Plerschowski pierwowzór, i ukazu-
j¹ króla w zupe³nie innym ujêciu, w grana-
towym mundurze (portret pêdzla Plerscha, 
sygn. i dat. 1806, w MLW i liczne kopie; 
� wstêp do nr. kat. 251-255 i nr kat. 256).

Niezachowany orygina³ portretu Stanis³a-
wa Augusta w zbroi znany jest z bardzo 
wielu kopii, zdecydowana wiêkszoœæ ma 
prostok¹tny format (dwa egzemplarze, XVIII i XIX w., w MNP: nr inw. Mp 888, Mp 1948, zob. 
Suchocka 2005, nr 1762, 1763; sygnowana kopia Konstantego Aleksandrowicza i dwie z pocz. 
XIX w. w Lwowskim Muz. Hist.: nr inw. ¯-1167, ¯-628, ¯-746; kopia w zbiorach prywatnych 
w Warszawie, byæ mo¿e Aleksandrowicza, fotografia w Arch. ZK; kopia w zbiorach Muz. UJ, 
nr inw. 2023, zob. Mycielski 1913, nr 62; kopia z XVIII w., w koœciele parafialnym pw. œw. Ja-
kuba w Skierniewicach, zob. KZSP, t. 2, z. 11, 1953, s. 11, il. 17).

Istnieje bardzo interesuj¹ca wersja tego wizerunku, powiêkszona do pó³postaci (s¹dzimy, 
¿e nie by³a ona pierwowzorem wymienionych wy¿ej popiersiowych ujêæ, lecz jest w stosunku 
do nich wtórna). Pochodzi z kolekcji nuncjusza papieskiego, Giovanniego Andrei Archettiego, 
obecnie w kolekcji prywatnej, prowincja Bergamo (p³., wymiary nieznane, postaæ naturalnej 
wielkoœci; informacjê o portrecie zawdziêczamy X. Salmonowi); wykonana byæ mo¿e przez 
samego Bacciarellego w latach 80. XVIII w. (fot. w Dokumentacji Dzia³u Malarstwa ZK). Uka-
zuje króla do pasa, z praw¹ rêk¹ wspart¹ na regimencie i lew¹ na fa³dach p³aszcza na wyso-
koœci bioder, z koron¹ i ber³em na konsoli. Nieco inaczej ni¿ we wszystkich pozosta³ych wersjach 
oddana jest wstêga Orderu Or³a Czarnego i inne u³o¿enie ¿abotu (wêze³), zaœ zbroja ozdobio-
na jest z³ocist¹ mask¹ Herkulesa (jej zmniejszona kopia, z 2. po³. XIX w., w zbiorach Fund. 
Ciechanowieckich w ZK, nr inw. FC-ZKW/1391, p³., 81,5x72 cm).

Historia: 1972 zakup MNW dla ZK z r¹k prywatnych 
w Warszawie, przechowywany w MNW (nr inw. 3027 
Tc/72); 1982 depozyt MNW w ZK; 1993 w³asnoœæ ZK.

Literatura: Juszczak, Ma³achowicz 1994, nr 6.

 D.J.
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 69 Portret Stanis³awa Lubomirskiego
nr inw. ZKW/861
p³ótno, 42,2x38 cm (owal w prostok¹cie)

Stanis³aw Lubomirski h. Szreniawa (1722-1783), marsza³ek wielki koronny 1766.

Czerwony frak ze z³otym szamerowaniem; 
b³êkitna wstêga Orderu Or³a Bia³ego (nada-
ny 1757) widoczna pod ¿abotem. 

Zmniejszona do popiersia, niskiej klasy 
kopia portretu namalowanego przez Baccia-
rellego, którego orygina³, ukazuj¹cy modela 
w pó³postaci, znajduje siê w MNWr (nr inw. 
VIII-7, p³., 66x54 cm, owal, sygn. i dat. 1762; 
£ukaszewicz, Houszka 1992, nr 14).

ZKW/861

Ludolf BACKHUYSEN
Ludolf Backhuysen (Emden 1631-1708 Amsterdam), malarz holenderski; uczeñ Allaerta van Everdingena 
i Hendrika Dubbelsa w Amsterdamie. Specjalizowa³ siê w tematyce marynistycznej.

 70 Burza morska
nr inw. ZKW/4121
p³ótno, 97,8x128,5 cm
sygnowany u do³u poœrodku: LB (na p³ywaj¹cej beczce) 1702 (na p³ywaj¹cej belce)

Trzy trójmasztowce pod bander¹ holendersk¹ i jeden pod angielsk¹, zd¹¿aj¹ce do portu 
po³o¿onego na skalistym brzegu. Pejza¿ z iglicowat¹ ska³¹ po prawej jest bliski krajobrazowi 
z innego obrazu Backhuysena, okreœlanego jako wybrze¿e w okolicach Neapolu (Sotheby’s, 
Londyn, 5.07.1984, poz. 389; p³., 62x99 cm, sygn. i dat. L.B. 1699; Beer 2002, s. 148, il. 182). 
Miasto nad zatok¹ w naszym obrazie, chocia¿ z³o¿one z podobnych budowli, nie jest jednak 
przedstawieniem Neapolu. Podobny widok zatoki ze ska³¹ i wzgórzem o bardzo zbli¿onym 
kszta³cie przedstawi³ Backhuysen na obrazie przechowywanym obecnie w Staatliches Muse-
um, Schwerin (nr inw. 392, p³., 57x76 cm; sygn. LB; Hofstede de Groot, t. 7, 1918, nr 275; 
Kat. Schwerin 1982, s. 95, nr 24, www.rkd.nl, nr 34018).

Historia: 1981 zakup z r¹k prywatnych w Sandomierzu.

Literatura: niepublikowany. H.M.



 

Backhuysen

Malarz przedstawi³ wybrze¿e Morza Œródziemnego i – byæ mo¿e – nawi¹za³ do aktualnej 
sytuacji politycznej, tj. do udzia³u Holandii i Anglii w wojnie o sukcesjê hiszpañsk¹. W 1701, 
a wiêc na rok przed powstaniem obrazu, Holandia i Anglia utworzy³y koalicjê przeciwko Fran-
cji i Hiszpanii. Terenem dzia³añ koalicji by³y atlantyckie wybrze¿e Francji i wody Morza Œród-
ziemnego. Mo¿liwe te¿, ¿e scena odnosi siê do wydarzeñ z lat 90. XVII w. (podobnie jak we 
wspomnianym wy¿ej obrazie z aukcji Sotheby’s), kiedy okrêty po³¹czonych flot angielskiej 
i holenderskiej wyruszy³y z Portsmouth 6 stycznia 1694, aby chroniæ flotê handlow¹ na Morzu 
Œródziemnym i, zmierzaj¹c w kierunku Sycylii, ponios³y wielkie straty na skutek sztormu, który 
zaskoczy³ je w okolicach Gibraltaru (Beer 2002, s. 148).

ZKW/4121

Historia: przed 1784 galeria Stanis³awa Augusta 
(nr 1761); 1795 notowany w pa³acu w £azienkach, 
Galeria Obrazów; po 1798 w³asnoœæ ksiêcia Józefa 
Poniatowskiego; 1813 w³asnoœæ Marii Teresy 
z Poniatowskich Tyszkiewiczowej; 7 paŸdziernika 1815 
sprzedany Kazimierzowi Rzewuskiemu; zapewne 
1815/1816 wywieziony przez niego do Wiednia; 
1820 w³asnoœæ jego córki, Ludwiki, zamê¿nej z Antonim 
Lanckoroñskim; 1839 w³asnoœæ ich syna, Kazimierza; 
w³asnoœæ jego syna, Karola, 1896-1901 umieszczony 
w pa³acu przy Jacquingasse 18 w Wiedniu, klatka 
schodowa; 1933 w³asnoœæ dzieci Karola: Antoniego, 
Adelajdy i Karoliny Lanckoroñskich; miêdzy 
20 paŸdziernika a 7 listopada 1939 przejêty przez gestapo, 
pozostawa³ w pa³acu przy Jacquingasse; 1943 wywieziony 
przez Niemców z Wiednia; w maju 1944 zdeponowany 

w Altaussee k. Salzburga; 8 maja 1945 przejêty przez 
armiê amerykañsk¹ i 24/26 czerwca przewieziony do 
Central Art Collecting Point w Monachium (nr 568); 
1945/1946 ponownie na terenie Austrii; 1947 odzyskany 
przez Antoniego Lanckoroñskiego, zdeponowany 
w zamku Hohenems k. Vaduz w Vorarlbergu (notowany 
w Hohenems 1-3 czerwca 1950); zdeponowany w banku 
w Szwajcarii; ok. 1970 sprzedany; Christie’s Londyn, 
11.12.1992, poz. 90; Christie’s Londyn, 19.04.1996, 
poz. 236; antykwariat Haboldt & Co. Paris, wystawiony 
w marcu 1997 na The European Fine Art Fair 
w Maastricht; 1997 zakup w Haboldt & Co. Paris, od 1998 
eksponowany w Galerii Lanckoroñskich.

ród³a: *Kat. gal. S.A. 1784 k. 54, nr 1761 („Brakhuisen. 
Orage. Des Vaisseaux sont nauffragé”); *Kat. gal. S.A. 
1793, nr 1761 („Brakhusen”, „Une pièce de mer, sur la 



 

Pompeo BATONI
Pompeo Girolamo Batoni (Lukka 1708-1787 Rzym), malarz w³oski; od 1727 czynny w Rzymie, od 1741 cz³onek 
Accademia di San Luca. Malarz obrazów religijnych, mitologicznych i historycznych; portrecista popularny 
szczególnie wœród cudzoziemców odwiedzaj¹cych Rzym.

 71 Portret Piusa VI
nr inw. ZKW/3374
p³ótno, 154x121cm
sygnowany na dokumencie trzymanym przez portretowanego: Alla Santitá/ di Nro Sig./ Papa 
Pio VI./ Pompeo/ Batoni/ dipinto

Giovanni Angelo Braschi (1717-1799), papie¿ Pius VI od 1775.

Jeden z siedmiu portretów (� nr kat. 4, 130, 153, 173, 197, 276) z serii kompletowanej miêdzy 
pocz¹tkiem lat 70. a 1785 przez Stanis³awa Augusta do wystroju Gabinetu Monarchów Euro-
pejskich (Konferencyjnego) w ZK – prace architektoniczne w latach 1783-1786.

Mozzetta czerwona, obszyta bia³ym futrem, stu³a haftowana z³otem, bia³a sutanna, rokie-
ta i piuska. Obicie fotela czerwone, zaplecek flankowany rzeŸbionymi kartuszami z herbem 
Braschich, zwieñczonymi tiar¹ i skrzy¿owanymi kluczami œw. Piotra. Po prawej pos¹g sie-
dz¹cej Minerwy b¹dŸ Romy, jak okreœla go A. M. Clark (Clark/Bowron 1985, nr 422): 
w he³mie, z wieñcem i ber³em w d³oniach. Kotara i wzorzysta tkanina w tle – ciemnoczer-
wone.

Atrybuty pos¹gu nie identyfikuj¹ go jednoznacznie, mog¹ siê odnosiæ zarówno do Mi-
nerwy, jak i Romy. Mo¿liwe jednak, ¿e racjê ma Clark, a umieszczenie na obrazie przedsta-
wienia drugiej z bogiñ wi¹¿e siê z koncepcj¹ Stanis³awa Augusta, który w 1777 zamierza³ 
zamówiæ portret papie¿a w formie wielofiguralnej apoteozy, gdzie wa¿n¹ rolê pe³ni³a m.in. 
postaæ Romy. Król sam zaprojektowa³ kompozycjê i za poœrednictwem Tomasa Anticiego 
wys³a³ j¹ do Rzymu do Antona Rafaela Mengsa. Pertraktacje z Mengsem trwa³y od marca 
1777 do maja 1778 (*List S.A. do Anticiego 15 czerwca 1777, *List Anticiego do S.A. 
1 kwietnia 1778, *List Mengsa do Anticiego 2 maja 1778, *List Anticiego do S.A. 2 maja 
1778; Juszczak, Ma³achowicz 2000, s. 85-86; Manikowska 2007, s. 158-160). Projekt nie 
zosta³ zrealizowany z powodu niemo¿noœci osi¹gniêcia porozumienia miêdzy królem 
a Mengsem, który by³ ju¿ ciê¿ko chory i wkrótce zmar³ (29 czerwca 1779). Zapewne w tym 
samym roku Stanis³aw August zamówi³ portret papie¿a u Batoniego, który wykona³ replikê 
swojego wczeœniejszego dzie³a – portretu Piusa VI z 1775 (obecnie Galleria Sabauda, Turyn, 
nr inw. 485bis, p³., 138x99 cm; Clark/Bowron 1985, nr 391). Portret ten ma liczne repliki 
i kopie, z których Clark, za najwa¿niejsze uznaje replikê autorsk¹ w Pinacoteca Capitolina 
(d. w Museo di Roma; sygn. i dat. 1775, z inskrypcj¹: Alla Santita di N.ro Sig.re/ Papa Pio VI/ 
Per/ P. Batoni/ Pinxit 1775; Bruno 1978, nr 345; Clark/Bowron 1985, nr 391h). Clark wyró¿nia 

Batoni

quelle se presente une grande orage, des vaisseaux qui 
sont naufragé”); *Brulion kat. gal. S.A. przed 1795, 
nr 1761; *Kat. gal. S.A. 1795, nr 1761; („Brakhusen”, 
„Temp˜te sur mer ou il y a des vaisseaux qui sont 
naufragé”, dopisek „vendu au Comte Rzewuski le 7 8-bre 
1815”); *Obrazy 1795, k. 352; *Inw. S.A. 1799, s. 408; 
*Specification £azienki 1808-1815, s. 5; *Notte Rzewuski 
2 paŸdziernika 1815; *Specification Rzewuski 
7 paŸdziernika 1815; *Wydanie obrazów z £azienek 
10 paŸdziernika 1815 („Rozbicie okrêtu przez 

Brakhuyzena”); *Lista K³ossowskiego 1815; *Wypis 
sprzedanych obrazów 1815 („8bris 7 Jw. Rzewuski...”); 
*Lista A.L. 1939, nr 228; *Neue Bergungsliste Altaussee 
1944/1945, nr 72; *CACP Monachium 1945, nr 568.

Literatura: Palais Lanckoroñski 1903, s. 12; Mañkowski 
1932, nr 1761 i s. 157; Hofstede de Groot, t. 7 (1918), 
nr 287; Juszczak, Ma³achowicz 1997, s. 42-43 i 1998, 
s. 21-23; Warszawa 1999, nr 4; Beer 2002, s. 148-149, 
il. 184 (b³êdnie jako w³asnoœæ Muz. Narodowego 
w Gdañsku; il. odwrócona). H.M.



 

ponadto jako autorskie wersjê z Pinacoteca Vaticana (nr inw. 455, p³., 138x96 cm, dat. 1775-
-1776; Clark/Bowron 1985, nr 392), wersjê z National Gallery of Ireland, Dublin (nr inw. 109, 
137x99 cm, dat. 1775-1776; Clark/Bowron 1985, nr 393) i wersjê ZKW/3374 (Clark/Bowron 
1985, nr 422), której nie uznaje jednak za ca³kowicie autorskie dzie³o Batoniego.

Batoni

ZKW/3374





ZKW/3374 zosta³ namalowany zapewne w 1780. Ju¿ w styczniu 1781 Bacciarelli dosta³ 
polecenie przekazania Ignazio Brocchiemu do Rzymu 160 dukatów z ostatecznie zap³aconej 
sumy 300 dukatów za portret papie¿a pêdzla Batoniego (� ni¿ej: ród³a). 14 kwietnia 1781 
Francesco Piranesi zawiadomi³ Bacciarellego, ¿e Batoni bêdzie wysy³a³ obraz za poœrednictwem 
Brocchiego (Jursz-Salvadori 2000; Juszczak, Ma³achowicz 2000, s. 88).

ZKW/3374 ró¿ni siê od pierwszej wersji z Turynu, a tak¿e jej replik, wiêkszymi rozmiarami, 
treœci¹ napisu (sygnatury) na liœcie oraz istotn¹ dla treœci obrazu zmian¹ w tle: pos¹g Romy 
(Minerwy?) zamiast zegara.

Ramê do obrazu wykona³ snycerz Johann Hawemann w 1782 (*Hawemann 1782).

Powtórzenia:
 71/1 kopia zmniejszona do popiersia, XIX w. (?), Pa³ac Biskupów w Krakowie, tzw. Pokój papieski (p³.; poch. 

z kolekcji kardyna³a Jana Puzyny; fot. z dokumentacji Pa³acu Biskupów w Krakowie w Zb. Fot. IS PAN, 
nr neg. 158657).

Batoni

Historia: 1781 przywieziony z Rzymu do Warszawy, 
galeria Stanis³awa Augusta (nr 1974), ZK, Gabinet 
Konferencyjny, zawieszony 1786; po 1798 w³asnoœæ ksiêcia 
Józefa Poniatowskiego; 4 kwietnia 1809 kupiony od niego 
przez Fryderyka Augusta, ksiêcia warszawskiego; 
1815 przeszed³ na w³asnoœæ cara Aleksandra I jako króla 
polskiego; w lipcu 1832 w ramach represji po powstaniu 
listopadowym wywieziony przez Rosjan do Petersburga; 
1833 przewieziony do Moskwy, Kreml – Oru¿ejnaja Pa³ata 
(nr inw. 3860); w marcu 1922 rewindykowany na mocy 
traktatu ryskiego, w³¹czony do Zbiorów Pañstwowych RP, 
ZK (nr inw. 01400), pracownia konserwacji przy ZK, 
konserwowany przez J. Rutkowskiego; 1924 zawieszony 
w Gabinecie Konferencyjnym; po 17 wrzeœnia 1939 
ewakuowany do MNW (nr MN/Z 89); wywieziony przez 
Niemców; zapewne 1945 (byæ mo¿e w Fischhorn) 
przejêty przez Armiê Czerwon¹; 1956 rewindykowany 
z Ermita¿u z Petersburga, w³¹czony do zbiorów MNW 
(nr inw. 212402); 1982 depozyt MNW w ZK; w sierpniu 
1984 umieszczony w zrekonstruowanym Gabinecie 
Konferencyjnym; 1993 w³asnoœæ ZK.

ród³a: *Wydatki S.A. 1781 (Batiments, Arts...: 
„2 Janvier, remis à Bacciarelli pour ˜tre remis à Rome 
à Brocchi pour le portrait du Pape par Batoni – fraix de 
change 160 #”); *List Piranesiego do Bacc. 14 kwietnia 
1781 („Per mezzo del Gentilissimo Signor Cavaliere 
Ignazio Brocchi, in occasione di un quadro che spedirà 
a questa volta il Signor Conte Battoni”); *Dépenses 1781 

(„Douane du Portrait du Pape...”); Fortia de Piles, 
Boiseglin de Kerdu 1792/1963, s. 680; *Kat. gal. S.A. 1793, 
nr 1974 („Battoni”, „Le Pape Pie VI”); *Inw. ZK 1793, 
s. 5; *Kat. gal. S.A. 1795, nr 1974 (dopisek „reste au 
Château”); *Obrazy 1795, k. 353; *Inw. ZK 1797, s. 10; 
*Inw. S.A. 1799, s. 461; *Tableaux historiques 1807, 
k. 61; *Inw. ZK 1808, s. 164; *Succesion de 
Roi-Château, k. 64; *Acta Commisionis-Schloss 1808, 
f. 7, 20; *Acta Camerae-Schloss 1809; *Obrazy 
pozosta³e w ZK 1810, k. 38; *Inw. ZK 1829, k. 140 
(„Siedm Portretów Olejno malowanych Monarchów 
wspó³czesnych Stanis³awa Augusta, w ramach z³oconych 
snycerskiej roboty do œciany przymocowanych z herbami 
ka¿dego Monarchy”); *Pismo z 19 czerwca 1832; 
*Pismo z 12 lipca 1932; *Pismo z 2 sierpnia 1832; 
*Prot. rewindykacji 1921-1924, prot. nr 19 (1 marca 
1922); *Spis Tretera 1924, k. 13 („Pio VI kopia Pompée 
Battoni’ego”); *Spis Brokla 1922, poz. 21 (w Gabinecie 
Konferencyjnym); *Spis Batowskiego 1939/1940, poz. 89; 
*Rewindykacja z Ermita¿u 1956, poz. 264.

Literatura: Glücksberg 1832, s. 4; S³otwiñski 1881, s. 572; 
Opis Oru¿ejnoj Pa³aty 1884, s. 236, poz. 3860; Treter 
1923, s. 788; Król 1926, s. 30; Przewodnik po Zamku 
1930, s. 19; Mañkowski 1932, s. 27-28, 179-180 i nr 1974; 
Emerling 1932, nr 47; Brokl 1936, s. 45; Jaroszewski 1966, 
s. 105-107; Bruno 1978, nr 345; Clark/Bowron 1985, 
nr 422; Rottermund 1989, s. 180 i n.; Juszczak, 
Ma³achowicz 2000, s. 85-88. H.M.





wed³ug Pompea BATONIEGO

 72 Portret Piusa VI
nr inw. ZKW/4391
p³ótno, 100x74 cm

Giovanni Angelo Braschi (1717-1799), papie¿ Pius VI od 1775.

Mozzetta czerwona obszyta bia³ym futrem, 
stu³a haftowana z³otem, bia³a rokieta, bia³a 
piuska. Na grzbiecie ksi¹¿ki le¿¹cej na stole 
napis: La Carita[s].

Ujêcie g³owy portretowanego wzorowane 
na portrecie pêdzla Pompea Batoniego z 1775 
w zbiorach Galleria Sabauda w Turynie (Clark/
Bowron 1985, nr 391; � te¿ nr kat. 71), zmie-
niona jest poza modela i zredukowane t³o.

wed³ug Batoniego

Historia: 2000 dar Jose Salgado Violante z Portugalii 
(nr ks. darów ZMK-7269).

Literatura: niepublikowany. H.M.

ZKW/4391



wed³ug Pompea BATONIEGO

(Józef Wall?)
Józef Wall (Warszawa 1752/53-1798 Warszawa), malarz i rysownik; uczeñ i wspó³pracownik Marcella Bacciarel-
lego w Malarni, stypendysta Stanis³awa Augusta w DreŸnie u Antona Graffa, w latach 80. wielokrotnie odwiedza³ 
W³ochy, gdzie wykonywa³ dla Stanis³awa Augusta kopie obrazów s³awnych mistrzów.

 73 Œwiêta Maria Magdalena
nr inw. ZKW/1685
p³ótno, 117,5x168 cm

Szata b³êkitna.
Miernej klasy kopia znanej kompozycji Pompea Batoniego, namalowanej ok. 1742, prze-

chowywanej do II wojny œwiatowej w zbiorach drezdeñskiej Gemäldegalerie Alte Meister 
(obraz sp³on¹³ w 1945). A. Clark w katalogu dzie³ Batoniego wymienia siedemnaœcie malarskich 
powtórzeñ obrazu, zachowanych do dziœ, a tak¿e znanych jedynie z literatury i Ÿróde³ (Clark/
Bowron 1985, nr 60 oraz nr 60 a-q).

ZKW/1685 uchodzi³ za kopiê pêdzla Walla, pochodz¹c¹ z galerii Stanis³awa Augusta i od-
notowan¹ w jej katalogu z 1795, jako „Wahl d’apres Batoni, La Madelaine” (*Kat. gal. S.A. 



 

1795, nr 985; Mañkowski 1932, nr 985); obraz Walla wisia³ w Belwederze oraz w pa³acu My-
œlewice. Jednak w inwentarzu Belwederu z 1788 znajdujemy zapis: „Owal przekopiowany 
œwiêtej Magdaleny, 985” (*Inw. Belwederu 1788, k. 9). Informacji dotycz¹cej owalnego forma-
tu obrazu Walla nie odnotowano wprawdzie w ¿adnym z egzemplarzy katalogu galerii Stani-
s³awa Augusta, jednak podawane w nich wymiary p³ótna: 47x74 cale (116x183 cm) nie s¹ 
zupe³nie zgodne z wymiarami ZKW/1685. Zatem przy takiej identyfikacji naszego obrazu na-
le¿y postawiæ znak zapytania.

Przy rozstrzyganiu kwestii ewentualnego autorstwa Walla w odniesieniu do ZKW/1685 nie 
bêd¹ równie¿ pomocne argumenty natury stylistycznej, bowiem Wall by³ artyst¹ nierównym, 
a w jego niezbyt du¿ym malarskim oeuvre s¹ prace zarówno bardzo miernej klasy, jak i lepsze 
(np. niektóre portrety).

Gdyby ZKW/1685 by³ istotnie to¿samy z kopi¹ Walla z galerii Stanis³awa Augusta, by³by 
wczesn¹ prac¹ artysty, najpewniej powsta³¹ w czasie jego stypendialnego pobytu w DreŸnie 
(orygina³ Batoniego znajdowa³ siê wówczas w drezdeñskich zbiorach Augusta III), co mog³oby 
t³umaczyæ niew¹tpliwe niedostatki warsztatu. Jednak wobec wszystkich podniesionych wy¿ej 
w¹tpliwoœci proponujemy pozostawiæ otwart¹ kwestiê jego autorstwa, a tak¿e ewentualnej 
stanis³awowskiej proweniencji.

wed³ug Batoniego

ZKW/1685

Historia: 1976 zakup MNW dla ZK w P.P. „Desa” 
w Warszawie, przechowywany w MNW (nr inw. 7841 Tc/77); 
1981 depozyt MNW w ZK; 1984 w³asnoœæ ZK.

ród³a – dot. obrazu nr 985 z gal. S.A: *Kat. gal. S.A. 
1783, nr 985 („Wal, copies d’après”, „La Magdelaine”); 
*Kat. gal. S.A. 1784, s. 9, nr 985; *Inw. Belwederu 1788, 
s. 9 („Owal przekopiowany œwiêtej Magdaleny, 985”); 
*Kat. gal. S.A. 1793 („Wall d’après Battoni”, 

„la Madelaine”); *Kat. gal. S.A. 1795, nr 985 
dopisek: „vendu en Aout 1818”); *Inw. S.A. 1799, s. 433
(w Oficynie Wielkiej w £azienkach); *Tableaux Biblio-
thèque 1808, k. 27; *Spécification Blacha 1809, nr 985 
(„La Madelaine – Wahl d’après Battoni... No blanc 761”); 
*Notte-Collection de Roi 1820, k. 10.

Literatura: niepublikowany.
 D.J.



 

van Beest

Sybrand van BEEST
Sybrand van Beest (Haga ok. 1610-1674 Amsterdam), malarz holenderski; czynny pocz¹tkowo w Hadze, przed 
1670 przeniós³ siê do Amsterdamu. Malowa³ pejza¿e miejskie, obrazy rodzajowe przedstawiaj¹ce targowiska 
i sceny z ¿ycia ch³opów, a tak¿e wydarzenia historyczne.

 74 Ulica w Hadze
nr inw. ZKW/773
p³ótno, 92,5x96,5 cm
sygnowany u do³u po prawej: S.VB 164... lub 165 (ostatnia cyfra daty nieczytelna)

Widok ulicy w Hadze, znany w szerszym ujêciu z obrazu Targ œwiñski w Hadze pêdzla van 
Beesta z ok. 1650, Brediusmuseum w Hadze (nr inw. 140-1946, deska, 89x122 cm). W tle wi-
doczna oœmioboczna wie¿a koœcio³a œw. Jakuba.

Budynki utrzymane w tonacji br¹zów i ugrów prze³amanych ró¿em.
Zapewne jest to ten sam obraz, który wystawiony by³ na aukcji w Berlinie (Paul Cassirer 

und Hugo Helbing, Berlin, 5.12.1929, poz. 41, tabl. XX) i opublikowany przez W. Bernta, 
z pewnoœci¹ za katalogiem aukcji Cassirera i Helbinga, jako sygnowany i datowany 1666, 

ZKW/773



 

Bellotto

Historia: zbiory prywatne w Berlinie lub Hamburgu; 
1929 aukcja Cassirer/Helbing w Berlinie (5.12.1929, 
poz. 41); kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w Warszawie; 
1974 jego legat dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-533); 1981 w ZK, od 1986 
eksponowany w Pokoju Zielonym.

Literatura: Bernt 1948, t. 1, nr 52.

 H.M.

wymiary: 95x99 cm (Bernt 1948, t. 1, nr 52). Bernt b³êdnie podaje, ¿e obraz nale¿a³ do kolek-
cji Alexandra Tritscha w Wiedniu; w rzeczywistoœci obraz by³ wystawiony na wy¿ej wspomnia-
nej aukcji, razem z kolekcj¹ Tritscha, ale w grupie obrazów pochodz¹cych z prywatnych ko-
lekcji z Berlina i Hamburga (poz. 38-55).

Obraz reprodukowany w katalogu aukcji i przez Bernta jest identyczny w szczegó³ach 
z ZKW/773, jedyn¹ ró¿nic¹ jest nieco mniejsza szerokoœæ kadru w obu reprodukcjach, co jed-
nak mo¿e byæ wynikiem zabiegu edytorskiego. ZKW/773 ma mniejsze wymiary ni¿ podawane 
w katalogu aukcji i przez Bernta, g³ówna rozbie¿noœæ dotyczy jednak daty umieszczonej na 
obrazie.

Bernardo BELLOTTO zw. Canaletto
Bernardo Bellotto zw. Canaletto (Wenecja 1722-1780 Warszawa), malarz w³oski; uczeñ Antonia Canale w We-
necji, 1747 czynny w DreŸnie na dworze Augusta III, 1748 malarz nadworny, 1759-1761 na dworze Marii Tere-
sy w Wiedniu, 1761 na dworze elektora bawarskiego Maksymiliana III Józefa w Monachium, 1762-1767 ponow-
nie w DreŸnie, od maja 1767 na dworze Stanis³awa Augusta w Warszawie. Malowa³ widoki miejskie.

 75 Architektura fantastyczna z autoportretem malarza 
w stroju weneckiego patrycjusza
nr inw. ZKW/3537
p³ótno, 153x114 cm
sygnowany u do³u po lewej: B BELOTTO DE CANALETTO
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 461; u do³u po prawej bia³y 
numer spisu z 1809: 325 i powtórzony numer 461, bia³¹ farb¹

Jeden z pary obrazów namalowanych ok. 1765 w DreŸnie, przywiezionych przez Bellotta 
w styczniu 1767 do Warszawy; pendant do nr. kat. 76.

Istniej¹ trzy malarskie wersje obrazu: ZKW/3537, wersja w Mediolanie (� nr kat. 75/3) 
i w kolekcji Chryslera (� nr kat. 75/4). S. Kozakiewicz za pierwsz¹ uzna³ kompozycjê z kolekcji 
Chryslera (wówczas w zbiorach Bonacossi we Florencji), poniewa¿ jego zdaniem jest ona bli¿-
sza rysunkowi przygotowawczemu w Hessisches Landesmuseum (� nr kat. 75/1) ni¿ pozosta³e 
dwa obrazy, których kolejnoœci powstania nie okreœli³ (Kozakiewicz 1972, t. 2, s. 265). L. Puppi 
i G. Marini zgadzaj¹ siê z nim co do pierwszeñstwa Autoportretu z kolekcji Chryslera, za drugi 
uznaj¹ obraz mediolañski, a warszawski za trzeci (G. Bastek w: Warszawa i in. 1999-2000, 
s. 338). Zdaniem Bastek kolejnoœæ powstawania wersji nie jest tu istotna, bowiem ka¿da z wer-
sji wykonana zosta³a z zachowaniem tych samych etapów procesu warsztatowego – przenosze-
nie rysunku z papieru na p³ótno i opracowanie malarskie. Wyklucza to praktycznie pojêcia 
pierwowzoru i replik. Wszystkie wersje s¹ jednakowo precyzyjne i prawie identyczne – ró¿ni¹ 
siê zaledwie ma³ymi szczegó³ami w opracowaniu postaci i liczb¹ b³êdów literowych w napisach.

Bellotto, stoj¹cy po prawej, ubrany w strój weneckiego patrycjusza: jasnoczerwony p³aszcz, 
przerzucony przez ramiê pas ze z³otog³owiu. Upozowanie postaci przypomina przedstawienie 
weneckiego prokuratora z ryciny Caspara Luykena z wydanego w 1703 w norymberskiej oficynie 
Christopha Weigela dzie³a Neueroffnete Welt-Galleria... (Gwiazdowska 2005, nr 144). Stoj¹cy 



 

za malarzem m³odszy mê¿czyzna w ciemnob³êkitnym ubiorze, identyfikowany przez A. Rizziego 
jako s³uga Bellotta, Francesco zw. Checo (Rizzi 2003, s. 82). Na trzonie kolumny naklejony arkusz 
papieru z napisem: MANDATO/... (dalej nieczytelny), poni¿ej plakat teatralny z napisem: RO-
DOGUNE/ TRAGE.../ de CORN... (tragedia Pierre’a Corneille’a Rodogune). Po lewej – stoj¹cy, 

 Bellotto 

ZKW/3537



 

wsparty na lasce stary ¿ebrak, obok siedz¹ca starsza kobieta z ch³opcem. Architektura arkado-
wego ³uku na drugim planie, ze œrodkowym przeœwitem wy¿szym od bocznych i tondami nad 
ni¿szymi arkadami, nawi¹zuje do ³uku Konstantyna. Na sp³ywach œrodkowej arkady dwie p³asko-
rzeŸbione postaci uskrzydlonych geniuszy, w tondzie po prawej scena z historii antycznej lub 
mitologii (s³abo czytelna). Na trzonie kolumny po prawej naklejony afisz teatralny niezidentyfi-
kowanej sztuki, z czêœciowo widocznym tekstem: LENF.../PROD.../DE MR. VO.../SUIVI..., na nim 
nalepiona strona gazety, a na wierzchu przyczepiony arkusz papieru z napisem: PICTORIBUS/ 
ATQUE POETIS/ QUIDLIBET AUDENDI/ SEMPER FUIT/ AQUA POTESTAS (Horacy, list Do Pizo-
nów, znany te¿ jako Ars poetica, 9-10). Pierwotnie w tym miejscu by³ umieszczony tekst pisany 
mniejszymi literami (w kilku miejscach s¹ one widoczne); odczytanie tekstu pierwotnego nie jest 
mo¿liwe, ale z pewnoœci¹ by³ to równie¿ cytat, zapewne obszerniejszy, z tego samego utworu 
Horacego, poniewa¿ u do³u czytelny jest fragment: ...HORA.../ DE ARTE POETICA LIBER.

Bastek interpretuje tekst Horacego jako manifest twórczej wolnoœci Bellotta oraz wyraz jego 
niezadowolenia z pracy w drezdeñskiej Akademii i konfliktu ze œrodowiskiem akademickim, co 
sta³o siê impulsem do szukania przez malarza posady w Petersburgu, a zakoñczy³o – wyjazdem 
do Warszawy (Warszawa i in. 2000, nr 33). Przedstawiony afisz tragedii Corneille’a, która trak-
tuje o bezwzglêdnej walce o zachowanie w³adzy, mo¿e byæ aluzj¹ do sytuacji zawodowej 
malarza. Cytat z listu Do Pizonów na obrazie warszawskim jest wierny orygina³owi Horacego 
i nie zawiera b³êdów literowych, tak jak napis na obrazie z kolekcji Chryslera, co zdaniem 
Bastek œwiadczy o tym, ¿e nasza wersja – najwierniejsza rysunkowi (� nr kat. 75/1) – powsta³a 
jako pierwsza i to ona by³a wystawiona w drezdeñskiej Akademii w 1765.

Szkice i powtórzenia:
 75/1 autorski projekt rysunkowy ca³oœci kompozycji, ok. 1765, Hessisches Landesmuseum w Darmstadt 

(nr inw. AE 2194, pióro, pêdzel, tusz br¹zowy, o³ówek, 61,4x45 cm; Kozakiewicz 1972, t. 2, nr 335 
– z pendant); na pocz. XIX w. w posiadaniu rodziny Bellotta w Wilnie;

 75/2 autorskie studia rysunkowe postaci drugoplanowych, ok. 1765, MNW (nr inw. Rys. Pol. 2094, pióro, tusz 
br¹zowy, o³ówek, 35x20,6 cm; Kozakiewicz 1972, t. 2, nr 336);

 75/3 replika autorska, ok. 1765, sygn. Bernard.o BELOTTO DE. CANALETTO, kolekcja Marii Borletti-Vimerca-
ti w Mediolanie (p³., 153x113 cm; Kozakiewicz 1972, t. 2, nr 334; Camesasca 1974, nr 196 – wraz 
z pendant); przed 1921 kolekcja J. Seymour-Maynard w Londynie (zob. Mañkowski 1932, przy nr 461), 
1924-1929 kolekcja senatora Borletti w Mediolanie;

 75/4 replika autorska, ok. 1765, kolekcja Waltera P. Chryslera Jr. (p³., 155x112 cm; nabyty: Sotheby’s, Nowy 
Jork, 1.06.1989, poz. 84); przed 1972 kolekcja hr. Alessandra Contini Bonacossi, Florencja (Kozakiewicz 
1972, t. 2, nr 334a; Camesasca 1974, nr 196), 1976 Eugene Victor Thaw and Stanley Moss and Co., 
Nowy Jork; bez pendant (nie ustalono, czy nie powsta³o, czy zaginê³o).

 76 Architektura fantastyczna z Chrystusem wypêdzaj¹cym przekupniów 
ze œwi¹tyni
nr inw. ZKW/3605
p³ótno, 153x114 cm
sygnowany u do³u po prawej: B BELOTTO DE CANALETTO
u do³u po lewej bia³y numer galerii Stanis³awa Augusta: 460

Pendant do nr. kat. 75.
Scena z Ewangelii (Mk 11, 15-17) umieszczona na tle fantastycznej architektury, w g³êbi 

schody prowadz¹ce do portyku pa³acu, do którego przylegaj¹ dwie arkadowe galerie. W przê-
œle jednej z nich scena wypêdzenia przekupniów przez Chrystusa. Poœrodku postaæ Chrystusa 

 Bellotto 



 

zwróconego w praw¹ stronê w kierunku lichwiarzy licz¹cych przy stole pieni¹dze; po lewej han-
dlarze zwierzêtami i ptactwem. Kolorystyka podobna jak w nr. kat. 75, z mocniejszymi akcentami 
kolorystycznymi jasnoczerwonej szaty i b³êkitnego p³aszcza Chrystusa, ¿ó³tej spódnicy kobiety 
siedz¹cej na schodach po lewej i zielonej tuniki mê¿czyzny odwróconego plecami po prawej.

 Bellotto 

ZKW/3605



 

 Bellotto 

Historia: w styczniu 1767 przywiezione przez Bellotta 
z Drezna do Warszawy, zapewne jego dar dla Stanis³awa 
Augusta, galeria Stanis³awa Augusta (nr 461, 460); 1788 
notowane w Belwederze; 1795 notowane w Oficynie 
Wielkiej w £azienkach, w skrzydle po³udniowym 
na piêtrze (mieszkanie pani Grabowskiej); 1796 
notowane w Bia³ym Domu; 1798 w³asnoœæ ksiêcia Józefa 
Poniatowskiego; 1799 notowane w Oficynie Wielkiej 
w £azienkach, na parterze; 1808 przeniesione do 
magazynu przy Bibliotece Królewskiej; 1813 w³asnoœæ 
Marii Teresy Tyszkiewiczowej, pozostawa³y w magazynie 
w Bibliotece Królewskiej; 1821 sprzedane przez ni¹ 
Antonio Fusiemu; 1821/1822 wywiezione przez niego 
do Rosji; 1914 kolekcja A. A. Kosen, damy dworu 
w Petersburgu; po 1914 kolekcja Stanis³awa 
Krosnowskiego w Petersburgu; 1922 przywiezione do 
Warszawy, od listopada w ZK, fundacja Krosnowskich 
przy Zbiorach Pañstwowych RP (nr inw. Dzia³u 
Krosnowskich 244 i 245); od 1924 notowane 
w Garderobie króla; po 17 wrzeœnia 1939 ewakuowane 
do MNW; 1939 zarekwirowane przez Niemców; przed 
28 maja 1940 wywiezione do Krakowa, z³o¿one 
w podziemiach Biblioteki Jagielloñskiej; wrzesieñ 1941 
przewiezione do schronu na Wawelu; sierpieñ 1944 
nr kat. 75 wywieziony przez Niemców do pa³acu 
hr. Richthofena w Seichau (Sichów) pod Legnic¹ na 
Dolnym Œl¹sku, losy nr. kat. 76 nieudokumentowane 
(byæ mo¿e pozosta³ w Krakowie); po 17 stycznia 1945 
nr kat. 75 w zamku Muhrau (Morawa) pod Legnic¹, 
znaleziony tam przez Günthera Grundmanna, 
niemieckiego konserwatora Dolnego Œl¹ska; 13 lutego 
1945 wywieziony przez Grundmanna do Coburga, 
z³o¿ony w zamku Callenberg; 14 maja 1945 zawieziony 
przez niego do Central Art Collecting Point 
w Monachium; 18 marca 1946 odnaleziony tam 
przez Karola Estreichera kieruj¹cego polsk¹ misj¹ 
rewindykacyjn¹; 1946 oba obrazy rewindykowane, 

nr kat. 75 przywieziony 30 kwietnia z Monachium przez 
Norymbergê do Krakowa, 7 czerwca w MNW 
(nr rew. 5923), dokumenty rewindykacyjne 
nr. kat. 76 niezachowane, nie wiadomo, jakim 
transportem przywieziony do MNW (informacja 
o jego rewindykowaniu w 1946 w ksiêdze 
inwentarzowej MNW); obrazy w³¹czone do zbiorów 
MNW (nr inw. 128651 i 128669); 1961-2004 nr kat. 76 
eksponowany (na prawach depozytu) w Luwrze; 
1994 obrazy w³asnoœci¹ ZK, eksponowane w MNW 
(jako depozyt ZK).

ród³a: *Kat. gal. S.A. 1783, nr 461 („Bellotto de 
Canaletto... Architecture de fantaisie, où l’auteur s’est 
peint dans l’habit des nobles Vénitiens”), 
nr 460 („Jesus chassant les vendeurs du Temple”); 
*Kat. gal. S.A. 1784, s. 58, nr 461, 460 (w dziale „Vues 
d’Architecture”); *Inw. Belwederu 1788, s. 16v-17 
(w du¿ej sali na piêtrze: „Wyobra¿enie Architektury 
Fantazyi, czyli Autor siê maluie w sukniach, No 461”, 
„Obraz Pana Jezusa wyganiaj¹cego przekupniów 
z koœcio³a, malowany przez Bellotto d. Canaletto, 
No 460”); *Kat. gal. S.A. 1793, nr 460, 461; *Brulion kat. 
gal. S.A. przed 1795, nr 461, 460; *Kat. gal. S.A. 1795, 
nr 461, 460; *List Bacc. do S.A. 16 stycznia 1796, k. 21v 
(„Maison blanche... Dans le Petite Garderobe en haut... 
Ouvrage de Canaletto”, nr 460, 461); *Inw. S.A. 1799, 
s. 433; *Spécification-tableaux Stanislas Auguste 
1799-1806, nr 461, 460; *Spécification £azienki-Blacha 
1808/1810, k. 120, nr 461 („Architecture de fantasie par 
Canaletti”), k. 119, nr 460 („Jesus Chassant les Vendeurs 
du Temple par Canaletti”); *Tableaux Bibliothèque 1808, 
k. 22; *Spécification Blacha 1809, nr 461 („No blanc 
325”), nr 460 („No blanc 313”); *Inw. sukcesji po S.A. 
1819, nr 461, 460; *Notte-Collection de Roi 1820, k. 6, 
nr 461, 460; *Catalogue Comtesse Tyszkiewicz 1821, 
s. 10, nr 461, 460 („Architecture de fantasie”, „Jésus 
chassant les vendeurs”); *Spis Tretera 1924, k. 9 

Druga wersja kompozycji znajduje siê w Mediolanie � nr kat. 76/4). Od ZKW/3605 ró¿ni 
siê niewielkimi szczegó³ami w opracowaniu postaci Chrystusa, kobiety siedz¹cej na schodach 
i pasterza w lewym dolnym rogu. Postaci te na obrazie ZKW/3605 s¹ bli¿sze rysunkowi przy-
gotowawczemu z Darmstadt i studiom z MNW (� nr kat. 76/1, 76/2, 76/3). W obrazie medio-
lañskim napis na kolumnie: EJICIAM EOS, którego brak w wersji ZKW/3605.

Szkice i powtórzenia:
 76/1 autorski projekt rysunkowy ca³oœci kompozycji, ok. 1765, Hessisches Landesmuseum w Darmstadt 

(nr inw. AE 2194, pióro, pêdzel, tusz br¹zowy, o³ówek, 61,4x45 cm; Kozakiewicz 1972, t. 2, nr 339); 
na pocz. XIX w. w posiadaniu rodziny Bellotta w Wilnie;

 76/2 autorskie studium rysunkowe postaci Chrystusa i grupy postaci po lewej, ok. 1765, MNW (nr inw. Rys. 
Pol. 2085, pióro, pêdzel, tusz br¹zowy, 65,2x47,6 cm; Kozakiewicz 1972, t. 2, nr 340); na pocz. XIX w. 
w posiadaniu rodziny Bellotta w Wilnie;

 76/3 autorskie studium rysunkowe grupy z handlarzem owiec, ok. 1765, MNW (nr inw. Rys. Pol. 2086, pióro, 
pêdzel, tusz br¹zowy, 32x47,6 cm; Kozakiewicz 1972, t. 2, nr 341); na pocz. XIX w. w posiadaniu rodzi-
ny Bellotta w Wilnie;

 76/4 autorska replika sygn. B. BELOTTO DE CANALETTO; kolekcja Marii Borletti-Vimercati w Mediolanie 
(p³., 153x113 cm; Kozakiewicz 1972, t. 2, nr 338; Camesasca 1974, nr 193 – z pendant; przed 1921 
w kolekcji J. Seymour-Maynard w Londynie; Mañkowski 1932, przy nr. 461; 1924-1929 w kolekcji sena-
tora Borletti, Mediolan).



 

 77- Seria widoków Warszawy i okolic: 21 widoków i obraz „Elekcja”
 -98 z Przedpokoju Senatorskiego zw. Sal¹ Canaletta 

w Zamku Królewskim w Warszawie

Seria dwudziestu dwóch widoków Warszawy i okolic powsta³a w latach 1767-1780 na zamó-
wienie Stanis³awa Augusta. Datowanie wiêkszoœci obrazów na podstawie spisu sporz¹dzone-
go przez Bellotta w 1779 lub 1780 (notatka z dat¹ 1780 – innym charakterem pisma), obej-
muj¹cego obrazy namalowane miêdzy 1771 a 1780 (*Notta di Lavori 1779-1780, publ. Rizzi 
1991, s. 151). Widoki Warszawy powsta³e przed 1777, razem z równoczeœnie malowanymi 
przez Bellotta i jego syna, Lorenza, widokami Rzymu, mia³y dekorowaæ salê z wedutami 
w Zamku Ujazdowskim (Kwiatkowski 1983, s. 72; Rottermund 1989, s. 112-114). W inwenta-
rzach Ujazdowa z 1772 i 1775 nie s¹ wymienione obrazy Bellotta, ale spisy te nie s¹ precy-
zyjne. Najpewniej w 1776 Domenico Merlini zaprojektowa³ przebudowê Przedpokoju Sena-
torskiego w ZK, a prace zosta³y wykonane przed koñcem 1777 (Rottermund 1989, s. 112). 
Wtedy wmontowano w boazeriê gotowe dwadzieœcia dwa obrazy Bellotta (*Ekspens ZK 1777, 
k. 37): dwanaœcie lub trzynaœcie widoków Warszawy, w tym pierwsz¹ wersjê Elekcji Stanis³awa 
Augusta (� nr kat. 88/1), i dziewiêæ lub dziesiêæ widoków Rzymu (A. Rottermund w: Wien 
2005, s. 157-158). Modu³ boazerii zdeterminowa³ ostatecznie trzy formaty, w których by³y 
malowane kolejne obrazy: najwiêkszy (171-175x246-261 cm) – cztery sztuki, œredni 
(112-117x164-170 cm) – dziesiêæ sztuk, najmniejszy (84-85x106-108 cm) – osiem sztuk. Mimo 
braku potwierdzenia w Ÿród³ach nale¿y przypuszczaæ, ¿e w latach nastêpnych, do 1780, do-
dawano kolejno powstaj¹ce widoki Warszawy, którymi zastêpowano widoki rzymskie. Nowe 
obrazy by³y komponowane z myœl¹ o konkretnym miejscu na œcianie, w którym mia³y byæ 
umieszczone (Rottermund 1989, s. 120; A. Rottermund w: Wien 2005, s. 159, 162). W 1778 
wymieniono pierwsz¹ wersjê Elekcji Stanis³awa Augusta na wersjê drug¹ (� nr kat. 88). Roz-
mieszczenie obrazów oddaj¹ zapisy w inwentarzach ZK (*Inw. ZK 1797, k. 164 i 164v; *Ta-
bleaux historiques 1807, k. 64 i 64v; *Inw. ZK 1808, k. 44-46), gdzie równie¿ odnotowywane 
by³y zmiany: w 1797 zast¹pienie Elekcji kopi¹ Paderowskiego (� nr kat. 88/4), i brak w 1807 
i 1808 czterech obrazów wywiezionych na rozkaz Napoleona do Pary¿a (� nr kat. 77, 78, 80, 
88; � ni¿ej: Historia i ród³a).

Po wywiezieniu kompletu dwudziestu dwóch obrazów w 1832 do Rosji (� ni¿ej: Historia) 
podjêto próby wyeksponowania ich w podobny sposób jak w ZK. Nie ma informacji, czy pla-
nowano urz¹dzenie takiego wnêtrza w Petersburgu, czy w Gatczynie, jak podaje A. Król (1926, 
s. 25, przyp. 2). Wiadomo jednak, ¿e zmieniono wymiary osiemnastu p³ócien (Sawicki 1927, 
s. 9). Do dziœ na odwrociach czterech obrazów (� nr kat. 82, 83, 91, 92) zachowa³y siê napisy 
rosyjskie dotycz¹ce zmiany wymiarów. Po rewindykacji obrazów w 1921 z ZSRR w pracowni 
konserwatorskiej ZK Jan Rutkowski przywróci³ wymiary oryginalne (Sawicki 1927, s. 9). Wido-
ki zawieszono w Sali Canaletta, nie starano siê jednak przywróciæ pierwotnego uk³adu obrazów, 
kierowano siê jedynie dopasowywaniem formatów do miejsc w boazerii. 
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(„Chrystus wygania przekupniów z koœcio³a”, 
„Architektura i ludzie w strojach uroczystych”); 
*Inw. Dzia³u Krosnowskich po 1922, nr 245, 244; 
*Inw. Dzia³u Krosnowskich 1937, nr 245, 244; *Spisy 
niemieckie 1940, k. 57 z 28 maja, poz. 20, 19; *Raport 
Grundmanna 1945 (wymieniony tylko nr kat. 75 jako 
„Ideal architecture”); *CACP Polish Property, 25 kwietnia 
1946 (wymieniony tylko nr kat. 75); *Pokwitowanie 
Mañkowskiego, 5 maja 1946; *Prot. rewindykacji 
1945-1951, t. V, s. 133.

Literatura: Ciampi 1830, s. 72, nr 35-36; Borenius 1921; 
Przewodnik po Zamku 1930, s. 15-16; Mañkowski 1932, 
poz. 460 i 461; Brokl 1936, s. 39; Sichergestellte 1940, 
t. 1, poz. 127, 128; Kozakiewicz 1972, t. 2, nr 333 i 337 
(tam wczeœniejsza literatura); Camesasca 1974, nr 192, 
195; Warszawa i in. 1999-2000, nr 30 (G. Bastek, dot. 
nr. kat. 75); Venezia/Houston 2001, nr 85, 84 
(E. P. Bowron); Milwaukee 2002, nr 33 (dot. nr. kat. 75); 
Wien 2005, nr 31 (G. Bastek, dot. nr. kat. 75); Rizzi 2006, 
s. 175-177. H.M.



 

Na podstawie przeprowadzonej przez A. Rottermunda analizy kompozycji obrazów i zapi-
sów w wymienionych inwentarzach z 1797, 1807 i 1808, oryginalny uk³ad obrazów zosta³ 
odtworzony w 1984 w zrekonstruowanej Sali Canaletta, co tak¿e pozwoli³o na pe³niejsze od-
czytanie ikonografii ca³ej serii (Rottermund 1989, s. 115-122).

Obrazy omówiono poni¿ej w porz¹dku chronologicznym, w galerii Stanis³awa Augusta 
nadano im numery wed³ug porz¹dku topograficzno-akcesyjnego.

To¿samoœæ niektórych osób przedstawionych na obrazach wyjaœniaj¹ napisy umieszczone 
przez malarza (Elekcja � nr kat. 88) lub zapisy w katalogu galerii Stanis³awa Augusta (Widok 
Warszawy od strony Pragi � nr kat. 78). W odniesieniu do innych postaci zdradzaj¹cych cechy 
portretowe identyfikacje podawane s¹ jako hipotetyczne.

 77 Krakowskie Przedmieœcie od kolumny Zygmunta
nr inw. ZKW/449
p³ótno, 112x170 cm
u do³u po lewej czerwony numer inwentarza rosyjskich zbiorów cesarskich: 4578
u do³u po prawej napis i sygnatura (na kamieniu): Prospectus Varsavia,/ Suburbiu[m] Craco-
viense, a Por=/ta eiusde no[m]inis delineatum/ 1. Colu[m]na cu[m] Statua Pedestri Sigismundi III./ 
2. Platea Senatorum./ 3. Te[m]plu[m] Monialiu[m] S: Francisci/ 4. Basilica P.P. Bernardinoru[m]/ 
5. Capella Monialiu[m] Carmeli discalceatoru[m]/ 6. Basilica P.P. Carmeli discalceatoru[m]/ 
7. Basilica S. Crucis/ 8. Palatiu[m] Principis Czartoryski Palatini Russiae/ 9. Palatiu[m] Comitis 
Ma³achowski/ 10. Palatiu[m] Episcoporu[m] Cracoviensiu[m]/ B.B. de Canaletto

Namalowany 1767-1768. W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795 nr 432: „Vue de 
Varsovie prise de la Porte de Cracovie”. Obraz przedstawia plac (w k. XVIII w. zw. Bernar-
dyñskim, obecnie – Zamkowym) przed Zamkiem Królewskim, ze wzniesion¹ w 1644 kolum-
n¹ z pos¹giem króla Zygmunta III (na postumencie kolumny napis z³otymi literami: SIGIS-
MVNDVS III/ LIBERIS SVFRAGIIS/ POLONIAE/ HEREDITATE SVCCESIONE IVRE/ SVECIAE 
REX/ PACIS STVDIIS GLORIAQ/ INTER REGES PRIMVS/ BELLO ET VICTORIIS [na oryginal-
nej kolumnie: VICTORUS]/ NEMINI SECVNDVS/ MOSCORVM/ DVCIBUS METROPOLI PRO-
VINCIIS/ CAPTIS/ i literami czerwonymi: EXERCITIBVS PROFLIGATIS/ [S]MOLENSCO RE-
CVPERATO/ TVRCICA POTENTIA/ AD CHOCIMVM REFRACTA/ QVADRIGINTA QVATVOR 
ANNIS/ REGNO IMPENSIS/ QVADRAGESIMVS QVARTVS/ IPSE IN REGIA SERIE/ OMNIVM 
AEQVAVIT/ AVT IVNXIT GLORIAM; na drugiej œcianie postumentu tarcza herbowa Rzeczy-
pospolitej – piêciodzielna, w polu sercowym herb Wazów, poni¿ej zamarkowany napis 
i kartusz z sygnatur¹ odlewnika Daniela Tyma. Po prawej widoczny wylot ulicy Senatorskiej 
(nr 2 na lewo od jeŸdŸca przy skrêcaj¹cej karecie). Niektóre ze stoj¹cych wzd³u¿ Krakow-
skiego Przedmieœcia koœcio³ów i pa³aców wymienione s¹ w tekœcie przytoczonej powy¿ej 
inskrypcji i oznaczone numerami na obrazie. Widok ujêty z okna nieistniej¹cego dziœ budyn-
ku, zwanego Bram¹ Krakowsk¹, który powsta³ z rozbudowanego fragmentu murów starej 
Warszawy. Z lewej strony, za kolumn¹ Zygmunta (nr 1 u do³u trzonu kolumny), zespó³ cegla-
nych budynków konwentu Sióstr Bernardynek pw. œw. Franciszka, konwent rozebrany 1843 
(nr 3 na sterczynie przy wie¿y), dalej koœció³ Bernardynów pw. œw. Anny, dziœ z klasycystycz-
n¹ fasad¹ (nr 4 na lewym pilastrze kruchty). Dalej w g³êbi kaplica Karmelitanek Bosych 
(nr 5 na bocznej œcianie nawy), koœció³ Karmelitów Bosych pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej 
Marii Panny i œw. Józefa Oblubieñca, jeszcze bez obecnej fasady zrealizowanej w koñcu lat 
70. XVIII w. (nr 6 na bocznej œcianie nawy, przy oknie). W perspektywie Krakowskiego Przed-
mieœcia wie¿e koœcio³a Misjonarzy pw. Znalezienia Krzy¿a Œwiêtego (nr 7 na wie¿y pó³nocnej), 
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dalej w lewo ukazany w du¿ym skrócie pa³ac nale¿¹cy wówczas do Czartoryskich (nr 8 na 
fasadzie; obecnie Ministerstwo Kultury). W prawej, zachodniej pierzei ulicy ci¹g kamienic 
mieszczañskich przedzielony zwieñczon¹ wazami i rzeŸbami bram¹ wiod¹c¹ na dziedziniec 
stoj¹cego w g³êbi, przy ulicy Senatorskiej, pa³acu Ma³achowskich (nr 9 na postumencie 
rzeŸby; obecnie w miejscu bramy kamienica Roeslera i Hurtiga u zbiegu Krakowskiego 
Przedmieœcia i odcinka ulicy Miodowej, przebitego w 1887). Cztery posesje dalej kamienica 
Pra¿mowskiego (wówczas w³asnoœæ rodziny Leszczyñskich, którzy zlecili jej przebudowê 
Jakubowi Fontanie; na obrazie Bellotta widoczny stan po przebudowie Fontany), obok 
wzniesiona w 1754 u zbiegu Krakowskiego Przedmieœcia i ulicy Miodowej rokokowa kamie-
nica Ignacego Nowickiego (znana jako kamienica Johna od nazwiska adwokata Aleksandra 
Johna, jej w³aœciciela od 1910; zniszczona 1944; odbudowana wed³ug obrazu Bellotta). 
W g³êbi, przy ulicy Miodowej, pa³ac Biskupów Krakowskich (nr 10 na szczycie).

Widok ten jest pierwszym z serii widoków Warszawy namalowanych przez Bellotta. Datê 
powstania obrazu ustalono na podstawie wygl¹du zabudowañ widocznych w g³êbi na lewo 
od osi pionowej obrazu (obecnie w tym miejscu skwer przy pomniku Adama Mickiewicza). 
Widoczne jest przyziemie budowanego w latach 1767-1768 domu lekarza Józefa Wasilewskie-
go. Na akwaforcie Bellotta z 1771 (� nr kat. 77/1) budynek jest ju¿ ukoñczony.
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ZKW/449

Powtórzenia:
 77/1 akwaforta Bernarda Bellotta, sygn. i dat. 1771 (43x62 cm; Kozakiewicz 1972, nr 405);
 77/2 akwarela Zygmunta Vogla, 1785 (?), MNW (nr inw. Rys. Pol. 11216, 40,5x61,1 cm; Sroczyñska 1969, 

nr 6); uproszczone powtórzenie ze zredukowanym sztafa¿em i przebudowan¹ oficyn¹ pa³acu Branickich 
po prawej.



 

 78 Widok Warszawy od strony Pragi
nr inw. ZKW/438
p³ótno, 172,5x261 cm
u do³u po prawej czerwony numer inwentarza rosyjskich zbiorów cesarskich: 4573
u do³u po lewej napis i sygnatura: Prospectus Varsaviae incipiendo de Villa/nova usque ad 
Palatium Comitis Sa/pieha cum inclusa parte Pragae trans/ flumen depictus per B. B. de Cana-
letto. Ao 1770

Namalowany 1770. W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795 nr 435: „Vue de Varsovie 
prise de Prague, le peintre s’y est peint avec son fils”. Panorama lewobrze¿nej Warszawy, ujê-
ta z prawego brzegu Wis³y, z okolic wsi Golêdzinów. Na brzegu praskim po lewej stronie ob-
razu zabudowania wsi oraz koœció³ i klasztor Bernardynów pw. œw. Andrzeja, przy zbiegu dzi-
siejszych ulic Ratuszowej i Jagielloñskiej (rozebrany na pocz¹tku XIX w.). Na Wiœle nieistniej¹-
ca ju¿ wysepka, tzw. Kêpa Polkowska.

Na skarpie przedstawienie zabudowy Warszawy wzd³u¿ linii pó³noc-po³udnie, akcentu-
j¹ce sylwetki wa¿niejszych budowli. Poczynaj¹c od prawej strony, widoczne s¹ zabudowania 
Nowego Miasta, z dominantami gotyckiej wie¿y koœcio³a pw. Nawiedzenia Najœwiêtszej 
Panny Marii i kopu³y koœcio³a ss. Sakramentek. Dalej grupa wie¿ koœcio³ów: Dominikanów, 
Paulinów i Pijarów (przy ul. Freta i D³ugiej), na lewo od nich Brama Marsza³kowska, wcho-
dz¹ca w sk³ad murów Starej Warszawy. Za blokiem kamienic staromiejskich ukazane wie¿a 
i kopu³a koœcio³a Jezuitów, obok dwuspadowy dach kolegiaty pw. œw. Jana Chrzciciela 
(obecnie koœció³ katedralny), w œrodkowej czêœci panoramy Zamek Królewski i pa³ac 
Pod Blach¹. Dalej w prawo pa³ace i koœcio³y stoj¹ce wzd³u¿ Krakowskiego Przedmieœcia: 
koœció³ Bernardynów pw. œw. Anny, Karmelitów, pa³ac Radziwi³³ów (obecnie prezydencki), 
koœció³ Wizytek pw. Opieki œw. Józefa, koœció³ Misjonarzy pw. Znalezienia Krzy¿a Œwiêtego, 
pa³ac tzw. Ordynacki przy ul. Tamka, Zamek Ujazdowski (z czterema naro¿nymi wie¿ami), 
wzniesiony w latach 1624-1737, przebudowany przez Stanis³awa Augusta w latach 1766-
-1777 (widoki namalowane przez Bellotta przed 1777 by³y przeznaczone do dekoracji jego 
wnêtrz).

W lewym dolnym naro¿niku scena, która by³a uwa¿ana za przedstawienie Bellotta, 
pracuj¹cego nad wykoñczeniem obrazu, i Stanis³awa Augusta, siedz¹cego po prawej stro-
nie i obserwuj¹cego pracê malarza. Interpretacja ta pojawi³a siê w literaturze na pocz¹tku 
XX w. (Warszawa 1911, s. 17, w odniesieniu do akwaforty Bellotta wed³ug tego obrazu), 
by³a podtrzymywana i rozwijana w publikacjach póŸniejszych (Sawicki 1927, s. 21; Koza-
kiewicz 1972, nr 399; Rizzi 2003, s. 80-81). Dwaj m³odzi mê¿czyŸni w czerwonych frakach 
byli identyfikowani jako syn Bellotta, Lorenzo, i ziêæ malarza, królewski geograf, Herman 
Karol de Perthées (A. Rottermund w: Venezia/Houston 2001, nr 88; Rizzi 2003, s. 75). 
Królewski hajduk z psem na smyczy, stoj¹cy po prawej stronie, by³ uwa¿any za Jerzego 
Henryka Butzaua, pochodz¹cego z Saksonii adiutanta polowego Stanis³awa Augusta, który 
w 1771 zgin¹³, broni¹c króla przed porwaniem (Rizzi 1991, nr 15, s. 40; A. Rottermund w: 
Venezia/Houston 2001, nr 88; Rizzi 2003, s. 73-74). Wersjê tê nale¿y zweryfikowaæ, anali-
zuj¹c zapisy w katalogach galerii Stanis³awa Augusta i inwentarzach, gdzie okreœlano 
scenê jako przedstawienie malarza z synem, nigdy natomiast nie wzmiankowano o obec-
noœci króla. Wydaje siê niemo¿liwe, aby opis obrazu nie uwzglêdnia³ osoby Stanis³awa 
Augusta, zw³aszcza ¿e w zapisie dotycz¹cym innego obrazu Bellotta (Widok kolumny Zyg-
munta od strony zjazdu do Wis³y z królem ogl¹daj¹cym zniszczenia skrzyd³a zamku po po¿arze 
1767, 1771; zaginiony, neg. IS PAN 39238) obecnoœæ króla jest wyraŸnie zaakcentowana, 
chocia¿ jest on jedn¹ z wielu postaci na obrazie: „462 Vue de colonne de Sigismond, on voit 
le Roi rentrant au château et examinant l’aile qui fut brulée en 1767”. Postaæ uwa¿ana za 
króla na ZKW/438 jest wizerunkiem w³asnym Bellotta – rysy twarzy o mocno zarysowanych 
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brwiach przypominaj¹ autoportret z obrazu Architektura fantastyczna z autoportretem 
w stroju weneckiego patrycjusza, datowanego na ok. 1765 (� nr kat. 75). Twarz, a tak¿e 
oty³a sylwetka odbiegaj¹ znacznie od wizerunków Stanis³awa Augusta, które pojawiaj¹ siê 
w innych pochodz¹cych z tego czasu widokach Bellotta (Widok kolumny Zygmunta od stro-
ny zjazdu do Wis³y z królem ogl¹daj¹cym zniszczenia skrzyd³a zamku po po¿arze 1767, 1771, 
zaginiony; Widok z tarasu Zamku, 1773, MNW, nr inw. MP 228). Pisz¹c o domniemanym 
wizerunku króla na Widoku Warszawy od strony Pragi (Rizzi 2003, s. 72, przyp. 72), A. Rizzi 
podaje nieprawdziw¹ informacjê o rzekomej oty³oœci Stanis³awa Augusta, popieraj¹c j¹ 
relacj¹ z pobytu w Warszawie weneckiego ambasadora, ale o dwadzieœcia lat póŸniejsz¹. 
Zarówno dwa wymienione wizerunki zawarte w warszawskich widokach Bellotta, jak i bo-
gata ikonografia króla (portrety malarskie, graficzne i medalierskie) œwiadcz¹, ¿e w latach 
70. król by³ osob¹ szczup³¹. Mê¿czyzna przedstawiony na Widoku od strony Pragi ubrany 
jest w skromny, cywilny strój, bez oznak godnoœci takich, jak wstêgi i gwiazdy orderowe, 
z którymi zawsze – równie¿ przez Bellotta – przedstawiany by³ Stanis³aw August. Nale¿y 
zatem uznaæ postaæ w br¹zowym ubraniu za Bellotta, a m³odego, szczup³ego mê¿czyznê 
siedz¹cego przy obrazie i pisz¹cego datê „1770” – za jego syna, Lorenza, który zmar³ w roku 
powstania obrazu. Byæ mo¿e jest to forma uczczenia jego pamiêci.

Dwaj m³odzieñcy stoj¹cy za obrazem s¹ prawdopodobnie s³u¿¹cymi, ich jednakowe stroje, 
czerwone ze z³otym galonowaniem, s¹ zapewne rodzajem liberii. Mê¿czyzna z psem, ubrany 
w uniform hajduka, z przewieszon¹ przez ramiê torb¹ z królewskim monogramem SAR, nie 
przypomina ani sylwetk¹, ani fizjonomi¹ Henryka Butzaua (jego wygl¹d znany jest z rycin 
przedstawiaj¹cych niezachowany pomnik nagrobny z 1772 z p³askorzeŸbionym wizerunkiem; 
zob. Jursz-Salvadori 2001, s. 48).

 Bellotto 

ZKW/438



 

W³aœciwe okreœlenie osób i sytuacji zawiera opis w Inwentarzu Napoleona: „Le peintre s’y 
est représenté avec son fils à l’instant ou un heiduque à la livrée du Roi vient lui annoncer 
l’arrivée du Souverain qu’on voit venir dans un bâteau tandis que les équipages l’attendent 
au bord de la Vistule” („Malarz, który jest przedstawiony ze swym synem w chwili kiedy hajduk 
w liberii królewskiej podchodzi do niego, by zapowiedzieæ suwerena, przybywaj¹cego w ³odzi, 
podczas gdy ekwipa¿e oczekuj¹ na brzegu Wis³y”; *Inv. Napoléon 1802-1815, k. 33; informacje 
o archiwaliach francuskich cytowanych ni¿ej w Historii i ród³ach przekaza³ w 2004 S. Loire).

Obraz autorsko powiêkszany w trakcie malowania lub wkrótce po ukoñczeniu: doszyto pas 
szerokoœci ok. 5-5,5 cm wzd³u¿ dolnej krawêdzi. Obecne wymiary s¹ wynikiem konserwacji 
z lat 20. XX w., kiedy usuniêto  sztukowania dodane w XIX w. przez konserwatorów rosyjskich 
(Rottermund, Sadlej 2003, s. 52).

Powtórzenia:
 78/1 Bernardo Bellotto, akwaforta, 1772 (63,5x89 cm; Kozakiewicz 1972, nr 400);
 78/2 kopia XIX w. (?), spalona 1944 (p³., 88x133 cm; do II wojny zbiory Rajnolda Przezdzieckiego w Warsza-

wie; Kozakiewicz 1972, t. 2, nr Z-526); w lewym rogu brak sceny z malarzem;
 78/3 kopia fragmentu ukazuj¹cego panoramê miêdzy Zamkiem a Nowym Miastem i ma³y fragment wybrze-

¿a po stronie praskiej, 2. po³. XIX w. (p³., 88x68cm), zbiory prywatne w Szwecji, nastêpnie na aukcji D.A. 
Altius w Warszawie (18.09. 2003, poz. 102);

 78/4 zmniejszona kopia (?) w galerii Stanis³awa Augusta (p³., 64,5x166 cm), odnotowana w *Kat. gal. S.A. 1795: 
nr 1493, „Vue de Varsovie, prise de Prague”, bez okreœlenia autora; wymieniana tak¿e w *Inw. Belwederu 
1788 (s. 39: „Widok Warszawy wziêty z Pragi”), *Specification Blacha 1809 i *Inw. sukcesji po S.A. 1819.

 79 Widok Warszawy z pa³acem Ordynackim
nr inw. ZKW/439
p³ótno, 171,5x259,5 cm
u do³u po prawej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 436; obok czerwony numer 
inwentarza rosyjskich zbiorów cesarskich: 4574

Namalowany 1772 (*Notta di Lavori 1789-90). W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795 
nr 436: „Vue de Varsovie prise du Palais de l’Ordinatie”. Widok pa³acu ujêty z terenu ogrodów 
klasztoru œw. Kazimierza, nale¿¹cego do sióstr Zgromadzenia Córek Mi³osierdzia œw. Wincen-
tego a Paulo, które osadzi³a tu królowa Ludwika Maria w latach 50. XVII w. Na pierwszym 
planie teren obecnego Powiœla, zabudowany drewnianymi domami zamieszkuj¹cych tam 
wówczas flisaków i rybaków. W g³êbi na szczycie skarpy widoczne budowle przy Krakowskim 
Przedmieœciu. 

Bellotto bardziej koncentruje siê na topografii nadwiœlañskich terenów i ich wiejskim cha-
rakterze ni¿ na reprezentacyjnych budowlach, które – z wyj¹tkiem pa³acu Ordynackiego – spro-
wadzone s¹ raczej do roli t³a, podobnie jak w Widoku ³¹k wilanowskich (� nr kat. 81), umiesz-
czonym w Przedpokoju Senatorskim naprzeciwko Widoku z pa³acem Ordynackim. Oba obrazy 
s¹ podobnie skomponowane: pierwsze plany przedstawiaj¹ wiejskie zabudowania, rodzajowe 
sceny z ¿ycia wieœniaków, sielankowe grupy pasterzy i zwierz¹t domowych.

Widoczny po prawej, wzniesiony na pó³warownym tarasie pa³ac Gniñskich (zw. te¿ nie-
poprawnie „zamkiem Ostrogskich” od nazwiska w³aœcicieli tego terenu w XVI i na pocz¹tku 
XVII w.). Na parceli po³o¿onej na wysuniêtym cyplu skarpy, przy biegn¹cej w¹wozem ulicy 
Tamka, podkanclerzy koronny Jan Gniñski rozpocz¹³ w latach 80. XVII w. budowê rezyden-
cji wed³ug projektu Tylmana van Gameren (1632-1706). Projekt, zrealizowany tylko czêœcio-
wo, jest jednym z przyk³adów przeniesienia do Polski wzorów architektury klasycyzuj¹cego 
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baroku holenderskiego. Nazwa „pa³ac Ordynacki”, u¿ywana w 2. po³. XVIII w., zwi¹zana 
by³a z rodzin¹ hrabiów Zamoyskich, którzy byli w³aœcicielami pa³acu w latach 1721-1740. 
W 1586 Zamoyscy za³o¿yli jedn¹ z pierwszych w Polsce ordynacji rodowych. Od po³owy 
XIX w. do wybuchu II wojny œwiatowej pa³ac by³ siedzib¹ konserwatorium muzycznego, 
a w okresie miêdzy wojnami – tak¿e szko³y teatralnej. Spalony w czasie II wojny pa³ac od-
budowano w latach 1949-1955 i oddano w u¿ytkowanie Towarzystwu im. Fryderyka Cho-
pina, w którego posiadaniu znajduje siê do dziœ – mieszcz¹ siê tu obecnie muzeum kompo-
zytora oraz sale koncertowe.

Dalej widaæ ty³y budowli stoj¹cych wzd³u¿ wschodniej pierzei Krakowskiego Przedmieœcia: 
zrujnowany po¿arem pa³ac Chomêtowskich, obok pa³ac Gozdzkich, pawilonowe zabudowania 
Szko³y Rycerskiej, Pa³ac Kazimierzowski, koœció³ Sióstr Wizytek i koœció³ Bernardynów. Ci¹g 
budowli zamykaj¹ Zamek Królewski i pa³ac Pod Blach¹. Za Zamkiem widaæ fragmenty zabu-
dowy Starego Miasta z wysokim dachem kolegiaty pw. œw. Jana Chrzciciela (obecnie koœció³ 
katedralny) i dzwonnicami innych koœcio³ów. Naprzeciwko spalonego pa³acu Chomêtowskich 
widaæ wie¿e fasady koœcio³a pw. Znalezienia Krzy¿a Œwiêtego, stoj¹cego po zachodniej stronie 
Krakowskiego Przedmieœcia, a nieco w lewo od nich – szczyt nieistniej¹cego dziœ koœcio³a 
Dominikanów Obserwantów (� por. nr kat. 89).

Obecne wymiary obrazu s¹ wynikiem konserwacji z lat 20. XX w., kiedy usuniêto sztukowa-
nia dodane w XIX w. przez konserwatorów rosyjskich (Rottermund, Sadlej 2003, s. 68).
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Powtórzenia:
 79/1 akwaforta Bernarda Bellotta, 1774 (56x87 cm; Kozakiewicz 1972, nr 403).



 

 80 Krakowskie Przedmieœcie w stronê kolumny Zygmunta
nr inw. ZKW/450
p³ótno, 115x170,5 cm
u do³u po prawej czerwony numer inwentarza rosyjskich zbiorów cesarskich: 4580

Namalowany 1774 (*Notta di Lavori 1779-1780). W katalogu galerii Stanis³awa Augusta 
z 1795 nr 430: „Vue du faubourg de Cracovie prise de la Maison de Mde Leullier”. Opis 
w katalogu okreœla miejsce, z którego malarz uj¹³ widok ulicy. By³ to nieistniej¹cy obecnie 
dom, stoj¹cy w po³udniowej pierzei tzw. Szerokiego Krakowskiego Przedmieœcia i nale¿¹cy 
od 1767 do Henrietty Leullier (zm. 1802), pochodz¹cej ze spolonizowanej francuskiej rodziny 
domniemanej metresy Stanis³awa Augusta. A. Rizzi (1991) uzna³ za bardziej wiarygodn¹ in-
formacjê zawart¹ w sporz¹dzonym przez Bellotta spisie jego prac (*Notta di Lavori, 
k. 12), ¿e widok zosta³ ujêty z domu lekarza, Józefa Wasilewskiego, s¹siaduj¹cego z domem 
Henrietty Leullier (oba domy sta³y w miejscu dzisiejszej po³udniowej czêœci skweru z pomni-
kiem A. Mickiewicza).

Po prawej stronie widoczna jest figura Matki Boskiej Pasawskiej, ufundowana 1683 przez 
architekta, Józefa Szymona Bellottiego, jako wotum dziêkczynne za ocalenie od zarazy i dla 
uczczenia zwyciêstwa nad Turkami w bitwie pod Wiedniem. Figura stoi dzisiaj przy Krakowskim 
Przedmieœciu, nieco bardziej przesuniêta w kierunku po³udniowym, ni¿ widaæ to na obrazie 
Bellotta.

Lew¹ (zachodni¹) pierzejê Krakowskiego Przedmieœcia tworzy szereg kamienic kupieckich 
i rzemieœlniczych, których ci¹g w g³êbi, przy placu Zamkowym, przerywa brama prowadz¹ca 
do niewidocznego w tym ujêciu, odsuniêtego od linii ulicy, pa³acu Ma³achowskich.
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W prawej (wschodniej) pierzei od prawej widoczne s¹ kolejno: fasada kaplicy pw. 
œw. Teresy (obecnie Niepokalanego Poczêcia NMP), wzniesionej w koñcu XVII w. przez karme-
litanki bose, maj¹ce tu od 1663 swój klasztor. Po 1819 siostry zapisa³y posesjê Warszawskiemu 
Towarzystwu Dobroczynnemu, w którego posiadaniu znajduje siê ona do dziœ. Obok pa³ac 
nale¿¹cy od 1733 do Antoniny Zamoyskiej, która na pocz¹tku lat 40. przebudowa³a elewacjê 
frontow¹ budynku i przylegaj¹cy od pó³nocy budynek bramny, zapewne wed³ug projektu 
Józefa Fontany. W 1774, kiedy powsta³ obraz Bellotta, pa³ac nale¿a³ do Joanny z baronów 
von Stein, ksiê¿nej Lubomirskiej. W póŸniejszych latach pa³ac czêsto zmienia³ w³aœcicieli, m.in. 
w latach 80. XVIII w. nale¿a³ do siostry Stanis³awa Augusta, Ludwiki z Poniatowskich Zamoy-
skiej, a na pocz¹tku XIX w. do jej córki, Urszuli Mniszchowej. Z czasem straci³ charakter pa-
³acowy i przekszta³ci³ siê w kamienicê czynszow¹, nabyt¹ w 1860 przez Towarzystwo Nowej 
Resursy Obywatelskiej, które wystawi³o nowy, eklektyczny gmach. Spalony w 1939, w latach 
1948-1950 odbudowany w kszta³cie zbli¿onym do gmachu Resursy, mieœci dzisiaj Dom Polonii. 
Do pa³acu Zamoyskiej przylega skrzyd³o klasztoru Bernardynów, od 1796 u¿ywane jako od-
wach, najpierw przez okupacyjne wojska pruskie, póŸniej przez Francuzów i Polaków. W latach 
1818-1821 budynek otrzyma³ now¹ galeriow¹ fasadê zaprojektowan¹ przez Krystiana Piotra 
Aignera, który w 1788 by³ wspó³autorem klasycystycznej fasady stoj¹cego w s¹siedztwie ko-
œcio³a Bernardynów pw. œw. Anny. Na obrazie Bellotta œwi¹tynia ta ma jeszcze siedemnasto-
wieczn¹, barokow¹ fasadê, do której dostawiona jest, zaprojektowana przez Tylmana van 
Gameren, wielka kruchta – zaczêta na pocz¹tku XVIII w., ukoñczona dopiero w 1749 – „wch³o-
niêta” przez now¹ fasadê zaprojektowan¹ przez Aignera i Stanis³awa Kostkê Potockiego, 
ufundowan¹ przez mieszczanina, Józefa Kwieciñskiego, w 1788. Widoczna za krucht¹ cegla-
na wie¿a widokowa, fundacja królowej Anny Jagiellonki z lat 1578-1584, przerobiona zosta³a 
w latach 60. XVII w. na dzwonnicê koœcio³a Bernardynów. Dziœ znamy j¹ w kszta³cie nadanym 
w czasie przebudowy 1819-1821, przeprowadzonej równie¿ przez Aignera.

Perspektywê Krakowskiego Przedmieœcia zamyka budynek Bramy Krakowskiej, na której tle 
widaæ kolumnê Zygmunta, a dalej, w g³êbi, zabudowania Starego Miasta, ze szczytem kolegia-
ty pw. œw. Jana Chrzciciela (obecnie koœció³ katedralny), za którym wie¿a koœcio³a Jezuitów 
przy ulicy Œwiêtojañskiej, po prawej wie¿a koœcio³a Augustianów (obecnie ss. Franciszkanek 
S³u¿ebnic Krzy¿a) pw. œw. Marcina przy ulicy Piwnej.

Powtórzenia:
 80/1 akwarela Zygmunta Vogla, 1785, MNW (nr inw. Rys. Pol. 11217, 41,9x61,5 cm, Sroczyñska 1969, nr 7); 

zredukowany sztafa¿, nowa elewacja pa³acu Antoniny Zamoyskiej po prawej.

 81 Widok ³¹k wilanowskich
nr inw. ZKW/452
p³ótno, 173x246 cm
u do³u po prawej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 424; obok czerwony numer 
inwentarza rosyjskich zbiorów cesarskich: 4572

Namalowany 1775 (*Notta di Lavori 1779-1780). W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795 
nr 424: „Vue de Willanow prise de Belvedere”. Widok ujêty z krawêdzi skarpy wiœlanej, 
z miejsca zwanego Belweder. W latach 60. XVII w. kanclerz Krzysztof Pac wzniós³ tu pa³acyk 
dla ¿ony, z którego rozci¹ga³ siê widok na ogrody poni¿ej i rozleg³¹ panoramê ³¹k, ci¹gn¹cych 
siê do oddalonego o ok. 10 km Wilanowa. W 1. po³. XVIII w., za panowania Sasów, tereny te 
by³y miejscem przegl¹dów wojsk, polowañ i uroczystoœci dworskich. W 1767 Stanis³aw August 
naby³ pa³ac, w którym wkrótce uruchomi³ w oficynie manufakturê ceramiczn¹, produkuj¹c¹ 
wyroby porcelanowe i fajansowe, znane pod nazw¹ „belwederskich”.
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Bellotto przedstawi³ widok ujêty spod pa³acu belwederskiego, na pierwszym planie doda³ 
rodzajowy sztafa¿ na tle zabudowañ folwarcznych, g³ównie skoncentrowa³ siê jednak na 
oddaniu równinnego krajobrazu, urozmaiconego jasnymi plamami zaznaczonych w oddali 
budynków – m.in. po prawej pa³acyk „Mon Coteau”, nale¿¹cy do kuzynki króla Stanis³awa 
Augusta, ksiê¿nej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej, na horyzoncie na osi obrazu widoczny 
pa³ac i koœció³ w Wilanowie.

Po prawej stronie przedstawi³ malarz parê jeŸdŸców, których twarze nosz¹ cechy portreto-
we. Wed³ug A. Rizziego (2003, s. 68) s¹ to dzieci Andrzeja Poniatowskiego, brata Stanis³awa 
Augusta: dwunastoletni ksi¹¿ê Józef Poniatowski oraz jego o trzy lata starsza siostra, Maria 
Teresa, póŸniejsza Tyszkiewiczowa.

Pejza¿owy charakter Widoku ³¹k wilanowskich znalaz³ pendant w postaci namalowanego 
w 1776 obrazu przedstawiaj¹cego elekcjê Stanis³awa Augusta, której sceneriê stanowi równie¿ 
panorama podmiejskich pól.

Obraz autorsko powiêkszany w trakcie malowania lub wkrótce po ukoñczeniu: doszyto pas 
szerokoœci 22 cm do górnej krawêdzi i szerokoœci 5,5-6 cm do prawej. Obecne wymiary s¹ wy-
nikiem konserwacji z lat 20. XX w., kiedy usuniêto sztukowania dodane w XIX w. przez konser-
watorów rosyjskich (Rottermund, Sadlej 2003, s. 54).
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 82 Pa³ac w Wilanowie od strony wjazdu
nr inw. ZKW/447
p³ótno, 84x107 cm

Namalowany 1776 (*Notta di Lavori 1779-1780). W katalogu galerii Stanis³awa Augusta 
z 1795 nr 437: „Vue de Willanow prise de la cour d’entrée”. W serii z Sali Canaletta znalaz³y 
siê cztery widoki pa³acu w Wilanowie: namalowane w 1776 dwa widoki ma³ego formatu 
(84x107 cm) – ujêcie fasady g³ównej od strony wjazdu (� nr kat. 82) i frontalne fasady ogro-
dowej (� nr kat. 83), oraz namalowane w 1777 dwa widoki œredniego formatu (117x164 cm) 
– od strony po³udniowej (� nr kat. 84) i od strony pó³nocno-wschodniej (� nr kat. 85). Wie-
dz¹c, ¿e widoki Wilanowa zostan¹ umieszczone w najni¿szej partii œcian, Bellotto namalowa³ 
obrazy z podwy¿szonego punktu widzenia. Punkty takie musia³y byæ stworzone sztucznie, 
np. poprzez zbudowanie platformy widokowej, bowiem w okolicy rezydencji wilanowskiej nie 
istnia³y ¿adne budynki, z których mo¿na by uzyskaæ tego rodzaju ujêcia.

W 1677 król Jan III naby³ wieœ Milanów, której nada³ nazwê Villa Nova, spolszczon¹ póŸniej 
na Wilanów. Miejsce to wybra³ król na podmiejsk¹ prywatn¹ rezydencjê i kaza³ tu zbudowaæ 
niewielki parterowy dwór z czterema alkierzami w naro¿ach. PóŸniej – ze wzglêdów reprezen-
tacyjnych – pa³ac by³ sukcesywnie rozbudowywany. Prace by³y prowadzone pod kierunkiem 
architekta amatora, Agostina Locciego. Dekoracja elewacji i wnêtrz zawiera program ideowo-
-alegoryczny, bêd¹cy apoteoz¹ czynów wojennych Jana III, i symbolikê pañstwow¹. Na obra-
zie Bellotta widoczna jest brama wjazdowa zaprojektowana przez Locciego, wykonana w 1686, 
zwieñczona figurami Wojny i Pokoju. Równolegle z budow¹ rezydencji zosta³ za³o¿ony ogród 
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w typie w³oskim. Po œmierci Jana III w 1696 synowie królewscy, którzy odziedziczyli pa³ac, 
nie zadbali o jego dalszy rozwój. Co prawda w 1699 królewicz Aleksander rozpocz¹³ budowê 
skrzyde³ bocznych, ale z biegiem lat m³odzi Sobiescy coraz mniej interesowali siê pa³acem. 
W 1720 Konstanty Sobieski sprzeda³ rodow¹ rezydencjê El¿biecie Sieniawskiej, która rozpo-
czê³a remont i modernizacjê zaniedbanych wnêtrz i dokoñczy³a budowê bocznych skrzyde³. 
Nastêpn¹ w³aœcicielk¹ Wilanowa zosta³a jej córka, Maria Zofia Czartoryska. W 1730 przeka-
za³a pa³ac w do¿ywotnie u¿ytkowanie królowi Augustowi II, który zmar³ na pocz¹tku 1733, 
a Wilanów ponownie znalaz³ siê w posiadaniu Marii Zofii i Augusta Czartoryskich. Od 1771 
Wilanowem zarz¹dza³a ich córka, Izabela Lubomirska, przez nastêpne lata poœwiêcaj¹ca 
wiele uwagi rozbudowie pa³acu i doskonaleniu otaczaj¹cych go ogrodów. Cztery wspomnia-
ne p³ótna Bellotta ukazuj¹ wygl¹d wilanowskiej rezydencji z pierwszych lat rz¹dów ksiê¿nej 
Lubomirskiej.

Po prawej stronie obrazu, przy zakoñczeniu skrzyd³a po³udniowego, widoczny jest dach 
budynku, identyfikowanego jako Kordegarda (Majewska-Maszkowska 1976, s. 191). Wydaje siê 
jednak, ¿e jest to raczej budynek £azienki, jakkolwiek jest zbyt przesuniêty w kierunku po³u-
dniowym i zbyt niski. £azienkê, Kordegardê i Kuchniê zaprojektowa³ Szymon Bogumi³ Zug na 
zlecenie Izabeli Lubomirskiej. Budowle te datowane s¹ na lata 1775-1778 na podstawie uwag 
Johanna Bernoulliego, który w 1778 pisa³: „Do jednego ze skrzyde³ ksiê¿na [...] kaza³a dobu-
dowaæ kilka przyzwoitych budynków w lepszym guœcie; w ten sam sposób zostanie kiedyœ 
przed³u¿one drugie skrzyd³o” (Bernoulli 1778/1963, s. 404-405). Z relacji tej mo¿na wnioskowaæ, 
¿e budynki Zuga by³y ju¿ ukoñczone, jednak – na podstawie obrazu Bellotta – pocz¹tek budo-
wy mo¿na przesun¹æ na co najmniej 1776.

Obraz powiêkszany autorsko w trakcie malowania lub wkrótce po ukoñczeniu: doszyto pas 
szerokoœci ok. 1,8-3 cm wzd³u¿ dolnej krawêdzi. Obecne wymiary s¹ wynikiem konserwacji 
z lat 20. XX w., kiedy usuniêto sztukowania dodane w XIX w. przez konserwatorów rosyjskich 
(Rottermund, Sadlej 2003, s. 66).

Powtórzenia:
 82/1 replika autorska lub kopia, technika i wymiary nieznane, jedna z czterech kopii widoków Wilanowa, 

wymienionych przez S. Kozakiewicza (1972, nr Z 529-532), miejsce przechowywania nieznane; do 1939 
zbiory Zofii Potockiej w Henrykowie pod Warszaw¹; wed³ug Kozakiewicza zniszczona w czasie II wojny 
œwiatowej lub wywieziona za granicê.

 83 Pa³ac w Wilanowie od ogrodu
nr inw. ZKW/448
p³ótno, 84x108 cm
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 443

Namalowany 1776 (*Notta di Lavori 1779-1780). W katalogu galerii Stanis³awa Augusta 
z 1795 nr 443: „Vue du Château de Willanow, prise de face au bas du jardin”. Obraz nama-
lowany w tym samym roku co Widok Wilanowa od strony wjazdu (� nr kat. 82) ukazuje 
frontalnie fasadê ogrodow¹. W ujêciu tym widaæ korpus g³ówny, w którym – mimo póŸniej-
szych przebudów – czytelny jest zarys pierwszego dworu z naro¿nymi alkierzami, wzniesione-
go przez Jana III. Czêœæ œrodkowa i przylegaj¹ce do niej galerie z czworok¹tnymi wie¿ami 
pokryte s¹ stiukow¹ dekoracj¹ w postaci medalionów z popiersiami cesarzy rzymskich, staro-
¿ytnych wodzów, a tak¿e figur mitologicznych i alegorycznych. Widoczny jest czêœciowo 
górny taras ogrodu w typie w³oskim oraz mur oporowy z dwubiegowymi schodami z grot¹ 
pod podestem. Na balustradzie wieñcz¹cej mur i na porêczach schodów widoczne s¹ – usta-
wione tam w koñcu lat 40. XVIII w. (poprzednio datowane 1725-1726; Fija³kowski 1996, 
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s. 113) – rzeŸby personifikuj¹ce Cztery Pory Roku (interpretowane tak¿e jako Cztery Etapy 
¯ycia Ludzkiego) i Cztery Etapy Mi³oœci oraz kobiece sfinksy uje¿d¿ane przez putta, zapewne 
d³uta Jana Chryzostoma Redlera (Oleñska 2001, s. 291). Mur ods³oniêty jest tylko w czêœci 
œrodkowej, jego kontynuacjê tworzy strzy¿ony ¿ywop³ot.

Pod arkad¹ groty para id¹ca pod rêkê, któr¹ S. Kozakiewicz uwa¿a³ za przedstawienie 
w³aœcicieli Wilanowa, Czartoryskich (Kozakiewicz 1972, t. 2, nr 425). Rizzi zidentyfikowa³ 
postaci jako wówczas osiemdziesiêcioletniego Augusta Czartoryskiego, wuja króla Stanis³awa 
Augusta, i jego ¿onê (zmar³¹ w 1771), Mariê Zofiê z Sieniawskich. Obok po prawej stoi ich 
córka, Izabela Lubomirska, trzymaj¹ca za rêkê córeczkê Juliê (Rizzi 2003, s. 66). Rizzi przy-
puszcza, ¿e umieszczenie wizerunków konkretnych osób by³o ¿yczeniem Stanis³awa Augusta, 
który chcia³ uczciæ swoich krewnych z rodziny matki, Konstancji Czartoryskiej. Interpretacja 
ta wydaje siê zbyt daleko id¹ca; postaci zaznaczone s¹ szkicowo, w sposób typowy dla figur 
sztafa¿u.

Obraz powiêkszany autorsko w trakcie malowania lub wkrótce po ukoñczeniu: doszyto pas 
szerokoœci ok. 1,8-3 cm do dolnej krawêdzi. Obecne wymiary s¹ wynikiem konserwacji z lat 
20. XX w.: usuniêto sztukowania dodane w XIX w. przez konserwatorów rosyjskich (Rottermund, 
Sadlej 2003, s. 64).
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Powtórzenia:
 83/1 akwarela Zygmunta Vogla, 1791-1792, Fund. Ciechanowieckich w ZK (nr inw. FC-ZKW/523, 36x57 cm; 

poch. ze zbiorów Alfreda Potockiego w £añcucie; Guze, Dziêcio³owski 1994, nr 153; w: Sroczyñska 1969, 
nr 130, publikowana jako zaginiona), znana z kopii Józefa Paszkiewicza w zbiorach Ossolineum we 
Wroc³awiu (akwarela, 37,5x57,7 cm);

 83/2 replika autorska lub kopia, technika i wymiary nieznane, jedna z czterech kopii widoków Wilanowa, 
wymienionych przez S. Kozakiewicza (1972, nr Z 529-532), miejsce przechowywania nieznane; do 1939 
zbiory Zofii Potockiej w Henrykowie pod Warszaw¹; wed³ug Kozakiewicza zniszczona w czasie II wojny 
œwiatowej lub wywieziona za granicê.

 84 Pa³ac w Wilanowie od strony po³udniowej
nr inw. ZKW/459
p³ótno 117x164 cm
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 433

Namalowany 1777 (*Notta di Lavori 1779-1780). W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795 
nr 433: „Vue de Willanów prise par le travers du jardin”. Namalowany jako pendant do wido-
ku Wilanowa nr kat. 85, ukazuje pa³ac z miejsca przeciwnego do punktu ujêcia Pa³acu 
w Wilanowie od strony ogrodu (� nr kat. 83). Widoczne jest boczne wejœcie do ogrodu. 
Za bram¹ po prawej stronie przedstawiony jest za³o¿ony w po³owie XVIII w. rokokowy ogród 
ze strzy¿onymi boskietami lipowymi i grabowymi, formuj¹cymi gabineciki z ³awkami, rzeŸbami 
i niewielkimi basenami wodnymi. Wczeœniej w tym miejscu by³y, powsta³e za czasów Jana III, 
u¿ytkowe ogrody warzywne, obsadzone drzewami i krzewami owocowymi.
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W g³êbi widaæ po³udniowe skrzyd³o pa³acu, ³¹cz¹ce siê z korpusem g³ównym galeri¹. Na le-
wo od wejœcia do galerii znajduje siê wielka nisza z pos¹giem konnym Jana III. Król August II 
na pocz¹tku lat 30. XVIII w. planowa³ ustawienie w analogicznym miejscu w skrzydle pó³noc-
nym podobnego w³asnego pomnika.

Po prawej stronie obrazu widaæ fragment jeziora i teren, który kilka lat póŸniej Izabela 
Lubomirska przekszta³ci³a w krajobrazowy park w stylu angielsko-chiñskim.

Powtórzenia:
 84/1 akwarela Zygmunta Vogla, Fund. Ciechanowieckich w ZK (nr inw. FC-ZKW/524, 36x57 cm; Guze, Dziê-

cio³owski 1994, nr 154; poch. ze zbiorów Alfreda Potockiego w £añcucie, wywieziona 1944; w: Sroczyñ-
ska 1969, nr 131, publikowana jako zaginiona);

 84/2 replika autorska lub kopia, technika i wymiary nieznane, jedna z czterech kopii widoków Wilanowa, 
wymienionych przez S. Kozakiewicza (1972, nr Z 529-532), miejsce przechowywania nieznane; do 1939 
zbiory Zofii Potockiej w Henrykowie pod Warszaw¹; wed³ug Kozakiewicza zniszczona w czasie II wojny 
œwiatowej lub wywieziona za granicê.

 85 Pa³ac w Wilanowie
nr inw. ZKW/460
p³ótno, 117x164 cm
u do³u po prawej czerwony numer inwentarza rosyjskich zbiorów cesarskich: 4579

Namalowany 1777 (*Notta di Lavori 1779-1780). W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795 
nr 429: „Vue de Willanow”. Drugi widok fasady ogrodowej pa³acu w Wilanowie, ujêty od strony 
pó³nocno-wschodniej, ukazuj¹cy oba tarasy ogrodu. Widoczne s¹ zapo¿yczone z francuskiej 
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sztuki ogrodowej geometryczne, gazonowe partery bukszpanowo-kwiatowe o uk³adzie niemal 
niezmienionym w stosunku do kompozycji znanej z planów ogrodu z lat 40. XVIII w. (Oleñska 
2001, s. 291-292). Zdobi¹ce górny i dolny taras piramidalne cisy uwa¿ane s¹ za element dodany 
w ostatniej æwierci XVIII w. (Fija³kowski 1996, s. 115). Wygl¹d muru oporowego oddzielaj¹cego 
tarasy ró¿ni siê znacznie od przedstawionego na widoku o rok wczeœniejszym (� nr kat. 83): mur 
z wodozbiorami w ka¿dym przêœle jest pe³ny na ca³ej d³ugoœci, balustradê dekoruj¹ wazy, 
a rzeŸby ustawione s¹ tylko w czêœci œrodkowej nad schodami. ¯aden z autorów opracowañ 
dotycz¹cych przekszta³ceñ ogrodu wilanowskiego nie wspomina o tego rodzaju przebudowie 
muru oporowego ani te¿ o ustawieniu na nim kamiennych waz. W wyniku badañ wykopalisko-
wych w 2003 stwierdzono, ¿e ozdobny mur oporowy z balustrad¹ wzniesiono w 4. æw. XVIII w. 
(Go³embnik 2004, s. 155). Jeœliby za³o¿yæ, ¿e Bellotto przedstawi³ rzeczywisty stan muru w 1776 
i 1777, nale¿a³oby uznaæ, ¿e budowa mia³a miejsce w³aœnie w tym czasie. W¹tpliwoœci budzi 
jednak obecnoœæ waz na balustradzie, których istnienie nie jest potwierdzone w literaturze. Byæ 
mo¿e mamy tu przyk³ad „wizualizacji”, której dokona³ Bellotto, mo¿e nawet na polecenie Iza-
beli Lubomirskiej, maluj¹c projektowan¹, a nie rzeczywist¹ dekoracjê balustrady. Widoki póŸ-
niejsze, w du¿ej mierze inspirowane obrazem Bellotta, ukazuj¹ wersjê muru z ¿ywop³otem 
(akwarela Z. Vogla � nr kat. 85/1, oraz widok wed³ug Albertiego z ok. 1800, z teki Gerarda 
Cio³ka w archiwum KOBiDZ) lub pe³ny mur przes³oniêty pojedynczo rosn¹cymi du¿ymi krze-
wami (widok pêdzla Wincentego Kasprzyckiego z 1833-1834; depozyt Potockich w MNW).

Powtórzenia:
 85/1 akwarela Zygmunta Vogla, obecne miejsce przechowywania nieznane (brak danych o wymiarach; 

w: Sroczyñska 1969, nr 132, publikowana jako zaginiona);
 85/2 replika autorska lub kopia, technika i wymiary nieznane, jedna z czterech kopii widoków Wilanowa, 

wymienionych przez S. Kozakiewicza (1972, nr Z 529-532), miejsce przechowywania nieznane; do 1939 
zbiory Zofii Potockiej w Henrykowie pod Warszaw¹; wed³ug Kozakiewicza zniszczona w czasie II wojny 
œwiatowej lub wywieziona za granicê.

 86 Ulica Miodowa
nr inw. ZKW/443
p³ótno, 84x107,5 cm

Namalowany 1777 (*Notta di Lavori 1779-1780). W inwentarzu Galerii Stanis³awa Augusta 
z 1795 nr 439: „Vüe de la rüe des Capucins, prise de la rüe des Sénateurs”. Widok ulicy Mio-
dowej (w XVIII w. zwanej tak¿e Kapucyñsk¹) ujêty od strony ulicy Senatorskiej, z okien s¹sia-
duj¹cego z pa³acem Ma³achowskich budynku stoj¹cego niegdyœ w miejscu, gdzie dzisiaj 
znajduje siê przebity w 1887 odcinek Miodowej prowadz¹cy do Krakowskiego Przedmieœcia. 
Po lewej stronie widoczna elewacja pa³acu Biskupów Krakowskich, zbudowana w latach 60. 
XVIII w., zapewne przez Jakuba Fontanê. Dalej wzniesiony w 1774 wed³ug projektu Efraima 
Schroegera pa³ac bankiera Stanis³awa Augusta, Piotra Fergusona Teppera (zniszczony w czasie 
II wojny, jego resztki usuniêto w 1949 w zwi¹zku z budow¹ trasy W-Z). Za nim widoczny koœció³ 
Kapucynów, zbudowany w 1683 jako wotum Jana III za zwyciêstwo pod Wiedniem. W ko-
œciele lub – co bardziej prawdopodobne – na nieistniej¹cym dziœ cmentarzu w 1780 pocho-
wany zosta³ Bernardo Bellotto. Na murze przy zbiegu ulic Senatorskiej i Miodowej, na rogu, 
umieszczona tablica z napisem ULICA/ SENATOR/SKA, obok wywieszone ryciny na sprzeda¿. 
Dalej, w g³êbi, pa³ac Branickich, którego budowê rozpocz¹³ architekt Jan Zygmunt Deybel 
w latach 40., a kontynuowa³ Jakub Fontana w latach 50. XVIII w. Perspektywê ulicy zamyka 
bry³a pa³acu Rzeczypospolitej (� nr kat. 92).
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Obraz autorsko powiêkszany w trakcie malowania lub wkrótce po ukoñczeniu: doszyto 
pas szerokoœci 2-2,4 cm wzd³u¿ dolnej krawêdzi. Obecne wymiary s¹ wynikiem konserwacji 
z lat 20. XX w.: usuniêto sztukowania dodane w XIX w. przez konserwatorów rosyjskich (Rot-
termund, Sadlej 2003, s. 44).

Powtórzenia:
 86/1 akwarela Zygmunta Vogla, 1785 (?), MNW (nr inw. Rys. Pol. 11219, 46x56,9 cm; Sroczyñska 1969, 

nr 9); zredukowany sztafa¿.

 87 Ulica D³uga
nr inw. ZKW/444
p³ótno, 84x107 cm

Namalowany 1777 (*Notta di Lavori 1779-1780). W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795 
nr 442: „Vue de la Rue longue prise de la Ville neuve”. Ulica D³uga, wytyczona w XIV w., 
znajdowa³a siê poza obrêbem murów Starej Warszawy i by³a jedn¹ z g³ównych dróg wyjazdo-
wych z miasta w kierunku zachodnim. W koñcu XVII i w XVIII w. zabudowana zosta³a rezy-
dencjami i gmachami u¿ytecznoœci publicznej.

Widok ujêty od strony ulicy Freta. Po prawej stronie ulicy wielka kamienica-pa³ac wzniesio-
na w latach 60. XVIII w., zapewne przez Domenica Merliniego, dla ksiê¿y teatynów; w latach 80. 
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XVIII w. mia³a tu siedzibê Komisja Edukacji Narodowej. Obok siedemnastowieczny budynek 
konwiktu teatynów, w którym pobiera³ nauki Stanis³aw August. Przeciwn¹ stronê ulicy zaj-
muje pa³ac nale¿¹cy wówczas do rodziny Mycielskich, a od 1787 do hrabiów Raczyñskich, 
do dzisiaj znany pod nazw¹ pa³acu Raczyñskich (obecnie siedziba AGAD). Dalej po lewej 
zabudowania klasztoru i koœció³ Pijarów ufundowany przez Jana Kazimierza, budowany 
w latach 1660-1712, z dwuwie¿ow¹ fasad¹ z 1730 projektu Jakuba Fontany. W 1834 rosyj-
scy zaborcy odebrali pijarom kompleks budynków, a koœció³ przebudowali na sobór prawo-
s³awny. Po 1918 koœció³ pe³ni³ funkcjê koœcio³a garnizonowego, od 1991 jest katedr¹ polow¹ 
Wojska Polskiego.

Obraz powiêkszany autorsko w trakcie malowania lub wkrótce po ukoñczeniu: doszyto pas 
szerokoœci ok. 1,8-2,8 cm do dolnej krawêdzi. Obecne wymiary s¹ wynikiem konserwacji z lat 
20. XX w.: usuniêto sztukowania dodane w XIX w. przez konserwatorów rosyjskich (Rottermund, 
Sadlej 2003, s. 58).

Powtórzenia:
 87/1 akwarela Zygmunta Vogla, 1785 (?), MNW (nr inw. Rys. Pol. 11218, 45x56,3 cm; Sroczyñska 1969, 

nr 8); zredukowany sztafa¿.
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 88 Elekcja Stanis³awa Augusta
nr inw. ZKW/453
p³ótno, 175x250 cm
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 423
u do³u po prawej napis i sygnatura: Second Tableau du Champ d’Election de Sa Majesté Stanislas 
Auguste, qui fut élu/ Roi de Pologne et Grand Duc de Lithuanie pp; pp; le 7. Sept[embre] 1764: 
peint par Bernardo Belotto/ de Canaletto l’an. 1778. pour la seconde fois, selon les dernierès réla-
tions et documents avec beaucoup de Portraits, de personnes trè[s]/ connues dont on ne nomme 
ici bas, que ceux, qui ont le plus de rapport a l’histoire/ Le premier de l’an 1776. fut donné par Sa 
Majeste a Son Excellence Mgr: le Comte Rzevusky Maréchal/ de la Cour 1 Portrait du Primat 
Lubienski faisant de tour des Palatinats pour proclamer de Roi./ a mesure que le Maréchal de la 
Diete d’Election/ Sosnowski. dont le portrait se voit au,/ No 2 recevait les Suffrages signe,/ comme 
il est represente rece:/vant actuellement le Cahier des/ Suffrages de Plock, de la main du/ Palatin 
de Plock Podoski, dont le portrait se voit No 3 N 4 Portaits du Cast.[éllan] de/ Leczyc Lipski [Ma-
ré]chal du Primat

Namalowany 1778 (*Notta di Lavori 1779-1780). W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795 
nr 423: „L’election du Roi Stanislas Auguste”. Jest to druga wersja obrazu ukazuj¹cego elekcjê. 
Pierwsza, namalowana w 1776, zosta³a podarowana przez Stanis³awa Augusta marsza³kowi 
wielkiemu koronnemu Franciszkowi Rzewuskiemu w 1778 (� nr kat. 88/1).

Przedstawienie elekcji Stanis³awa Augusta, która odby³a siê 7 wrzeœnia 1764 na polach 
miêdzy Warszaw¹ a wsi¹ Wola. Obraz namalowany czternaœcie lat po elekcji do pewnego 
tylko stopnia jest przedstawieniem wydarzenia historycznego, istotn¹ rolê pe³ni¹ tu treœci sym-
boliczne i propagandowe – legitymizacja wyboru Stanis³awa Augusta i uhonorowanie osób 
z otoczenia króla. Symultanicznie przedstawione s¹ ró¿ne etapy procedury elekcyjnej, które 
w rzeczywistoœci nie by³y równoczesne, np. zbieranie sufragiów 6 wrzeœnia (Volumina Legum, 
t. 7, 1860, s. 107) i og³oszenie wyniku elekcji. Przedstawione s¹ osoby, które Stanis³aw August 
chcia³ wyró¿niæ, a nie tylko osoby bêd¹ce naocznymi œwiadkami elekcji. Do takich osób nale-
¿y równie¿ sam Bellotto, który w 1764 przebywa³ jeszcze w DreŸnie. 

Ujêcie w kierunku po³udniowo-zachodnim; otoczone wa³em ziemnym (okopem) prosto-
k¹tne pole, podzielone na czêœæ senatorsk¹ z szop¹ i czêœæ dla pos³ów i senatorów, zwan¹ 
ko³em rycerskim. Wokó³ pola widoczna stoj¹ca pod sztandarami swoich ziem szlachta; Bel-
lotto odtworzy³ ustawienie szlachty poszczególnych ziem wed³ug obowi¹zuj¹cego porz¹dku, 
a tak¿e stara³ siê przedstawiæ autentyczne chor¹gwie z herbami województw (nie zawsze 
jednak konsekwentnie): od zachodu (od prawej) – szlachta prowincji wielkopolskiej, widocz-
na chor¹giew województwa kaliskiego (druga od prawej), daje siê tak¿e wyró¿niæ chor¹giew 
województwa brzeskiego kujawskiego lub inowroc³awskiego (chor¹gwie obu województw 
by³y identyczne; pi¹ta od prawej), ale zarazem, niezgodnie z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem, 
jako pierwsza od prawej (czêœciowo widoczna poprzez listowie drzewa) chor¹giew woje-
wództwa podolskiego, nale¿¹cego do prowincji ma³opolskiej; w g³êbi na wprost (od po³udnia) 
– szlachta prowincji ma³opolskiej; po lewej (od wschodu) – szlachta prowincji Wielkiego 
Ksiêstwa Litewskiego (widoczne chor¹gwie z Pogoni¹ litewsk¹, któr¹ w swoich herbach 
mia³o wiele województw tej prowincji). Ka¿da z prowincji mia³a swoj¹ bramê w wale ota-
czaj¹cym ko³o rycerskie. Uk³ad pola elekcyjnego na obrazie Bellotta odpowiada schemato-
wi pola na miedziorycie zamieszczonym po karcie tytu³owej diariusza sejmowego, który 
ukaza³ siê w 2. po³. 1764 (Chroœcicki 1987, s. 130). Równie¿ rozstawienie namiotów jest 
zgodne z tym planem: od wschodu (po lewej) dwa namioty – jeden dla stra¿y wêgierskiej 
marsza³ka wielkiego koronnego, drugi dla marsza³ka wielkiego litewskiego, Ignacego Ogiñ-
skiego; od zachodu, przy szopie, namiot marsza³ka sejmu elekcyjnego Józefa Sosnowskiego, 
brak natomiast uwzglêdnionego na planie namiotu prymasa. Szlachta ubrana w mundury 
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wojewódzkie wprowadzone na sejmie 1776, a obowi¹zuj¹ce od 1 maja 1778, a wiêc malarz 
(równie¿ w wersji z 1776) próbowa³ „uwspó³czeœniæ” przedstawienie wydarzenia chronolo-
gicznie znacznie wczeœniejszego, kiedy nie by³o jeszcze obowi¹zku noszenia munduru wo-
jewódzkiego.

Sposób ujêcia pola zbli¿ony do przedstawienia na obrazie pêdzla nieznanego malarza 
czynnego w 2. po³. XVIII w. (p³., 72,5x100 cm, MNWr, nr inw. VIII-197, £ukaszewicz, Houszka 
1992, nr 519), z którego – wed³ug S. Kozakiewicza – korzysta³ Bellotto (Kozakiewicz 1972, 
t. 1, s. 175).

Poœrodku obrazu wojewoda p³ocki, Józef Podoski (po lewej; No 3 – na szyi konia) wrêcza 
marsza³kowi sejmu elekcyjnego, Józefowi Sosnowskiemu (po prawej; No 2 – na piersi konia) 
dokument z wynikami g³osowania szlachty swojego województwa. Po lewej, w faetonie, 
prymas W³adys³aw £ubieñski (No 1 – na dachu kolasy) wracaj¹cy z objazdu pola elekcyjne-
go (wizerunek wzorowany na portrecie Bacciarellego � nr kat. 58; Durakiewicz 1985, s. 172), 
poprzedzany przez marsza³ka swego dworu, kasztelana ³êczyckiego, Tadeusza Lipskiego 
(No 4 – na prawej piersi portretowanego). Na lewo od niego widoczny w popiersiu mê¿czy-
zna przypomina Andrzeja Mokronowskiego, zaufanego wspó³pracownika prymasa £ubieñ-
skiego podczas elekcji, a w czasie powstawania obrazów Elekcji – marsza³ka generalnego 
konfederacji koronnej i sejmowej (podobieñstwo do portretu pêdzla Jeana F. Colsona z 1770 
lub jego kopii pêdzla Bacciarellego; Chyczewska 1970, t. 2, nr 86). Na prawo od Sosnowskie-
go mê¿czyzna w granatowo-czerwonym kontuszu mundurowym, w bia³ej czapce i ¿upanie, 
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podobny do przedstawionego na wersji z 1776 pu³kownika Arnolda Anastazego Byszewskie-
go. Przy lewej krawêdzi dwaj szlachcice œciskaj¹cy sobie d³onie, których S. Kozakiewicz, 
a potem A. Rizzi identyfikuj¹ jako Stanis³awa Augusta Wilczewskiego (póŸniejszego szambe-
lana) i Brzeziñskiego. Ko³o nich dwaj duchowni identyfikowani jako nauczyciel historii 
w Korpusie Kadetów, Ignacy Nagurczewski, i Gaetano Ghigiotti, sekretarz króla (Rottermund 
1989, s. 117; Rizzi 1991, s. 122). Jednak ani Nagurczewski, ani Ghigiotti nie byli kawalerami 
Orderu Œwiêtego Stanis³awa, który widoczny jest na szyi duchownego po prawej. Jednymi 
z nielicznych duchownych odznaczonych tym orderem do 1778 byli Adam Naruszewicz 
(odznaczony 1776) i Jan Chrzciciel Albertrandi (odznaczony 1772). Za nimi, profilem, mê¿-
czyzna przypominaj¹cy Antoniego Barnabê Jab³onowskiego, wojewodê poznañskiego, który 
przeciwny kandydaturze Stanis³awa Poniatowskiego ostentacyjnie nie stawi³ siê na elekcji, 
ale ju¿ w 2. po³. lat 70. nale¿a³ do bliskich wspó³pracowników króla. Charakterystyczne ostre 
rysy Jab³onowskiego znane s¹ z portretów Josefa Grassiego i Józefa Peszki z pocz¹tku lat 90. 
Po prawej, na skraju obrazu, pod namiotem, Bellotto ukazany profilem, siedz¹cy przy stole. 
Znajduj¹ce siê obok niego trzy osoby identyfikowane by³y za J. U. Niemcewiczem 
i A. Raczyñskim (Wallis 1954, s. 118) jako córki Merliniego, co zakwestionowa³ Z. Batowski 
(1951, s. 45), M. Wallis (1954, s. 118) i A. Ryszkiewicz (1961, s. 77). S. Kozakiewicz uwa¿a, 
¿e s¹ to córki Bellotta. Dwie kobiety w kapeluszach z piórami i wydekoltowanych sukniach 
mog¹ byæ wizerunkami córek Bellotta – Marii Józefy (1750-1789) i Krystiany Ksawery (1752-
-1805) lub Teresy Franciszki (1757-1818), trudno to jednak potwierdziæ z powodu braku 
ikonografii porównawczej. Natomiast trzecia, najm³odsza osoba z tej grupy, mo¿e byæ raczej 
jednym z dwóch synów Marii Józefy, od ok. 1770 zamê¿nej z Karolem de Perthées. Przed-
stawiony strój z ko³nierzem obszytym koronkow¹ falbank¹ i kapelusz z ma³ym rondem nie 
jest strojem kobiecym i bardziej przypomina ubrania ch³opiêce, które mo¿na dostrzec 
w sztafa¿u innych obrazów Bellotta (np. Krakowskie Przedmieœcie w stronê kolumny Zygmun-
ta � nr kat. 80). Ponadto osoba ta jest bardzo m³oda, a w 1776 (kiedy powsta³a pierwsza 
wersja, na której postaæ ta jest przedstawiona niemal identycznie) najm³odsza z córek mala-
rza mia³a ju¿ oko³o 20 lat. Przed namiotem stoi Antoni £ukasz Crutta, królewski t³umacz jê-
zyków orientalnych. Mê¿czyzna stoj¹cy w g³êbi, w kapeluszu trójro¿nym i br¹zowym ubraniu, 
identyfikowany jest przez Rizziego jako s³u¿¹cy rodziny Bellotta, wenecjanin, Francesco zwa-
ny Checo (Rizzi 2003, s. 82).

Na pierwszym planie gniady koñ luzak; maœæ ta zwi¹zana jest z planetarnym Saturnem, 
znakiem astralnym Stanis³awa Augusta (Rottermund 1989, s. 118).

W oddali po lewej przedstawione: koœció³ NMP przy ulicy Leszno, koœció³ pw. Znalezienia 
Krzy¿a Œwiêtego i Dominikanów Obserwantów, dalej Zamek Ujazdowski, na horyzoncie Czer-
niaków, Wilanów i koœció³ w S³u¿ewie (Wallis 1954, s. 106).

Wersje i powtórzenia:
 88/1 wersja pierwsza, 1776, Fund. Raczyñskich (nr inw. FR 547, p³. 178x248 cm, eksponowana w MNP, Koza-

kiewicz 1972, t. 2, nr 428; 1778 podarowana przez króla Franciszkowi Rzewuskiemu; 1802 w zbiorach 
Aleksandra Chodkiewicza w Warszawie; 1823 w zbiorach Aleksandra Bniñskiego; 1832 w kolekcji 
Atanazego Raczyñskiego, znajduj¹cej siê od 1842 w Berlinie, od 1900 w Poznaniu, a 1919 przekazanej 
Muz. Wielkopolskiemu w Poznaniu, w 1950 przekszta³conemu w MNP). Pole elekcyjne przedstawione 
identycznie jak w wersji drugiej (� nr kat. 88), odmiennie zaaran¿owane s¹ plany bli¿sze – np. powóz 
prymasa w g³êbi na lewo od szopy, w grupie pod namiotem inne kolory ubiorów, koñ luzak maœci 
siwej, w miejscu, gdzie w drugiej wersji przedstawiony zosta³ faeton prymasa – powóz damy identyfi-
kowanej jako Jadwiga Ogiñska lub Krystyna Sapie¿yna (Kozakiewicz 1972, t. 2, s. 375); kobieta 
z dzieæmi (Caritas) – po lewej stronie (w wersji drugiej – po prawej). Napis na licu obrazu: Premier 
Tableau du Champ d’Elettion [sic!] de Sa Majesté Stanislas Auguste/ qui fut élu Roi de Pologne et Grand 
Duc de Lithuanie pp: le 1 Sept bre 1764, peint par/ Bernardo Bellotto l’an 1776 selon la première rélation 
que nous avons pu avoir, donné par Sa Majesté à son Excellence Mgr: le Comte Rzewuski Grand Maréchal 
de la Cour/ après ayant eu des nouvelles lumières et documents, nous avons fait une seconde, l’an 1778, 
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qui existe actuellement à la Cour, dans la Salle, qui est toute couverte de mes ouvrages. W relacji 
J. Bernoulliego, zwiedzaj¹cego Zamek 12 paŸdziernika 1778, mowa jest o obrazie Elekcja, który widzia³ 
w Antyszambrze przy Pokoju Marmurowym (Bernoulli 1778/1963, s. 441-442). By³a to zapewne w³a-
œnie pierwsza wersja przygotowana dla Rzewuskiego. Nie s¹ obecnie znane powtórzenia pierwszej 
wersji Elekcji;

 88/2  replika autorska, wzmiankowana (oprócz ww. obrazu Elekcji w Antyszambrze) przez J. Bernoulliego, 
zwiedzaj¹cego Zamek 12 paŸdziernika 1778 (Bernoulli 1778/1963, s. 442). Podró¿nik wspomina³, ¿e 
w jednej z sal Zamku „... pracowa³ zdolny malarz nadworny Canaletto nad d w o m a [podkr. aut.] 
bardzo wielkimi obrazami przedstawiaj¹cymi równie¿ elekcjê króla”. Mog³y to byæ: wersja znajduj¹ca 
siê obecnie w Sali Canaletta (� nr kat. 88) i nieznana dziœ replika tej wersji, to¿sama byæ mo¿e z egzem-
plarzem niegdyœ w zbiorach Raczyñskich (� nr kat. 88/3);

 88/3 replika autorska lub wysokiej klasy kopia wersji drugiej (� nr kat. 88), dawniej w pa³acu Raczyñskich 
przy Krakowskim Przedmieœciu w Warszawie, spalona 1944 (p³., 180x250 cm; 1911 na wystawie TONZP; 
Warszawa 1911, nr 705, il.; Sawicki 1927, s. 47-48; Kozakiewicz 1972, t. 2, s. 524, nr Z 533);

 88/4 kopia Franciszka Paderowskiego, 1796/1797 (p³., ~175x250 cm), zaginiona; zast¹pi³a w 1797 w Sali 
Canaletta wersjê drug¹ (� nr kat. 88), zabran¹ na polecenie Stanis³awa Augusta na prze³omie 1795 
i 1796, w zwi¹zku z planami wywiezienia jej do Grodna (Mañkowski 1932, s. 111-112). Wykonanie 
kopii Bacciarelli zleci³ pocz¹tkowo Kazimierzowi Wojniakowskiemu, a gdy ten nie wywi¹za³ siê z zada-
nia, 30 paŸdziernika 1796 zawar³ umowê z Paderowskim, który wykona³ kopiê miêdzy 1 listopada 1796 
a 1 marca 1797, koñcz¹c pracê rozpoczêt¹ przez Wojniakowskiego (*Instrukcja S.A. 18 grudnia 1795, 
k. 359 i 363; *List Bacc. do S.A. 30 grudnia 1795, k. 7v, 9: „J’ai ordonné à Woynacowski la copie du 
Tableau l’Election de Ve Me par Canaletto”; *List S.A. do Bacc. 31 stycznia 1796, k. 27v; *List Bacc. 
do S.A. 5 paŸdziernika 1796, k. 282, 282v: „Lorsque j’étois à Grodno V M m’a ordonné de faire copie 
le Tableau d’Election peint par Canaletto. Dans son temps, j’ai mendai, que j’avoir donnai cet ouvrage 
a faire a Woyniakowski qui il mavoit demenda 150#. Woynakowski ne l’a pas fait aujourd’hui”; *List 
S.A. do Bacc. 11 paŸdziernika 1796, k. 280v; *List S.A. do Bacc. 16 paŸdziernika 1796, k. 293v; *List 
Bacc. do S.A. 26 paŸdziernika 1796, k. 297; *List S.A. do Bacc. 28 paŸdziernika 1796, k. 292; *List S.A. 
do Bacc. 30 paŸdziernika 1796, k. 295; *Umowa z Paderowskim 30 paŸdziernika 1796: „Paderewski obo-
wi¹zuje siê przekopiowaæ obraz wyra¿aj¹cy Elekcjê Najjaœniejszego Pana malowany przez œp. JW. Cana-
lettego”; *List S.A. do Bacc. 9 grudnia 1796; *Inw. ZK 1797 – w Sali Canaletta „423 L’Election du Roi 
Stanislas Auguste, Copie d’après Canaletto, par Paderowski”). Nie wiadomo, kiedy kopia zosta³a zabra-
na z sali i gdzie by³a przechowywana – nie zosta³a odnotowana wœród obrazów w pracowni Paderow-
skiego na parterze zamkowej Malarni (*Tableaux-Attelier Paderowski 1809) ani w pracowni Bacciarel-
lego (*Tableaux-Attelier Bacciarelli 1809), znajdowa³a siê jednak „w malarni królewskiej” w 1819, gdy 
wystawiono j¹ na sprzeda¿ po œmierci malarza (og³oszenie w „Gazecie Warszawskiej” 17 lipca 1819; 
Moszoro 1962, s. 75, poz. 537; Ryszkiewicz 1961, przyp. 47 na s. 77). Dalsze losy obrazu nie s¹ znane;

 88/5 kopia wzmiankowana w „Kurierze Warszawskim”, oferowana do nabycia: 7 lutego 1822 (Moszoro 
1962, s. 87, poz. 620; wystawiona na sprzeda¿ w „Sklepie Ubogich”) i 8 grudnia 1832 (Moszoro 1962, 
s. 95, poz. 680, do sprzeda¿y z galerii przy ulicy Miodowej 484); trudno okreœliæ, czy wzmianki te 
dotycz¹ tego samego, czy mo¿e dwóch ró¿nych obrazów; mog³a to byæ równie¿ kopia Paderowskiego 
(� nr kat. 88/4);

 88/6 kopia, obecne miejsce przechowywania nieznane (p³., 182x235 cm; 1865 w³asnoœæ Janusza Rostworow-
skiego w Warszawie, ok. 1900 zbiory Lucjana Wrotnowskiego; Kozakiewicz 1972, t. 2, nr Z 534). 
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 89 Koœció³ Œwiêtego Krzy¿a
nr inw. ZKW/446
p³ótno, 84,5x107,5 cm
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 441

Namalowany 1778 (*Notta di Lavori 1779-1780). W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795 
nr 441: „Vue de Fauxbourg de Cracovie, prise de l’église des Dominicains”. Widok ujêty 
z koœcio³a Dominikanów Obserwantów, rozebranego w 1818 w zwi¹zku z budow¹ Pa³acu 
Staszica zbudowanego przez Antonia Corazziego, obecnej siedziby Polskiej Akademii Nauk.

W lewej (zachodniej) pierzei parterowy dom nale¿¹cy do ksiê¿y misjonarzy, obok koœció³ 
tego zgromadzenia, sprowadzonego z Francji 1653 przez Ludwikê Mariê. Budowê koœcio³a 
pw. Znalezienia Krzy¿a Œwiêtego rozpoczêto w 1679 wed³ug projektu Józefa Szymona Bellot-
tiego. Do 1700 powsta³ koœció³ dolny, a nastêpnie górny i jego wystrój wewnêtrzny. Fasada 
pozosta³a nieukoñczona do 2. æw. XVIII w. W latach 1726-1737 Józef Fontana wzniós³ dwie 
wie¿e, które ukoñczy³ w 1757 Jakub Fontana. Koœció³ by³ najwiêksz¹ i jedn¹ z najwa¿niejszych 
œwi¹tyñ Warszawy, tu odbywa³y siê od XVIII w. uroczystoœci pañstwowe (np. czêœæ uroczystoœci 
koronacyjnych Stanis³awa Augusta), a po utracie niepodleg³oœci przez Polskê – manifestacje 
patriotyczne, tutaj tak¿e spoczê³y prochy wielu osobistoœci ¿ycia politycznego i kulturalnego, 
m.in. serce Fryderyka Chopina.
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Schody widoczne na obrazie Bellotta zast¹pione zosta³y w 1818 schodami o biegach pro-
stych, zaprojektowanymi przez Krystiana Piotra Aignera. Dzisiaj na ich balustradzie stoi figura 
Chrystusa dŸwigaj¹cego krzy¿, odlana w br¹zie wed³ug modelu Andrzeja Pruszyñskiego z 1858. 
W czasie powstania warszawskiego w 1944 zniszczeniu uleg³y wie¿e fasady, dach oraz du¿a 
czêœæ wyposa¿enia wnêtrza. Odbudowê przeprowadzono w latach 1945-1953.

W ci¹gu prawej (wschodniej) pierzei wyró¿niæ mo¿na m.in. kamienicê J. Niecielskiego 
(zwieñczon¹ waz¹ na trójk¹tnym naczó³ku), wzniesiony ok. 1750 budynek szpitala œw. Rocha, 
dzia³aj¹cego tu od pocz. XVIII w. (obecnie gmach u¿ytkowany przez Uniwersytet Warszawski), 
za nim zwieñczona globem ziemskim, wzniesiona w latach 20. XVIII w. brama wjazdowa na 
dziedziniec Pa³acu Kazimierzowskiego (obecnie teren Uniwersytetu). Nastêpnie widoczne 
nieistniej¹ce dziœ pa³ace: pierwszy, od lat 40. w³asnoœæ Stanis³awa Poniatowskiego, ojca Stani-
s³awa Augusta, a od 1762 brata króla, Kazimierza, który w 1775 odda³ go w posagu swojej 
córce, Konstancji, z okazji jej œlubu z Ludwikiem Tyszkiewiczem, w³aœcicielem pa³acu s¹sied-
niego. W XIX w. w miejscu tym stanê³y nowe klasycystyczne pa³ace, które obecnie nale¿¹ do 
zespo³u budynków Uniwersytetu.

W g³êbi widaæ pokryt¹ rusztowaniami, now¹ fasadê koœcio³a Karmelitów, któremu Bellotto 
poœwiêci³ osobny obraz w serii (� nr kat. 97).

Obraz powiêkszany autorsko w trakcie malowania lub wkrótce po ukoñczeniu: doszyto pas 
szerokoœci 2,8-3 cm wzd³u¿ dolnej krawêdzi. Obecny wymiar obrazu jest wynikiem konserwa-
cji z lat 20. XX w.: usuniêto sztukowania dodane w XIX w. przez konserwatorów rosyjskich 
(Rottermund, Sadlej 2003, s. 62).

Powtórzenia:
 89/1 akwarela Zygmunta Vogla, 1785, MNW, (nr inw. Rys. Pol. 11215, 46,6x57 cm; Sroczyñska 1969, nr 5); 

zredukowany sztafa¿.

 90 Koœció³ Sakramentek
nr inw. ZKW/445
p³ótno, 84x106 cm

Namalowany 1778 (*Notta di Lavori 1779-1780). W katalogu galerii Stanis³awa Augusta 
z 1795 nr 438: „Vue de l’église du St. Sacrament à la Ville neuve”. Pendant do wykonanego 
w tym samym roku obrazu Koœció³ œw. Krzy¿a (� nr kat. 89). Zapisy w inwentarzach Zamku 
z 1797 i 1808 sugeruj¹, ¿e Koœció³ Sakramentek wmontowany by³ po stronie lewej, Koœció³ 
œw. Krzy¿a – po prawej (A. Rottermund w: Wien 2005, nr 44). Nie odpowiada to jednak 
zasadzie komponowania obrazów stanowi¹cych pendant b¹dŸ te¿ zapisy w inwentarzach, 
zwykle uwzglêdniaj¹ce topografiê obrazów, nie zawsze s¹ konsekwentnie prowadzone.

Widok ukazuje rynek Nowego Miasta, które powstawa³o za murami Warszawy od k. XIV w., 
ale dopiero w k. XVII i w XVIII w. zyska³o charakter wielkomiejski; zaczêto budowaæ tu pa³a-
ce i œwi¹tynie, stopniowo wypieraj¹ce zabudowê drewnian¹. Jednym z pierwszych za³o¿eñ 
by³ kompleks klasztorny i koœció³ pw. œw. Kazimierza, nale¿¹cy do Sióstr Benedyktynek 
od Nieustaj¹cej Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu, zwanych sakramentkami. Zgromadzenie 
to sprowadzi³a z Francji do Polski w 1687 królowa Maria Kazimiera. Na obrazie Bellotta 
po prawej widoczny jest zespó³ budynków klasztornych, koœció³ wzniesiony w latach 1688-1692 
wed³ug projektu Tylmana van Gameren i widoczny w g³êbi (miêdzy skrzyd³em klasztoru 
a kopu³¹ koœcio³a), w³¹czony do kompleksu zakonnego, nieistniej¹cy dziœ pa³ac Kotowskich (1682-
-1684), równie¿ autorstwa Tylmana (pa³ac zniszczony w czasie wojny). Za pa³acem Kotowskich 
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widoczna sygnaturka na koœciele pw. œw. Benona, wzniesionym w latach 1646-1649, zapewne 
wed³ug projektu Giovanniego Battisty Gisleniego. Za bry³¹ koœcio³a Sakramentek widaæ szczyt 
i dzwonnicê koœcio³a pw. Nawiedzenia Najœwiêtszej Marii Panny. Po lewej niewielki fragment 
ratusza stoj¹cego na œrodku rynku i rozebranego w 1818. Przyziemie ratusza otoczone by³o 
drewnianym zadaszeniem, os³aniaj¹cym kramy. Na obrazie Bellotta widaæ, ¿e handel prowa-
dzony by³ na ca³ym obszarze rynku. W g³êbi du¿a kamienica kupca Winnizera. Koœció³ Sa-
kramentek zosta³ ca³kowicie zniszczony w 1944, odbudowê ukoñczono w 1952.

Obraz powiêkszony autorsko w trakcie malowania lub wkrótce po ukoñczeniu: doszyto pas 
szerokoœci ok. 3,4-4 cm wzd³u¿ dolnej krawêdzi. Obecne wymiary s¹ wynikiem konserwacji 
z lat 20. XX w.: usuniêto sztukowania dodane w XIX w. przez konserwatorów rosyjskich (Rot-
termund, Sadlej 2003, s. 46).

Powtórzenia:
 90/1 akwarela Zygmunta Vogla, 1785, MNW (nr inw. Rys. Pol. 11222, 45,2x65,5 cm; Sroczyñska 1969, nr 14); 

zredukowany sztafa¿.
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 91 Koœció³ Brygidek i Arsena³
nr inw. ZKW/458
p³ótno, 117x164 cm
u do³u po prawej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 428; obok czerwony numer 
rosyjskich zbiorów cesarskich: 4577

Namalowany 1778 (*Notta di Lavori 1779-1780). W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795 
nr 428: „Vue de l’arsenal et de l’église des Brigites”. Ukazuje zachodni odcinek ulicy D³ugiej. 
Widoczny po prawej, nieistniej¹cy dzisiaj, koœció³ pw. Œwiêtej Trójcy, zbudowany w 1652-1658 
dla sióstr brygidek, osadzonych w tym miejscu w 1630 przy szpitalu dla inwalidów, ufundowa-
nym w 1582 przez Stefana Batorego. Autorem projektu koœcio³a by³ Giovanni Battista Gisleni. 
Dalej widaæ ufundowany przez W³adys³awa IV gmach Arsena³u Królewskiego, zbudowany 
1638-1643. Wygl¹d Arsena³u uwieczniony przez Bellotta jest wynikiem przebudowy dokonanej 
w 1753-1754 przez Jana Zygmunta Deybla. W czasach zaborów w XIX w. mieœci³o siê tu m.in. 
wiêzienie, a w niepodleg³ej Polsce od 1935 Archiwum Miejskie Warszawy. W czasie powstania 
warszawskiego w 1944 gmach zosta³ czêœciowo zburzony i sp³on¹³ wraz z przechowywanymi 
w nim archiwami. W latach 1947-1950 budynek prowizorycznie odbudowano, nawi¹zuj¹c 
do jego wygl¹du z czasów przebudowy z lat 1817-1822, obecnie mieœci siê tu Pañstwowe 
Muzeum Archeologiczne. Na obrazie Bellotta przed budynkiem Arsena³u odbywa siê odprawa 
¿o³nierzy artylerii koronnej.

Powtórzenia:
 91/1 akwarela Zygmunta Vogla, 1785 (?), MNW (nr inw. Rys. Pol. 11223, 41,3x61,7 cm; Sroczyñska 1969, 

nr 15; poch. ze zbiorów Mniszchów w Wiœniowcu i Pary¿u, potem zbiory Raczyñskich w Warszawie); 
zredukowany sztafa¿.
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 92 Pa³ac Rzeczypospolitej (Krasiñskich)
nr inw. ZKW/454
p³ótno,116x164 cm
u do³u po prawej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 425; obok czerwony numer 
rosyjskich zbiorów cesarskich: 4576

Namalowany 1778 (*Notta di Lavori 1779-1780). W katalogu galerii Stanis³awa Augusta 
z 1795 nr 425: „Vue du Palais de la Commission”. PóŸnobarokowy pa³ac wzniesiony w latach 
1677-1683 dla starosty warszawskiego i wojewody p³ockiego, Jana Dobrogosta Krasiñskiego. 
Krasiñski chc¹c, aby nowy pa³ac by³ œwiadectwem jego pozycji i presti¿u, zatrudni³ najlepszych 
artystów dzia³aj¹cych wówczas w stolicy: architekta Tylmana van Gameren, rzeŸbiarza Andre-
asa Schlütera, malarza fresków Michelangela Palloniego. Prace przy pa³acu i wykoñczeniu 
wnêtrz trwa³y ponad 20 lat i praktycznie nigdy nie zosta³y ukoñczone, zapewne z powodu 
trudnoœci finansowych w³aœciciela, który dbaj¹c o najwy¿sz¹ jakoœæ u¿ywanych przy budowie 
materia³ów, nie zdo³a³ udŸwign¹æ rosn¹cych kosztów. Nie zrealizowano te¿ w ca³oœci za³o¿e-
nia pa³acowego, wzniesiono jedn¹ tylko oficynê, z której okien ujêty jest widok namalowany 
przez Bellotta. Pa³ac pozostawa³ w rêkach rodziny Krasiñskich do 1765, kiedy zosta³ kupiony 
przez Rzeczpospolit¹ na siedzibê Skarbu Koronnego. Od tej pory pa³ac zaczêto nazywaæ 
Pa³acem Rzeczypospolitej lub Pa³acem Komisji (obie nazwy pojawiaj¹ siê w katalogach ga-
lerii Stanis³awa Augusta). Dawny dziedziniec pa³acu zacz¹³ pe³niæ rolê placu miejskiego, 
a w 1815 nadano mu oficjalnie nazwê placu Krasiñskich. Na obrazie Bellotta w g³êbi, po lewej, 
widoczny koœció³ Pijarów, obok, na rogu ulic D³ugiej i Miodowej – pa³acyk ksiêdza Humañ-
skiego, za rogiem, przy Miodowej – budynek Collegium Nobilium, dalej, w g³êbi, po przeciw-
nej stronie ulicy – koœció³ Kapucynów. Przy ulicy D³ugiej – pa³ac podczaszego litewskiego, 
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Joachima Potockiego, dalej, na prawo – ty³y pa³acu Karola Radziwi³³a. W oddali widoczne 
wie¿e koœcio³a Œwiêtego Krzy¿a, na lewo od nich – wysoki dach pa³acu Brühla i gmach Bi-
blioteki Za³uskich.

Widoczna na placu procesja z pochodz¹c¹ z pocz¹tku XVIII w. figur¹ Matki Boskiej £aska-
wej, patronki Warszawy (przechowywan¹ wówczas w koœciele Pijarów, obecnie w koœciele 
Jezuitów). Procesje ku czci Matki Boskiej £askawej odbywa³y siê w drug¹ niedzielê maja 
i prowadzi³y z koœcio³a Pijarów do koœcio³a Paulinów przy ulicy Freta.

Pa³ac Krasiñskich, w czasie II wojny czêœciowo spalony w 1939 i zbombardowany w 1944, 
odbudowany zosta³ w latach 1948-1961. Obecnie mieszcz¹ siê tu zbiory specjalne Biblioteki 
Narodowej.

Obecne wymiary obrazu s¹ wynikiem konserwacji z lat 20. XX w.: usuniêto sztukowania 
dodane w XIX w. przez konserwatorów rosyjskich, doszyto pas szerokoœci 2 cm do górnej 
krawêdzi i zrekonstruowano warstwê malarsk¹ (Rottermund, Sadlej 2003, s. 50).

Powtórzenia:
 92/1 akwarela Zygmunta Vogla, 1785 (?), MNW (nr inw. Rys. Pol. 11223, 45,2x65,5 cm; Sroczyñska 1969, 

nr 11; poch. ze zbiorów Mniszchów w Wiœniowcu i Pary¿u, póŸniej Raczyñskich w Warszawie), 
zredukowany sztafa¿, widoczny dobudowany w miêdzyczasie budynek Ce³ Koronnych przy ulicy 
D³ugiej.

 92/2 powtórzenie wymieniane przez H. A. Fritzschego (Fritzsche 1936, VG 159) jako Blick vom Kommission-
-Palais aus, 43x60 cali, zapewne omy³kowo (Kozakiewicz 1972, t. 2, nr Z 527), odniesienia przytoczone 

przez Fritzschego do E. Rastawieckiego i S. Ciampiego – nieprawdziwe.

 93 Koœció³ Reformatów
nr inw. ZKW/442
p³ótno, 85x107 cm

Namalowany 1779 (*Notta di Lavori 1779-1780). W katalogu galerii Stanis³awa Augusta 
z 1795 nr 1180: „Vue de l’église des Reformés”. Oprócz Koœcio³a Reformatów w 1779 Bellot-
to namalowa³ jeszcze trzy obrazy, przedstawiaj¹ce budowle po³o¿one przy ulicach przylega-
j¹cych do Ogrodu Saskiego od pó³nocy i zachodu (� nr kat. 94, 95, 96). Wszystkie obrazy 
zosta³y namalowane z myœl¹ o umieszczeniu w najwy¿szych partiach œcian Przedpokoju Se-
natorskiego. We wszystkich tych p³ótnach proporcje postaci sztafa¿u zosta³y zmienione, 
wiele figur ma nienaturalnie du¿e g³owy, które przy bliskim ogl¹dzie obrazu mog¹ siê wyda-
waæ nieudolnoœci¹ malarza, jednak ogl¹dane z poziomu posadzki sali zyskuj¹ w³aœciwe wy-
miary. Ten zabieg malarski zastosowany zosta³ równie¿ w obrazach, które mia³y pe³niæ rolê 
supraport (� nr kat. 91, 92).

Barokowy koœció³ pod wezwaniem œw. Antoniego Padewskiego wzniesiono przy ulicy 
Senatorskiej w latach 1671-1681 dla zakonu franciszkanów reformowanych, sprowadzonych 
do Polski przez Zygmunta III na pocz¹tku XVII w. Projektantem koœcio³a i zabudowañ klasz-
tornych by³ najprawdopodobniej Józef Szymon Bellotti, który pracowa³ nad wystrojem 
wnêtrza.

Obraz powiêkszany autorsko w trakcie malowania lub wkrótce po ukoñczeniu pracy: do-
szyto pas o szerokoœci 1,8-2,8 cm wzd³u¿ dolnej krawêdzi. Obecne wymiary s¹ wynikiem 
konserwacji z lat 20. XX w.: usuniêto zmiany wymiarów wprowadzone w XIX w. przez konser-
watorów rosyjskich (Rottermund, Sadlej 2003, s. 56).
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Powtórzenia:
 93/1 akwarela Zygmunta Vogla, 1785 (?), obecne miejsce przechowywania nieznane, d. MNW (nr inw. 181817, 

brak danych o wymiarach; Sroczyñska 1969, nr 10, il.); zredukowany sztafa¿.

 94 Pa³ac Mniszchów
nr inw. ZKW/451
p³ótno, 116,5x164 cm
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 1185; u do³u po prawej czerwo-
ny numer rosyjskich zbiorów cesarskich: 4584

Namalowany 1779 (*Notta di Lavori 1779-1780). W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795 
nr 1185: „Vue du Palais Mniszech”. Pa³ac Mniszchów ujêty od strony ulicy Senatorskiej, na któr¹ 
wychodzi³ du¿y cour d’honneur, oddzielony od ulicy ozdobnym ogrodzeniem. Przed ogrodzeniem 
widoczny jest postument z figur¹ œw. Jana Nepomucena, ufundowan¹ przez w³aœcicieli pa³acu 
w 1733, jedyny element z otoczenia pa³acu Mniszchów zachowany do dziœ. Wzd³u¿ lewego skrzy-
d³a pa³acu ukaza³ Bellotto perspektywê nieistniej¹cej obecnie ulicy Rymarskiej. Pa³ac wzniesiony 
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w latach 1715-1718 pod kierunkiem Burcharda Christopha Münnicha dla Józefa Wandalina 
Mniszcha, marsza³ka wielkiego koronnego, pozosta³ w posiadaniu jego spadkobierców do 1790. 
Gmach by³ wielokrotnie przebudowywany, m.in. przez Pierre’a Ricaud de Tirregaille’a w 1762. 
W 1790 pa³ac by³ krótko w³asnoœci¹ ksiêcia Stanis³awa Poniatowskiego, bratanka Stanis³awa 
Augusta, a nastêpnie zosta³ sprzedany hrabiom Potockim. Nowi w³aœciciele u¿ytkowali tylko 
korpus g³ówny pa³acu, a skrzyd³a i ogród sprzedali, w wyniku czego uleg³o likwidacji ca³e za³o-
¿enie. Na pocz¹tku XIX w. w pa³acu urz¹dzono salê koncertow¹. W latach 1804-1807 mieszka³ 
w nim pisarz i kompozytor niemiecki E. T. A. Hoffmann (przebywaj¹cy w Warszawie jako urzêd-
nik podczas okupacji pruskiej) i za³o¿y³ tu Towarzystwo Muzyczne „Harmonia”. Pa³ac zosta³ 
gruntownie przebudowany w stylu klasycystycznym w 1829 wed³ug projektu Adolfa Schucha 
i sta³ siê siedzib¹ resursy kupieckiej, pozostaj¹c w jej posiadaniu do 1944. Spalony w czasie po-
wstania warszawskiego, po wojnie zosta³ odbudowany w formie nawi¹zuj¹cej do projektu Schu-
cha. Obecnie mieœci siê tu Ambasada Królestwa Belgii.

 95 Pa³ac B³êkitny
nr inw. ZKW/441
p³ótno, 85x108 cm

Namalowany 1779 (*Notta di Lavori 1779-1780). W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795 
nr 1181: „Vue du Palais du Pce Adam Czartoryski”. Pa³ac przy ulicy Senatorskiej, w s¹siedztwie 
koœcio³a Reformatów (� nr kat. 93) i naprzeciwko pa³acu Mniszchów (� nr kat. 94). Widok 
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ujêty jest z ulicy Rymarskiej, któr¹ widaæ na obrazie ukazuj¹cym pa³ac Mniszchów; takie bie-
gunowe ujêcia z dwóch niemal naprzeciwleg³ych punktów widzenia zastosowa³ Bellotto 
równie¿ w widokach Krakowskiego Przedmieœcia (� nr kat. 77 i 80) i pa³acu w Wilanowie 
(� nr kat. 84 i 85).

Pa³ac zbudowano na prze³omie XVII i XVIII w. dla prymasa Teodora Potockiego, który 
podarowa³ go swojemu bratu, a ten z kolei w 1726 odst¹pi³ pa³ac królowi Augustowi II. Król 
zleci³ przebudowê pa³acu i dobudowê skrzyde³ bocznych Janowi Zygmuntowi Deybelowi, 
Joachimowi Danielowi Jauchowi i Karlowi Friedrichowi Pöppelmannowi. Wtedy te¿ po³o¿ono 
dach z patynowanej blachy, dziêki czemu pa³ac zyska³ nazwê B³êkitnego. Barokowa rezydencja 
by³a prezentem Augusta II dla jego naturalnej córki, Anny Orzelskiej. Opuszczaj¹c Warszawê 
w 1730, Orzelska sprzeda³a pa³ac ksi¹¿êtom Czartoryskim, w których posiadaniu pozosta³ 
do 1811. Na ich zlecenie gmach by³ przebudowywany w latach 60. XVIII w. przez Jakuba 
Fontanê i w latach 70. – przez Efraima Schroegera. W czasie gdy Bellotto namalowa³ widok 
pa³acu, rezydowa³ w nim ksi¹¿ê Adam Kazimierz Czartoryski, cioteczny brat Stanis³awa Augu-
sta (co jest podkreœlone w zapisie tytu³u obrazu w katalogu królewskiej galerii). W 1811 pa³ac 
zosta³ kupiony przez hrabiów Zamoyskich, którzy go – po raz kolejny – przebudowali wed³ug 
projektu Fryderyka Alberta Lessela. Przebudowê w duchu klasycyzmu zakoñczono w 1819 
i zdjêto b³êkitny dach. Zamoyscy zgromadzili tu du¿¹ kolekcjê dzie³ sztuki i znakomit¹ biblio-
tekê. We wrzeœniu 1939 pa³ac i przechowywane w nim zbiory zosta³y zniszczone przez oku-
pantów niemieckich. Gmach zosta³ odbudowany w 1948 w formie nawi¹zuj¹cej do dziewiêt-
nastowiecznej przebudowy.
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Obraz powiêkszany autorsko w trakcie malowania lub wkrótce po ukoñczeniu: doszyto pas 
szerokoœci ok. 1,8-2,8 cm do dolnej krawêdzi. Obecne wymiary s¹ wynikiem konserwacji z lat 
20. XX w.: usuniêto sztukowania dodane w XIX w. przez konserwatorów rosyjskich (Rottermund, 
Sadlej 2003, s. 60).

Powtórzenia:
 95/1 akwarela Zygmunta Vogla, 1785 (?), MNW (nr inw. Rys. Pol. 11225, 45,5x56,7 cm; Sroczyñska 1969, 

nr 17; poch. ze zbiorów Mniszchów w Wiœniowcu i Pary¿u, póŸniej Raczyñskich w Warszawie); zredu-
kowany sztafa¿.

 96 Plac ¯elaznej Bramy
nr inw. ZKW/455
p³ótno, 116x164 cm
u do³u po prawej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 1184; obok czerwony numer 
rosyjskich zbiorów cesarskich: 4583

Namalowany 1779 (*Notta di Lavori 1779-1780). W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795 
nr 1184: „Vue du Palais Lubomirski derrière la grille de fer”. Teren przedstawiony na obrazie 
znajdowa³ siê na obszarze jurydyki Wielopole, za³o¿onej w 1693 przez siostrê Marii Kazimiery, 
Ludwikê de la Grange d’Arquien, wdowê po kanclerzu wielkim koronnym, Janie Wielopolskim. 
Powsta³o tu du¿e targowisko, wzniesiono kilka pa³aców, a w latach 1730-1733 – pawilony 
koszar. Widok ujêty z okien po³udniowego pawilonu koszar gwardii konnej koronnej, zwanych 
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Mirowskimi. Pa³ac nale¿a³ od ok. po³owy XVIII w. do ksiêcia Antoniego Lubomirskiego, dla 
którego Jakub Fontana w 1760 rozpocz¹³ rozbudowê gmachu. Projekt nie zosta³ zrealizowany 
do koñca, co widoczne jest na obrazie Bellotta – pa³ac ma dobudowane tylko jedno skrzyd³o 
po lewej stronie ryzalitu œrodkowego. W roku powstania obrazu w³aœciciel pa³acu, Antoni 
Lubomirski, zosta³ kasztelanem krakowskim, co A. Rottermund uzna³ za argument na rzecz 
tezy, ¿e król wskazywa³ malarzowi jako tematy pa³ace nale¿¹ce do kasztelanów krakowskich, 
nastêpców na tym urzêdzie królewskiego ojca. Pa³ac na placu ¯elaznej Bramy zosta³ przebu-
dowany w latach 1790-1793 przez architekta Jakuba Hempla, który nada³ mu charakter kla-
sycystyczny. W czasie II wojny œwiatowej pa³ac zosta³ spalony, a w latach 1947-1949 odbudo-
wany w formie nawi¹zuj¹cej do jego wygl¹du z k. XVIII w. W 1970 pa³ac obrócono o 78o 
i obecnie stoi on frontem do Ogrodu Saskiego. Na obrazie widaæ zachodnie wejœcie do ogro-
du, zwane ¯elazn¹ Bram¹. Za bram¹ wznosi siê wielka glorieta widokowa nazywana Grand 
Salon, przez jej arkady widaæ pa³ac Saski. W g³êbi, na lewo od gloriety, widoczny pa³ac Hein-
richa Brühla, dalej, w lewo, tu¿ przy pa³acu Lubomirskich, he³my wie¿ koœcio³a Reformatów 
przy ulicy Senatorskiej. Poœrodku placu znajduje siê mane¿, okreœlony na planie Wielopola 
z lat 60. XVIII w. jako Exerzier Platz vor Cavalerie (A. Rottermund w: Wien 2005, nr 47). Po 
prawej wie¿e koœcio³a Œwiêtego Krzy¿a i kopu³a buduj¹cego siê w³aœnie koœcio³a ewangelicko-
-augsburskiego, który zosta³ ukoñczony 1781.

Obecne wymiary s¹ wynikiem konserwacji z lat 20. XX w.: usuniêto sztukowania dodane 
w XIX w. przez konserwatorów rosyjskich (Rottermund, Sadlej 2003, s. 48).

Powtórzenia:
 96/1 akwarela Zygmunta Vogla, 1785 (?), MNW (nr inw. Rys. Pol. 11221; 42,7x62,2 cm; Sroczyñska 1969,

nr 12; poch. ze zbiorów Mniszchów w Wiœniowcu i Pary¿u, póŸniej Raczyñskich w Warszawie); zredu-
kowany sztafa¿.

 97 Koœció³ Karmelitów
nr inw. ZKW/457
p³ótno, 113x170 cm
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 1182

Namalowany 1780 (*Notta di Lavori 1779-1780). W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795 
nr 1182: „Vue de l’église des Carmes”. Stoj¹cy przy Krakowskim Przedmieœciu dawny koœció³ 
Karmelitów Bosych, sprowadzonych do Polski w 1634 przez W³adys³awa IV i jego ¿onê, Cecyliê 
Renatê. Budowê koœcio³a i klasztoru przy Krakowskim Przedmieœciu rozpocz¹³ w 1643 Constan-
te Tencalla. Prace przerwa³a wojna ze Szwecj¹ w 1655. Budowê podjêto w latach 60. XVII w., 
prace wykoñczeniowe we wnêtrzu trwa³y jeszcze do pierwszych lat XVIII w. Nie zrealizowano 
planowanej pierwotnie dwuwie¿owej fasady. Dopiero w 1761 ksi¹¿ê Karol Radziwi³³ „Panie 
Kochanku” ufundowa³ kamienn¹ fasadê koœcio³a, zaprojektowan¹ przez Efraima Schroegera. 
Prace przy fasadzie zakoñczy³y siê w 1779; na obrazie Bellotta widoczna jest jeszcze czêœæ 
rusztowania po lewej stronie. Koœció³ przetrwa³ wojnê, obecnie pe³ni rolê œwi¹tyni seminaryj-
nej, a w budynkach poklasztornych mieœci siê Wy¿sze Metropolitalne Seminarium Duchowne. 
Na prawo od fasady œwi¹tyni widoczny jest pa³ac, nale¿¹cy wówczas do Karola Radziwi³³a, 
fundatora fasady karmelickiej. W³aœciciel nie dba³ jednak nale¿ycie o stan pa³acu, który – jak 
widaæ na obrazie Bellotta – popada³ w ruinê, dewastowany przez najemców mieszkaj¹cych tu 
pod nieobecnoœæ gospodarza. W 1818 Radziwi³³owie sprzedali pa³ac rz¹dowi Królestwa Pol-
skiego, który przeznaczy³ go na siedzibê namiestnika w³adz rosyjskich. W ci¹gu jednego roku 
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pa³ac powiêkszono i przebudowano w stylu klasycyzmu wed³ug projektu Krystiana Piotra 
Aignera. W tym kszta³cie pa³ac istnieje obecnie. Od 1994 jest siedzib¹ prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Obraz powiêkszany autorsko w trakcie malowania lub wkrótce po ukoñczeniu pracy: do-
szyto pas o szerokoœci 1,8-2,8 cm wzd³u¿ dolnej krawêdzi. Obecne wymiary s¹ wynikiem 
konserwacji z lat 20. XX w.: usuniêto sztukowania dodane w XIX w. przez konserwatorów ro-
syjskich (Rottermund, Sadlej 2003, s. 56).

Powtórzenia:
 97/1 akwarela Zygmunta Vogla, 1785 (?), obecne miejsce przechowywania nieznane, d. MNW (nr inw. 181780, 

brak danych o wymiarach; Sroczyñska 1969, nr 13, il.); zredukowany sztafa¿.

 98 Koœció³ Wizytek
nr inw. ZKW/456
p³ótno, 113x170 cm
u do³u po prawej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 1183; dalej na prawo czerwony 
numer rosyjskich zbiorów cesarskich: 4582

Namalowany 1780 (*Notta di Lavori 1779-1780). W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795 
nr 1183: „Vue de l’église de la Visitation”. Widok ten i jego pendant przedstawiaj¹cy pobliski 
koœció³ Karmelitów (� nr kat. 97) s¹ jedynymi w serii widoków frontalnymi ujêciami fasad 
koœcio³ów. Zosta³y namalowane przez Bellotta w ostatnim roku jego ¿ycia.

Koœció³ przy Krakowskim Przedmieœciu nale¿a³ do sióstr wizytek, sprowadzonych z Francji 
przez Ludwikê Mariê w 1653. Mimo istnienia murowanego koœcio³a wzniesionego 1664-1667 
w 1728 podjêto budowê nowej œwi¹tyni, ufundowanej czêœciowo przez El¿bietê z Lubomirskich 
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Sieniawsk¹, wed³ug projektu Karola Baya. W koñcu lat 50. XVIII w. wznowiono prace przy 
fasadzie, m.in. dodano trzeci¹ kondygnacjê i podjêto prace we wnêtrzu – tym etapem prac 
kierowa³ zapewne Efraim Schroeger. Budowa ci¹gnê³a siê do lat 60. XVIII w., przerywana 
z powodu braku funduszy i trudnoœci technicznych. 

Bellotto ukaza³ koœció³ od frontu, tak aby widaæ by³o ze wszystkimi szczegó³ami jego fasadê, 
uwa¿an¹ – mimo kilku niekorzystnych przekszta³ceñ dokonanych w k. XVIII i w 1. po³. XIX w. 
– za wybitne osi¹gniêcie póŸnobarokowej architektury w Polsce.

Kompleks klasztorny przylegaj¹cy do œwi¹tyni od strony wschodniej i pó³nocnej w niemal 
nienaruszonym stanie przetrwa³ do dziœ.  

Powtórzenia:
 98/1 akwarela Zygmunta Vogla, 1785 (?), MNW (nr inw. Rys. Pol. 11224, 41,3x61,5 cm; Sroczyñska 1969, 

nr 16); zredukowany sztafa¿.
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Historia: galeria Stanis³awa Augusta (nr 423-425, 428-430, 
432, 433, 435, 436-439, 441-443, 1180-1185); przed 1777 
nr kat. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 zapewne w Zamku 
Ujazdowskim; 1777 poprzednio wymienione obrazy 
i nr kat. 84, 85, 86, 87 zawieszone w ZK, w Sali Canaletta; 
1778 umieszczony tam nr kat. 88 (Elekcja, na miejscu 
1. wersji, nr kat. 88/1); przed 1780 umieszczone tam 
nr kat. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98; 1788 
nr kat. 92 (Pa³ac Rzeczypospolitej) notowany 
w Belwederze, przed 1793 ponownie w Sali Canaletta; 
w koñcu 1795 nr kat. 88 zdjêty do kopiowania dla 
Wojniakowskiego (na jego miejscu 1797 zawieszona kopia 
Paderowskiego, nr kat. 88/4); miêdzy 1797 a 1807 nr kat. 88 
ponownie zawieszony w Sali Canaletta; lipiec 1807 nr kat. 
77, 78, 80, 88 na rozkaz Napoleona wywiezione do Pary¿a, 

Palais de Trianon; 4 kwietnia 1809 obrazy pozosta³e w ZK 
– uznane za w³asnoœæ ksiêcia Józefa Poniatowskiego 
– kupione od niego przez Fryderyka Augusta, ksiêcia 
warszawskiego; kwiecieñ 1815 nr kat. 77, 78, 80, 88 
uznane za w³asnoœæ prusk¹ i wydane w Pary¿u przez 
Dyrekcjê le Musée Royal pruskiemu komisarzowi 
wojennemu Schoberowi; zapewne 1815 wywiezione do 
Berlina; 1815 seria przesz³a na w³asnoœæ cara Aleksandra I 
jako króla polskiego; po lipcu 1820, zapewne za 
poœrednictwem pos³a rosyjskiego w Berlinie, nr 77, 78, 80, 
88 przewiezione z Berlina do Warszawy, umieszczone 
w Sali Canaletta w ZK; w ramach represji po powstaniu 
listopadowym w styczniu 1832 seria 22 obrazów 
wymontowana ze œcian i spakowana, a w kwietniu 1832 
wywieziona do Petersburga (transport dotar³ 30 maja), 



 

 Bellotto 

13 czerwca 1832 nr 88 przewieziony do Moskwy na Kreml 
(ok. 1840 notowany w Du¿ym Pa³acu), 7 wrzeœnia 1832 
pozosta³e dwadzieœcia jeden obrazów umieszczone 
w Ermita¿u; w styczniu 1833 przeniesione do pa³acu 
Taurydzkiego (nr inw. zbiorów cesarskich: 4520, 
4572-4587, 4591-4592 oraz 2915, 2920, 2934, 2946, 
2953-2965, 2968, 2971-2974); w latach 60. XIX w. 
przeniesione do pa³acu w Gatczynie pod Petersburgiem; 
4 sierpnia 1920 przeniesione do Ermita¿u; w maju 1922 
rewindykowane na mocy traktatu ryskiego, w³¹czone do 
Zbiorów Pañstwowych RP, ZK (nr inw. 02201-02221 oraz 
nr II-d 55 Z.K.-II-d-75 Z.K), pracownia konserwacji przy 
ZK, konserwowane przez J. Rutkowskiego; w koñcu 1922 
eksponowane na wystawie TONZP w Warszawie; 
1923-1924 umieszczone w Sali Canaletta; lipiec 1924 
nr kat. 88 rewindykowany z Ma³ego Pa³acu na Kremlu, 
1925 umieszczony w Sali Canaletta; 17 wrzeœnia 1939 
seria 22 obrazów ewakuowana do MNW; w koñcu 1939 
zarekwirowana przez Niemców, wywieziona do Krakowa; 
wrzesieñ 1941 przewieziona do schronu na Wawelu; 
sierpieñ 1944 nr kat. 77, 79, 81, 84, 86, 88, 95, 96, 97 
wywiezione przez Niemców do pa³acu Richthofena 
w Seichau (Sichów) pod Legnic¹ na Dolnym Œl¹sku, losy 
pozosta³ych obrazów z serii nieznane (byæ mo¿e zosta³y 
w Krakowie); po 17 stycznia 1945 dziewiêæ obrazów z serii 
wywieziono z Krakowa do zamku Muhrau (Morawa) pod 
Legnic¹, gdzie znalezione przez G. Grundmanna, 
niemieckiego konserwatora Dolnego Œl¹ska, 13 lutego 
1945 wywiezione przez Grundmanna do Coburga, z³o¿one 
w zamku Callenberg; 14 maja 1945 wywiezione przez 
Grundmanna do Central Art Collecting Point 
w Monachium; 18 marca 1946 odnalezione tam przez 
K. Estreichera kieruj¹cego polsk¹ misj¹ rewindykacyjn¹; 
1945 nr kat. 87 i 94 w MNW (adnotacja w ksiêdze 
inwentarzowej MNW); 1946 pozosta³e obrazy z serii 
rewindykowane: dziewiêæ obrazów nr kat. 77, 79, 81, 84, 
86, 88, 95, 96, 97 przywieziono z Monachium przez 
Norymbergê do Krakowa (30 kwietnia), nastêpnie 
(7 czerwca) do MNW (nr rew. 5906, 5908, 5918, 5920-
-5922, 5924-5926), dla pozosta³ych obrazów brak 
dokumentów rewindykacyjnych i informacji, sk¹d zosta³y 
przywiezione (jako rewindykowane w 1946 odnotowane 
w ksiêdze inwentarzowej MNW), wszystkie w³¹czone do 
zbiorów MNW (nr inw. 127636, 127666-127667, 128652-
-128659, 128661-128666, 128682, 210579); 1983 w³asnoœæ 
ZK, sierpieñ-wrzesieñ 1983 umieszczone 
w zrekonstruowanej Sali Canaletta.

ród³a: *Ekspens ZK 1777, k. 37 („Im Pu Canaletto, 
22 Sztuki Prospektów ró¿nych, po wiêkszej czêœci samych 
krajowych, z tych zaœ najwiêcej Miasta Warszawy 
z pryncypalniejszemi w niej znajduj¹cemi siê Budowami, 
Jako to: Zamku, Ró¿nych Pa³aców, Koscio³ów, Ogrodów, 
etc potym tesz i Wilanowskiego Pa³acu z ca³¹ onego¿ 
pozycj¹, Wszystkich przez pomienionego Im Pa Canaletto 
olejnemi Farbami na p³ótnie malowanych, i w tym¿e 
Pokoju Senatorskim na Scianach i Supraportach wed³ug 
miary miejsca powstawianych, a raz na zawsze s³u¿yæ 
tam¿e maj¹cych. Kosztuj¹ w trzech sortach bêd¹ce, 
z Najpierwszych Sztuki Czterech najwiêkszych: miêdzy 
któremi Jeden Elekcji Najiaœniejszego Króla Imci Pana 
Mi³oœciwego znajduje siê...”); *Notta di Lavori 1779-1780, 

k. 12-14; *Kat. gal. S.A. 1783, nr 423-425, 428-430, 432, 
433, 435, 436-439, 441-443, 1180-1185 („Bellotto de 
Canaletto”); *Kat. gal. S.A. 1784, s. 57-59 (w dziale „Vues 
d’Architecture, Belloto de Canaletto”, wg nr. galerii); *Inw. 
Belwederu 1788, s. 13 („Piêtro górne, na œcianach przy 
schodach, Widok Pa³acu Kommisyi”, [nr 425] 

� nr kat. 92); *Kat. gal. S.A., nry galerii j.w.; *Inw. ZK 
1793, s. 13 („Obicia formuj¹ Prospekta z Sztuk 
22 z³o¿one”); *Summaire b.d., k. 3; *Brulion kat. gal. S.A. 
przed 1795, nry galerii jw.; *Kat. gal. S.A. 1795, nr galerii 
jw.; *Tableaux 1795, k. 332 (wymieniony nr 423, Elekcja 

� nr kat. 88); *Obrazy 1795, k. 350v („a 1180 ad 1185 
Canaletto”); *Inw. ZK 1797, s. 2-3 (wymienione 22 obrazy, 
nr 423 jako „Copie d’apres Canaletto, par Paderewski” 

� nr kat. 88/4); *Inw. S.A. 1799, s. 465; *Tableaux 
Historiques 1807, k. 64 („Les vues de la ville de Varsovie 
et le ses environs peint par Bellotto dite Canaletto”, 
wymienione dwadzieœcia jeden obrazów [brak nr. 425 

� nr kat. 92], nr 435 � nr kat. 78 z dopiskiem „Napoléon 
l’a fait transporter à Paris”, nr 432 � nr kat. 80 z dopiskiem 
„Napoléon l’a fait transporter à Paris. C’est sur cette place 
ou il faisait la revue de ses troupes”, nr 430 � nr kat. 77
z dopiskiem „également transporté à Paris”; „Tableau 
représentant l’élection… Envoyé a Paris”); *Pismo 
z 10 lipca 1807, k. 1; *Notatka z 11 lipca 1807; 
*Pismo z 16 lipca 1807; *Inv. Napoleon 1802-1815, 
k. 32-33 (wpis z 1807; nr 2444 NN: „Canal (Fabio [sic!]) 
detto de Canaletto... Election du roi de Pologne Stanislas 
Auguste en 1764”; nr 2444 OO „Canal (Fabio) detto de 
Canaletto... Vue de la Ville de Varsovie prise du Côté de 
Prague...”; nr 2444 PP „Idem, Vue de la grand place dite 
des Bernardins au faubourg de Cracovie vis a vis la 
colonne de Sigismond III”; nr 2444 RR „Idem, Vue de la 
m˜me place des bernardins du Côté du Château ou y voit 
la colonne en marbre du Pays de la statue Sigismond III 
en bronze doré”); *Inw. ZK 1808, s. 42-44 (odnotowane 
22 obrazy z dopiskiem: „wszystko przez Kanaletego 
robione. Numera 423, 430, 432, 435 bêd¹c wziête 
z rozkazu wy¿szego, miejsca ich s¹ zaci¹gniête obiciem 
papierowem popielatem”); *Acta Commisionis 1808, f. 7, 
20; *Acta Camerae-Schloss 1809; *List Ribbentropa 
9 kwietnia 1815 i spis obrazów; *Pokwitowanie Schobera 
17 kwietnia 1815; *Pismo z 5 listopada 1817; *Pismo 
z 12 listopada 1817 („...zakwitowania ¿adnego w³adze 
zabieraj¹ce wydaæ nie raczy³y...”); *List Lauzana 
11 listopada 1818; *Pismo z 17 maja 1820 („...Komisja 
Rz¹dowa Przychodów i Skarbu poinformowa³a... i¿ 
posiada prywatn¹ wiadomoœæ, jakoby obrazy z Pary¿a do 
Berlina, a stamt¹d do Warszawy na pocz¹tku roku 1819 
za poœrednictwem pos³a rosyjskiego w Berlinie zwrócone 
byæ mia³y...”); *Pismo z 26 maja 1820; *Pismo z 2 czerwca 
1820 („...olejno malowane obrazy pêdzla Canaletty, 
istotnie by³y przys³ane przez p. Allopuis [?] pos³a Jego 
Cesarsko-Królewskiej Moœci przy dworze pruskim 
w Berlinie do Warszawy ale... dot¹d zwrócone nie 
zosta³y”); *Pismo z 28 czerwca 1820; *Pismo 
z 4 stycznia 1832 („wyjêcie i upakowanie obrazów 
z Sali prospektowej”); *Pismo z 20 stycznia 1832; 
*Pismo z 27 marca 1832; *Pismo z 17 czerwca 1832; 
*Kat. £abieñskiego 1797-1850, nr 4520, 4572-4587, 4591-
-4592; *Inw. Ermita¿u 1859-1929, nr 2915, 2920, 2934, 
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2946, 2953-2965, 2968, 2971-2974; *Prot. rewindykacji 
1921-1924, nr prot. 516-517 (23 maja 1922); 21 obrazów, 

bez nr. 423 � nr kat. 88); *Spis Brokla 1922, poz. 82-102 
(wymienionych dwadzieœcia jeden obrazów, bez nr. kat. 
88); *Spis Tretera 1924, k. 4 (wymienione dwadzieœcia 
dwa obrazy); *Spisy niemieckie 1940, k. 55-57 (z 28 maja, 
wymienione dwadzieœcia dwa obrazy z serii), k. 166 
(z 15 wrzeœnia, jw.); *Raport Grundmanna 1945 
(wymienione dziewiêæ obrazów nr kat. 77, 79, 81, 84, 86, 
88, 95, 96, 97); *CACP Polish Property 25 kwietnia 1946 
(wymienione dziewiêæ obrazów jw.); *Prot. rewindykacji 
1945-1951, t. V, s. 133 (transport z Krakowa, 7 czerwca, 
wymienione obrazy nr kat. 77, 79, 81, 84, 86, 88, 95, 96, 97.

Literatura: Ciampi 1830, s. 71-73, nr 1-3, 6-8, 10-11, 
13-17, 19-21, 42, 50-54; Glücksberg 1832, s. 3; Saunier 
1902, s. 153; Pu³janowski 1911, s. 64; Ettinger 1914, 
s. 9-23; Warszawa 1916, s. 44; Sawicki 1922; Treter 1923, 
s. 789 (bez nr. kat. 88); Król 1926, s. 24-26; Sawicki 1927; 
Przewodnik po Zamku 1930, s. 8-12 (niewymieniony 
nr kat. 92); Mañkowski 1932, s. 62-63, 65, 99, 119-120, 
133, 150, 170 oraz w czêœci katalogowej wg numerów gal. 
S.A.; Brokl 1936, s. 25-29; Fritzsche 1936, nr VG 129-145, 

VG 150-154, VG 156-158; Sichergestellte 1940, t. 1, 
s. 31-37, nr 102-103, 105-118, 120-125; Kozakiewicz 1972, 
t. 2, nr 399-427 i 429 oraz nr Z 526, Z 527, Z 533, 
Z 529-532 (tam literatura); Rottermund 1989, s. 112-122; 
Rizzi 1991; Venezia/Houston 2001, nr 87-93 
(A. Rottermund); Milwaukee 2002, nr 31, 34 (dot. nr. kat. 
79, 89); Estreicher, t. 2, 2002, s. 44 (dot. nr. kat. 77, 79, 81, 
84, 86, 88, 95, 96, 97); Rizzi 2003; Rottermund, Sadlej 
2003; Bellotto 2004; Dijon 2004, nr 15-19 (dot. nr. kat. 79, 
80, 82, 84, 87); Wien 2005, s. 29-37, 159-163 
(A. Rottermund), nr 33-34, 36-52 (A. Rottermund, 
H. Ma³achowicz); Rizzi 2006, s. 38-144, 150-155.

 H.M.

 99 Widok koœcio³a Bernardynek i kolumny Zygmunta III 
od strony zjazdu do Wis³y
nr inw. ZKW/440
p³ótno, 114,5x170,5 cm

W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795 nr 449: „Vue de Varsovie prise de l’appartement 
du Prélat Ghigiotti”. Obraz nie nale¿a³ w XVIII w. do serii widoków w Przedpokoju Senatorskim, 
do³¹czony do niej miêdzy 1930 a 1936. W opisie katalogowym galerii Stanis³awa Augusta 
okreœlono miejsce, z którego widok zosta³ ujêty – by³o to mieszcz¹ce siê w nieistniej¹cym dziœ 
pawilonie po³udniowego skrzyd³a Zamku mieszkanie ksiêdza Gaetana Ghigiottiego, sekretarza 
Stanis³awa Augusta i kierownika jego kancelarii w³oskiej. Po lewej stronie widoczny koœció³ 
Bernardynek (rozebrany 1843) i ty³y budynków przyklasztornych. W perspektywie ulicy widaæ 
kolumnê Zygmunta III i szczytow¹ œcianê tzw. Bramy Krakowskiej, przy prawej krawêdzi nie-
wielki fragment po³udniowego skrzyd³a Zamku ze œladami zniszczeñ spowodowanych po¿arem, 
który mia³ miejsce 12 marca 1767. Poprzednio podawan¹ datê 15 grudnia zweryfikowa³ 
A. Rottermund (1989, s. 113) i A. Chiron-Mrozowska (2001, s. 70).

Bellotto namalowa³ drugi obraz, przedstawiaj¹cy to samo miejsce w identycznym ujêciu, 
ale z bardziej oddalonego punktu widzenia, dziêki czemu widaæ by³o po prawej wiêksz¹ partiê 
zniszczonego skrzyd³a Zamku, robotników pracuj¹cych na rusztowaniu i Stanis³awa Augusta 
w otoczeniu dworzan, ogl¹daj¹cego stopieñ zniszczeñ i postêpy prac remontowych. Obraz ten, 
zapisany w katalogu galerii królewskiej pod nr. 462, by³ w³asnoœci¹ Augusta Potockiego 
w Warszawie; zaginiony w czasie II wojny œwiatowej, znany jest dzisiaj z fotografii (Kozakiewicz 
1972, nr 408).

Obraz ZKW/440 i jego druga, zaginiona wersja mia³y charakter historyczny – powsta³y 
jako dokumentacja zniszczeñ po po¿arze 1767. Nie zachowa³y siê przekazy Ÿród³owe co do 
czasu powstania obrazów, najpewniej powsta³y one jeszcze w 1767, poniewa¿ oba widoki, 
a w szczególnoœci ten zaginiony, ukazuj¹ niewielki stan zaawansowania odbudowy, która 
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ZKW/440

Historia: galeria Stanis³awa Augusta (nr 449); 
przed 1777 zapewne w Zamku Ujazdowskim; 
1795 notowany w Oficynie Wielkiej w £azienkach, 
w skrzydle pó³nocnym na parterze; 1796 notowany 
w Bia³ym Domu; na pocz¹tku 1796 spakowany, ukryty 
w Kaplicy Wielkiej ZK, nastêpnie w £azienkach w szopie 
na ³odzie; 1798 w³asnoœæ ksiêcia Józefa Poniatowskiego; 
1797/1799 wypakowany, Oficyna Wielka w £azienkach; 
1808 przeniesiony do magazynu w Bibliotece 
Królewskiej; po 1813 w³asnoœæ Marii Teresy 
Tyszkiewiczowej, pozostawa³ w magazynie w Bibliotece 
Królewskiej; 1821 sprzedany Antonio Fusiemu; 1821/
1822 wywieziony przez niego do Rosji; po 1914 kolekcja 
Stanis³awa Krosnowskiego w Petersburgu; 1922 
przywieziony do Warszawy, od listopada w ZK, fundacja 
Krosnowskich przy Zbiorach Pañstwowych RP 
(nr inw. Dzia³u Krosnowskich 243); 1924 notowany
w Garderobie Króla; przed 1936 Sala Canaletta, 
umieszczony jako supraporta nad drzwiami do Pokoju 
Audiencjonalnego Starego; 17 wrzeœnia 1939 
ewakuowany do MNW (nr MN/Z 66); w koñcu 1939 
zarekwirowany (wraz z pozosta³ymi obrazami z serii 

warszawskiej) przez Niemców; przed 28 maja 1940 
wywieziony do Krakowa; wrzesieñ 1941 przewieziony 
do schronu na Wawelu; w sierpniu 1944 wywieziony 
przez Niemców do pa³acu Richthofena w Seichau 
(Sichów) pod Legnic¹ na Dolnym Œl¹sku; po 17 stycznia 
1945 w zamku Muhrau (Morawa) pod Legnic¹, gdzie 
znaleziony przez G. Grundmanna, niemieckiego 
konserwatora Dolnego Œl¹ska; 13 lutego 1945 
wywieziony przez Grundmanna do Coburga, z³o¿ony 
w zamku Callenberg; 14 maja 1945 zawieziony przez 
Grundmanna do Central Collecting Point w Monachium; 
18 marca 1946 odnaleziony tam przez K. Estreichera 
kieruj¹cego polsk¹ misj¹ rewindykacyjn¹; 1946 
rewindykowany, 30 kwietnia przywieziony z Monachium 
przez Norymbergê do Krakowa, 7 czerwca przywieziony 
do MNW (nr rew. 5919), w³¹czony do zbiorów MNW 
(nr inw. 128660); 1983 w³asnoœæ ZK, sierpieñ-wrzesieñ 
1983 umieszczony (jako supraporta nad drzwiami 
do Kaplicy) w zrekonstruowanej Sali Canaletta.

ród³a: *Kat. gal. S.A. 1783, nr 449 („Bellotto de 
Canaletto”, „Vue de Varsovie prise de l’appartement du 
Prelat Ghigiotti”);*Kat. gal. S.A. 1784, s. 58, nr 449; 

zosta³a ukoñczona ju¿ w lipcu 1668 (Kwiatkowski 1983, s. 51). Prawdopodobnie obraz ZKW/440 
powsta³ jako pierwsza wersja przygotowawcza do drugiego, wiêkszego widoku, który dok³ad-
niej dokumentowa³ konsekwencje po¿aru i wizytê króla na placu budowy.



 

Abraham van BEYEREN
Abraham van Beyeren (Haga 1620/21-1690 Overschie), malarz holenderski czynny w Hadze, Delft i Amsterda-
mie. Malowa³ martwe natury marynistyczne i owocowo-kwiatowe.

 100 Martwa natura z metalowym dzbanem, szklanym pucharem z pokryw¹, 
roemerem, owocami i zegarkiem
nr inw. ZKW/2084
p³ótno, 116,5x84 cm
sygnowany na krawêdzi blatu sto³u: AVB f 

Srebrny talerz, na którym roemer z bia³ym winem, owoc granatu i nó¿ z onyksow¹ r¹czk¹; 
w g³êbi szklany kielich z pokryw¹ z bia³ym winem; miska z fajansu z Delft z brzoskwini¹, 
pomarañcz¹ i do po³owy obran¹ cytryn¹, wokó³ miski ga³êzie winnej latoroœli z zielonka-
wo¿ó³tymi owocami; obok metalowy dzban z pokryw¹ na zawiasie, w brzuœcu odbi-
cie owoców; za dzbanem wykrojony melon o zielonej skórce i pomarañczowym mi¹¿szu; 
przed dzbanem bu³ka, otwarta ostryga i otwarty zegarek z ³añcuszkiem, z widocznym me-
chanizmem.

Obraz powsta³ w latach 60. XVII w., kiedy w malarstwie Beyerena widaæ inspiracje fla-
mandzkie i zapo¿yczenia z malarstwa Jana Davidsz. de Heema. Wtedy równie¿ pojawia siê 
czêsto wystêpuj¹cy w kompozycjach Beyerena metalowy dzban, w którym odbijaj¹ siê przed-
mioty b¹dŸ sylwetka malarza (np. Cleveland, The Cleveland Museum of Art, nr inw. 60.80, 
zob. www.rkd.nl, nr 182; Oxford, Ashmolean Museum of Art and Archaeology, nr inw. A 534, 
zob. www.rkd.nl, nr 189, dat. 1655-1657; Toledo Museum of Art, zob. www.rkd.nl, nr 368, 
dat. 1650-1660). Beyeren rzadko datowa³ obrazy, a jego styl ewoluowa³ bardzo nieznacznie, 
co utrudnia ustalenie chronologii dzie³. Wiêkszoœæ jego pronkstilleven badacze datuj¹ na 
2. po³. lat 50. i lata 60. XVII w. – najwczeœniejszy sygnowany i jeden z nielicznych datowanych 
obrazów nosi datê 1651 (Düsseldorf, Kunst-Museum; na aukcji Lepke w Berlinie 20.03.1900). 
Mo¿na przyj¹æ, ¿e pojawianie siê w kompozycjach Beyerena tych samych przedmiotów 
w ró¿nych konfiguracjach okreœla ich bliskoœæ chronologiczn¹. ZKW/2084 powsta³ zapewne 
w 2. po³. lat 60. – podobny w kolorystyce kobierzec przykrywaj¹cy stó³, identyczna srebrna 
taca z trybowan¹ dekoracj¹ na ko³nierzu, taki sam nó¿ z r¹czk¹ z mlecznego kamienia 

 van Beyeren

*Kat. gal. S.A. 1793, nr 449; *Brulion kat. gal. S.A. przed 
1795, nr 449; *Kat. gal. S.A. 1795, nr 449; *List Bacc. do 
S.A. 16 stycznia 1796, k. 21v („Maison blanche... Dans le 
Petite Garderobe en haut... Ouvrage de Canaletto”, 
nr 449); *Inv. des 13 caisses 1796, k. 57; *Inw. S.A. 1799, 
s. 425; *Specification £azienki-Blacha 1808/1810, k. 118; 
*Specification-tableaux Stanislas Auguste 1799-1806, 
s. 350, nr 449; *Tableaux Bibliothèque 1808, k. 22; 
*Specification Blacha 1809, nr 449 („No blanc 456”); 
*Notte Nowosilcow 1818, k. 58; *Tableaux choissis par 
Kubicki 31 sierpnia 1818, k. 69; *Inw. sukcesji S.A. 1819, 
nr 449; *Notte-Collection du Roi 1820, k. 6; *Catalogue 
Comtesse Tyszkiewicz 1821, s. 10 („449 Vue d’une partie 
de Varsovie”); *Spis Tretera 1924, k. 9 („Stara Warszawa 
z kolumn¹ Zygmunta”); *Inw. Dzia³u Krosnowskich po 
1922, nr 243; *Inw. Dzia³u Krosnowskich 1937, nr 243 
(„Ulica Grodzka w Warszawie”); *Spis Batowskiego 

1939-1940, poz. 66; *Spisy niemieckie 1940, k. 166 
(15 wrzeœnia 1940, poz. 4); *Prot. rewindykacji 1945-
-1951, t. V, s. 133, nr 5919.

Literatura: Ciampi 1830, s. 71, nr 25; Przewodnik po 
Zamku 1930, s. 16; Brokl 1936, s. 29; Fritzsche 1936, 
nr VG 149; Sichergestellte 1940, t. 1, poz. 119; 
Kozakiewicz 1972, nr 407; Camesasca 1974, poz. 227; 
Rizzi 1991, nr 16; Milwaukee 2002, nr 33; Estreicher 
2002, t. 2, s. 44 (zapewne jeden z wymienionych 
tam 11 obrazów Bellotta); Wien 2005, nr 32 
(H. Ma³achowicz); Rizzi 2006, s. 54-56.

 H.M.



 

van Beyeren

Historia: 1986 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie, 
od 1988 eksponowany w Komnacie Trzeciej.

Literatura: Ma³achowicz 1993, s. nlb. 12.
 H.M.

(onyksu), podobnie wykrojony melon i kielich ze szklan¹ nakryw¹ wystêpuj¹ na datowanej 
1667 Martwej naturze z myszk¹ (Los Angeles, County Museum of Art, nr inw. M.86.96; Slive 
1995, il. 387).

ZKW/2084



 

wed³ug Petera Francisa BOURGEOIS (?)
Peter Francis Bourgeois (Londyn 1756-1811 Londyn), malarz pochodzenia szwajcarskiego, marszand i kolekcjo-
ner; czynny w Londynie, 1794 nadworny pejza¿ysta Jerzego II.

 

 101 Portret Franciszka Bukatego
nr inw. ZKW/388
p³ótno, 77x62 cm

Franciszek Bukaty h. Pomian (1747-1797), pose³ nadzwyczajny i minister pe³nomocny w Londynie 1771-1793.

Bia³y frak z granatowym ko³nierzem i z³otymi 
guzikami, bia³a kamizela; przez pierœ b³êkitna 
wstêga Orderu Or³a Bia³ego, gwiazda tego 
orderu na piersi (nadany 1792).

Uznawany poprzednio za dzie³o Bour-
geois. Z racji funkcji Bukaty wielokrotnie 
styka³ siê z artyst¹, który – wraz z Noelem 
Desenfansem – na polecenie Stanis³awa 
Augusta kupowa³ w Londynie obrazy do 
królewskiej galerii. Z korespondencji Desen-
fansa do prymasa Micha³a Poniatowskiego 
wiadomo, ¿e Bukaty pozowa³ Bourgeois do 
portretu, na którym mia³ byæ przedstawiony 
z ¿on¹ i dzieæmi; mia³o to miejsce w styczniu 
1794 (Morawiñska 1974, s. 24); jest bardzo 
prawdopodobne, ¿e powsta³ tak¿e „samo-
dzielny” portret pos³a. 

Bourgeois by³ przede wszystkim pejza-
¿yst¹, jego portretowe oeuvre by³o raczej 
skromne, dlatego trudno dla tej tradycyjnej 
atrybucji znaleŸæ argumenty natury styli-
stycznej. Zachowa³ siê tylko jeden portret 
uznawany za jego autorskie dzie³o – Pan 
Kemble jako Koriolan, w Sir John Soane’s Museum w Londynie. Nie jest on jednak dla nas 
dobrym materia³em porównawczym, ukazuje bowiem modela w ca³ej postaci, we wnêtrzu, 
w towarzystwie innych osób, a nie w klasycznym, portretowym ujêciu; podobny charakter 
maj¹ wizerunki osobistoœci ukazanych w zniszczonej w czasie II wojny Rotunda Bank of 
England, namalowanej przez Bourgeois 1791, znanej dziœ ze zdjêcia (Borenius 1939, s. 203; 
zmieniona kopia nieznanego autorstwa, w³asnoœæ Maurycego Potockiego w depozycie 
w MNW, zob. K. Murawska-Muthesius w: Dulwich 1992, nr 11). Bez w¹tpienia jednak oba 
wymienione wy¿ej obrazy Bourgeois malowane by³y zupe³nie inn¹ technik¹ ni¿ portret 
Bukatego – miêkkimi, krótkimi, nieco szkicowymi poci¹gniêciami pêdzla. ZKW/388 odznacza 
siê twardym i linearnym modelunkiem; wydaje siê mieæ cechy kopii. Byæ mo¿e jest kopi¹ 
nieznanego dziœ orygina³u pêdzla Bourgeois; orygina³ ten musia³ powstaæ miêdzy 1792 (data 
otrzymania przez portretowanego Orderu Or³a Bia³ego) a pocz¹tkiem 1794 (jego powrót 
do Polski). Postaæ Bukatego widoczna wœród osobistoœci ukazanych w Rotunda Bank of 
England jest zbli¿ona do zamkowego wizerunku, jednak nie identyczna.

wed³ug Bourgeois (?)

ZKW/388



 

W Muz. Historycznym w Moskwie znajduje siê wersja tego samego wizerunku, ukazuj¹ca 
modela w zielonym fraku (nr inw. Is. I 4236; p³., ~77x62 cm), prezentuj¹ca nieco gorsz¹ klasê 
ni¿ ZKW/388.

Powtórzenia:
 101/1 kopia M. Rymaszewskiej, 1985 (p³., 76,5x61,5 cm), w³asnoœæ ambasady RP w Londynie.  

van Bredael

Historia: przed 1982 w ambasadzie polskiej w Londynie; 
1982 dar Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRL (nr ks. 
darów ZMK-2060), od 1987 eksponowany w Przedsionku 
Wstêpowym.

Literatura: Gutkowski 1991, nr 94.

 D.J.

Peeter van BREDAEL
Peeter van Bredael (Antwerpia 1629-1719 Antwerpia), malarz flamandzki, za³o¿yciel du¿ej rodziny malarskiej; 
dzia³a³ w Antwerpii, 1651 mistrz w gildii œw. £ukasza, odwiedzi³ Madryt, W³ochy i Holandiê. Malowa³ pejza¿e 
ze scenami jarmarków oraz sceny batalistyczne.

 102 Jarmark na tle miasteczka z wiatrakiem
nr inw. ZKW/1569
p³ótno, 24x32 cm

 103 Jarmark przed koœcio³em
nr inw. ZKW/1570
p³ótno, 24x32 cm

Para obrazów. Utrzymane w ch³odnej tonacji szaroœci i ciemnych, intensywnych b³êkitów. 
Uprzednio przypisywane malarzowi holenderskiemu czynnemu w k. XVII w., maj¹ cechy dzie³ 
Peetera van Bredaela. Specjalnoœci¹ Bredaela by³y sceny jarmarków, rozgrywaj¹ce siê w ita-
lianizuj¹cym pejza¿u na tle pozosta³oœci rzymskich budowli, a tak¿e takie jak tu, ukazane na 
tle niderlandzkiej architektury, ujête po bokach ciemnymi kulisami pierwszego planu; jego 
obrazy mia³y czêsto niewielkie rozmiary (np. Jarmark, w 1933 w kolekcji De Jonckheere, 
Pary¿-Bruksela, blacha, 24,7x29,6 cm; Egger 1993, nr 44). Figurki sztafa¿u, które wype³niaj¹ 
scenê, nieco karykaturalne, o charakterystycznych, przysadzistych proporcjach, s¹ typowym 
rysem pejza¿y Bredaela; blisk¹ analogiê dla sztafa¿u w naszych obrazach znajdujemy w parze 
pejza¿y w zbiorach MNW (nr inw. M Ob 138, M Ob 139, p³., 65x78 cm), przypisanych Bre-
daelowi przez H. Benesz (por. tak¿e parê pejza¿y w Musée Groeninge w Brugii, sygn., p³., 
70,5x85,5 cm, zob. Pauwels 1963, nr 114, oraz parê pejza¿y na aukcji Sotheby’s w Londynie, 
7.07.1993, poz. 282, deski, 27x39,5 cm). Nieco fantazyjny, dekoracyjny charakter architektury 
– zw³aszcza w ZKW/1569 – ka¿e datowaæ obrazy na pocz. XVIII w.

Historia: 1985 zakup w P.P. „Desa” , Warszawa, salon nr 1, 
ul. Nowy Œwiat 51, od 1990 eksponowane w Pokoju 
¯ó³tym.

Literatura: niepublikowane.

 D.J.



 

van Bredael

ZKW/1569

ZKW/1570



 

wed³ug Bronzina

wed³ug Agnola BRONZINA
Agnolo Bronzino, w³aœc. Agniolo di Cosimo di Mariano Tori (Monticelli k. Florencji 1503-1572 Florencja), 
malarz w³oski; jeden z g³ównych przedstawicieli florenckiego manieryzmu, blisko wspó³pracowa³ z Jacopem 
Pontormo, nadworny malarz Cosimo I de Medici. Malarz scen religijnych, mitologicznych i portretów, malowa³ 
tak¿e freski.

 104 Œwiêta Rodzina ze œwiêtym Janem
nr inw. ZKW/895
deska topolowa, 116x98,5 cm 

Suknia Madonny w kolorze cynobrowej czerwieni, b³êkitny p³aszcz, ¿ó³ta chusta, ró¿owawa 
w cieniach, zielona tkanina wokó³ postaci Dzieci¹tka; p³aszcz Józefa br¹zowy.

ZKW/895



 

wed³ug Brueghla Starszego

Historia: 1973 dar Tomasza Kluza z Warszawy dla ZK, 
przechowywany w MNW (nr ks. darów ZMK-149; 
nr inw. 4243 MN); 1981 w ZK, od 1984 eksponowany 
w £o¿nicy.

Literatura: Bentkowska 1989 (wg Pontorma); Costamagna 
1994, nr A116.1 (wg Bronzina); Kustodeva 1994, s. 354 
(wg Pontorma).
 D.J.

Dobrej klasy kopia obrazu przechowywanego w petersburskim Ermita¿u (nr inw. 5527, 
przeniesiony wtórnie z deski na p³ótno, 120x98,5 cm), przypisywanego przez wiêkszoœæ bada-
czy Jacopowi Pontormo (atrybucja M. Szczerbaczewej z lat 30. XX w., utrzymana w ostatnim 
katalogu Ermita¿u przez T. Kustodev¹; Szczerbaczewa 1934/1937, s. 179-184; Kustodeva 1994, 
nr 192). J. Cox-Rearick i P. Costamagna (Cox-Rearick 1981, s. 357; Costamagna 1994, s. 72 
i nr A 116; Cox-Rearick, Costamagna 2004, s. 15-16) uznali jednak obraz z Ermita¿u za m³o-
dzieñcze dzie³o Bronzina, wykonane w koñcu lat 20. XVI w. na podstawie rysunku Pontorma 
(rys. czarn¹ kredk¹ w zbiorach Uffizi, nr inw. 6729 F r). Bronzino doda³ postaæ œw. Jana i œw. 
Józefa, których nie ma na rysunku; uœmiechniêty œw. Jan (zaczerpniêty z Madonny di Porta 
Pinti Andrei del Sarto) pojawia siê w innych realizacjach tego tematu, przypisywanych po-
przednio Pontormowi, a ostatnio atrybuowanych przez Cox-Rearick i Costamagnê Bronzinowi 
(Costamagna 1994, nr A 66, A 136; Cox-Rearick, Costamagna 2004).

ZKW/895 powtarza bardzo wiernie kompozycjê pierwowzoru, jest jednak nieco krótszy – jego 
górna krawêdŸ „ucina” fragment krzy¿a trzymanego przez œw. Jana. T³o jest jednolite, podczas 
gdy w obrazie Bronzina chmurka widoczna w tle z prawej umiejscawia scenê w pejza¿u. Bar-
dziej schematyczny jest modelunek twarzy i tkanin. Technologiczne badania potwierdzaj¹, 
¿e ZKW/895 nie jest warsztatow¹ replik¹, lecz kopi¹ powsta³¹ w k. XVI lub pocz. XVII w. (wœród 
barwników wystêpuje smalta, co raczej wyklucza datowanie obrazu powsta³ego we Florencji 
na 1. po³. XVI w.; zob. A. Lasek, analiza technologiczna ZKW/895 i interpretacja badañ, 1986, 
maszyn. w dokumentacji dzia³u malarstwa ZK).

Costamagna (1994, nr A116.1) i Kustodeva (1994, s. 354) wymieniaj¹ ZKW/895 jako kopiê 
Œwiêtej Rodziny z Ermita¿u, nie odnosz¹c siê jednak do ewentualnego datowania naszego 
obrazu.

wed³ug Jana BRUEGHLA Starszego
Jan Brueghel St. (Bruksela 1568-1625 Antwerpia), malarz i rytownik flamandzki, syn Pietera Bruegla St.; dzia³a³ 
w Antwerpii, 1589-1596 we W³oszech, 1597 malarz nadworny arcyksi¹¿¹t w Antwerpii, a od 1612 w Brukseli; 
wspó³pracownik m.in. Petera Paula Rubensa. Malowa³ martwe natury z kwiatami, krajobrazy, przedstawienia 
alegoryczne.

 105 Kwiaty w koszu
nr inw. ZKW/2205
deska dêbowa, 45x64 cm
na odwrocie: wypalone znaki jakoœciowe gildii œw. £ukasza w Antwerpii – „zamek” 
i „dwie d³onie” (zatarty, s³abo czytelny); wygniecione na zimno inicja³y LS (Lambrecht Steens, 
wytwórca podobrazi notowany 1617)

Kosz z kwiatami, ró¿e ró¿owe i bia³e oraz tulipany – bia³e, blado¿ó³ty i czerwony. Przy tulipanie 
le¿¹cym na blacie – mucha i wa¿ka.

Kopia obrazu Jana Brueghla St. z 1615, z prywatnej kolekcji w Waszyngtonie, obecnie 
w depozycie w National Gallery w Waszyngtonie (sygn. i dat., deska, 55x90 cm; Ertz 1979, 
nr 293), w której pominiêto stoj¹cy obok kosza wazonik z kwiatami; powtórzono rozmieszczenie 



 

wed³ug Brueghla Starszego

najwiêkszych kwiatów w koszu i pojedynczy tulipan le¿¹cy na blacie sto³u. Identyczny kosz 
wystêpuje w Alegorii wêchu Jana Brueghla St. i Rubensa z cyklu Piêæ zmys³ów, dat. 1617-1618 
(Madryt, Prado).

Kompozycja powtarzaj¹ca niemal dos³ownie dzie³o J. Brueghla jest wspó³czesna orygina-
³owi, powsta³a w Antwerpii zapewne 1616-1620. Badanie dendrochronologiczne wskazuje, 
¿e drewno pochodzi z drzewa œciêtego ok. 1620 (najwczeœniejsza data œciêcia 1614); najwczeœ-
niejsz¹ mo¿liw¹ dat¹ powstania obrazu jest rok 1616 (T. Wa¿ny, 2004). Deska nosi znaki gwa-
rancji jakoœci podobrazia, stawiane przez gildiê antwerpsk¹ – „d³onie” dla drewna i „zamek” 
dla przygotowania technologicznych warstw malarskich. Œlady ciêcia pi³¹ rêczn¹ wskazuj¹, 
¿e deska musia³a byæ opracowana przed 1625, kiedy antwerpscy producenci podobrazi zaczê-
li u¿ywaæ pi³y mechanicznej (opinia ustna M. Bijl, 2005). Drewno pochodzi z rejonu ba³tyckie-
go, najpewniej z dorzecza Niemna.

Replika autorska obrazu z Waszyngtonu eksponowana by³a w 1935 w galerii De Boer 
w Amsterdamie (dat. 1617, deska, 55x91 cm; Ertz 1979, nr 322); kompozycjê ojca (taki sam 
kosz z prawie identycznie u³o¿onymi kwiatami, z dodatkiem drobnych kwiatków) powtórzy³ 
ponadto Jan Brueghel M³. w obrazie przechowywanym dziœ w Metropolitan Museum w Nowym 
Jorku (nr inw. 67.187.58, deska, 47x68,3 cm; Ertz 1984, nr 25). Kompozycja wielokrotnie po-
wtarzana, np. kopia naœladowcy Jana Brueghla St., deska, 48,8x64 cm (Sotheby’s Londyn, 
11.12.1991, poz. 172).

Historia: 1987 legat Marty Majewskiej z Wroc³awia, 
z³o¿ony przez Mariê Nowick¹ i Ma³gorzatê Biernack¹-
-Lubañsk¹ (nr ks. darów ZMK-3939).

Literatura: niepublikowany.

 H.M. 

ZKW/2205



 

wed³ug Guida CAGNACCIEGO
Guido Cagnacci (Sant’Arcangelo di Romagna 1601-1663 Wiedeñ), malarz w³oski; uczeñ Guida Reniego w Bo-
lonii, dzia³a³ tak¿e w okolicach Rimini i w Wenecji, a od 1658 jako nadworny malarz Leopolda I w Wiedniu. 
Malowa³ sceny historyczne, mitologiczne, biblijne.

 106 Dawid z g³ow¹ Goliata
nr inw. ZKW/865
p³ótno, 98x73 cm

1 Sm 17, 54-57
Ciemnozielony ubiór, w rozciêciach widoczna bia³a koszula, ciemnozielone nakrycie 

g³owy.
Jest to – nieco zmieniona w partii stroju – wersja bardzo popularnej, wielokrotnie kopiowa-

nej (zw³aszcza w XVIII w.) kompozycji namalowanej przez Cagnacciego ok. 1655, w weneckim 
okresie jego twórczoœci, obecnie w kolekcji Cremonini Tamburi w Bolonii (p³., 112,5x95 cm; 
Pasini 1986, nr 62; druga, autorska, równie popularna wersja, ukazuj¹ca Dawida pó³nagiego 
– w zbiorach Columbia Museum of Art, Samuel H. Kress Collection, � nr kat. 107).

wed³ug Cagnacciego

ZKW/865



 

wed³ug Guida CAGNACCIEGO

 107 Dawid z g³ow¹ Goliata
nr inw. ZKW/307
p³ótno, 78x61 cm

1 Sm 17, 54-57
Nakrycie g³owy w kolorze czerwonym, futro jasnobr¹zowe.
Bardzo s³aba kopia popularnej kompozycji Guida Cagnacciego (artysta wykona³ równie¿ 

wersjê, w której Dawid ubrany w pasiasty kaftan;� nr kat. 106), namalowanej ok. 1655, prze-
chowywanej obecnie w Columbia Museum of Art, Samuel H. Kress Collection (nr inw. K 2092, 
p³., 127x96 cm; Pasini 1986, nr 61), spopularyzowanej przez ryciny Domenica Cunego i Pietra 
Savorellego (zob. Pasini 1986, s. 267, il. 61c; Le Blanc, t. 3, 1888, nr 1). Obraz Cagnacciego 
by³ szczególnie czêsto kopiowany w XVIII w.

Mimo ¿e ró¿ne szczegó³y kompozycji s¹ bardzo bliskie rycinie Savorellego (szczegó³y rysun-
ku d³oni, w³osów czy nawet rysów twarzy Dawida), wydaje siê, ¿e ZKW/307 nie powsta³ za jej 

poœrednictwem, bowiem kolory stroju Dawi-
da (czapka, futro) s¹ zgodne z kolorami 
obrazu z Columbia i jego powtórzeñ.

ZKW/865 jest kopi¹ niez³ej klasy, powsta³¹ w 1. po³. XVIII w., co potwierdzi³y badania tech-
nologiczne. Wersja najbli¿sza naszemu obrazowi, ukazuj¹ca Dawida w takim samym kaftanie 
z g³adkiej tkaniny (a nie pasiastej, jak w oryginale Cagnacciego), znajduje siê w zbiorach Mu-
sée des Beaux-Arts Richelieu w Tours, zamek Anzay-le-Ferron (nr inw. AF 26, p³., 107x108 cm; 
Fohr 1982, nr 167).

wed³ug Cagnacciego

ZKW/307

Historia: 1973 dar Natalii Mitkus z Warszawy, 
przechowywany w Bibliotece Królewskiej (nr ks. darów 
ZMK-119); 1981 w ZK.

Literatura: niepublikowany. D.J.

Historia: 1979 dar Zofii Bartskiej-Perkins z Rzymu dla ZK, 
przechowywany w MNW (nr ks. darów ZMK-1890); 
1981 w ZK, od 1984 eksponowany w Pokoju ¯ó³tym.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.



 

Sebastiano CECCARINI (?)
Sebastiano Ceccarini (Fano 1703-1783 Fano), malarz w³oski; dzia³a³ w Fano, Peruggi i Pizie oraz 
w Rzymie i Wenecji. Malarz scen religijnych i portrecista.

 108 Portret Fryderyka Krystiana
nr inw. ZKW/303
p³ótno, 93x70 cm

Fryderyk Krystian (1722-1763) z dynastii Wettinów, najstarszy syn Augusta III, królewicz polski, elektor 
saski 1763.

Czerwony p³aszcz podbity gronostajowym futrem; przez pierœ b³êkitna wstêga z krzy¿em 
Orderu Or³a Bia³ego (nadany 1727), przy zapiêciu p³aszcza, na prawym ramieniu, 
widoczny fragment id¹cej do lewego boku czerwonej wstêgi Orderu œw. Januarego 
(nadany 1738), na p³aszczu gwiazdy obu orderów.

Portret powsta³ w 1739 podczas podró¿y Fryderyka Krystiana do W³och, któr¹ od-
by³ miêdzy 13 maja 1738 a 7 wrzeœnia 1740. W maju 1738 m³odsza siostra Fryderyka 

Ceccarini (?) 

ZKW/303



 

naœladowca Giacoma Francesca CIPPERA zw. il TODESCHINI
Giacomo Francesco Cipper (Feldkirch, Vorarlberg 1664-1736 Mediolan), malarz austriacki, czynny w Lombardii. 
Malowa³ sceny rodzajowe z postaciami wieœniaków, ¿o³nierzy, w³óczêgów.

 109 Mê¿czyzna z fajk¹
nr inw. ZKW/612
p³ótno, 85,5x67 cm

Ciemnoczerwony kaftan i taka¿ czapka z otokiem z br¹zowego futra.
Zakupiony z atrybucj¹ malarzowi z krêgu Jana Kupeckiego, jest w istocie dzie³em naœla-

dowcy Cippera. Wœród rodzajowych scen autorstwa Cippera pojawiaj¹ siê czêsto kompozycje 
takie jak ZKW/612, z pojedyncz¹ postaci¹, nieco odchylon¹ do ty³u, siedz¹c¹ za sto³em, na 
którym widnieje „martwa natura” z chlebem i glinianym dzbankiem (por. np. Pijak w Musée 
de Picardie w Amiens, zob. Chambéry i in. 2005-2006, nr 10; Mê¿czyzna z dzbankiem w Muz. 
Okrêgowym w Rzeszowie, zob. Bia³ostocki 1956, nr 23; Staruszka z kielichem w MNW, zob. 
Bia³ostocki 1956, nr 25). Charakterystyczn¹ cech¹ sztuki Cippera, zw³aszcza w obrazach malo-
wanych od ok. 1715, kiedy artysta odszed³ od realistycznych, portretowych ujêæ (por. Gruber 
2001), jest powtarzalnoœæ typów postaci: te same fizjonomie pojawiaj¹ siê wielokrotnie, w ró¿-
nych przedstawieniach, dla zilustrowania ró¿nych zawodów i osób. Tak¹ sam¹ jak w ZKW/612, 

naœladowca Cippera

Krystiana, Maria Amalia, poœlubi³a w DreŸnie Karola Burbona, króla Obojga Sycylii, póŸniejsze-
go króla Hiszpanii, Karola III. Fryderyk Krystian towarzyszy³ siostrze w podró¿y do Neapolu. 
Grand Tour królewicza udokumentowana jest w prowadzonym przez niego dzienniku podró¿y 
(Journal du voyage..., Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 35; Fastenrath 
Vinattieri 2003, s. 2, 16, przyp. 7). W drodze powrotnej Fryderyk Krystian zatrzyma³ siê w Rzy-
mie, gdzie 30 kwietnia 1739 odwiedzi³ pracowniê Francesca Manciniego, którego wspó³pracow-
nikiem by³ Ceccarini. Uznanie Fryderyka Krystiana dla umiejêtnoœci Ceccariniego przyczyni³o 
siê do wybrania go jako jednego z trzech artystów (oprócz rzeŸbiarza Pietra Bracciego i malarza 
Pierre’a Subleyrasa), którzy mieli wykonaæ wizerunki królewicza. ZKW/303 móg³by byæ portre-
tem namalowanym wtedy przez Ceccariniego, uznawanym za niezachowany (Fastenrath Vinat-
tieri 2003, s. 7-8). Utrzymany jest w stylu charakterystycznym dla Ceccariniego w latach 30. 
i 1. po³. 40. XVIII w., o swobodnym ruchu postaci odchylonej lekko do ty³u, z przechylon¹ na 
bok g³ow¹. Podobne traktowanie figury widoczne jest w namalowanym w tym samym roku 
portrecie opata kamedu³ów, Pietra Francesca Zaghisa (Seminarium Madonna della Salute, 
Wenecja; Cleri 1992, nr 10), w Portrecie damy w Walters Art Gallery, Baltimore (Sestieri 1994, 
nr 241) czy w Portrecie damy (Galleria Nazionale delle Marche, Urbino; Cleri 1992, nr 29). 
WyraŸne jest pokrewieñstwo charakterystyki twarzy ZKW/303 do typu fizjonomicznego, który 
w omawianym okresie zdominowa³ malarstwo Ceccariniego (por. Alegoria piêciu zmys³ów, 1745, 
kolekcja Bagnasco w Pary¿u; Cleri 1992, nr 16). Podobna jest równie¿ aran¿acja t³a z fragmen-
tem kolumny i pejza¿em, któr¹ malarz stosowa³ w portretach z lat 40. i 50. XVIII w. W¹tpliwoœæ 
budzi jednak fakt, ¿e obraz nie jest sygnowany, zaœ zwykle portrety osobistoœci malowane w tym 
czasie Ceccarini opatrywa³ obszernymi napisami dotycz¹cymi modeli i sygnatur¹. 

Historia: 1976 dar firmy Vöst-Alpine (Austria) i CHZ 
Polimex-Cekop (zakupiony w antykwariacie w Filadelfii?), 
przechowywany w Bibliotece Królewskiej (nr ks. darów 
ZMK-1108); 1981 w ZK, od 1994 eksponowany 
w korytarzu przy Sali Canaletta.

Literatura: niepublikowany.

 H.M.



 

naœladowca Cippera

ZKW/612

ujêt¹ frontalnie twarz uœmiechniêtego mê¿czyzny o wydatnych jasnych w¹sach i oczach o – tak 
typowym dla maniery Cippera – migda³owym wykroju, odnajdujemy w Sprzedawcy serów, 
datowanym przez M. S. Proni na ok. 1715, w kolekcji prywatnej w Bresci (p³., 95x70 cm; Pro-
ni 1994, nr 21) i w Sprzedawcy brzoskwiñ, o podobnych wymiarach, na aukcji Finarte 
w Mediolanie (24.10.1989, poz. 24; Proni 1994, s. 27, 80). Postaæ sprzedawcy serów ukazana 
jest w niemal identycznym ujêciu jak postaæ mê¿czyzny w ZKW/612: tak samo upozowana na 
neutralnym tle (inne gesty r¹k), w podobnym stroju, typowym dla mody Bergamo, lecz w tri-
cornie na g³owie. Proni zwraca uwagê na oczywisty, „austriacko-wêgierski”, a nie lombardzki 
charakter tej postaci; w ZKW/612 podkreœla go dodatkowo futrzana czapka. Jest bardzo 
prawdopodobne, ¿e zamkowy obraz powtarza nieznany orygina³ pêdzla Cippera. S¹dzimy, ¿e 
jest dzie³em osiemnastowiecznego naœladowcy niezwi¹zanego z pracowni¹ mistrza – malo-
wany stosunkowo g³adko, bez charakterystycznego dla Cippera i artystów z jego warsztatu 
bogatego, rozwibrowanego modelunku, odznacza siê jednolitym, nieco têpym kolorytem, 
pozbawionym bogactwa odcieni i walorowych niuansów, które odnajdujemy w pracach Cip-
pera z dojrza³ego okresu twórczoœci.

Historia: 1983 zakup z r¹k prywatnych w Poznaniu, 
od 1991 eksponowany w korytarzu przy Sali Canaletta.

Literatura: niepublikowany.
 D.J.



 

pracownia van Cleve

pracownia Joosa van CLEVE
Joos van Cleve, tak¿e Joos van der Beke (Kleve? ok. 1485?-1540/41 Antwerpia), malarz niderlandzki; jeden 
z najwa¿niejszych przedstawicieli malarstwa antwerpskiego 1. po³. XVI w., pomiêdzy 1528 a 1535 zapewne na 
dworze Franciszka I we Francji, byæ mo¿e odwiedzi³ tak¿e Londyn. Malowa³ obrazy religijne i portrety.

 110 Portret Franciszka I
nr inw. ZKW/2124
deska (nieoryginalna; p³yta stolarska jesionowa z oklein¹ topolow¹), 74x61 cm

Franciszek I (1494-1547) z dynastii Walezjuszów, król Francji od 1515.

Czarny, haftowany z³otem i naszywany per³ami sajan z jasnobr¹zowym futrem, jasnoszary kaftan 
z dekoracj¹ z u³o¿onych naprzemiennie pasów z³ocistego i srebrzystego galonu, z bia³o-czer-
wonymi przewi¹zkami; kapelusz czarny, z owaln¹ z³ot¹ brosz¹. Tkanina na parapecie w kolorze 
jasnej cynobrowej czerwieni; t³o ciemne, niemal czarne, z odcieniem oliwkowej zieleni.

ZKW/2124



 

Jest to wierne powtórzenie portretu pêdzla Joosa van Cleve ze zbiorów Philadelphia Mu-
seum of Art, John G. Johnson Collection (deska, 72x59 cm; nr inw. 769), namalowanego 
ok. 1530 w czasie przypuszczalnego pobytu artysty we Francji. Jedyn¹ istotn¹ ró¿nicê w sto-
sunku do orygina³u stanowi w naszym obrazie kolor t³a (w obrazie w Filadelfii intensywnie 
zielony, postaæ króla rzuca cieñ na t³o) oraz brosza na kapeluszu (w naszym obrazie ma³o 
czytelna, w oryginale – z motywem kobiecej postaci); ró¿nice te mog¹ byæ wynikiem stanu 
zachowania ZKW/2124 i licznych zabiegów konserwatorskich, którym by³ poddawany: 1877 
przeniesiony z oryginalnego pod³o¿a drewnianego na p³ótno przez Niko³aja Sidorowa w Ermi-
ta¿u, 1948-1951 przeniesiony ponownie na pod³o¿e drewniane przez Bohdana Marconiego 
(zob. Marconi 1965).

J. Bia³ostocki pierwszy okreœli³ obraz jako dzie³o pracowni van Clevego, powsta³e byæ mo¿e 
w czasie pobytu artysty we Francji. Ta opinia podtrzymana w literaturze; ostatnio tak¿e przez 
J. O. Handa w najnowszej (2004) monografii van Clevego. Prócz ZKW/2124 istnieje jeszcze 
jedno, tak¿e warsztatowe, wierne powtórzenie orygina³u z John G. Johnson Collection – obraz 
zakupiony w 1983 przez Museé Carnavalet w Pary¿u (deska, 71,4x59,2 cm, nr inw. P 2214; 
Hand 2004, nr 85.2).

Znanych jest ponadto jedenaœcie wersji wizerunku, ró¿ni¹cych siê od orygina³u wielkoœci¹ 
ujêcia, uk³adem r¹k, szczegó³ami stroju itp.; zdaniem Handa tylko jedna z nich – w zbiorach 
Cincinnati Museum of Art – wysz³a z pracowni van Clevego (Hand 2004, nr 85.3-85.11).

W XVIII w. ZKW/2124 uchodzi³ za dzie³o Leonarda da Vinci – tak okreœlony by³ w 1793 
w rachunku jego zakupu od Stanis³awa Kostki Potockiego do galerii Stanis³awa Augusta, 
w katalogu galerii z 1793 (gdzie figuruje pod ostatnim w tym egzemplarzu katalogu numerem: 
2226) i katalogu z 1795 (gdzie wpisano go pod numerem 910, który zosta³ omy³kowo pomi-
niêty w katalogu z 1793). W stanis³awowskich dokumentach wystêpuje niekiedy jako „Cranach”; 
póŸniej przypisywany by³ równie¿ François Clouetowi (tak okreœlany w inwentarzu pa³acu 
B³êkitnego z 1939; � ni¿ej, ród³a).

Nie uda³o siê ustaliæ, sk¹d obraz trafi³ do kolekcji Stanis³awa Kostki Potockiego; wiadomo, 
¿e w 1792 zdobi³ jedno z wnêtrz pa³acu Potockich na Lesznie w Warszawie, gdzie widzieli go 
Fortia de Piles i Boiseglin de Kerdu (1792/1963, t. 2, s. 850 – W. Zawadzki b³êdnie identyfiku-
je opisan¹ przez nich siedzibê z pa³acem El¿biety Lubomirskiej, teœciowej Potockiego, przy 
Krakowskim Przedmieœciu; w istocie opis ten dotyczy pa³acu na Lesznie; por. Maszkowska, 
Jaroszewski 1968, s. 226, przyp. 24).

Powtórzenia:
 110/1 miniatura Wincentego Lesseura, sygn. i dat. 1798, Fund. XX Czartoryskich (nr inw. XII 51, akwarela, 

gwasz na koœci, owal, 7,5x5,8 cm; poch. z Domu Gotyckiego w Pu³awach; Kamiñska-Krassowska 1969, 
nr 53); na odwrocie napis: [...] peint d’apres Leonardo da Vinci. 

pracownia van Cleve

Historia: kolekcja Stanis³awa Kostki Potockiego, pa³ac 
na Lesznie w Warszawie; 23 grudnia 1793 nabyty 
do galerii Stanis³awa Augusta (nr 910), pa³ac 
w £azienkach, Galeria Obrazów; 1796 spakowany, 
ukryty w Kaplicy Wielkiej ZK, nastêpnie w £azienkach 
w szopie na ³odzie; 1797/1798 wypakowany, ponownie 
zawieszony w Galerii Obrazów w pa³acu w £azienkach; 
1798 w³asnoœæ ksiêcia Józefa Poniatowskiego; w maju 
1806 przeniesiony do pa³acu Pod Blach¹; 1 czerwca 
1806 sprzedany ordynatowi Stanis³awowi Kostce 
Zamoyskiemu; zapewne od 1815 w pa³acu B³êkitnym 
w Warszawie, 1833 notowany w Pokoju Bilardowym; 
1877 konserwowany w petersburskim Ermita¿u; 
1939 ukryty w piwnicy gmachu biblioteki pa³acu 
B³êkitnego w Warszawie, gdzie pozostawa³ do 1944; 

1944 w pracowni Bohdana Marconiego; 1948 
zdeponowany w MNW przez Jana Zamoyskiego 
(nr inw. 185975); 1987 zakup do zbiorów ZK od 
w³aœciciela, od 1990 eksponowany w Gabinecie Króla.

ród³a: Fortia de Piles, Boiseglin de Kerdu 1792/1963, 
s. 690 („Zbiory hrabiego Stanis³awa Potockiego... drugie 
piêtro... Piêkny portret Franciszka I w ogromnie 
dziwacznym stroju, szko³y Leonarda da Vinci”); *Portrety 
kupione od S. Potockiego 1793 („Portret Franciszka Igo 
przez Leonardo Vinci... d. 23Xbris 1793”, podpisano 
„Tokarski”); *Kat. gal. S.A. 1793, nr 2226 („Leonardo 
d’Avinci”, „Portrait de Francois I”);*Kat. gal. S.A. 1795, 
nr 910 (dopisek „Sa Majeste le garde selon ses ordres 
a Grodno 1795” oraz „vendu le 1 Juin 1806” oraz „vendu 
par le Pce Joseph Poniatowski au Comte Zamoyski dans 



 

Corneille de Lyon

CORNEILLE de Lyon
Corneille de Lyon, tak¿e Corneille de La Haye (Haga, data ur. nieustalona-1575 Lyon), portrecista czynny od 
ok. 1533 w Lyonie, naturalizowany 1547; nadworny malarz królów Francji: Henryka II i Karola IX.

 111 Portret Antoniego Burbona
nr inw. ZKW/3912
deska z orzecha w³oskiego, 16,4x13,7 cm (dolna krawêdŸ ze œladami wtórnego przyciêcia)
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 1795

Antoni (1518-1562) z dynastii Burbonów, król Nawarry od 1555, ojciec króla Francji, Henryka IV.

Wams i beret jasnobr¹zowe, bia³a koszula. T³o turkusowob³êkitne.
Portret datowany przez L. Dimiera (1926) na ok. 1544. Wed³ug ustaleñ A. Dubois de Groër 

(1996, nr 54), Antoni de Bourbon przyby³ do Lyonu 23 wrzeœnia 1548, by odbyæ uroczysty 
wjazd do miasta poprzedzaj¹cy ceremoniê zaœlubin z Joann¹ d’Albret, 20 paŸdziernika 1548 
w Moulins. Badaczka uwa¿a zatem ten w³aœnie okres za jedyny mo¿liwy termin, w którym 
Antoni de Bourbon móg³ pozowaæ Corneille’owi w jego lyoñskiej pracowni. Wiadomo, ¿e 
malarz wiêkszoœæ modeli portretowa³ ad vivum i rzadko posi³kowa³ siê rysunkami przygoto-
wawczymi, Bourbon zaœ nigdy po 1548 nie odwiedzi³ Lyonu.

Okreœlenie gatunku drewna T. Wa¿ny (1995).
Portret ZKW/3912 reprodukowany by³ jako dzie³o François Cloueta na pocztówkach 

prezentuj¹cych wnêtrza i dzie³a sztuki z pa³acu przy Jacquingasse, wydawanych od 1902 
(Arch. ZK, AL R XIX/22,2); tak te¿ okreœlony w przewodniku po pa³acu Lanckoroñskich 
z 1903.

Historia: przed 1784 galeria Stanis³awa Augusta (nr 1795); 
1795 notowany w pa³acu w £azienkach, gabinet ko³o Sali 
Salomona; na pocz¹tku 1796 spakowany, ukryty w Kaplicy 
Wielkiej ZK, nastêpnie w £azienkach w szopie na ³odzie; 
1797/98 ponownie w gabinecie ko³o Sali Salomona; 
1798 w³asnoœæ ksiêcia Józefa Poniatowskiego; w maju 
1806 przeniesiony do pa³acu Pod Blach¹; nastêpnie 
ponownie w £azienkach, w gabinecie ko³o Sali Salomona; 
1813 w³asnoœæ Marii Teresy Tyszkiewiczowej, pozostawa³ 
w £azienkach; 1815 kupiony przez Kazimierza 
Rzewuskiego; zapewne 1815-1816 wywieziony przez niego 

do Wiednia; 1820 w³asnoœæ jego córki, Ludwiki, zamê¿nej 
z Antonim Lanckoroñskim; w³asnoœæ ich syna, Kazimierza; 
w³asnoœæ jego syna, Karola; w latach 90. XIX w. w domu 
Lanckoroñskich przy Wasagasse; miêdzy 1896 a 1901 
umieszczony w pa³acu przy Jacquingasse 18, Gabinet 
Staroniemiecki; w³asnoœæ dzieci Karola: Antoniego, 
Adelajdy i Karoliny Lanckoroñskich; prawdopodobnie 
1943 wraz z innymi obrazami z kolekcji Lanckoroñskich 
wywieziony przez Niemców; 1947 odzyskany przez 
Antoniego Lanckoroñskiego, zdeponowany w zamku 
Hohenems k. Vaduz w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany 

le mois Julliet 1806”); *Instrukcja S.A. 18 grudnia 1795, 
k. 360 („remplacer... le portrait de François I” oraz 
„trouver quelque t˜te à mettre à la place d’François I”); 
*List S.A. do Bacc. 30 grudnia 1796, k. 341 („François I de 
Leonardo da Vinci... mettre en reserve avec les autres 
[objects] déjà rezervez” oraz „remplancer le Francois I 
Leonardo da Vinci”); *Obrazy 1795, k. 350; *Inv. des 
13 caisses 1796, k. 54v; *Inw. S.A. 1799, s. 408; *Notte 
£azienki-Blacha 11 Maja 1806 („910 Francois I Roi de 
France... zaœwiadczam, ¿e powy¿. wyra¿one Obrazy s¹ 
sprzedane pod³ug taxy w inwentarzu przepisanej die 
1 Juin 1806, K³ossowski”); *Specification-tableaux Stanislas 
Auguste 1799-1806 („910 Portrait de Francois I, Lucas 
Cranach”); *Inw. Pa³acu B³êkitnego 1833, poz. 19; 

*Spis obrazów Pa³ac B³êkitny 1939, s. 3; *Inw. Pa³acu 
B³êkitnego 1939, s. 1 (jako Clouet).

Literatura: Mañkowski 1932, s. 58, 154, 313, nr 910; 
Bia³ostocki 1952, s. 24; Bia³ostocki, Walicki 1955, s. 24, 
488, nr 137; Bia³ostocki 1957, s. 226; Bia³ostocki 1960, 
nr 16; Marconi 1965; Kat. MNW 1967, nr 223; Sweeny 
1972, s. 23 i n.; Poznañ 1973, nr 7 (K. Secomska), s. 20; 
Kat. MNW 1979, nr 40 (J. Bia³ostocki); Marconi 1982, 
s. 187 i n.; Ryszkiewicz 1990a, s. 177; Paris 1991, s. 99 
(C. Scailliérez); Ajewski 1997, s. 105, przyp. 286 na s. 132; 
Hand 2004, nr 85.1 (b³êdnie jako w³asnoœæ MNW).

 D.J.
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w banku w Szwajcarii; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej 
(nr ks. darów ZMK-5945), od 1998 eksponowany 
w Galerii Lanckoroñskich.

ród³a: *Kat. gal. S.A. 1784, s. 87, nr 1795 („Antoine 
de Bourbon”); *Kat. gal. S..A. 1793, nr 1795 („Antoine de 
Bourbon roi de Navarre”); *Brulion kat. gal. S.A. przed 
1795, nr 1795; *Kat. gal. S.A. 1795, nr 1795 (dopiski 
„Sa Maj. le garde selon Ses ordres donné à Grodno 1795” 
i „acheté par le Comte Casimir Rzewuski le 7 8bre 1815”); 
*Tableaux 1795, k. 333; *Inv. des 13 caisses 1796, k. 55v; 
*Inw. S.A. 1799, s. 413; *Notte £azienki-Blacha 1806, 
k. 107; *Spécification £azienki 1808-1815, s. 3; *Notte 
Rzewuski 2 paŸdziernika 1815; *Spécification Rzewuski 

7 paŸdziernika 1815; *Wydanie obrazów z £azienek 
10 paŸdziernika 1815; *Lista K³ossowskiego 1815; 
*Wypis sprzedanych obrazów 1815 („8bris 7 
W Rzewuski 1795”). 

Literatura: Palais Lanckoroñski 1903, s. 6 (jako F. Clouet); 
Thieme, Becker, t. 7, 1912 (L. Dimier), s. 422; Dimier 
1925, s. 70; Dimier, t. 2, 1926, nr 244; Chwalewik, t. 2. 
1927, s. 453 (jako Clouet); Mañkowski 1932, nr 1795 
i s. 52, 110, 157; Grabowska 1953, s. 114-115; Warszawa 
1995, nr I.5 (D. Juszczak, H. Ma³achowicz); Juszczak, 
Ma³achowicz 1995, nr 3; Dubois de Groër 1996, nr 54; 
Juszczak, Ma³achowicz 1998, nr 4; Dijon 2004, nr 43 
(H. Ma³achowicz). H.M.

ZKW/3912



 

de Cort

Hendrik Frans de CORT
Hendrik Frans de Cort (Antwerpia 1742-1810 Londyn), flamandzki malarz pejza¿y i widoków miejskich; dzia³a³ 
w Antwerpii, 1779 w Pary¿u nadworny malarz ksiêcia Condé, od 1790 na sta³e w Londynie.

 112 Widok Lier
nr inw. ZKW/3911
blacha miedziana, 29,9x39,2 cm
sygnowany u do³u po prawej: Henri De Cort /A ANVERS 1774
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 1614

Jest to idealizowany widok Lier (franc. Lierre) – miasteczka le¿¹cego niedaleko Antwerpii. 
W stosunku do prawdziwej topografii malarz „poszerzy³” biegn¹c¹ przez Lier rzekê Nete, tak ¿e 
budowle miasta zdaj¹ siê przegl¹daæ w wodach jeziora lub morza. Nie uda³o nam siê zidenty-
fikowaæ budynków widocznych na pierwszym planie obrazu – nie zachowa³y siê w tym kszta³cie 
lub mo¿e s¹ wytworem fantazji malarza. Wiernie oddana zosta³a natomiast widoczna w g³êbi 
wie¿a i sylwetka koœcio³a œw. Gummara; w oddali widaæ tak¿e smuk³¹ iglicê ratusza Lier.

Obraz trafi³ do galerii Stanis³awa Augusta najpewniej po 1783 (nie figuruje w: *Kat. gal. 
S.A. 1783), a przed 1784, kiedy pierwszy raz pojawia siê w Ÿród³ach (� ni¿ej: ród³a). W ka-
talogach galerii Stanis³awa Augusta i innych stanis³awowskich archiwaliach nazwisko malarza 
odnotowywane by³o z b³êdem: „Henri de Korb”.

Na pocztówce z serii z reprodukcjami obrazów z wiedeñskiego pa³acu Lanckoroñskich, 
wydawanych od 1902, podpis „Verheyde” (Arch. ZK, AL, R XIX/23,45).

ZKW/3911



 

Cranach Starszy

Lucas CRANACH Starszy
Lucas Cranach St. (Kronach 1472-1553 Weimar), malarz niemiecki; nadworny malarz ksi¹¿¹t saskich w Witten-
berdze, od 1550 dzia³a³ w Augsburgu, tak¿e w Innsbrucku i Weimarze. Malowa³ portrety, sceny mitologiczne 
i biblijne, obrazy religijne, tak¿e dla koœcio³ów katolickich; kierowa³ du¿ym warsztatem.

 113 Adam i Ewa
nr inw. ZKW/2085
deska lipowa, 17x27 cm (obraz uciêty; wzd³u¿ dolnej krawêdzi doklejona wtórna listwa wyso-
koœci 1 cm)

Rdz 3, 1-7
Temat pierwszych rodziców by³ bardzo czêsto podejmowany przez Cranacha. Taka re-

dakcja jak w ZKW/2085 – postaci ustawione symetrycznie po obu stronach drzewa wiado-
moœci dobrego i z³ego – inspirowana jest miedziorytem Albrechta Dürera z 1504 (Anzelew-
sky 1991, s. 79).

Wysoka klasa malarska, finezyjny sposób malowania w³osów, delikatny modelunek twa-
rzy, charakterystyczny dla Cranacha przygotowawczy rysunek wykonany na podobraziu 
gêsim piórem, widoczny pod laserunkami karnacji w partii barku i obojczyka Adama oraz 
na ramieniu i twarzy Ewy, pozwalaj¹ widzieæ w obrazie autorskie, nie warsztatowe dzie³o 
(por. I. Sander, I. Ritschel w: Kronach 1994, s. 186 i n.). Nieco gorzej malowany jest jedynie 
pieñ drzewa – w tej partii obrazu mo¿na siê domyœlaæ udzia³u pracowni. Obraz uciêty jest 
w 3/4 wysokoœci, jego pierwotna wysokoœæ wynosi³a prawdopodobnie ok. 35 cm (dendro-
chronologia – T. Wa¿ny, 19.08.1994; lipa; dolna krawêdŸ deski bez warstwy malarskiej).

Kompozycja i uk³ad postaci, typy fizjonomiczne, sposób modelowania p³askich sylwetek 
odcinaj¹cych siê wyraŸnym konturem od t³a ka¿¹ datowaæ ZKW/2085 na 2. po³. lat 20. XVI w. 
Ewa opiera rêkê na ga³êzi drzewa gestem, który najwczeœniej pojawia siê w rysunku Cra-
nacha z 1525 w zbiorach Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen w DreŸnie 

Historia: przed 1784 galeria Stanis³awa Augusta (nr 1614); 
1788 notowany w pa³acu w £azienkach, w gabinecie na 
piêtrze; 1795 notowany w gabinecie ko³o Sali Salomona; 
1798 w³asnoœæ ksiêcia Józefa Poniatowskiego; 1799 
notowany w pa³acu Myœlewice, w Sypialni;
1808 przeniesiony do magazynu w Bibliotece Królewskiej; 
1813 w³asnoœæ Marii Teresy Tyszkiewiczowej, pozostawa³ 
w magazynie w Bibliotece Królewskiej; 7 paŸdziernika 1815 
kupiony przez Kazimierza Rzewuskiego, zapewne 
1815-1816 wywieziony przez niego do Wiednia; 
1820 w³asnoœæ jego córki, Ludwiki, zamê¿nej z Antonim 
Lanckoroñskim; w³asnoœæ ich syna, Kazimierza; w³asnoœæ 
jego syna, Karola, miêdzy 1896 a 1901 umieszczony 
w pa³acu przy Jacquingasse 18 w Wiedniu, Sala 
Holenderska; 1933 w³asnoœæ dzieci Karola: Antoniego, 
Adelajdy i Karoliny Lanckoroñskich; miêdzy 
20 paŸdziernika a 7 listopada 1939 przejêty przez gestapo, 
pozostawa³ w pa³acu przy Jacquingasse; w maju 1943 
wywieziony przez Niemców, zdeponowany w Steyesbergu; 
przejêty przez armiê amerykañsk¹ i 1946 zdeponowany 
w Ebenzweier lub Salzburgu; 1947 odzyskany przez 
Antoniego Lanckoroñskiego, zdeponowany w zamku 
Hohenems k. Vaduz w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany 

w banku w Szwajcarii; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej 
(nr ks. darów ZMK-5944), od 1998 eksponowany 
w Galerii Lanckoroñskich.

ród³a: *Kat. gal. S.A. 1784, s. 50, nr 1641 („Henri de 
Korb”, „Paysage flamand, vue d’ eau, un ville à droite, 
tableau délicatement peint”); *Inw. £azienek 1788, s. 37 
(„Lanszaft Flamanski, przez Henryka de Corb na drzewie 
[sic!] malowany 1614”); *Brulion kat. gal. S.A. przed 1795, 
nr 1614; *Kat. gal. S.A. 1795, nr 1614 („Henri de Corb”, 
„Vüe des environs de Lierre, sur bois”); *Inw. S.A. 1799, 
s. 403; *Tableaux Bibliothèque 1808, k. 33; *Tableaux 
Bibliothèque 1808, k. 33; *Spécification Blacha 1809 
(„no d’après inventaire 1614, no blanc 211…”); 
*Spécification Rzewuski 7 paŸdziernika 1815 („1614 Vue 
des environs de Lierre... ten ostatni numer [1614] jako 
i numer 124 id¹ w zamianê nru 986 któren z przyczyny 
popsucia zostaje oddanym”); *Wypis sprzedanych obrazów 
1815, k. 225; *Lista A. L. 1939, nr 179; *Lista HTO 1942, 
nr 872.

Literatura: Palais Lanckoroñski 1903, s. 11; Mañkowski 
1932, nr 1614 i s. 55, 157; Warszawa 1995, nr I.6; 
Juszczak, Ma³achowicz 1995, nr 4; Juszczak, Ma³achowicz 
1998, nr 5. D.J.
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(Berlin 1937, nr 178), a nastêpnie w obrazie z 1526 w Courtauld Institute of Art Gallery 
w Londynie, czêœciowo na tym rysunku opartym (deska dêbowa, 117x80 cm; Friedländer, 
Rosenberg 1979, nr 191). Uk³ad postaci i gesty r¹k w naszym obrazie s¹ niemal identyczne jak 
w obrazie w Courtauld; znajdujemy w nim tak¿e bardzo blisk¹ analogiê dla fizjonomii Adama 
i Ewy. Fizjonomie takie jak w ZKW/2085 pojawiaj¹ siê w obrazach z 2. po³. lat 20. i pocz¹tku 
lat 30. (twarz Ewy: obraz z 1528 w Detroit Institute of Arts, Michigan, obraz z 1533 w Gemäl-
degalerie w Berlinie, zob. Friedländer, Rosenberg 1979, nr 192, 193; twarz Adama: obraz 
z 1528 w Uffizi, obraz z 1531 w Gemäldegalerie w Berlinie, zob. Friedländer, Rosenberg 1979, 
nr 194, Kat. Berlin-Dahlem 1975, s. 116). Za tym, by nie przesuwaæ datowania na 4. dekadê 
stulecia, przemawia t³o: ciemne, neutralne t³a stosowane by³y przez Cranacha w realizacjach 
tego tematu do koñca 3. dekady XVI w.

Cranach malowa³ na deskach z ró¿nych rodzajów drewna: dêbu, drzew iglastych, czerwone-
go buku, topoli i lipy. Desek lipowych u¿ywa³ przez ca³y okres swej dzia³alnoœci (zob. P. Klein 
w: Kronach 1994, s. 194-200).

Historia: 1986 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie, 
od 1993 eksponowany w £o¿nicy.

Literatura: Kielce 1996, poz. 11 (D. Juszczak; b³êdnie, 
wbrew intencjom autorki has³a, okreœlony przez redakcjê 
jako dzie³o warsztatu Cranacha). D.J.
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pracownia Davida

pracownia Jacques’a-Louisa DAVIDA wed³ug Jeana Marca Nattiera
Jacques-Louis David (Pary¿ 1748-1825 Bruksela), malarz francuski, twórca i g³ówny przedstawiciel klasycyzmu 
w malarstwie; dzia³a³ w Pary¿u, nadworny malarz Napoleona I. Malowa³ obrazy historyczne i portrety; kierowa³ 
wielk¹ pracowni¹.

Jean Marc Nattier �  zob. s. 364

 114 Portret ksiê¿nej Orleañskiej
nr inw. ZKW/3442
p³ótno, 64x53 cm (owal)
u do³u po prawej bia³y numer spisu z 1809: 520

Luiza-Henrietta (1726-1759), ksiê¿niczka de Bourbon-Conti, 1743 ¿ona Ludwika Filipa, ksiêcia Chartres, od 1752 
ksiêcia d’Orléans.

Bia³a suknia, feston bia³ych i ró¿owych peonii, b³êkitnych chabrów, czerwonych maków.
Zmniejszona do popiersia kopia portretu ksiê¿nej Orleañskiej jako Hebe, namalowanego 

przez Nattiera w 1744 (sygnowany i datowany), wystawionego w 1745 na Salonie, obecnie 
w Nationalmuseum w Sztokholmie (nr inw. NM 1186, 131x105 cm; zob. Salmon 1999, s. 249).

Jest to jeden z cyklu piêædziesiêciu oœmiu portretów s³awnych osobistoœci francuskich 
z czasów Ludwika XIV i Ludwika XV – wœród nich jedenaœcie wizerunków kobiecych – zamó-
wionych przez Stanis³awa Augusta w Pary¿u w koñcu 1789, w warsztacie Davida, za poœred-
nictwem królewskiego agenta, Filippa Mazzeiego. Oprócz ZKW/3442 znanych jest dziœ jeszcze 
piêæ innych portretów z tej serii; przechowywane s¹ one w petersburskim Ermita¿u (portrety 
J. Turgota, G. L. Buffona, J.-J. Rousseau, Helwecjusza, Woltera, ok. 63x53 cm, nr inw. G.E 8376-78, 
8384-8385; zob. Babin 2000, s. 168 i n.). Historiê tego zamówienia zrekonstruowaæ mo¿na 
dziêki korespondencji pomiêdzy Mazzeim a Stanis³awem Augustem, trwaj¹cej od grudnia 1789 
do wiosny 1791, opublikowanej przez M. Marchione (Marchione 1984; zob. te¿ Babin 2000; 
Manikowska 2007, s. 78, 105).

Listê osobistoœci, których portrety mia³y wchodziæ w sk³ad cyklu, sporz¹dzi³ Stanis³aw 
August, bior¹c pod uwagê sugestie Mazzeiego. Portrety mia³y byæ kopiowane z orygina³ów, 
których wyszukania podj¹³ siê David. Monarcha okreœli³ ich formaty (portrety kobiece owal-
ne, mêskie prostok¹tne) i charakter ujêcia, zastrzegaj¹c, ¿e maj¹ to byæ „g³owy” z fragmen-
tem popiersia na tyle du¿ym, by mo¿na by³o ukazaæ elementy kostiumu typowego dla danej 
epoki (list do Mazzeiego z 3 marca 1790, zob. Marchione 1984, s. 291). Wed³ug umowy 
z Davidem (i propozycji samego malarza) portrety mieli kopiowaæ jego najlepsi uczniowie, 
a ka¿dy z obrazów mia³ byæ osobiœcie korygowany i poprawiany przez mistrza (Marchione 
1984, s. 240). Cztery portrety zosta³y zamówione – zanim Mazzei rozpocz¹³ negocjacje 
z Davidem – u Anny Rajeckiej, wówczas ju¿ zamê¿nej z Gault de Saint Germain, która 
zgodzi³a siê na ewentualne korekty swych prac przez francuskiego mistrza (artystka wyko-
na³a ostatecznie cztery portrety kobiece wskazane jej przez Davida; w koñcu lipca 1790 nie 
by³y one jeszcze gotowe, na co skar¿y³ siê Mazzei w liœcie do Stanis³awa Augusta; zob. 
Marchione 1984, s. 238, 269, 347, 359). Wiadomo, ¿e w maju 1790 prace nad seri¹ 
w warsztacie Davida by³y ju¿ zaawansowane, a w koñcu lipca pierwsza partia portretów 
prawie ukoñczona (zob. Marchione 1984, s. 354, 371). 26 wrzeœnia tego¿ roku do Polski zo-
sta³a wys³ana przez Strasburg skrzynia z trzydziestoma szeœcioma portretami. Wœród nich, jak 
to wynika ze spisu zawartoœci skrzyni, do³¹czonego do listu Mazzeiego do Stanis³awa Augusta 
z 27 wrzeœnia 1790 (zob. Marchione 1984, s. 435-436), oprócz trzydziestu portretów re-
tuszowanych przez Davida („approvati e ritoccati da David”) znalaz³o siê szeœæ portretów 
przez niego odrzuconych („scarti”), za które nie ¿¹da³ zap³aty; portret ksiê¿nej Orleañskiej 
wymieniony jest w spisie jako jeden z szeœciu odrzuconych. Obrazy dotar³y do Polski 



 

pracownia Davida

w styczniu 1791. Monarcha by³ niezadowolony z rezultatu pracy Davida i jego pracowni; 
nie przekona³y go t³umaczenia mistrza, ¿e orygina³y, z których kopiowano portrety, by³y z³ej 
klasy. Mimo w¹tpliwoœci zdecydowa³ siê ostatecznie przyj¹æ drug¹ partiê dwudziestu piêciu 
zamówionych wizerunków, postanowi³ jednak zrezygnowaæ z trzeciej (zob. Marchione 1984, 
s. 495, 516).

Nie wiadomo, kiedy zosta³y przys³ane pozosta³e obrazy z cyklu, ostateczn¹ ich liczbê znamy 
z katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795 (*Kat. gal. S.A. 1795; Mañkowski 1932), gdzie pod 
numerem 2173 figuruje jedenaœcie portretów kobiecych, a pod numerem 2174 – czterdzieœci 
siedem portretów mêskich. Wœród tych pierwszych odnotowane s¹ dwa portrety ksiê¿nej Orle-
añskiej: „7. Duchesse d’Orleans” (to nasz egzemplarz, co wynika z analizy Ÿróde³) oraz: „8. La 

meme”. Jeden z nich musia³ byæ zatem wspo-
mnianym wy¿ej wizerunkiem „odrzuconym” 
przez Davida, drugi zaœ „zaaprobowanym”, 
lepszym egzemplarzem.

ZKW/3442 – to egzemplarz „odrzuco-
ny”, przys³any z pierwsz¹ parti¹ portretów 
w styczniu 1791, o czym œwiadczy jego 
odwrocie. Na odwrociach „zaaprobowa-
nych”, retuszowanych przez Davida portre-
tów umieszczone by³y bowiem napisy 
z nazwiskami osób portretowanych i nazwi-
skami autorów poszczególnych kopii (list 
Mazzeiego z 27 wrzeœnia 1790: „Ad ognu-
no dei 30 Rittratti, approvati da David, vi 
e dietro il nome della persona che rappre-
senta, e quello dell’Allievo che lo a fatto, 
colla data”; cyt. za: Marchione 1984, s. 434-
-435, zob. te¿ s. 410, 462); napisy takie, 
wykonane czarn¹ farb¹, znajdujemy na 
odwrociach p³ócien piêciu portretów z serii 
przechowywanych w Ermita¿u (np. na por-
trecie Woltera: Voltaire par Gautherot Eléve 

de David, 1790; zob. Babin 2000, repr. na s. 162-164). Wiadomo natomiast, ¿e na „nieza-
aprobowanych” portretach nazwisk kopistów nie by³o (w cytowanym wy¿ej spisie zawartoœci 
skrzyni okreœlone jako: „6 scarti senza nome”). Na odwrocie ZKW/3442 nie ma nazwiska 
kopisty; na oryginalnym blejtramie zachowa³a siê jedynie karteczka z nazwiskiem por-
tretowanej. Obraz skrytykowany zosta³ przez Stanis³awa Augusta w liœcie do Mazzeiego 
z 22 stycznia 1791 (Marchione 1984, s. 495), monarcha stwierdzi³, ¿e portret nie oddaje 
w sposób w³aœciwy urody ksiê¿nej Orleañskiej, któr¹ mia³ niegdyœ okazjê osobiœcie poznaæ. 
Seria zawis³a w Belwederze, gdzie król umieszcza³ obrazy gorszej klasy, niezas³uguj¹ce na 
presti¿ow¹ lokalizacjê w pa³acu ³azienkowskim czy Zamku Królewskim.

Historia: 1791 przys³any z Pary¿a do Warszawy, 
galeria Stanis³awa Augusta (nr 2173); od 1795 notowany 
w Belwederze; 1798 w³asnoœæ ksiêcia Józefa 
Poniatowskiego; w kwietniu 1808 przeniesiony do 
magazynu w Bibliotece Królewskiej; 1813 w³asnoœæ Marii 
Teresy Tyszkiewiczowej, pozostawa³ w Bibliotece 
Królewskiej; 27 paŸdziernika 1821 sprzedany Antonio 
Fusiemu; 1821/1822 wywieziony przez niego do Rosji; 
kolekcja Stanis³awa Krosnowskiego w Petersburgu; 1922 
przywieziony do Warszawy, od listopada w ZK, fundacja 

Krosnowskich przy Zbiorach Pañstwowych RP (nr inw. 155); 
1923 wypakowany ze skrzyni (nr inw. Dzia³u Krosnowskich 
155); 1927 w apartamencie prezydenta J. Moœcickiego; po 
17 wrzeœnia 1939 ewakuowany do MNW (nr MN/Z 140); 
zaginiony; 1970 pozyskany przez MNW z r¹k prywatnych 
(nr inw. 233365); 1984 depozyt MNW w ZK; 1993 w³asnoœæ ZK.

ród³a: *Spis zawartoœci skrzyni 27 wrzeœnia 1790 
(„6 [ritratti] scarti senza nome cioe: ... La duchessa 
d’Orleans”); *Kat. gal. S.A. 1793, nr 2173; *Brulion 
kat. gal. S.A. przed 1795, nr 2173 („Onze portraits ovales 
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Decker

Cornelis DECKER
Cornelis Decker (miejsce ur. nieustalone, przed 1620-1678 Haarlem), malarz holenderski czynny  w Haarle-
mie. Malowa³ pejza¿e z wiejskimi zabudowaniami, czêsto pod wp³ywem Meidnerta Hobbemy, oraz wnêtrza 
cha³up i warsztatów.

 115 Krajobraz z m³ynem
nr inw. ZKW/3926
p³ótno, 100,5x89,3 cm
u do³u po lewej wtórna sygnatura: Hobbema

Poprzednio, zgodnie z sygnatur¹, uznawany za dzie³o Meidnerta Hobbemy. Przypisany Decke-
rowi przez F. Schuberta-Solderna (1918), ma wszelkie cechy dzie³ tego malarza. Tematem 
obrazów Deckera by³y bardzo czêsto takie jak w ZKW/3926, ukazane w bliskim planie, ukryte 
wœród drzew, zniszczone, jakby opuszczone wiejskie zabudowania. Typowy dla jego stylu jest 
sposób oddania faktury krusz¹cych siê ceglanych œcian, a tak¿e p³otów skleconych z nierów-
nych, chropawych desek, wreszcie „romantyczny”, ekspresyjny nastrój ca³oœci. Wtórna sygna-
tura le¿y pod warstwami starych werniksów; pochodzi najpewniej z 2. po³. XVIII w., kiedy za-
czêto szczególnie ceniæ obrazy Hobbemy, co znalaz³o odbicie we wzroœcie cen jego prac. 
Znanych jest jeszcze co najmniej kilka obrazów Deckera nosz¹cych fa³szywe sygnatury Hobbe-
my (por. Broulhiet 1938, s. 18).

Obraz kupiony zosta³ przez Karola Lanckoroñskiego najprawdopodobniej po 1903, nie 
zosta³ bowiem przez niego odnotowany w przewodniku po jego wiedeñskim pa³acu przy 
Jacquingasse 18 (Palais Lanckoroñski 1903); widoczny jest natomiast na zdjêciu wnêtrza Sali 
Holenderskiej pa³acu, wydanym w formie pocztówki (Arch. ZK, AL, sygn. R XIX/23,17): wisia³ 
pomiêdzy dwoma obrazami Rembrandta, obecnie w zbiorach ZK (� nr kat. 262, 263).

Historia: po 1903 (?) kupiony przez Karola 

Lanckoroñskiego, kolekcja Lanckoroñskich 

w Wiedniu, pa³ac przy Jacquingasse 18 (Sala 

Holenderska); 1933 w³asnoœæ jego dzieci: Antoniego, 

Adelajdy i Karoliny Lanckoroñskich; latem (?) 1939 

przewieziony przez Antoniego Lanckoroñskiego 

do zamku Immendorf; paŸdziernik 1939 ponownie 

w Wiedniu; miêdzy 20 paŸdziernika a 7 listopada 1939 

przejêty przez gestapo, pozostawa³ nadal w pa³acu przy 

Jacquingasse; luty 1943 wytypowany przez Willego 

Drosta, dyrektora Stadtmuseum w Gdañsku, do przejêcia 

przez to muzeum; w maju 1943 wywieziony przez 

Niemców, zdeponowany w Steyersbergu; 
1947 odzyskany przez Antoniego Lanckoroñskiego, 
zdeponowany w zamku Hohenems k. Vaduz 
w Vorarlbergu; 1950 zdeponoway w banku w Szwajcarii; 
nastêpnie przechowywany w mieszkaniu prywatnym 
we Fryburgu; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej 
(nr ks. darów ZMK-5927), od 1998 eksponowany 
w Galerii Lanckoroñskich.

ród³a: *Lista A.L. 1939, nr 264; *Lista Immendorf 
21 paŸdziernika 1939 (skrzynia 1, nr 3: „Decker, 
Landschaft”); *Lista HTO 1942, nr 872; *List Drosta 
25 lutego 1943 („Decker, Hollandische Landschaft, 872”).

savoir... 7. Duchesse d’Orleans“); *Kat. gal. S.A. 1795, 
nr 2173; *Inw. S.A. 1799, s. 452 („No 2173 Portrety 
Damow... 7 Duchesse d’Orleans“); *Spécification 
Belvedere-Blacha 1808, k. 4; *Tableaux Bibliothèque 
1808, k. 41; *Spécification Blacha 1809, s. 27 
(„No d’apres inventaire 2173”, „Nos blancs… 520... 
7. Duchesse d’Orleans”); *Inw. sukcesji po S.A. 1819, 
nr 2173; *Notte-Collection de Roi 1820, k. 23; 
*Catalogue Comtesse Tyszkiewicz 1821, s. 8 („2173, 
Portraits des differents Principesses, Duchesse et dames 
de France”); *Inw. Dzia³u Krosnowskich po 1922, nr 155; 
*Prot. Krosnowscy 1923, s. 157 (otwarcie skrzyni 

3 marca 1923, prot. nr 74); *Inw. Dzia³u Krosnowskich 
1937, nr 155 („Artysta nieznany, Portret ks. Orleañskiej”); 
*Spis Batowskiego 1939/1940, poz. 140 („portret ksiê¿nej 
orleañskiej nieznanego malarza”).

Literatura: Mañkowski 1932, nr 2173; Dijon 2004, il. 7 
na s. 40 (E. Manikowska; jako: Rajecka, pracownia 
Davida); Manikowska 2007, s. 78, 105.

 D.J.



 

Literatura: Schubert-Soldern 1918, s. 48; Warszawa 1995, 
nr I. 7 (D. Juszczak, H. Ma³achowicz); Juszczak, 
Ma³achowicz 1995, nr 5; Klessmann 1995, s. 2253; 

Juszczak, Ma³achowicz 1998, nr 6; Winiewicz-Wolska 
2003, s. 33, 40, 43.
 D.J.
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Georges DESMARÉES
Georges Desmarées (Gimo, Upland 1697-1776 Monachium), urodzony w Szwecji portrecista pochodzenia fran-
cuskiego; ok. 1700-1724 czynny w Sztokholmie, nastêpnie m.in. w Amsterdamie, Norymberdze, Wenecji, Rzymie, 
Augsburgu, 1730 w Monachium, malarz nadworny elektora bawarskiego Karola Albrechta; po 1754 
w s³u¿bie elektora Maksymiliana III Józefa.

 116 Portret Klemensa Franciszka a Paolo
nr inw. ZKW/1669
p³ótno, 85x68,5 cm

Klemens Franciszek a Paolo (1722-1770) z dynastii Wittelsbachów, brat stryjeczny elektora bawarskiego Maksy-
miliana III Józefa.

Szmelcowana zbroja, jasnoczerwony p³aszcz podbity gronostajowym futrem; na szyi na czer-
wonej wstêdze klejnot Orderu Z³otego Runa (nadany 1749); przez pierœ wstêga bawarskiego 
Orderu œw. Jerzego, b³êkitna z bia³ymi paskami, gwiazda tego orderu na p³aszczu.

Portret namalowany ok. 1760, uchodzi³ poprzednio za wizerunek elektora Maksymiliana III 
Józefa. W rzeczywistoœci jest to portret bardzo podobnego do Maksymiliana jego stryjecznego 
brata, Klemensa Franciszka. Charakterystyka twarzy, szczegó³y stroju i upozowanie s¹ niemal 
identyczne, jak na wykonanej przez Desmaréesa miniaturze z wizerunkiem Klemensa Fran-
ciszka (Gripsholm, nr inw. NMGrh 1794; Hernmarck 1933, nr F. 3, s. 222, tabl. LV; Olausson, 

Desmarées

ZKW/1669



 

Duchâteau

Sjöholm 2001, t. 1, s. 179), malowanej wed³ug portretu en pied (Lustheim k. Schleissheim; 
Hernmarck 1933, nr B. 16, s. 182). Mimo podobieñstwa obu modeli malowane przez De-
smaréesa portrety Maksymiliana III i Klemensa Franciszka wyraŸnie ró¿ni¹ siê charakterysty-
k¹ twarzy; zob. portret konny elektora z 1758 w zamku Schleissheim (nr inw. 3377; Hernmarck 
1933, nr 122) i jego liczne autorskie wersje zredukowane do popiersia lub pó³postaci.

Jean-François DUCHÂTEAU
Jean-François Duchâteau (miejsce ur. nieustalone, ok. 1750-po 1796 miejsce œmierci nieustalone), malarz fran-
cuski czynny w Stambule i zwi¹zany ze œrodowiskiem dyplomatycznym.

 117 Portret Antoniego £ukasza Crutty
nr inw. ZKW/721
p³ótno, 28,7x20,9 cm
sygnowany u do³u po lewej: Duchâteau/ Pinxit/ 1779 (ostatnia cyfra s³abo czytelna)

Antoni £ukasz Crutta (1727-1812), urodzony na Cyprze syn Albañczyka i W³oszki, urzêdnik i t³umacz w konsu-
lacie weneckim w Larnace,  t³umacz jêzyków orientalnych w s³u¿bie Stanis³awa Augusta od 1765.

Ko³pak z ciemnego futra, kaftan ceglastoczerwony obszyty bia³ym futrem, b³êkitna do³ama, pas 
oran¿owy z zielonym. Strój turecki bêd¹cy ubiorem dragomanów (t³umaczy) ambasad euro-
pejskich przy Porcie Otomañskiej, znany z opisów i wizerunków innych przedstawicieli tej 
profesji (por. Boppe-Vigne 1995, s. 264). Nie mo¿na okreœliæ go mianem uniformu, lecz podo-
bieñstwo ubiorów w wizerunkach t³umaczy jêzyków orientalnych z koñca XVIII i pocz¹tku XIX 
w. pozwala przypuszczaæ, ¿e zwyczajowo ubierali siê oni w podobny sposób. Wyró¿niaj¹cym 
elementem tego stroju by³ wysoki futrzany ko³pak. W prawej d³oni karta ze s³abo czytelnym 
napisem w alfabecie arabskim (wg sugestii T. Majdy treœæ mo¿na odczytaæ jako „t³umacz tu-
reckiego i arabskiego”).

Pendant do portretu Marii Catziflis (� nr kat. 118).
Portrety przypisywane poprzednio Christophe’owi Duchâteau, malarzowi czynnemu 

w Nantes ok. 1780; atrybucja oparta by³a tylko na prawdopodobieñstwie chronologicznym 
i na fakcie, ¿e dotychczas notowany by³ tylko jeden malarz o tym nazwisku. B³êdnie odczyty-
wano datê na obrazie jako 1775, a jej zbie¿noœæ z dat¹ nobilitacji Crutty (w uznaniu zas³ug 
dyplomatycznych polski Sejm w 1775 przyzna³ Crutcie indygenat, potwierdzaj¹c albañski herb 
rodu; Gawecki 1978, s. 13) przyjêto za dowód, ¿e para portretów powsta³a w³aœnie z tej okazji. 
Ustalenia Boppe-Vigne wskazuj¹ jednak, ¿e portrety powsta³y w Stambule, a ich autor malowa³ 
równie¿ portrety innych dragomanów, o czym œwiadczy portret Piotra Jamjoglou, t³umacza 
w s³u¿bie króla szwedzkiego, pracuj¹cego w Konstantynopolu w 1787 (kolekcja prywatna, 
p³., 80x60 cm, tak¿e w parze z portretem ¿ony; Boppe-Vigne 1995, s. 267).

Historia: 1976 zakup MNW dla ZK od Andrzeja 
Ciechanowieckiego z Londynu, przechowywany w MNW 
(nr inw. 7283 Tc/76); 1982 depozyt MNW w ZK; 1984 
w³asnoœæ ZK, od 1994 eksponowany w korytarzu przy Sali 
Canaletta.

Literatura: Lorentz 1986, s. 156 (jako Maksymilian III 
Józef).

 H.M.



 

Duchâteau

ZKW/722

 118 Portret Marii Catziflis de Christophori Cruttowej
nr inw. ZKW/722
p³ótno, 28,8x20,8 cm

Maria Catziflis de Christophori (zm. 1775), ¿ona Antoniego £ukasza Crutty.

Turecki strój domowy zwany entari – ¿ó³to-bia³y, wysoko upiêty turban z³oto-zielony (podobny 
do nakryæ g³owy zw. hotoz, noszonych w Stambule w XVIII w.).

Pendant do portretu Antoniego Crutty (� nr kat. 117).
Portretowana, pochodz¹ca jakoby z arystokratycznego rodu greckiego Paleologów osiad³e-

go w Konstantynopolu (Reychman 1961, s. 95; Gawecki 1978, s. 16-17), przyby³a do Polski 
wraz z mê¿em, Antonim £ukaszem Crutt¹, w 1765.

Historia: przed II wojn¹ œwiatow¹ w³asnoœæ Boles³awa 
Józefa Gaweckiego; 1973 jego dar dla ZK, 
przechowywane w MNW (nr inw. 3486 Tc/73, 3487 Tc/73); 
1982 w ZK, od 1984 eksponowane w Garderobie Króla.

Literatura: Gawecki 1978, s. 13-15 i przyp. 7 na s. 38; 
Lorentz 1986, s. 101; Boppe-Vigne 1995, s. 267; 
Stambu³/Warszawa 1999-2000, nr 136 i 137 
(H. Ma³achowicz). H.M.

ZKW/721



 

naœladowca Dugheta

naœladowca Gasparda DUGHETA
Gaspard Dughet (Rzym 1615-1675 Rzym), malarz w³oski; uczeñ Nicolasa Poussina, dzia³a³ w Rzymie i jego oko-
licach. Jeden z najwa¿niejszych pejza¿ystów rzymskich swego czasu, malowa³ obrazy sztalugowe i freski, praco-
wa³ m.in. dla Innocentego X i rodziny Colonna.

 119 Krajobraz
nr inw. ZKW/2193
p³ótno, 43,3x34,3 cm

Obraz utrzymany w typie pejza¿y Dugheta 
z lat 40. i 50. XVII w., z charakterystycznym 
dla niektórych jego kompozycji pionowym 
formatem i motywem jasnego, srebrzystego 
pnia drzewa; jest najprawdopodobniej dzie-
³em osiemnastowiecznego naœladowcy, byæ 
mo¿e w³oskiego. Obrazy Dugheta by³y nie-
zwykle poszukiwane przez osiemnastowiecz-
nych kolekcjonerów, a utrzymane w jego 
manierze pejza¿e powstawa³y a¿ po po³owê 
XVIII stulecia.

Historia: 1987 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie, od 
1991 eksponowany w Pokoju Zielonym.

Literatura: niepublikowany. D.J.

pracownia Antona van DYCKA (?)
Anton van Dyck (Antwerpia 1599-1641 Londyn), malarz flamandzki; uczeñ i wspó³pracownik Rubensa, dzia³a³ 
w Antwerpii, 1621-1627 we W³oszech (g³ównie w Genui), 1630 na dworze hiszpañskim w Brukseli, od 1632 
w Londynie, nadworny malarz Karola I. Malowa³ portrety, a tak¿e sceny historyczne, religijne i mitologiczne.

 120 Portret Karola I
nr inw. ZKW/2277
p³ótno, 70,5x57,5 cm

Karol I (1600-1649) z dynastii Stuartów, król Anglii, Szkocji i Irlandii od 1625.

Strój orderowy Orderu Podwi¹zki: czarna peleryna z naszyt¹ gwiazd¹ z Krzy¿em œw. Jerze-
go, na szyi na b³êkitnej wstêdze medalion orderowy. Taki strój i forma gwiazdy i medalio-
nu – tzw. Lesser George – zaczê³y obowi¹zywaæ krótko po koronacji Karola I (por. Brown 
1982, s. 173).

ZKW/2193



 

pracownia van Dycka (?)

ZKW/2277

Zredukowana do popiersia kopia popularnego portretu Karola I, datowanego 1637, prze-
chowywanego w Gemäldegalerie Alte Meister w DreŸnie (nr inw. 1038, p³., 123x96,5 cm, na 
licu data i cyfra królewska; Larsen 1988, t. 2, nr 788, oraz inni autorzy niew³aœciwie odczytuj¹ 
datê jako „1632”; na temat w³aœciwego datowania zob. Millar 2000, s. 238), ukazuj¹cego kró-
la w ujêciu do kolan, obok sto³u, na którym le¿¹ insygnia. Portret ten by³ ostatnim oficjalnym 
wizerunkiem Karola I pêdzla van Dycka; prócz egzemplarza drezdeñskiego, namalowanego 
dla elektora palatynatu, van Dyck wykona³ jego replikê dla Williama Murraya (obecnie w Ham 
House w Londynie); obie wersje wymienione s¹ w jego Memoire (w³asnorêczny spis prac ar-
tysty) z ok. 1638, zatytu³owane: „Le Roy vestu de noir”, wycenione odpowiednio na 30 i 26 
funtów (zob. Millar 2000, s. 239).

Istnieje bardzo wiele kopii tego portretu, w oryginalnym ujêciu b¹dŸ zredukowanych do 
popiersia (zob. O. Millar w: Barnes i in. 2004, nr IV.58). Wersja najbli¿sza ZKW/2277, o zbli¿o-
nych wymiarach, podobnej klasy, zapewne warsztatowa, znajduje siê w Maritime Museum 
w Londynie (nr inw. BHC 2607, p³., 67x53 cm). Dobry poziom, jaki prezentuje ZKW/2277, 
pozwala go uznaæ równie¿, ze znakiem zapytania, za dzie³o pracowni van Dycka.

Historia: 1988 zakup z r¹k prywatnych w Krakowie, 
od 1988 eksponowany w Sieni Ciemnej.

Literatura: niepublikowany.
 D.J.



 

wed³ug van Dycka

wed³ug Antona van DYCKA

 121 Karol I na polowaniu
nr inw. ZKW/274
p³ótno, 238,6x146 cm
u do³u po lewej napis: KING CHARLES Ist.

Karol I (1600-1649) z dynastii Stuartów, król Anglii, Szkocji i Irlandii od 1625.

ZKW/274



 

wed³ug van Dycka

Historia: kolekcja wicehrabiów Galway, Serlby Hall, 
Nottinghamshire; kupiony z ich spuœcizny przez Andrzeja 
Ciechanowieckiego z Londynu; 1980 jego dar dla ZK, 
przechowywany w MNW (nr ks. darów ZMK-1717, 
nr inw. 8830 Tc/80); 1981 w ZK, od 1989 eksponowany 
w Galerii Królewiczowskiej.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

Srebrzystobia³y at³asowy kaftan i czerwone spodnie; b³êkitna wstêga Orderu Podwi¹zki widocz-
na spod kaftana, gwiazda tego orderu na czerwonym p³aszczu trzymanym przez pazia.

Zmieniona czêœciowo w partii t³a, byæ mo¿e siedemnastowieczna, kopia s³ynnego portre-
tu, namalowanego przez van Dycka ok. 1636, sprzedanego w 1775 przez pani¹ Du Barry 
Ludwikowi XV, w zbiorach Luwru (nr inw. 1236, sygn., p³., 266x207 cm; Barnes i in. 2004, 
nr IV.50). W Memoire van Dycka spisanym ok. 1638 obraz odnotowany przez artystê jako „Le 
roi alla ciasse [sic!]” (Larsen 1988, t. 1, s. 119). Uznany za jeden z najpiêkniejszych portretów 
monarchy pêdzla van Dycka, ma charakter romantycznego, raczej prywatnego ni¿ oficjalne-
go wizerunku. Wielokrotnie kopiowany – w samym atelier van Dycka powsta³o ponad trzy-
dzieœci kopii (por. Bouchot-Saupique 1947, s. 70; Barnes i in. 2004, s. 468); w 1782 rycinê wg 
tego portretu wykona³ Robert Strange (Nagler, t. 17, 1847, nr 2).

W ZKW/274 brak postaci giermka, a tak¿e wierzchowca sk³aniaj¹cego ku ziemi g³owê, 
który to motyw, jako znany od staro¿ytnoœci symbol ho³du sk³adanego w³adcy, w pierwowzorze 
van Dycka pe³ni istotn¹ rolê dla symbolicznej wymowy obrazu (por. Brown 1982, s. 169). 
Pozosta³a jedynie postaæ ch³opca trzymaj¹cego królewski p³aszcz; zmieniony jest równie¿ widok 
w tle, w pierwowzorze van Dycka otwieraj¹cy siê na odleg³e morze z okrêtem: w naszym 
obrazie widoczna równina z sylwetkami budynków, malowana doœæ schematycznie. Obraz nie 
najwy¿szej klasy.

wed³ug Antona van DYCKA

 122 Portret Karola V na koniu
nr inw. ZKW/1413
p³ótno, 172x116 cm

Karol V (1500-1558) z dynastii Habsburgów, cesarz rzymsko-niemiecki 1519-1556.

Szmelcowana zbroja, czerwona szarfa; ³añcuch Orderu Z³otego Runa (nadany 1501).
Stosunkowo wierna, choæ gorszej klasy, kopia portretu ze zbiorów Uffizi (nr inw. 1439, 

p³., 191x123 cm), przez czêœæ badaczy uznawanego za dzie³o van Dycka z ok. 1621 (zob. Barnes 
i in. 2004, nr I.101), przez innych, jak E. Larsen, za dzie³o pracowni bez udzia³u autora (Larsen 
1988, t. 1, s. 219, t. 2, nr A 54), a nawet za pracê flamandzkiego malarza, bez zwi¹zku z van 
Dyckiem (Müller-Hofstede 1967, s. 81). Jednak opublikowane przez O. Millara studium do tego 
obrazu, bez w¹tpienia rêki van Dycka, przedstawiaj¹ce rumaka z siod³em (p³., 130x105,4 cm; 
kolekcja prywatna we Francji), przemawia za tym, ¿e i florencki obraz jest dzie³em mistrza, byæ 
mo¿e, jak sugeruje Millar, uzupe³nionym w partii t³a inn¹ rêk¹ (zob. Millar 2002, s. 163, przyp. 2). 
W Dulwich Picture Gallery w Londynie znajduje siê ponadto ma³y szkic olejny na papierze 
(47,6x43,6 cm) tak¿e przedstawiaj¹cy konia, zdaniem Millara równie¿ autorstwa van Dycka, 
nieco ró¿ni¹cy siê szczegó³ami i rozk³adem œwiate³ od du¿ego studium; co ciekawe – to temu 
w³aœnie szkicowi bardzo bliski jest koñ w ZKW/1413.



 

wed³ug van Dycka

Historia: w³asnoœæ rodziny Tarnowskich; 1939 depozyt 
Adama Tarnowskiego w MNW; 1945 w³¹czony do zbiorów 
MNW (nr inw. 182057); 1956 odziedziczony przez dzieci 
Adama Tarnowskiego – Jadwigê, Andrzeja i Zofiê Helenê; 
depozyt MNW na Wawelu (nr ks. dep. 16); od 1969 
depozyt MNW w Wilanowie; od 1981 depozyt MNW 
w ZK; odzyskany przez dawnych w³aœcicieli; 1984 zakup 

ZK z r¹k prywatnych w Warszawie, od 1984 eksponowany 
w Sieni Ciemnej.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

Ujêcie g³owy i korpusu postaci cesarza wzorowane jest na tzw. portrecie Karola V 
„ze wzniesionym mieczem”, którego orygina³, autorstwa Tycjana, nie zachowa³ siê i znany jest 
z wersji Rubensa, wielokrotnie kopiowanej, tak¿e w grafice (wersje i warianty tego ujêcia 
omawia Müller Hofstede 1967, s. 38-46).

ZKW/1413 jest najprawdopodobniej kopi¹ powsta³¹ w po³. XVII w.

ZKW/1413



 

wed³ug van Egmonta

wed³ug Justusa van EGMONTA
Justus van Egmont (Lejda 1601-1674 Antwerpia), malarz flamandzki; nadworny malarz Ludwika XIII i Ludwi-
ka XIV w Pary¿u. Portrecista francuskiej arystokracji, jeden z za³o¿ycieli Académie Royale w Pary¿u.

 123 Portret Ludwiki Marii
nr inw. ZKW/2283
p³ótno, 82x66 cm (owal)

Ludwika Maria (1611-1667), córka Karola I Gonzagi de Nevers, ksiêcia Mantui, 1646 ¿ona W³adys³awa IV Wazy, 
królowa polska, 1649 ¿ona Jana II Kazimierza.

Suknia z bia³osrebrzystego at³asu, tkanina 
przy dekolcie w kolorze piaskowym, czarne 
kokardy z klejnotami.

Siedemnastowieczna kopia zaginione-
go portretu pêdzla van Egmonta, znanego 
z powtórzeñ graficznych i malarskich. Naj-
wczeœniejszym graficznym powtórzeniem jest 
miedzioryt Willema Hondiusa, datowany 
1649 (Kat. BN, t. 3, 1992, nr 3051), co wy-
znacza terminus ante quem dla powstania 
domniemanego Egmontowskiego pierwo-
wzoru. Obraz van Egmonta powsta³ jednak 
najpewniej ok. 1645, w tym samym czasie, 
co jego ca³opostaciowy portret królowej, 
ukazuj¹cy j¹ w innym ujêciu, obecnie 
w zbiorach MNW (nr inw. M Ob. 568; An-
twerpen 1997, nr I 35), o czym œwiadcz¹ taki 
sam wiek i rysy modelki.

Zaginiony portret rytowali równie¿ Ro-
bert Nanteuil, Balthasar Moncornet, Pierre 
Aubry II (Fabiani 1973, s. 181-186; Kat. BN, 
t. 3, 1992, nr 3057, 3056, 3046). Znakomity miedzioryt punktowany Roberta Nanteuila, dato-
wany 1653 i sygnowany Juste pinxit; R. Nantueil [sic!] sculpebat, jest niew¹tpliwie najbli¿szy 
zaginionemu pierwowzorowi i daje najlepsze pojêcie o jego wygl¹dzie. ZKW/2283 jest z kolei 
bardzo bliski rycinie Nanteuila, co mo¿e œwiadczyæ o tym, ¿e oba dzie³a wykonane by³y bez-
poœrednio na podstawie orygina³u Egmonta.

Znanych jest jeszcze kilka malarskich kopii zaginionego Egmontowskiego pierwowzoru, 
niektóre w nieco szerszym ujêciu, w którym widoczne skrzy¿owane d³onie modelki (obraz 
niegdyœ w zbiorach Izydora Czosnowskiego w Rzymie, obraz w warszawskim koœciele Œwiête-
go Krzy¿a oraz jego kopia w warszawskim klasztorze Szarytek na Tamce – wszystkie prezentu-
j¹ce miern¹ klasê artystyczn¹, zob. Fabiani 1973, s. 189-192; dobrej klasy wersja w zbiorach 
Wersalu – Constans 1995, t. 2, nr 5048).

ZKW/2283 przypisywany by³ poprzednio francuskiemu naœladowcy van Egmonta; zdaniem 
J.-P. Cuzina (opinia ustna na podstawie oglêdzin obrazu, 2003) autor obrazu nie by³ Francuzem. 
Jest to najprawdopodobniej dzie³o flamandzkiego naœladowcy van Egmonta.

Historia: 1988 zakup od Andrzeja Ciechanowieckiego 
z Londynu (przez niego kupiony na rynku sztuki w Pary¿u), 
od 1989 eksponowany w Gabinecie Króla.

Literatura: Warszawa 1996, nr XII 10 (D. Juszczak); 
Antwerpen 1997, nr I.36 (H. Ma³achowicz).

 D.J.

ZKW/2283



 

Wilhelm Schubert van EHRENBERG
Wilhelm Schubert van Ehrenberg (Antwerpia lub Ehrenberg 1630 lub 1637 - 1676 Antwerpia), malarz pocho-
dzenia niemieckiego; dzia³a³ we Flandrii, g³ównie w Antwerpii. Twórca widoków architektonicznych, tak¿e 
z architektur¹ fantastyczn¹.

 124 Wnêtrze koœcio³a z imaginacyjnym grobowcem Karola V
nr inw. ZKW/2654
p³ótno, 75,5x63 cm
sygnowany u do³u poœrodku: WILLEM SCH...T V... EHRENBERG FC.

Symbolika ustawionego we wnêtrzu koœcio³a monumentu ka¿e siê w nim domyœlaæ wyimagi-
nowanego grobowca cesarza Karola V. Cyfra CC widniej¹ca na tumbie odnosi siê najpewniej 
do czêsto wystêpuj¹cego w ikonografii Karola V tytu³u „Carolus Cesar”. Le¿¹ca na sarkofagu 
figura zmar³ego przedstawiona jest w antykizuj¹cym stroju. Ustawione wokó³ na wysokich 
coko³ach alegoryczne pos¹gi Roztropnoœci (z wê¿em i lustrem), Religii (z zakrytymi oczami 

ZKW/2654

van Ehrenberg



 

ZKW/4142

i mieczem), Walecznoœci (z he³mem i ber³em) symbolizuj¹ cnoty zmar³ego. Podniebie balda-
chimu, wspartego na potê¿nych marmurowych kolumnach, ozdobione jest rzeŸbion¹ postaci¹ 
uskrzydlonej, dm¹cej w tr¹bê Famy. Postaci na gzymsie baldachimu to Europa (z tiar¹, koron¹ 
i modelem œwi¹tyni) oraz Azja (z kadzielnic¹); domyœlaæ siê mo¿na, ¿e po drugiej stronie bal-
dachimu umieszczone s¹ alegoryczne przedstawienia dwu pozosta³ych kontynentów. Jest to 
wiêc niew¹tpliwie nagrobek panuj¹cego, najpewniej cesarza – w³adcy czterech kontynentów. 
Obraz mia³ prawdopodobnie upamiêtniaæ setn¹ rocznicê œmierci Karola V (zmar³ego 1558); 
wiadomo, ¿e w po³udniowych Niderlandach, gdzie cesarz by³ szczególnie czczony, odbywa³y 
siê z tej okazji symboliczne uroczystoœci pogrzebowe, którym towarzyszy³o budowanie castrorum 
doloris w³adcy.

Na kamiennej posadzce koœcio³a widnieje wzór z czarno-bia³ych marmurowych p³yt, taki 
jak w koœciele Jezuitów w Antwerpii, którego wnêtrze Ehrenberg kilkakrotnie malowa³.

Obraz bardzo silnie przemyty, zw³aszcza w œrodkowej partii.

Historia: 1990 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie, 
od 1991 eksponowany w Pokoju Zielonym.

Literatura: niepublikowany.
 D.J.

Fechner

Historia: po 1922 Zbiory Pañstwowe RP, przechowywany 
w ZK (nr inw. II-d-246 Z.K.); 3 stycznia 1930 przekazany 
do MWP (nr inw. 31980); póŸniej zdeponowany w MNW; 
po 1945 w³¹czony do zbiorów MNW (nr inw. 156193); 
1998 przekazany do ZK.

Literatura: niepublikowany. H.M.

Emanuel FECHNER
Daty ¿ycia nieustalone, malarz nienotowany w leksykonach.

 125 Portret Józefa Kleyne
nr inw. ZKW/4142
p³ótno, 55,6x44 cm
sygnowany po prawej (nad ramieniem): E. Fechner/ 1871
na odwrocie czarn¹ farb¹: Józef Kleyne./ Kassyer G³: Banku Pol:/ od d. 1 stycznia 1862 r./ 
do d. 7 Marca 1868 r.

Józef Kleyne (daty ¿ycia nieustalone), kasjer Banku 
Polskiego 1862-1868.

Czarny surdut, czarny fular, bia³a koszula.
Emanuel Fechner jest wzmiankowany 

jako przyjaciel malarzy ze œrodowiska war-
szawskiego z grupy Marcina Olszyñskiego 
(Ryszkiewicz, Kozakiewicz 1955, s. 225); 
o jego dzia³alnoœci artystycznej nic nie wia-
domo, zapewne by³ malarzem amatorem.



 

Fidanza

ZKW/473

Gregorio FIDANZA wed³ug Claude’a Josepha Verneta
Gregorio Fidanza (Collevecchio 1759-1823 Rzym), malarz w³oski czynny w Rzymie. Twórca pejza¿y utrzymanych 
w stylu Claude’a Lorraine’a, Salvatora Rosy i Claude’a Josepha Verneta.
Claude Joseph Vernet � s. 474

 126 „Marina di Anzio”
nr inw. ZKW/473
p³ótno, 72,5x98,5 cm
sygnowany na odwrocie: Gregorio Fidenza Romano 1792

Kopia znanej, wielokrotnie kopiowanej kompozycji Verneta, przedstawionej przez artystê 
w 1743 jako piece de reception w Accademia di San Luca w Rzymie i do dziœ przechowywanej 
w jej zbiorach (nr inw. 341, p³., 49x75 cm); autorska replika obrazu znajduje siê w petersburskim 
Ermita¿u (nr inw. 1768, p³., 72x100 cm; Ingersoll-Smouse 1926, t. 1, nr 78). Pejza¿ Verneta 
znany jest pod tytu³em Le Temps serein b¹dŸ Marina di Anzio; nie jest to jednak widok konkret-
nego miejsca: ukazane z lewej strony ruiny budowli z wie¿¹ maj¹ charakter czysto malowni-
czego motywu (Susinno 1974a, s. 195).

O popularnoœci tej kompozycji œwiadczy fakt, ¿e kopiowana by³a w ró¿nych formatach: 
pocz¹wszy od bardzo zbli¿onego do pierwotnej, niewielkiej wersji (48x62,5 cm, wystawiona 
w 1921 w Pary¿u w Gallerie Brunner), poprzez format bliski replice w Ermita¿u (72x98,5 cm, 
na aukcji Christie’s w Londynie, 28.10.1988), a¿ po wielkoformatow¹ kopiê (230x320 cm, na 
aukcji Sotheby’s w Monaco, 15-16.06.1990, poz. 451). Rycinê wg obrazu wykona³a Marie 
Jeanne Ozanne (Le Blanc, t. 2, 1856, nr 5).



 

 Franceschini 

Wymiary ZKW/473 s¹ takie same, jak wymiary autorskiej repliki ze zbiorów Ermita¿u – mo¿-
na przypuszczaæ, ¿e Fidanza wykona³ swoj¹ kopiê na jej podstawie.

Tak jak inne pejza¿e tego malarza zachowane w polskich zbiorach i znane z licznych wzmia-
nek w inwentarzach dawnych polskich kolekcji, nasz obraz zosta³ zapewne kupiony w rzymskiej 
pracowni artysty. Obrazy Fidanzy cieszy³y siê wielkim wziêciem u Polaków odwiedzaj¹cych 
Rzym w koñcu XVIII w. Jak wynika z badañ A. Ryszkiewicza (zob. Ryszkiewicz 1969a), nie jest 
prawd¹, ¿e malarz odwiedzi³ Polskê i uzyska³ tytu³ nadwornego malarza Stanis³awa Augusta, 
choæ o ten tytu³ siê ubiega³ (tak¹ informacjê powtarzaj¹: Salerno 1991, s. 298, oraz Sestieri 1994, 
t. 1, s. 73).

Historia: 1971 legat Zofii Trzeciak-Skrzyñskiej dla ZK, 
przechowywany w MNW (nr ks. darów ZMK-54); 1981 
w ZK, od 1984 eksponowany w Garderobie Króla. 

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

Baldassare FRANCESCHINI zw. il VOLTERRANO
Baldassare Franceschini  (Volterra 1611-1690 Florencja), malarz w³oski. Twórca dekoracji œciennych w koœcio³ach 
i pa³acach Florencji i okolic, pracowa³ g³ównie dla rodziny Medici. Malowa³ równie¿ obrazy sztalugowe, w tym 
portrety.

 127 Portret Cosima III de Medici
nr inw. ZKW/100
p³ótno, 194x125 cm

Cosimo III (1642-1723) z dynastii Medyceuszy, syn Ferdynanda II, wielki ksi¹¿ê Toskanii od 1670.

Ceremonialny strój wielkich ksi¹¿¹t Toskanii: z³ocisty p³aszcz podbitym gronostajowym futrem, 
szarob³êkitna szata spodnia, insygnia wielkich ksi¹¿¹t Toskanii: korona i ber³o z lili¹.

W tle po lewej widoczny pos¹g Ferdynanda I de Medici (pradziada Cosima III) zwany „dei 
Quattro Mori”, stoj¹cy do dziœ na Piazza della Darsena w Livorno, wykonany przez Giovannie-
go Benedetta Bandiniego (1595-1599 – postaæ Ferdynanda) i Pietra Tacca (ok. 1624-1626 – br¹-
zowe postaci niewolników).

Identyczny portret, uznawany za dzie³o Volterrana, przechowywany jest w Palazzo Medici-
-Riccardi we Florencji (p³., 196x122 cm; Langedijk, t. 1, 1981, nr 29.22); wchodzi³ on w sk³ad 
serii portretów wielkich ksi¹¿¹t Toskanii, pochodz¹cej z Ospedale di Santa Maria Nuova 
we Florencji, przekazanej do zbiorów florenckich muzeów w 1900. Portret w Palazzo Medici-
-Riccardi uwa¿any by³ dot¹d powszechnie za to¿samy z obrazem namalowanym najprawdo-
podobniej w 1670 z okazji wst¹pienia Cosima III na tron Toskanii, wzmiankowanym w Ÿród³ach 
jako dzie³o Volterrana (zob. Langedijk, t. 1, 1981, nr 29.22 i s. 196). W³oskim badaczom nie 
by³ jednak do niedawna znany omawiany tu egzemplarz tego wizerunku w zbiorach ZK.

ZKW/100 prezentuje wy¿sz¹ klasê ni¿ portret z Palazzo Medici-Riccardi i zdaniem L. Gol-
denberg Stoppato jest orygina³em Volterrana z ok. 1676-1677, zaœ egzemplarz florencki replik¹, 
powsta³¹ byæ mo¿e w pracowni mistrza. Zatem to naszego obrazu dotycz¹ zapisy w inwenta-
rzach medycejskiej  Guardaroba i Villa Medicea w Poggio Imperiale; z zapisów tych wynika, 
¿e zosta³ on dostarczony do medycejskich zbiorów 31 marca 1677. Jego du¿e wymiary wska-
zuj¹, ¿e mia³ byæ mo¿e uzupe³niæ seriê ca³opostaciowych portretów wielkich ksi¹¿¹t Toskanii 
(wszyscy ukazani w szatach wielkoksi¹¿êcych i koronach), namalowanych 1628 przez braci 
Domenica i Valore Casinich do „Salone dell`appartamento nuovo” w Palazzo Pitti, nie jest 
jednak odnotowany w inwentarzach ksi¹¿êcej rezydencji ani w tym, ani w ¿adnym z innych 



 

Franceschini 

wnêtrz. Fakt, ¿e a¿ do 1780, kiedy przeniesiono go do Villa Medicea w Poggio Imperiale, nie 
by³ oprawiony w ramy – co wynika z cytowanych przez Goldenberg Stoppato dokumentów 
– ka¿e przypuszczaæ, ¿e najprawdopodobniej przechowywany by³ w magazynie florenckiego 
pa³acu. Jego dalsze losy pozostaj¹ na razie nieustalone (Goldenberg Stoppato 2005, s. 157).

Goldenberg Stoppato (2005, s. 157-158) zwróci³a uwagê na wa¿ny element maj¹cy zna-
czenie dla wymowy portretu: Ferdinando I de Medici, inaczej ni¿ w rzeczywistym pos¹gu 
stoj¹cym na Piazza della Darsena w Livorno, zwraca g³owê w prawo, ku postaci Cosima III. 
Ferdinando I, dobroczyñca Livorno (za jego czasów zbudowana zosta³a wiêksza czêœæ miasta), 
powierza niejako swemu prawnukowi opiekê nad miastem. Cosimo III ukazany jest tu jako 
kontynuator dzie³a wielkiego poprzednika: w marcu 1676, na rok przed tym, kiedy portret 

ZKW/100



 

pracownia Franckena II

trafi³ do medycejskich zbiorów, ksi¹¿ê wyda³ edykt zwalniaj¹cy kupców z wiêkszoœci op³at 
wwozowych, co mia³o kluczowe znaczenie dla rozwoju portu w Livorno. Jest bardzo prawdo-
podobne, ¿e ZKW/100 namalowany zosta³ z tej w³aœnie okazji i upamiêtnia to wydarzenie.

Historia: 31 marca 1677 zbiory Cosima III, Florencja; 
1780 Villa Medicea, Poggio Imperiale; 1981 dar Andrzeja 
Ciechanowieckiego z Londynu (kupiony przez niego 
na rynku sztuki we Florencji; nr ks. darów 1926).

ród³a: *Inv. generale-Guardaroba 1666-1682 („1677 
Un quadro in tela... senz`adornamento dipintovi intero 
il serenissimo Gran Duca 3o regnante vestito in abito 
granducale con corona in testa e scetro in mano con una 
veduta della Darsena del Porto di Livorno di mano del 
Volterrano dal signor Ubaldini ne`31 marzo...”); 
*Inv. Poggio Imperiale-Appendice 1780 („1780... 

no 39... uno detto [quadro] in tela alto braccia 3, soldi 19, 
largo braccia 2, dipintovi il  Serenissimo Gran Duca 
Cosimo III in abito granducale di mano Volterrano, senza 
ornamento...”).

Literatura: Lorentz 1986, s. 157 (jako malarz nieznany, 
XVI w.); Goldenberg Stoppato 2005.

  
 D.J.

pracownia Fransa FRANCKENA II
Frans Francken II (Antwerpia 1581-1642 Antwerpia), malarz flamandzki, najbardziej znany przedstawiciel an-
twerpskiej rodziny malarzy; uczeñ swego ojca, Fransa I. Malowa³ sceny rodzajowe, religijne, obrazy o tematyce 
historycznej; kierowa³ du¿ym warsztatem.

 128 Pok³on pasterzy
nr inw. ZKW/2281
deska dêbowa, 42,8x37,5 cm
na odwrocie: wypalone znaki jakoœciowe gildii œw. £ukasza w Antwerpii – „zamek” i „dwie d³o-
nie”; wygnieciony na zimno znak wytwórcy podobrazi, zapewne Guilliama Aertssena (� ni¿ej).

£k 2, 16-17
Maria w szacie w kolorze ciemnego ró¿u i p³aszczu w kolorze ciemnej zieleni; klêcz¹cy po 

prawej wskazuj¹cy na jagniê pasterz – w ¿ó³tej szacie, stoj¹cy za jego plecami – w cynobrowym 
kaftanie.

Obraz jest dobrej klasy dzie³em pracowni Fransa Franckena II, najpewniej powsta³ym 
na pocz¹tku lat 20. XVII w. Z badania dendrochronologicznego deski wynika, ¿e powstaæ 
móg³ najwczeœniej w 1618 (T. Wa¿ny, 15.12.1994). Guilliam Aertssen, z którego nazwiskiem 
identyfikowany jest przez J. van Damme’a znak, jaki widnieje na odwrocie naszej deski 
(inicja³y wi¹zane GA), notowany jest na liœcie twórców podobrazi w gildii œw. £ukasza od 
1612 do 1626 (zob. Van Damme 1999, s. 212-215, 234; por. te¿ Schuster-Gaw³owska 1992, 
s. 169, nr R 7/51, R 8/47, tabl. na s. 184, 185). Poniewa¿ znak nie jest ryty, lecz wygniatany 
na zimno, musia³ zostaæ po³o¿ony po 1617, kiedy to twórcy podobrazi otrzymali stemple do 
znakowania; takie datowanie zgodne z przytoczonymi wy¿ej wynikami badañ dendrochro-
nologicznych.

Byæ mo¿e jest to warsztatowe powtórzenie nieznanego dziœ pierwowzoru Franckena. 
Kompozycji takiej jak nasza nie znajdujemy w katalogu oeuvre Fransa Franckena II autorstwa 
U. Härting (1989), jednak pierwowzór taki musia³ istnieæ: taka sama jak w ZKW/2281 cen-
tralna grupa postaci (Matka Boska z Dzieci¹tkiem, pasterz z owieczk¹, wieœniaczka i mê¿-
czyzna ze z³o¿onymi d³oñmi) pojawia siê np. w scenie Pok³onu Pasterzy na drzwiczkach 
antwerpskiego kabinetu z 1. po³. XVII w., przechowywanego w zbiorach Rijksmuseum 
w Amsterdamie (nr inw. NM 1014; Kat. Rijksmuseum 1976, s. 693-694). Z kolei postaæ sto-
j¹cego po prawej, wspartego na lasce pasterza jest identycznie upozowana i usytuowana 
w ramach kompozycji (jedyn¹ ró¿nicê stanowi strój) jak postaæ mê¿czyzny w obrazie Siedem 



 

czynów Mi³osierdzia, sygnowanym przez 
Fransa Franckena II i datowanym 1615, 
który w 1979 pojawi³ siê na rynku sztuki 
w Zurychu (deska, 52x80,5 cm; Härting 
1989, nr 270).

ZKW/2281

Füger (?)

Historia: przejêty przez Urz¹d Ce³ na granicy RP w trakcie 
próby przemytu, 1988 przyjêty z G³ównego Urzêdu Ce³ 
decyzj¹ Ministerstwa Kultury i Sztuki do zbiorów ZK.

Literatura: niepublikowany. D.J.

Heinrich Friedrich FÜGER (?)
Heinrich Friedrich Füger (Heilbronn 1751-1818 Wiedeñ), miniaturzysta, malarz i rytownik pochodzenia niemiec-
kiego; 1776-1783 czynny w Rzymie, od 1783 w Wiedniu, jako malarz dworu cesarskiego, 1795 dyrektor Akade-
mie der bildenden Künste w Wiedniu. Autor portretów i kompozycji alegorycznych.

 129 Portret Antoniego Lanckoroñskiego
nr inw. ZKW/3932
p³ótno, 86,5x68,2 cm

Antoni Józef Lanckoroñski (1761-1830), pose³ na sejmy, rotmistrz Kawalerii Narodowej 1788, marsza³ek sejmu 
stanowego galicyjskiego i marsza³ek wielki koronny galicyjski.

Strój orderowy Orderu Z³otego Runa (nadanego 1817): ciemnoczerwony ornat podszyty bia³ym 
at³asem, ze z³otym haftem na obrze¿ach, ³añcuch Orderu Z³otego Runa.

Na pocz. XX w. autorstwo portretu by³o przypisywane Johannowi Baptistowi Lampiemu 
M³. (podpis na pocztówce z wydawanej od 1902 serii z reprodukcjami obrazów z pa³acu Lanc-
koroñskich w Wiedniu; Arch. ZK, AL, R XIX 19,17). W 1903 obraz zosta³ jednak opublikowany 
jako praca Fügera (Palais Lanckoroñski 1903, s. 8). Ze wzglêdu na du¿e podobieñstwo styli-
styki portretów J. B. Lampiego M³. i Fügera, malowanych w Wiedniu w 1. i 2. dekadzie 
XIX w., rozró¿nienie ich dzie³ nastrêcza powa¿ne trudnoœci. Portret powsta³ najpewniej w 1817 
lub w roku nastêpnym. Jeœli przyj¹æ, ¿e autorem jest Füger, by³aby to jedna z ostatnich jego 
prac – malarz zmar³ 5 listopada 1818.



 

Powtórzenia:
 129/1 kopia 1820, Lwowska Galeria Sztuki (nr inw. ¯-147, p³., 88,5x70 cm, poch. ze zbiorów Go³uchowskich 

we Lwowie); na odwrocie póŸniejszy napis biograficzny: Antoni z Brzezia na Wodzis³awiu Hrabia SPR 
Lanckoroñski. Jego Cesarsko Królewsko Apostolskiej Moœci Franciszka I Cesarza Austriackiego rzeczywisty 
tajny RadŸca i Szambelan Wielki Podkomorzy Królestw Galicyi i Lodomeryi Orderow Z³otego Runa Or³a 
bia³ego St. Stanis³awa i Wielkiego Krzy¿a Królewsko-Duñskiego Danebroga Kawaler. Malowany w Wiedniu 
1820 roku; obraz okreœlony w dokumentacji Galerii jako dzie³o „Bernarda Gerarda (1771-1836)”;

 129/2 kopia Franza Bernhardta (1800-1860), 1823, sygn. F. Bernhart/ 1823, Muz. w Drohobyczu (nr inw. ¯-103, 
p³., 87,5x69,5 cm (informacja od Kazimierza Kuczmana).

Füger (?)

Historia: w³asnoœæ Antoniego Lanckoroñskiego; w³asnoœæ 
jego syna, Kazimierza; w³asnoœæ Karola Lanckoroñskiego, 
1896-1901 umieszczony w pa³acu w Wiedniu przy 
Jacquingasse 18, hall; 1933 w³asnoœæ dzieci Karola: 
Antoniego, Adelajdy i Karoliny Lanckoroñskich; 
miêdzy 20 paŸdziernika a 7 listopada 1939 przejêty przez 
gestapo, pozostawa³ w pa³acu przy Jacquingasse; 
w maju 1943 wywieziony przez Niemców; 
1944 zdeponowany w Altaussee k. Salzburga (nr 266); 
8 maja 1945 przejêty przez armiê amerykañsk¹ 
i 24-26 czerwca zdeponowany w Central Art Collecting 
Point w Monachium (nr 586); 1945/1946 ponownie 
na terenie Austrii; 1947 odzyskany przez Antoniego 
Lanckoroñskiego, zdeponowany w zamku Hohenems 

k. Vaduz w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany w banku 
w Szwajcarii; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej 
(nr ks. darów ZMK-5933), od 1998 eksponowany 
w Galerii Lanckoroñskich.

ród³a: *Lista A.L. 1939, nr 128; *Neue Bergungsliste 
Altaussee 1944/1945, nr 266; *CACP Monachium 1945, 
nr 586.

Literatura: Palais Lanckoroñski 1903, s. 8 (jako Füger); 
Krzywoszewski 1903, s. 6; Chwalewik, t. 2, 1927, s. 453; 
Warszawa 1995, nr I.8 (D. Juszczak, H. Ma³achowicz); 
Juszczak, Ma³achowicz 1995, nr 6; Juszczak, Ma³achowicz 
1998, nr 7.

 H.M.
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Thomas GAINSBOROUGH
Thomas Gainsborough (Sudbury 1727-1788 Londyn), malarz angielski; dzia³a³ w Sudbury, nastêpnie w Bath 
i w Londynie. Nadworny portrecista angielskiej rodziny królewskiej, malowa³ równie¿ pejza¿e. 1768 cz³onek-
-za³o¿yciel Royal Academy w Londynie.

 130 Portret Jerzego III
nr inw. ZKW/3372
p³ótno, 151,5x117,5 cm
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 1975

Jerzy III (1738-1820) z dynastii hanowerskiej, król Wielkiej Brytanii i Irlandii od 1760.

Jeden z siedmiu portretów (� nr kat. 4, 71, 153, 173, 197, 276) z serii kompletowanej miêdzy 
pocz¹tkiem lat 70. a 1785 przez Stanis³awa Augusta do Gabinetu Monarchów Europejskich 
(Konferencyjnego) w ZK – prace architektoniczne w latach 1783-1786.

Ciemnob³êkitny frak, kamizelka i spodnie, czerwony p³aszcz z pelerynk¹ z gronostajowego 
futra, sznur przy p³aszczu ze z³otym chwastem. Kotara w tle zielona.

Zamówiony przez króla u Gainsborough w styczniu 1782 za poœrednictwem Franciszka Buka-
tego, polskiego pos³a w Londynie. Korespondencja w tej sprawie ci¹gnê³a siê do 1785. Wynika 
z niej, ¿e malarz pracowa³ nad portretem ju¿ wiosn¹ 1782, a Stanis³aw August przes³a³ wówczas 
Bukatemu 69 gwinei na poczet p³atnoœci za portret (*List Bukatego do Gab. Król. 22 stycznia 1782; 
*List Bukatego do Gab. Król. 1 lutego 1782; *List Bukatego do Gab. Król. 7 czerwca 1782; *List 
Bukatego do Gab. Król. 25 lipca 1783; cytaty z tej korespondencji zob. Juszczak, Ma³achowicz 
2000, s. 89, 97-98).

W kwietniu 1783 gotowa ju¿ by³a rama do portretu, wykonana w Warszawie przez królew-
skiego snycerza Hawemanna (*Hawemann 1783). Mimo to portret ukoñczony zosta³ dopiero 
latem 1785; w lipcu wys³any do Polski, okrêtem do Gdañska, a stamt¹d drog¹ l¹dow¹ do War-
szawy. P³atnoœci za wykonanie portretu dokonano dopiero w 1788, po œmierci malarza, po 
ponaglaj¹cym liœcie wys³anym 16 grudnia 1788 przez jego ¿onê, Margaret, do Stanis³awa Au-
gusta (� ni¿ej: ród³a).

Jest to zmniejszona i zmieniona w partii stroju i t³a wersja portretu przedstawiaj¹cego mo-
narchê w tzw. Windsor uniform, ze wstêg¹ i gwiazd¹ Orderu Podwi¹zki, namalowanego przez 
Gainsborough ok. 1781 wraz z pendant, przedstawiaj¹cym królow¹ Charlottê, do jadalni 
w Buckhingam Palace (The Royal Collection, p³., 238x158 cm; Millar 1969, nr 774), kilkakrotnie 
kopiowanego przez samego Gainsborough ju¿ w latach 80. na zlecenie monarchy (Millar 1969, 
s. 35-36, wymienia kilkanaœcie powtórzeñ, tak¿e zredukowanych do popiersia, g³ównie w zbio-
rach angielskich). Zdaniem O. Millara (1969, s. 33), Gainsborough, maluj¹c obraz zamówiony 
przez Stanis³awa Augusta, pos³u¿y³ siê stworzonym przez siebie 3-4 lata wczeœniej typem por-
tretu, który bardzo przypad³ do gustu królewskiej parze. Strój, w którym przedstawiony jest 
Jerzy III w ZKW/3372, to nieco zmodyfikowana (granatowy zamiast czerwonego kolor fraka 
i brak ³añcucha Orderu Podwi¹zki) wersja oficjalnego stroju, w którym monarcha wystêpowa³ 
na sesjach parlamentu.

W 1794 Gainsborough Dupont, asystent i bratanek Thomasa Gainsborough, wykona³ 
ca³opostaciow¹ wersjê portretu Jerzego III blisk¹ ZKW/3372 (monarcha w królewskim 
p³aszczu, podobne elementy t³a), najpewniej na podstawie rysunku wspólnego dla obu dzie³ 
(The Royal Collection, p³., 239x147 cm; Millar 1969, nr 766); kolejna wersja, namalowana 
w 1795 przez tego samego malarza, ofiarowana zosta³a przez Jerzego III Trinity House. 
Millar wspomina ponadto o ca³opostaciowej wersji, takiej jak ZKW/3372, w Powis Castle 
(Millar 1969, s. 33).

Gainsborough



 

W polskiej literaturze podawano nies³usznie w w¹tpliwoœæ autorstwo portretu i sugerowa-
no, ¿e mo¿e byæ dzie³em pracowni; porównanie ZKW/3372 z jego pierwowzorem z 1781 ka¿e 
odrzuciæ te w¹tpliwoœci i uznaæ go za wersjê autorsk¹ (oba malowane nieco sucho i linearnie, 
bez charakterystycznej dla wiêkszoœci portretów Gainsborough „szkicowoœci”).

Gainsborough

ZKW/3372



 

Historia: 1785 przys³any z Londynu, galeria Stanis³awa 
Augusta (nr 1972), ZK, Gabinet Konferencyjny, zawieszony 
1786; po 1798 w³asnoœæ ksiêcia Józefa Poniatowskiego; 
1809 kupiony od niego przez Fryderyka Augusta, ksiêcia 
warszawskiego; 1815 przeszed³ na w³asnoœæ Aleksandra I 
jako króla polskiego; w lipcu 1832 w ramach represji 
po powstaniu listopadowym wywieziony przez Rosjan 
do Petersburga, 1833 przewieziony do Moskwy, Kreml 
– Oru¿ejnaja Pa³ata (nr 3858); w marcu 1922 
rewindykowany na mocy traktatu ryskiego, w³¹czony 
do Zbiorów Pañstwowych RP, ZK (nr inw. 01404), 
pracownia konserwacji przy ZK, konserwowany przez 
J. Rutkowskiego; 1924 zawieszony w Gabinecie 
Konferencyjnym; po 17 wrzeœnia 1939 ewakuowany 
do MNW (nr MN/Z 86); wywieziony przez Niemców; 
w grudniu 1945 sk³adnica w Fischhorn; 1946 rewindykowany 
(transport z Salzburga 24 kwietnia, nr rew. 4243), w³¹czony 
do zbiorów MNW (nr inw. 128615); 1982 depozyt MNW 
w ZK, w sierpniu 1984 zawieszony w zrekonstruowanym 
Gabinecie Konferencyjnym; 1993 w³asnoœæ ZK.

ród³a: *List Bukatego do Dep. Spraw Cudz. 22 lipca 1785 
(„Portret Króla Angielskiego ju¿ jest skoñczony... Przeszlê go 
przez okrêt wychodz¹cy na przysz³ym tygodniu do Gdañska 
sk¹d odes³any bêdzie do Warszawy”); *List S.A. do 
Bukatego, 12 paŸdziernika 1785 („w³aœnie... odbieram 
portret króla angielskiego”); *List Gainsborough do S.A 1788 
(proœba ¿ony malarza o zap³acenie za portret umówionych 
60 gwinei); Fortia de Piles, Boiseglin de Kerdu 1792/1963, 
s. 680; *Inw. ZK 1793, s. 5; *Kat. gal. S.A. 1793, nr 1975 
(„George III Roi d’Angleterre original”); *Brulion kat. gal. 
S.A. przed 1795, nr 1795 („original par Gessiburot”); 

*Kat. gal. S.A. 1795, nr 1795 („Genzburot“ poprawione na 
„Gainsborough“, „George III Roi d’Angleterre, original“ 
dopisek „reste au Château“); *Obrazy 1795, k. 353; *Inw. ZK 
1797, s. 10 („original par Genzburot”); *Inw. S.A. 1799, 
s. 461 („Genzburot”); *Tableaux historiques 1807, k. 61 
(„George III par Gainsborough”); *Inw. ZK 1808, s. 164 
(„Jerzy III Król Angielski przez Gensbrotta”); *Succesion du 
Roi-Château 1808, k. 64; *Acta Commisionis-Schloss 1808, 
f. 7, 20; *Acta Camerae-Schloss 1809; *Obrazy pozosta³e 
w ZK 1810, k. 38; *Inw. ZK 1829, k. 140 („Siedm Portretów 
Olejno malowanych Monarchów wspó³czesnych Stanis³awa 
Augusta, w ramach z³oconych snycerskiej roboty do œciany 
przymocowanych z herbami ka¿dego Monarchy”); *Pismo 
z 19 czerwca 1832; *Pismo z 12 lipca 1832; *Pismo 
z 2 sierpnia 1832; *Prot. rewindykacji 1921-1924, prot. 
nr 199 (1 marca 1922); *Spis Brokla 1922, poz. 25; *Spis 
Tretera 1924, k. 13; *Spis Batowskiego 1939/1940, poz. 86; 
*Prot. rewindykacji 1945-1951, t. VII, s. 129, nr 4243.

Literatura: Glücksberg 1832, s. 4; S³otwiñski 1881, s. 572; 
Opis Oru¿ejnoj Pa³aty 1884, s. 236, nr 3858; Treter 1923, 
s. 788; Król 1926, s. 30; Przewodnik po Zamku 1930, s. 19; 
Mañkowski 1932, nr 1975 i s. 58; Brokl 1936, s. 45; Millar 
1969, s. 33, il. 9; Libiszowska 1972, s. 110 i s. 280, przyp. 
212; Polska i Anglia 1974, s. 111, nr 13 (I. Ko³oszyñska); 
Rottermund 1989, s. 180 i n.; Butterwick 1993, s. 237-239; 
Juszczak, Ma³achowicz 2000, s. 88-89, 97-98.

 D.J.

Melchiorre GHERARDINI
Melchiorre Gherardini (Mediolan? ok. 1607-1675 Mediolan), malarz w³oski; uczeñ i naœladowca Giovanniego 
Battisty Crespiego zw. il Cerano; dzia³a³ w Mediolanie. Malowa³ obrazy religijne, historyczne i freski.

 131 Œwiêty Jerzy walcz¹cy ze smokiem
nr inw. ZKW/2204
deska z orzecha w³oskiego, 33x25,3 cm

Z³ocista zbroja, p³aszcz w kolorze popielatej szaroœci na bladoró¿owym spodzie, z³oty he³m 
z purpurowymi piórami; bia³y koñ.

Atrybucjê Gherardiniemu zaproponowa³a J. Micha³kowa (ustnie, na podstawie oglêdzin 
obrazu, 1994); tak¹ sam¹ opiniê wyrazi³ M. Rosci (list z 18.11.2005, na podstawie fotografii).

Jak wszystkie dzie³a Gherardiniego obraz nosi silne piêtno stylu Cerana (rysunek i modelunek 
postaci, budowanie formy szybkimi, cienkimi poci¹gniêciami pêdzla, kszta³ty fa³dów szat z blikami 
œwiat³a na cienkich, ³ami¹cych siê sztywno krawêdziach, typ twarzy œwiêtego, kolorystyka oparta 
na zestawieniu bladego ró¿u i fioletu, z³ocistych ¿ó³cieni, ch³odnych br¹zów). Blisk¹ analogiê 
kompozycyjn¹ dla naszego obrazu (poza i ruch konia oraz jeŸdŸca) stanowi Trzeci jeŸdziec Apo-
kalipsy Cerana w Civica Pinacoteca Malaspina w Pawii, z ok. 1600 (deska, 25x18 cm, Rosci 2000, 
nr 7; wykoñczony, zawieraj¹cy wiêcej szczegó³ów rysunek tej samej kompozycji na rynku sztuki 
w Pary¿u w 1981, Rosci 2000, nr 8) oraz Œw. Jerzy walcz¹cy ze smokiem tego¿ malarza w Pina-
coteca di Brera w Mediolanie, malowany na desce o bardzo zbli¿onych do ZKW/2204 wymiarach 

Gherardini



 

Historia: 1987 legat Marty Majewskiej z Wroc³awia, 
z³o¿ony przez Mariê Nowick¹ i Ma³gorzatê Biernack¹-
-Lubañsk¹ (nr ks. darów ZMK-3938), od 1988 
eksponowany w Komnacie Wtórej.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

(35x27 cm), datowany przez Rosciego na 1. dziesiêciolecie XVII w. (Rosci 2000, nr 75). W ob-
razie w Brera jeŸdziec i koñ, podobnie jak w ZKW/2204, wype³niaj¹ ca³y kadr obrazu, kompo-
zycja robi jednak wra¿enie bardziej dynamicznej dziêki innemu usytuowaniu r¹k œwiêtego; 
obraz ma charakter niewykoñczonego bozzetta. Ten typ przedstawienia jeŸdŸca pojawia³ siê 
w dzie³ach Cerana tak¿e w póŸnym okresie jego twórczoœci, w kompozycjach z ok. 1630, takich 
jak Œw. Jakub z Composteli w Austin, J. S. Blanton Museum (Milano 2005, nr 54), czy wielkofor-
matowe Zwyciêstwo Szymona de Montfort nad albigensami w Museo Civico w Cremonie (Rosci 
2000, nr 190). Rosci zwróci³ uwagê na blisk¹ analogiê ³¹cz¹c¹ ZKW/2204 z obrazem z Cremony; 
przes¹dza to o datowaniu zamkowego obrazu najwczeœniej na 4. dziesiêciolecie XVII w.

Œw. Jerzy walcz¹cy ze smokiem w Brera jest jedynym znanym przedstawieniem tego tema-
tu autorstwa Cerana; istniej¹ za to, oprócz ZKW/2204, a¿ trzy wersje Œw. Jerzego przypisywane 
Gherardiniemu, wszystkie zbli¿one pod wzglêdem ogólnej koncepcji i kompozycji: obraz niegdyœ 
w zbiorach Feltrinelli-Doria w Mediolanie (deska, 118,5x80 cm; Rosci 2000, s. 136-137), obraz 
w kolekcji Koelliker w Mediolanie (p³., 148x106 cm; Rosci 2000, s. 136-137, jako zaginiony; 
Kat. Collezione Koelliker 2004, nr 41) oraz przypisane Gherardiniemu przez M. Gregori 
bozzetto w Musée des Beaux-Arts w Rouen, kolekcja Baderou (deska, 36x27 cm; zob. Popovitch 
1977). ZKW/2204 wyró¿nia siê spoœród tych realizacji najlepsz¹ klas¹ artystyczn¹.

Gherardini

ZKW/2204



 

Luca GIORDANO
Luca Giordano (Neapol 1634-1705 Neapol), malarz w³oski; uczeñ Jusepe de Ribery i Pietra da Cortony, dzia³a³ 
w Neapolu i 1692-1702 jako malarz nadworny Karola II w Madrycie, pracowa³ tak¿e w Rzymie, Wenecji i Flo-
rencji. Malowa³ obrazy historyczne, religijne, alegoryczne oraz freski.

 132 RzeŸ niewini¹tek
nr inw. ZKW/2449
p³ótno, 152x204,5 cm
sygnowany u do³u po prawej: Jordan... 

Mt 2, 16-18
Temat kilkakrotnie podejmowany przez artystê, przewa¿nie w wielofigurowych, dynamicznych 

kompozycjach (np. w Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, w Monachium 
z ok. 1660, w Galleria Doria Pamphilj w Rzymie z lat 70. czy w kolekcji Almazán w Madrycie; 
zob. Ferrari, Scavizzi 1966, t. 2, s. 47, 88, 171). W tym wypadku kompozycja jest znacznie bardziej 
uproszczona i mniej rozbudowana; obraz pochodzi najpewniej z póŸniejszego etapu twórczoœci 
malarza. Stylistycznie bliski jest dzie³om z lat 80. XVII w., takim jak Ho³d pasterzy i Zaœlubiny 
Marii w Luwrze (bozzetti, p³., 115x136 cm, zob. Ferrari, Scavizzi 1966, t. 2, s. 156) czy Warsztat 
œw. Józefa w kolekcji Canessa w Mediolanie (p³., 165x125 cm; Ferrari, Scavizzi 1966, t. 2, s. 156), 
w których scena figuralna jest niezbyt t³umna, umieszczona w bliskim planie, postaci wiêksze, 
oœwietlone charakterystycznym ch³odnym œwiat³em, a kompozycja ma nieco klasycyzuj¹cy cha-
rakter. Autentycznoœæ sygnatury, której forma typowa jest dla Luki Giordano (Jordanus), nie 
budzi w¹tpliwoœci.

Ekspertyza K. Murawskiej, 1989 (maszyn. w dokumentacji Dzia³u Malarstwa ZK).

Giordano

Historia: 1989 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie. Literatura: niepublikowany. D.J.

ZKW/2449



 

wed³ug Jeana GIRARDETA (?)
Jean Girardet (Lunéville 1709-1778 Nancy), lotaryñski malarz i rytownik; od 1758 nadworny malarz Stanis³awa 
Leszczyñskiego. Malowa³ portrety, a tak¿e freski w pa³acach i koœcio³ach we Florencji, Nancy, Metzu, Stuttgarcie 
i Lunéville.

 133 Portret Stanis³awa Leszczyñskiego
nr inw. ZKW/1636
p³ótno, 80x65 cm

Stanis³aw Leszczyñski h. Wieniawa (1677-1766), król polski 1704-1709 i 1733-1736 jako Stanis³aw I, ksi¹¿ê Lo-
taryngii i Baru od 1737.

Szmelcowana zbroja, czerwony p³aszcz pod-
bity gronostajowym futrem; przez pierœ b³ê-
kitna wstêga Orderu Œwiêtego Ducha (nada-
ny 1725), gwiazda tego orderu na p³aszczu.

Popularny, znany z wielu powtórzeñ typ 
wizerunku monarchy. Nie jest dot¹d rozstrzyg-
niêty problem autorstwa jego pierwowzoru. 
Najlepsze znane egzemplarze tego ujêcia to 
portret w zbiorach Fund. XX Czartoryskich, 
uznawany za dzie³o Girardeta (nr inw. XII-313, 
p³., 73x60 cm; Komornicki 1929, nr 97), 
i portret w zbiorach Château d’A, okreœlany 
jako dzie³o pracowni Jeana-Baptiste’a van Loo 
(repr w: Lunéville 2003, s. 248). Nasz obraz, 
nieco gorszej klasy, jest z nimi identyczny we 
wszystkich szczegó³ach; prezentuj¹ca podob-
ny poziom wykonania kopia w zbiorach Wer-
salu zosta³a opublikowana przez C. Constans 
jako dzie³o anonimowego malarza z XVIII w., 
bez wskazania pierwowzoru (nr inw. MV 4384, 
p³., 76x60 cm; Constans 1995, nr 6110). 

W 1752 w Nancy wydana zosta³a akwaforta, identyczna z wymienionymi wy¿ej portretami, choæ 
o innym zwrocie postaci, wykonana przez lotaryñskiego rytownika Du Boulois (imiê i daty ¿ycia 
nieznane; Inv. f. fr. XVIII s., t. 7, 1951, s. 374; Nancy/Warszawa 2004-2005, s. 212). Wed³ug G. Vo-
reaux (1998, s. 145) mog³a byæ ona pierwowzorem malarskich wersji tego wizerunku.

Charakterystyka twarzy Leszczyñskiego w akwaforcie Du Boulois jest tak bliska portretom 
monarchy autorstwa Girardeta (sygnowanym lub potwierdzonym Ÿród³owo jako jego dzie³a), 
¿e mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem przyj¹æ, i¿ grafik wzorowa³ siê na obrazie jego 
pêdzla: wykona³ rycinê b¹dŸ na podstawie identycznego popiersia w zbroi (potwierdzeniem 
tego zwrot ryciny inny ni¿ wersje malarskie; byæ mo¿e za pierwowzór taki uznaæ nale¿y portret 
w Fund. XX Czartoryskich nieznany francuskim badaczom), b¹dŸ skopiowa³ jedynie g³owê 
z innego portretu, tak¿e autorstwa Girardeta (por. identyczne ujêcie g³owy i rysów w ca³opo-
staciowym portrecie w stroju ceremonialnym w ratuszu w Nancy; namalowany ju¿ po œmierci 
monarchy, 1769; zob. Voreaux 1998, s. 146). 

W ró¿nych kolekcjach liczne kopie znacznie gorszej klasy (np. w Lwowskiej Galerii Sztuki, 
nr inw. ¯-4923, p³., 75x62 cm; Lwów 2003, s. 28), a tak¿e wersje miniaturowe (np. w zbiorach 
Fund. XX Czartoryskich, nr inw. XII-36; w kolekcji prywatnej we Francji, zob. Lunéville 2003, 
repr. na s. 13).

wed³ug Girardeta (?)

ZKW/1636



 

wed³ug Jana G£ADYSZA
Jan Krystian G³adysz (Babimost k. Wolsztyna ok. 1762-1830 Warszawa); czynny w Poznaniu, 1800-1802 w DreŸ-
nie, od 1803 w Pary¿u, po powrocie do kraju pracowa³ w Wielkopolsce, a od 1811 w Warszawie. Malowa³ 
portrety, obrazy religijne, sceny historyczne.

 134 Portret Jana Henryka D¹browskiego
nr inw. ZKW/289
p³ótno, 130x100 cm

Jan Henryk D¹browski (1755-1818), uczestnik powstania koœciuszkowskiego, twórca i wódz Legionów Polskich 
we W³oszech 1797-1801 i armii Ksiêstwa Warszawskiego 1807,  naczelny wódz wojsk polskich 1813, minister 
wojny w Królestwie Polskim, genera³ broni.

Mundur paradny genera³a dywizji wed³ug przepisu z 1807: granatowa kurtka z karmazynowym 
ko³nierzem i mankietami, hafty i naramienniki srebrne, bia³a kamizela, karmazynowe spodnie; 
na szyi na niebiesko-czarnej wstêdze Krzy¿ Komandorski Orderu Wojskowego Ksiêstwa War-
szawskiego Virtuti Militari (nadany 1807); na piersi na czerwonej wst¹¿ce Krzy¿ Oficerski Legii 
Honorowej (nadany 1804); obok na ¿ó³to-zielonej wst¹¿ce odznaka komandorska w³oskiego 
Orderu Korony ¯elaznej (nadany 1805). Na grzbiecie ksi¹¿ki le¿¹cej na stole tytu³: Histoire de/ 
Legion Polon.../ de l’an 5... de/ l’an 9... Widoczne w tle wnêtrze ozdobione militariami. Kurtka 
mundurowa zachowa³a siê w zbiorach Fund. XX Czartoryskich (nr inw. XIV-777). 

ZKW/289 jest kopi¹ nieznanego, zapewne niezachowanego pierwowzoru, którego autorstwo 
mo¿na przypisaæ G³adyszowi na podstawie zwi¹zków malarza z Winnogór¹ w latach 1809-1811 
oraz wzmianki E. Rastawieckiego (t. 1, 1850, s. 173).

J. Pachoñski, nie podaj¹c Ÿród³a informacji pisze, ¿e w pa³acu D¹browskiego w Winnogó-
rze znajdowa³ siê portret „wielkoœci naturalnej, na którym D¹browski sta³ obok popiersia Na-
poleona, wskazuj¹c praw¹ rêk¹ napis wykuty na piedestale «Przez Niego do Niej»” (Pachoñski 
1987, s. 391; w materia³ach znalezionych w styczniu 1970 w Winnogórze znajdowa³a siê foto-
grafia portretu, przechowywanego tam przed wojn¹, którego zapewne dotyczy opis Pachoñ-
skiego; informacja od T. Jeziorowskiego). Portret ten, najpewniej pêdzla G³adysza, by³ pierwo-
wzorem kopii Jana Kantego Maszkowskiego z ok. 1850 (MNWr, nr inw. VIII-107, p³., 134x102 
cm), przedstawiaj¹cej D¹browskiego z popiersiem Napoleona (na postumencie rzeŸby napis 
CUI PATRIAM DECUS ESSE MEUM) oraz z Orderem Or³a Bia³ego (nadanym 1815). S¹dzimy, 
¿e na zaginionym portrecie z Winnogóry wzorowany by³ tak¿e portret ZKW/289, jednak zamiast 
popiersia Napoleona w tle umieszczona zosta³a rzeŸba g³owy Aleksandra Wielkiego (wersja  
rzeŸby z Galerii Uffizi we Florencji). Zmianê tê M. Warkoczewska (1977) zinterpretowa³a jako 
aluzjê do cara Aleksandra I, któremu D¹browski zawdziêcza³ Order Or³a Bia³ego i rangê ge-
nera³a broni. Mo¿e byæ to przedstawienie konkretnej, nale¿¹cej do winnogórskiej kolekcji 
rzeŸby, któr¹ wraz ze zbiorem militariów zapisa³ D¹browski warszawskiemu TPN 
(w 1832 wywieziona przez Rosjan do Petersburga; Strzy¿ewska 2000, s. 123). Napis na grzbie-
cie ksi¹¿ki przedstawionej na ZKW/289 (na kopii Maszkowskiego nie ma takiego napisu) nie 
jest tytu³em ¿adnej z prac dotycz¹cych Legionów Polskich we W³oszech (por. Pachoñski 1987, 

wed³ug G³adysza

Historia: zbiory królewskie w Lunéville; w³asnoœæ 
gen. Huberta-Josepha Lautey; kupiony z r¹k tej rodziny 
przez Andrzeja Ciechanowieckiego z Londynu; 1978 
kupiony od niego przez MNW dla ZK, przechowywany 
w MNW (nr inw. 8374 Tc/79); 1982 depozyt MNW w ZK; 
1984 w³asnoœæ ZK, od 1983 eksponowany w Apartamencie 
Ksiêcia Stanis³awa.

Literatura: Bentkowska 1986, s. 4 (jako malarz francuski, 
ok. 1740); Lorentz 1986, s. 156 (jako Girardet); Nancy/
Warszawa 2004-2005, s. 238 (D. Juszczak, jako 
wg Girardeta?).

 D.J.



 

s. 7-15). Fakt, ¿e daty podane s¹ wed³ug francuskiego kalendarza rewolucyjnego, mo¿e byæ 
nawi¹zaniem do napisanego przez D¹browskiego Mémoire militaire des légions polonaises en 
Italie (1802), w którym pos³ugiwa³ siê w³aœnie tym kalendarzem (Jenera³a Henryka D¹browskie-
go pamiêtnik wojskowy Legionów Polskich we W³oszech... prze³o¿y³ z francuskiego rêkopisu nie-
og³oszonego drukiem... Ludwik Mi³kowski, Poznañ 1864).

Wnêtrze widoczne w tle tradycyjnie wi¹zano z gabinetem w Winnogórze – maj¹tku nada-
nym D¹browskiemu w 1807, w którym spêdzi³ ostatnie lata ¿ycia (1815-1818) i gdzie od 1808 
przechowywa³ swoj¹ kolekcjê militariów i dzie³ sztuki. Z opisu przekazanego w pamiêtnikach 
przez córkê genera³a (Mañkowska, t. 1, 1880, s. 14, 90-94) wynika jednak, ¿e œciany gabinetu-
-muzeum D¹browskiego w Winnogórze pokrywa³y freski, a trofea wojenne i broñ umieszczo-
ne by³y na suficie. Sposób eksponowania militariów w naszym obrazie odpowiada raczej 
opisowi zbrojowni urz¹dzonej po œmierci genera³a w siedzibie TPN w Warszawie (Mañkowska, 
t. 1, 1880, s. 14). Jeœli w tle portretu istotnie widaæ tê zbrojowniê, czas powstania obrazu na-
le¿a³oby przesun¹æ na lata po 1818.

Warkoczewska (1977) zwróci³a uwagê na element masoñski – w tle po prawej stronie wœród 
militariów umieszczony jest cyrkiel. Kontakty D¹browskiego z masoneri¹ datowa³y siê od cza-
sów jego pobytu we W³oszech; po powrocie do Polski w 1808 by³ jednym z pierwszych cz³on-
ków poznañskiej lo¿y „Les Français et Polonais réunis”.

ZKW/289 znajdowa³ siê przed II wojn¹ œwiatow¹ w zbiorach MWP (nr inw. 25606, przypisy-
wany J. G³adyszowi; w Inwentarz Muzeum Wojska 1929, nr 284 – podano wymiary 128x29 cm; 
obecne, nieco wiêksze, mog¹ byæ wynikiem przebicia p³ótna na nowe krosno w trakcie konserwa-
cji). W powojennych publikacjach uznawany za zaginiony i reprodukowany z fotografii zachowanych 
w zbiorach MNW i MNP (A. Ryszkiewicz w: SAP, t. 2, 1975, s. 361; Warkoczewska 1977, s. 70). 

ZKW/289

wed³ug G³adysza



 

Obraz uleg³ znacznym zniszczeniom, a konserwacja, której zosta³ poddany w latach 1978-
-1979, zmieni³a niekorzystnie jego walory malarskie; usuniêto wtedy równie¿ znaki w³asnoœcio-
we i nalepki.

Egzemplarz portretu D¹browskiego pêdzla G³adysza znajdowa³ siê tak¿e w pa³acu Radzi-
wi³³ów przy Krakowskim Przedmieœciu w Warszawie, a jego kopia zosta³a wykonana w latach 
1819-1820 na polecenie warszawskiego TPN (Kraushar, ks. 3, t. 1, 1902, s. 338). Bior¹c pod 
uwagê wi¹¿¹ce siê z TPN elementy otoczenia w naszym obrazie, nale¿y rozwa¿yæ hipotezê, 
czy nie jest on to¿samy z kopi¹ zamówion¹ przez TPN.

Historia: 1926 zakupiony przez MWP od Artura Oppmana; 
przed II wojn¹ œwiatow¹ w zbiorach MWP w Warszawie 
(nr inw. 25606); w czasie II wojny wywieziony przez Niemców; 
ok. 1946 rewindykowany (miejsce, sk¹d rewindykowany, 
nieustalone), z³o¿ony w Pracowni Konserwatorskiej na 
Wawelu; przed 1971 przeniesiony do P.P. PKZ w Krakowie; 
1974 dar P.P. PKZ Kraków dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-756); 1981 w ZK.*

Literatura: Inwentarz Muzeum Wojska 1929, nr 284; 
Warkoczewska 1977, s. 70; £ukaszewicz, Houszka 1992, 

s. 104; Juszczak, Ma³achowicz 2000a, nr 8; Pych 2005, 
s. 120-121; Polaczek 2005, przyp. 502 na s. 189 (mylnie 
jako powtórzenie obrazu niegdyœ w MWP); Poznañ 
2005-2006, nr 9 (H. Ma³achowicz).

 H.M.

Marcin GOTTLIEB
Marcin Gottlieb (Drohobycz 1867-1931 miejsce œmierci nieustalone), m³odszy brat malarza Maurycego Gottlieba. 
Kopiowa³ prace Maurycego, malowa³ sceny historyczne i rodzajowe.

 135 Portret kobiety w czerni
nr inw. ZKW/286
p³ótno, 67,2x54,5 cm
sygnowany u do³u po prawej: E. M. Gottlieb 888

Szal na g³owie i suknia czarne, bi¿uteria z³ota.
Twórczoœæ Marcina Gottlieba, pozostaj¹ca 

w cieniu i wtórna wobec dokonañ jego bra-
ta Maurycego, rozpoznana jest bardzo s³abo. 
ZKW/286 nie jest kopi¹ ¿adnego z zachowa-
nych w kolekcjach publicznych i publikowa-
nych dzie³ Maurycego i wydaje siê byæ 
dzie³em Marcina naœladuj¹cym stylistykê 
portretów malowanych przez brata. Sposób 
sygnowania ZKW/286 znajduje analogiê 
w sygnaturze wykonanej przez Marcina kopii 
Autoportretu Maurycego (Muzeum ¯IH, 
nr inw. A 439; sygn. E. M. Gottlieb 887). Do-
danie przez malarza litery „E” na pocz¹tku 
sygnatury jest sposobem odró¿nienia inicja³u 
jego imienia od sygnatury Maurycego. 

Portret okreœlany by³ jako wizerunek „¿y-
dowskiej matrony”, jednak ani strój, ani bi-
¿uteria nie maj¹ cech specyficznych dla 
tradycji ¿ydowskiej.

Gottlieb

ZKW/286

* Po z³o¿eniu katalogu do druku, decyzj¹ MKiS, obraz zosta³ przekazany na w³asnoœæ Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.



 

Historia: zbiory Muz. ¯IH w Warszawie (nr inw. 137); 
1971 dar Muz. ¯IH dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-43); 1981 w ZK.

Literatura: SAP, t. 2, 1975, s. 427 (E. Sandel); SAP, uzup. 
do t. 1-6, 2003, s. 86 (J. Biriulow).
 H.M.

wed³ug Jana van GOYENA
Jan van Goyen (Lejda 1596-1656 Haga), malarz holenderski; uczeñ Esaiasa van de Velde, dzia³a³ w Lejdzie, 
podró¿owa³ do Francji i Anglii, od 1634 czynny w Hadze. Malowa³ pejza¿e.

 136 Widok Nijmegen z bark¹ i dwukonn¹ karoc¹
nr inw. ZKW/479
deska dêbowa, 40,5x61 cm

Kopia obrazu, którego orygina³, niezachowany, znany jest jedynie z powtórzeñ. Piêæ takich 
powtórzeñ publikuje w katalogu oeuvre malarza A. U. Beck (1972, t. 2, nr 373a I-V; wszystkie 
w kolekcjach prywatnych i o zbli¿onych do ZKW/479 wymiarach). ̄ adna z publikowanych przez 
Becka wersji nie jest datowana. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e zaginiony orygina³ powsta³ ok. 1646, 
z którego to roku pochodzi szereg sygnowanych i datowanych widoków Nijmegen, ujêtych 
z podobnego, choæ nieco szerszego punktu widzenia ni¿ w ZKW/479, z tak¹ sam¹ bark¹ wio-
z¹c¹ karocê zaprzê¿on¹ w dwa konie (zob. Beck 1972, t. 2, nr 357-362).

ZKW/479 ma identyczne wymiary jak obraz nr 373aV publikowany przez Becka (1972 na 
rynku antykwarskim w Londynie), nie jest z nim jednak to¿samy (drobne ró¿nice w sztafa¿u). 
Powsta³ najpewniej w 3. æw. XVII w.

Zamek Valkhof, wznosz¹cy siê po prawej stronie obrazu na wysokim brzegu rzeki Waal, 
zosta³ zbudowany przez Karola Wielkiego, a w 1796 prawie ca³kowicie zburzony.

Historia: 1983 zakup w P.P. „Desa”, Kraków, 
ul. S³awkowska 14, od 1989 eksponowany w Alkierzu 
od Dziedziñca.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

wed³ug van Goyena

ZKW/479



 

Graff

Anton GRAFF
Anton Graff (Winterthur 1736-1813 Drezno), malarz i rytownik urodzony w Szwajcarii; 1766 nadworny malarz 
w DreŸnie i cz³onek tamtejszej Akademii. Portrecista, modny równie¿ wœród polskich zleceniodawców.

 137 Autoportret z rodzin¹
nr inw. ZKW/2639
p³ótno, 90,5x69,7 cm
sygnowany na odwrocie: A. Graff pinx:/ Dresden 1786

Malarz w szarym fraku, przy sztaludze, na której profilowy portret jego teœcia, Johanna Georga 
Sulzera (1720-1779), filozofa i pedagoga; po prawej Elisabetha Sophie Augusta z Sulzerów 
(1753-1812), od 1771 ¿ona malarza, w bia³ej sukni i szalu z bladozielonego jedwabiu; obok, 
w bia³ej sukience, córka, Caroline Susanne (ur. 1781), od 1805 ¿ona malarza Carla Ludwiga 
Kaaza; przy stoliku dwaj synowie: po prawej, w ubraniu w kolorze b³êkitnym z odcieniem 
fioletowym, klêcz¹cy Carl Anton (1774-1832), póŸniejszy malarz pejza¿ysta, po lewej, w ciem-
nozielonym ubraniu, siedz¹cy, Georg (1777-1801). Na stoliku teczka ze sztychami; kotara w tle 
w kolorze ¿ó³tawego ugru.

ZKW/2639



 

Jedna z wersji Autoportretu z rodzin¹, sygnowanego i datowanego: A. Graff pinx: 1785 
(na oparciu fotela), znajduj¹cego siê w zbiorach Stiftung Oskar Reinhart w Winterthur 
(p³., 196x148 cm; Berckenhagen 1976, nr 556; Zelger 1981, nr 85). ZKW/2639 jest zmniejszo-
n¹ replik¹ wersji z Winterthur, druga replika, zbli¿ona do naszej wymiarami, przechowywana 
jest w Städtisches Reiss Museum w Mannheim (nr inw. O 377, p³., 98,5x79,5 cm; Berckenhagen 
1967, nr 557). ZKW/2639 ró¿ni siê od obrazu z Winterthur rozmiarami i kolorystyk¹ – wersja 
z 1785 przedstawia Graffa w br¹zowym fraku, w³osy malarza i jego ¿ony s¹ ciemne, kotara 
w kolorze zgaszonej czerwieni. Koloryt ZKW/2639 utrzymany jest w jednorodnych, ch³odnych 
odcieniach szaroœci, np. ubrania i w³osy ma³¿onków. Zmniejszenie formatu spowodowa³o 
ograniczenie kompozycji ZKW/2639 w górnej czêœci – fragment kotary jest znacznie mniejszy 
ni¿ w oryginale. Ponadto w oryginale po lewej stronie widaæ fragment szpinetu, czêœciowo 
przes³oniêtego kotar¹. Na naszym obrazie w tym miejscu zarysowany jest tylko s³abo widoczny 
ciemniejszy cieñ.

Obraz z 1785 by³ powtarzany w rycinach przez Charlesa Townleya, Berlin 1788 – bez 
szpinetu po lewej i z innym uk³adem kotary (Nagler, t. 19, 1849, s. 39, nr 22), i Domenica 
Cunego.

Istnieje równie¿ wczeœniejsza wersja Autoportretu z rodzin¹, wystawiona w Akademii drez-
deñskiej w 1774, przedstawiaj¹ca postaci naturalnej wielkoœci, w podobnym uk³adzie jak na 
wersji póŸniejszej: malarza siedz¹cego przy sztalugach i ¿onê z córk¹ po prawej; inne jest 
upozowanie postaci ch³opców – jeden z nich stoi, drugi siedzi przy niskim stoliku (Kunstmu-
seum, Winterthur, nr inw. 114, p³., 198x135 cm; Berckenhagen 1976, nr 555).

ZKW/2639 jest zapewne to¿samy ze wzmiankowanym przez S. Kozakiewicza i A. Rysz-
kiewicza (� ni¿ej: Literatura) portretem o wym. 91,3x70,2 cm, znajduj¹cym siê w czasie 
II wojny œwiatowej w zbiorach prywatnych, w latach 60. XX w. w posiadaniu W. Hryniewi-
cza w Warszawie; fotografiê tego obrazu w bardzo z³ym stanie zachowania reprodukuje 
Ryszkiewicz (1961, il. 16). Z³a jakoœæ fotografii i stan obrazu z licznymi ubytkami nie pozwa-
laj¹ na jednoznaczn¹ identyfikacjê. Ryszkiewicz podaje, ¿e obraz Hryniewicza „by³ podobno 
dawniej sygnowany i datowany” (Ryszkiewicz 1969, s. 421). Napis na odwrocie, który uwa-
¿amy za sygnaturê, zosta³ odkryty podczas konserwacji obrazu w 1991 w Pracowni Konser-
wacji ZK.

Graff

Historia: 1990 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie, 
od 1994 eksponowany w Przedpokoju Ma³ym.

Literatura: ?Ryszkiewicz 1961, s. 91; ?Kozakiewicz 1967, 
s. 282; ?Ryszkiewicz 1969, s. 420-421. H.M.

 138 Portret Franciszka Piotra Potockiego
nr inw. ZKW/527
p³ótno, 63,5x49,8 cm
na odwrocie napis: Francois Pierre Potocki/ Staroste de Sczerzce [sic!]/ Ambassadeur de Pologne/ 
prés la Porte attomanne [sic!]/ depuis l’ an 1788 jusqu’en 1792. peint pas [sic!] A. Graff./ a Dres-
de 1799

Franciszek Piotr Potocki h. Pilawa (1745-1829), konfederat barski, pose³ polski w Stambule 1789-1792.

Zielony, aksamitny ubiór wierzchni podbity futrem sobolowym, konfederatka z zielonego ak-
samitu, z otokiem z czarnego baranka, z³oty ³añcuch z p³askiej plecionki przez pierœ.

Potocki jesieni¹ 1797 przyby³ do Saksonii i zapewne w tym samym roku kupi³ maj¹tek 
pod Dreznem, gdy¿ ju¿ w lutym 1798 goœci³ tam Stanis³awa So³tyka (M. Czeppe w: PSB, 
t. 28, 1984-1985, s. 130-131). Do 1800 spêdza³ du¿o czasu w saskiej posiad³oœci i móg³ 



 

zamówiæ portret bezpoœrednio u Graffa 
w DreŸnie. Mimo póŸnego datowania 
ZKW/527 nawi¹zuje do konwencji portre-
tów Graffa z lat 70. XVIII w. (np. Portret 
Friedricha Hermanna Muzlla, zaginiony, 
znany z miedziorytu Daniela Bergera, wg 
którego obraz w MNP, nr inw. Mo 532; 
Portret Johanna Nepomuka Schaffgotscha 
w niebieskim szlafroku, MNW, nr inw. 
231164).

Jedna z wersji portretu Potockiego pêdz-
la Graffa, istniej¹cego w co najmniej piêciu 
powtórzeniach: wymienione poni¿ej nr kat. 
138/1, 138/2, egzemplarz ze zbiorów Potoc-
kich w Rosi (obecne miejsce przechowywa-
nia nieustalone; *Spis Ordynacji Roskiej 
1915, k. 37, nr 92) i jego kopia (*Spis Ordy-
nacji Roskiej 1915, k. 35, nr 54), obraz po-
kazany w 1880 na wystawie w ¯ytomierzu 
jako w³asnoœæ Adama Mieleszki-Maliszkiewi-
cza (Ryszkiewicz 1969, s. 411).

Wœród znanych obecnie egzemplarzy 
ZKW/527 prezentuje najlepszy poziom ma-
larski.

Obraz z MNK (� nr kat. 138/1) zosta³ 
nies³usznie uznany przez A. Ryszkiewicza (1969, s. 411) za ten sam, który notowany by³ w zbio-
rach Branickich w Wilanowie. Czêœciowo nieczytelny napis proweniencyjny na odwrocie 
krakowskiego obrazu Ryszkiewicz zrekonstruowa³ jako „W³asnoœæ J[adwigi] z Potockich 
Branickiej”, ustalaj¹c, ¿e chodzi o Jadwigê, ¿onê Konstantego Branickiego (1824-1884). 
Uzna³ zatem, ¿e portret pochodzi z maj¹tku Potockich Roœ i trafi³ do zbiorów wilanowskich 
na mocy zapisu jej ostatniego w³aœciciela, brata Jadwigi, Stefana Potockiego (zm. 1910), 
który zapisa³ Roœ wnukowi siostry, Adamowi Branickiemu z Wilanowa. Kolekcja pozosta³a 
w Rosi do 1915, kiedy zosta³a wywieziona przez Rosjan i z³o¿ona w Homlu (najpierw w ban-
ku Rosyjsko-Azjatyckim, nastêpnie w pa³acu Paskiewicza). W wykonanym wówczas spisie 
przedmiotów wymieniony jest portret Franciszka Piotra Potockiego (*Spis Ordynacji Roskiej 
1915, k. 37, nr 92) i jego kopia (k. 35, nr 54). Zbiory roskie przewiezione zosta³y w 1919 do 
Moskwy, a do Warszawy dotar³y dopiero w 1924 w stanie uszczuplonym, i jak siê zdaje, 
notowany tam w 1915 i 1921 portret pêdzla Graffa móg³ zagin¹æ w trakcie przemieszczania 
kolekcji (Pocheæ-Perkowska 1981, s. 20-21). Tymczasem wersja (� nr kat. 138/2) znajdowa³a 
siê w Wilanowie przynajmniej od 1837. Obraz z MNK co najmniej od 1930 by³ natomiast 
w³asnoœci¹ drugiego wnuka Jadwigi Branickiej, Hieronima, syna Stanis³awa Tarnowskiego 
i Marii Ró¿y z Branickich. 

Mo¿liwe równie¿, ¿e ZKW/527 lub obraz z MNK s¹ to¿same z egzemplarzem Mieleszki-Ma-
liszkiewicza pokazanym na wystawie w ¯ytomierzu. Kolekcjoner ten od 1880 zacz¹³ wyprzeda¿ 
swoich zbiorów (np. ok. 1881 sprzeda³ ksiêgozbiór Branickim z Suchej). Jednak brak danych 
o losach obu obrazów w koñcu XIX w. nie pozwala na rozstrzygniêcie tej kwestii.

Powtórzenia:
 138/1 kopia z pocz. XIX w., MNK (nr inw. XIIA-579, p³., 62,3x49,9 cm, z ty³u na p³ótnie napis (s³abo czytel-

ny, czêœciowo zas³oniêty przez poprzeczkê krosna): François Pierre Potocki/ Staroste de Sczerzec am-
bassadeur de Pologne/ pres la Porte Ottomane/ depuis l’an 1788. jusqu’en 1792/ peint pas [sic!] A. Graff/ 

ZKW/527

Graff



 

ZKW/677

a Dresde 1799 (za: Kulejowska 1969, s. 283), i napis proweniencyjny: W³asnoœæ... ock... Branickiej 
(Ryszkiewicz 1969, s. 411, cytuje ten napis jako W³asnoœæ J... z Potockich Branickiej; pokazany 
na wystawie Stary portret w Krakowie 1930 (Kraków 1930, s. 18, nr 92), 1945 podarowany MNK 
przez Hieronima Tarnowskiego. 

 138/2 kopia, przed 1837, Muz. w Wilanowie (nr inw. Wil. 1186, p³., 64x49 cm); odnotowana w inwentarzu Wila-
nowa 1837 pod nr. 442; biograficzny napis na odwrocie w jêzyku polskim oraz znak w³asnoœciowy Wilano-
wa i nr 610 (Skimborowicz, Gerson 1877, s. 159; Czajewski 1893, nr 610, jako dzie³o Graffa; Duchesne 1895, 
nr 610, jako kopia Graffa o wym. 64x49 cm; Fournier-Sarlovèze 1907, s. 28).

wed³ug Graffa

Historia: 1983 zakup z r¹k prywatnych w Krakowie. Literatura: niepublikowany. H.M.

wed³ug Antona GRAFFA

 139 Portret Fryderyka Augusta III
nr inw. ZKW/677
p³ótno, 150,5x109,5 cm

Fryderyk August III (1750-1827) z dynastii Wettinów, wnuk Augusta III, elektor saski 1763, król saski 1806,  ksi¹-
¿ê warszawski 1807-1815 jako Fryderyk August.

Stalowa zbroja, czerwony p³aszcz podbity 
gronostajowym futrem; przez pierœ b³êkitna 
wstêga z krzy¿em Orderu Or³a Bia³ego (nada-
ny 1751), gwiazda tego orderu na p³aszczu. 
Na tarczy trzymanej przez giermka elektor-
sko-saski herb Wettinów. Na stole ko³pak 
elektorski. Kotara w tle zielona.

Zmniejszona kopia portretu namalowa-
nego przez Graffa 1779 (Stadtgeschichtlische 
Museum w Lipsku, p³., 224x123 cm, sygn. 
i dat.; Berckenhagen 1967, nr 340) lub jednej 
z dwóch autorskich replik z 1781 (d. w zbio-
rach Stadtmuseum, Lipsk i w Neues Palais, 
Poczdam, nr inw. GK I 2390; Berckenhagen 
1967, nr 341 i 342). 

Historia: 1983 zakup od Andrzeja Ciechanowieckiego 
z Londynu.

Literatura: niepublikowany. H.M.



 

Daniel GRAN (?)
Daniel Gran (Wiedeñ 1694-1757 St. Pölten), malarz austriacki; 1727 nadworny malarz Marii Teresy w Wiedniu. 
Twórca dekoracji œciennych w pa³acach i koœcio³ach w Austrii.

 140 Projekt dekoracji plafonu
nr inw. ZKW/2406
p³ótno, 41,8x51,8 cm

Kompozycja obrazu, perspektywa, kolorystyka, charakterystyczne pozy postaci, ich modelunek, 
znajduj¹ oczywiste analogie we freskach i olejnych szkicach Grana. Nie jest to jednak projekt 
do ¿adnej z jego zrealizowanych dekoracji (zob. Knab 1977). Mimo ¿e bardzo bliski stylistycz-
nie olejnym szkicom Grana, wydaje siê byæ malowany nieco inaczej (bardziej szkicowe i „ner-
wowe” prowadzenie pêdzla). Ró¿nica jest na tyle niewielka, i¿ autorstwa Grana nie mo¿na 
ca³kowicie wykluczyæ, jednak przy takiej atrybucji proponujemy postawiæ znak zapytania. Byæ 
mo¿e mamy do czynienia z powtórzeniem szkicu Grana, wykonanym w jego pracowni przez 
innego artystê. Pod wzglêdem techniki prowadzenia pêdzla oraz modelunku postaci i ich szat 
stosunkowo blisk¹ analogiê dla ZKW/2406 stanowi np. szkic olejny Maria z Dzieci¹tkiem 
i œwiêtymi w zbiorach Österreichischen Barockmuseums w Dolnym Belwederze w Wiedniu 
(nr inw. 1483, p³., 52,5x64 cm), bêd¹cy rodzajem pasticcio, namalowanego wed³ug fresku 
Grana z sali wiedeñskiej Hofbibliothek; zdaniem E. Knaba szkic ten jest dzie³em Grana, po-
wsta³ym przy udziale innego artysty (Knab 1977, nr Ö 9 A; Baum 1980, t. 1, nr 109).

ZKW/2406

Gran (?)



 

Nie jest jasna ikonografia przedstawionej sceny. Wydaje siê, ¿e centralne postaci to Apollo-
-Helios, zza którego postaci bije s³oneczny blask, i Diana, trzymaj¹ca w rêku strza³ê. Ponad 
nimi po prawej unosi siê Aurora z pochodni¹, z lewej strony bogini z gwiazd¹ nad g³ow¹ 
(„Gwiazda Poranna” lub mo¿e „Chiarezza” – por. Knab 1977, s. 42-43), poni¿ej postaæ Flory 
sypi¹cej kwiaty i skrzydlata Iryda (?). W tle widoczny jest fragment okrêgu ze znakiem wagi 
(droga, jak¹ zatacza s³oñce na niebosk³onie); znaki zodiaku wpisane w okr¹g – to motyw czê-
sto pojawiaj¹cy siê we freskach i projektach Grana (Knab 1977, nr Ö 5, Ö 23). Ikonografia 
sceny wydaje siê oscylowaæ wokó³ tematyki pór dnia i œwiat³a, czy te¿ zwyciêstwa œwiat³a nad 
mrokiem (spotykaj¹ siê tu bóstwa s³oneczne: Apollo, Aurora, Flora, oraz ksiê¿yca: Diana), tak 
chêtnie podejmowanej przez Grana w jego ró¿nych realizacjach. We fresku z alegori¹ Poranka 
w kopule pa³acu Schwarzenberg w Wiedniu z 1723-1724 (zniszczony 1945) czy fresku z Auro-
r¹ w wiedeñskiej Hofbibliothek z 1723 oraz zwi¹zanych z nimi modelli znajdujemy zreszt¹ 
szczególnie du¿o analogii do poszczególnych postaci i motywów w naszym szkicu (zob. Knab 
1977, nry F 3, F 18, Ö 5, Ö 6, Ö 77).

Grassi

Historia: 1988 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie. Literatura: niepublikowany. D.J.

Josef GRASSI
Josef Grassi (Wiedeñ 1757-1838 Drezno), malarz austriacki; dzia³a³ w Wiedniu, 1790-1795 w Polsce, od 1799 w 
DreŸnie, w latach 1816-1821 w Rzymie; 1800 profesor Kunstakademie w DreŸnie, 1810 cz³onek rzymskiej Acca-
demia di San Luca. Portrecista sfer arystokratycznych.

 141 Portret Antoniego Józefa Lanckoroñskiego
nr inw. ZKW/3737
p³ótno, 91,4x70 cm
sygnowany u do³u po lewej: J: Grassi/ fecit

Antoni Józef Lanckoroñski (1761-1830), pose³ na sejmy, rotmistrz Kawalerii Narodowej 1788, marsza³ek sejmu 
stanowego galicyjskiego i marsza³ek wielki koronny galicyjski.

Granatowy frak z czerwonym ko³nierzem i mankietami, guziki z³ote; przez pierœ b³êkitna wstê-
ga Orderu Or³a Bia³ego (nadany 1791), na piersi gwiazda tego orderu.

Portret powsta³ w 1791, kiedy Antoni Lanckoroñski otrzyma³ Order Or³a Bia³ego 
(26 maja) lub krótko po tym. Przebywaj¹cy wówczas w Polsce Grassi namalowa³ w podob-
nej konwencji i w niemal identycznym formacie kilka portretów osób zwi¹zanych ze œrodo-
wiskiem obozu reform (np. portret Ignacego Dzia³yñskiego, ok. 1791, Bibl. Kórnicka PAN, 
nr inw. MK 3313, p³., 92x70 cm; Janusza Stanis³awa Iliñskiego, 1792 (?), MNW, nr inw. MP 
5220, p³., 90x71 cm; Antoniego Potockiego, 1792 (?), Muz. w Wilanowie, nr inw. 1192 Wil., 
p³., 93x70 cm; Micha³a Kleofasa Ogiñskiego, MNK, nr inw. II-a-372, p³., 92x70 cm). Do grupy 
tej zaliczyæ trzeba tak¿e zaginiony portret ksiêcia Józefa Poniatowskiego, namalowany po 1788, 
znany z kopii malarskich przewa¿nie zredukowanych do popiersia (m.in. MNK, nr inw. II-a-192) 
i z mezzotinty Johanna Petera Pichlera (Hutten-Czapski 1901, nr 1492), a tak¿e portret ksiê-
cia z 1792 (� nr kat. 142).

Ciekawie zmienion¹ wersj¹ ZKW/3737 jest obraz K. Aleksandrowicza (� nr kat. 141/1), 
w którym powtórzone s¹ dok³adnie rysy twarzy, poza modela i pejza¿owe t³o. Malarz „zaktu-
alizowa³” szczegó³y: portretowany przedstawiony jest bez peruki, z naturalnymi, krótkimi w³o-
sami, frak cywilny bez czerwonych mankietów i ko³nierza, d³onie i szabla niewidocz-
ne. W Drohobyczu portretowany jest okreœlany jako Maciej Lanckoroñski, równie¿ na obrazie 



 

ZKW/3737 widnieje nalepka z b³êdnym okreœleniem osoby jako Macieja Lanckoroñskiego 
(informacjê o obrazie w Drohobyczu i fotografiê zawdziêczamy dr. Kazimierzowi Kuczmanowi 
z Zamku Królewskiego na Wawelu).

Portret ZKW/3737 reprodukowany by³ na pocztówkach prezentuj¹cych wnêtrza i dzie³a sztu-
ki z pa³acu przy Jacquingasse w Wiedniu, wydawanych od 1902 (Arch. ZK, AL, R XIX/19,6).

Powtórzenia:
 141/1 zmieniona kopia Konstantego Aleksandrowicza, Muz. w Drohobyczu (nr inw. KB-3413/¯-72, p³., 68x55,6 cm, 

sygn. i dat. 1794 na odwrocie);
 141/2 wizerunek powiêkszony do ca³opostaciowego (pierwszy z lewej) w portrecie zbiorowym Rotunda Bank 

of England z postaciami polskich arystokratów, ok. 1793, w³asnoœæ Maurycego Potockiego (depozyt 
w MNW, nr inw. 184936; p³. 191x157 cm; K. Murawska-Muthesius w: Dulwich 1992, nr 11); obraz jest 
zmienion¹ kopi¹ zniszczonego w czasie II wojny œwiatowej obrazu Petera Francisa Bourgeois z 1791 
(zob. Borenius 1939, s. 203), gdzie nie by³o postaci Lanckoroñskiego.

ZKW/3737

Grassi

Historia: w³asnoœæ Rzewuskich, zapewne w ich pa³acu 
w Rozdole; w³asnoœæ Kazimierza Rzewuskiego; 1820 
w³asnoœæ jego córki, Ludwiki, zamê¿nej z Antonim 
Lanckoroñskim; w³asnoœæ ich syna, Kazimierza 
Lanckoroñskiego; w³asnoœæ jego syna, Karola 

Lanckoroñskiego, 1896-1901 umieszczony w pa³acu 
w Wiedniu przy Jacquingasse 18, hall; 1933 w³asnoœæ 
dzieci Karola: Antoniego, Adelajdy i Karoliny 
Lanckoroñskich; miêdzy 20 paŸdziernika a 7 listopada 
1939 przejêty przez gestapo, pozostawa³ w pa³acu 



 

 142 Portret ksiêcia Józefa Poniatowskiego
nr inw. ZKW/294
p³ótno, 92x70,5 cm
sygnowany u do³u po lewej: J: Grassy. pin./ Ao 1792

Józef Antoni Poniatowski h. Cio³ek (1763-1813), bratanek króla Stanis³awa Augusta, minister wojny i naczelny 
wódz armii Ksiêstwa Warszawskiego, marsza³ek Francji 1813.

Grassi

przy Jacquingasse; w maju 1943 wywieziony przez 
Niemców, zdeponowany w Steyersbergu; 1947 odzyskany 
przez Antoniego Lanckoroñskiego, zdeponowany w zamku 
Hohenems k. Vaduz w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany 
w banku w Szwajcarii; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej 
(nr ks. darów ZMK-5937), od 1998 eksponowany w Galerii 
Lanckoroñskich. 

ród³a: *Lista A.L. 1939, nr 76; *Lista HTO 1942, nr 272.

Literatura: Palais Lanckoroñski 1903, s. 8; Ruszczycówna 
1954, nr 2, s. 266; SAP, t. 2, 1975 (J. Ruszczycówna), 
s. 463; Warszawa 1995, nr I.9 (D. Juszczak, 
H. Ma³achowicz); Juszczak, Ma³achowicz 1995, nr 7; 
München 1995-1996, nr 26 (H. Ma³achowicz); 
Juszczak, Ma³achowicz 1998, nr 8; Dijon 2004, nr 14 
(H. Ma³achowicz).

 H.M.

ZKW/294



 

Mundur oficera pu³ku stra¿y przedniej: granatowy z czerwonym ko³nierzem i wy³ogami, guziki 
i szlify z³ote; na piersi Krzy¿ Kawalerski Orderu Wojskowego (Virtuti Militari) na b³êkitnej wst¹¿-
ce z czarnymi paskami po brzegach i gwiazda Orderu Or³a Bia³ego (nadany 1787); przez pierœ 
b³êkitna wstêga tego orderu widoczna spod kurtki mundurowej. Na g³owni pa³asza napis: 
3 May (nawi¹zuj¹cy do faktu, ¿e wojna z Rosj¹ 1792 by³a wojn¹ w obronie Konstytucji 3 maja). 
W tle oddzia³ jeŸdŸców. Po bitwie pod Zieleñcami, która mia³a miejsce 18 czerwca 1792, król 
Stanis³aw August przes³a³ do rozdania z³ote i srebrne medale orderowe. Z³ote medale oficerskie 
zosta³y potem, na podstawie wydanych przez króla patentów, zamienione na krzy¿e kawalerskie 
i taki w³aœnie krzy¿, sporz¹dzony ju¿ po wstrzymaniu dzia³añ wojennych i po powrocie ksiêcia 
do Warszawy, przedstawiono na portrecie.

Grassi namalowa³ portret zapewne w Warszawie po bitwie pod Zieleñcami, a przed koñcem 
sierpnia 1792, kiedy na wieœæ o przyst¹pieniu Stanis³awa Augusta do Targowicy ksi¹¿ê z³o¿y³ 
30 lipca dymisjê z funkcji wodza i – z powodu pog³êbiaj¹cego siê konfliktu z królem – wyjecha³ 
z Warszawy do Wiednia. WyraŸnie podkreœlone w portrecie akcenty patriotyczne (napis 
na pa³aszu, odznaka Virtuti Militari, której noszenia zakazali targowiczanie ju¿ w lipcu 1792) 
manifestuj¹ postawê ksiêcia wobec Targowicy i króla.

Powtórzenia:
 142/1 miedzioryt Micha³a Grölla, lata 90. XVIII w. (Kat. BN, t. 5, 1995, nr 6696);
 142/2 kopia, przed 1806, obecne miejsce przechowywania nieznane (p³., 86x69 cm; poch. ze zbiorów Stani-

s³awa Zawadzkiego; M¹czyñski 2005, s. 70-71);
 142/3 wersja zredukowana do popiersia, pocz. XIX w. (?), Kraków, Fund. XX Czartoryskich (nr inw. XII-365, p³., 

55,5x46 cm, bardziej poprawne przedstawienie krzy¿a Virtuti Militari);
 142/4 wersja w popiersiu, pocz. XIX w. (?), przed 1913 w³asnoœæ ks. Dadrewicza w Warszawie, obecne miej-

sce przechowywania nieznane (repr. Askenazy 1913, s. 27, okreœlona jako dzie³o Johanna Baptista 
Lampiego St.);

142/5 miniatura, popiersie bez krzy¿a orderowego, XIX w., Fund. Ciechanowieckich w ZK (nr inw. 
FC-ZKW/356, gwasz na koœci, 6,7x5,4 cm);

 142/6 miniatura Jacoba Axela Gillberga, dat. 1794 (zmieniona fryzura), d. w zbiorach Karola Lanckoroñskiego 
w Wiedniu, obecne miejsce przechowywania nieznane (repr. Askenazy 1913, s. 67).

Grassi

Historia: w³asnoœæ ksiêcia Józefa Poniatowskiego; byæ 
mo¿e odziedziczony przez Mariê Teresê Tyszkiewiczow¹ 
i wywieziony przez ni¹ do Francji; prywatne zbiory we 
Francji; 27 paŸdziernika 1977 dar Northern Natural Gas 
Company of Omaha, USA (z³o¿ony przez dyrektora Willisa 
A. Strausa), w imieniu pracowników Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Szczecinie z okazji chrztu statku „Northern 

Arrow”, zbudowanego w tej stoczni (nr ks. darów ZMK-
1735), przechowywany w MNW (nr inw. 7912 Tc/77); 
1981 w ZK, od 1993 eksponowany w Pokoju ¯ó³tym.

Literatura: Lorentz 1986, s. 101; Ratajczyk, Teodorczyk 
1987, s. 23, nr 11; Warszawa 1994, nr 6 (H. Ma³achowicz); 
München 1995-1996, nr 27 (H. Ma³achowicz).
 H.M.

 143 Portret Kunegundy z Brzozowskich Ostrowskiej (szkic)
nr inw. ZKW/4285
deska dêbowa, 40,5x31,1 cm
na odwrocie napis: Grassi

Kunegunda Ostrowska (1770-1822), córka Jana Brzozowskiego h. Topór, miecznika ciechanowskiego, 
1o v. Józefowa Rudnicka, od 1796 ¿ona Tomasza Ostrowskiego, podskarbiego nadwornego koronnego.

Suknia bia³a, p³aszcz b³êkitny. Na postumencie ko³czan i ³uk, szaty udrapowane na sposób 
antyczny, portretowana przedstawiona zapewne jako Diana.

Szkic przygotowawczy poprzedzaj¹cy modello, znajduj¹ce siê obecnie w zbiorach prywatnych 
w Krakowie (� nr kat. 143/2). Szkic i modello powsta³y najpewniej ok. 1796 (w tym roku œlub 
Kunegundy z Brzozowskich z Tomaszem Ostrowskim). Upozowanie postaci, stylizacja kostiumu, 



 

drapowanie tkanin i rozmieszczenie akcesoriów w portrecie Ostrowskiej s¹ niemal identyczne, 
jak w portrecie znanym obecnie tylko z fotografii, spalonym w 1944, okreœlanym jako wizerunek 
Marianny z Przezdzieckich Tyzenhauzowej (Wdowiszewski 1958, s. 371-372, il. 7; J. Ruszczyców-
na w: SAP, t. 2, 1975, s. 462). W tym samym czasie Grassi namalowa³ jeszcze jeden tego typu 
portret: wizerunek Krystyny Radziwi³³ówny, znany z miniatury W. Lesseura z 1796 w Muz. Polskim 
w Rapperswilu (nr inw. 731) i kopii w Muz. w £añcucie (nr inw. S 1381 M£, p³., 91x69 cm).

Wzmianki o portrecie Ostrowskiej w posiadaniu Morstinów w Warszawie (Kraków 1910, 
s. 7, poz. 23; Wasylewski 1926, s. 19; J. Ruszczycówna w: SAP, t. 2, 1975, s. 462) dotycz¹ 
wspomnianego wy¿ej modello. Nalepki zachowane na jego odwrocie, a tak¿e fakt, ¿e obecny 
w³aœciciel naby³ obraz w 1979 od Andrzeja Morstina, wskazuj¹, ¿e to w³aœnie modello by³o 
publikowane i wystawiane jako w³asnoœæ tej rodziny. Modello dotyczy równie¿ zapewne zapis 
Fournier-Sarlovèze’a: „le grand portrait en pied de la comtesse Ostrowska – Varsovie chez la 
comtesse Ladislas Morstin” (Fournier-Sarlovèze 1907, s. 80, il. po s. 92); wydaje siê, ¿e autor 
nie zna³ obrazu z autopsji i st¹d okreœlenie „grand”, które w póŸniejszych publikacjach by³o 
brane za dowód istnienia portretu o du¿ych wymiarach.

E. Rastawiecki wymienia egzemplarz portretu Ostrowskiej ze zbiorów pu³kownika Micha³a 
Kosiñskiego, nabyty „do Helenowa przez rodzinê hr. Ostrowskich” (Rastawiecki, t. 1, 1850, 
s. 187). Zakup ten mia³ miejsce zapewne po œmierci Kosiñskiego w 1835. Prawdopodobieñstwo, 
¿e by³ to portret du¿ych rozmiarów, jest niewielkie. Kolekcja Kosiñskiego, który sam by³ minia-
turzyst¹ i rysownikiem amatorem, sk³ada³a siê z miniatur, szkiców i rysunków, a zatem przed-
miotem zakupu by³o zapewne modello.

Grassi

ZKW/4285



 

Wizerunek Ostrowskiej w du¿ym formacie uwa¿any by³ za zaginiony, ale praktycznie nie 
ma pewnoœci, czy portret ten zosta³ zrealizowany. W zbiorach prywatnych w Krakowie znaj-
duje siê portret naturalnej wielkoœci, ukazuj¹cy modelkê w 3/4 postaci, okreœlony przez 
A. Ryszkiewicza jako fragment wyciêty z orygina³u (� nr kat. 143/3). Portret jest w z³ym stanie 
zachowania i znacznie zmieniony przez interwencje konserwatorskie.

Szkice i powtórzenia:
 143/1 autorski szkic rysunkowy, MNW (nr inw. Rys. Pol. 5687, o³., kredka bia³a i czarna, 39,3x28,5 cm);
 143/2 modello, zbiory prywatne w Krakowie (p³., 40x31 cm; na odwrocie napis z XIX w.: La Comtesse Cune-

gonde Ostrowska/ peinte par Lampi.../ 3me femme du Comte Thomas Ostrowski Palatin Président du Sénat 
de Pologne (fragment tekstu zalepiony kartk¹ z pieczêciami lakowymi z h. Rawicz i napisem: z natury 
malowa³a Angelika Kauffmann W³adys³aw Ostrowski b.m.s.p.), oraz nalepka w³asnoœciowa hr. W³adys³a-
wa Morstina;

 143/3 wersja w 3⁄4 wysokoœci postaci, zbiory prywatne w Krakowie (p³., 90,5x66 cm).

ZKW/3966

Grassi (?)

Historia: miêdzy 1921 a 1930 wystawiony w Domu Sztuki 
(Hôtel des Ventes), Warszawa, ul Chmielna 5; po 1930 
w posiadaniu rodziny Sobañskich z Zagórzan; po II wojnie 
œwiatowej w³asnoœæ tej rodziny w Krakowie; 1999 zakup 
z r¹k prywatnych do zbiorów ZK, od 2006 eksponowany 
w Pokoju Zielonym.

Literatura: niepublikowany.

 H.M.

Josef GRASSI (?)

 144 Portret Piotra Go³kowskiego
nr inw. ZKW/3966
p³ótno, 59x46 cm (owal)

Piotr Go³kowski (1748-1828), pu³kownik wojsk pol-
skich, adiutant Stanis³awa Augusta.

Mundur oficera Sztabu Generalnego: grana-
towy z p¹sowymi wy³ogami, z³ote epolety 
i guziki.

Mundur ten zosta³ wprowadzony w 1789 
dla wojsk koronnych. Go³kowski pe³ni³ obo-
wi¹zki adiutanta króla (1790-1792 w randze 
pu³kownika) i z tego tytu³u nale¿a³ do Szta-
bu Generalnego. Na obrazie nieprawid³o-
wo przedstawiony naramiennik – w wypad-
ku dystynkcji pu³kownika powinny byæ trzy 
srebrne belki, tymczasem na obrazie nara-
miennik jest g³adki (opinia M. Siciñski, 
2004).

Mundur i fryzura datuj¹ obraz na 1790-
-1792.

Go³kowski by³ przyjacielem Antoniego 
Lanckoroñskiego i rezydentem w jego ma-
j¹tku w Dêbnie ko³o Bochni, a nastêpnie 



 

w Wiedniu. Po œmierci portretowanego obraz przeszed³ na w³asnoœæ rodziny Lanckoroñskich; 
informuje o tym obszerny tekst, pisany rêk¹ Kazimierza Lanckoroñskiego, syna Antoniego, 
umieszczony na nalepce na odwrocie obrazu.

ZKW/3966 uwa¿any by³ za dzie³o M. Bacciarellego. 

Grassi (?)

Historia: w³asnoœæ Piotra Go³kowskiego w Dêbnie i Wiedniu 
od 1825; po 1828 zbiory Antoniego Lanckoroñskiego 
w Wiedniu; w³asnoœæ jego syna, Kazimierza; w³asnoœæ jego 
syna, Karola, 1896-1901 umieszczony w pa³acu przy 
Jacquingasse 18, hall; 1933 w³asnoœæ dzieci Karola: 
Antoniego, Adelajdy i Karoliny Lanckoroñskich; 
miêdzy 20 paŸdziernika a 7 listopada 1939 przejêty przez 
gestapo, pozostawa³ w pa³acu przy Jacquingasse; 
1943 wywieziony przez Niemców; 1947 odzyskany przez 
Antoniego Lanckoroñskiego, zdeponowany w zamku 
Hohenems k. Vaduz w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany 

w banku w Szwajcarii; 1962 depozyt w Instytucie 
Sikorskiego w Londynie (nr inw. D. 1281); 
1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej (nr ks. darów ZMK-5907).

ród³a: *Lista A.L. 1939, nr 225; *Lista HTO 1942, nr 590.

Literatura: Palais Lanckoroñski 1903, s. 8 
(jako Bacciarelli); Polonica 1966, s. 234 
(A. Gradowska, jako Bacciarelli); Chyczewska 1970, 
nr 186 (jako Bacciarelli); Gutkowski 1991, nr 61; 
Juszczak, Ma³achowicz 1995, nr 29 (jako malarz polski).

 H.M.

Josef GRASSI (?)

 145 Portret ksiêcia Józefa Poniatowskiego
nr inw. ZKW/3904
p³ótno, 85x69,5 cm

Józef Antoni Poniatowski h. Cio³ek (1763-1813), bratanek króla Stanis³awa Augusta, minister wojny i naczelny 
wódz armii Ksiêstwa Warszawskiego, marsza³ek Francji 1813.

Mundur genera³a dywizji Ksiêstwa Warszawskiego: granatowy z czerwonym ko³nierzem, srebr-
ne hafty, srebrne epolety ze z³otymi skrzy¿owanymi regimentami – dystynkcje marsza³ka Fran-
cji lub oznaki naczelnego wodza Wojska Polskiego Ksiêstwa Warszawskiego (zdaniem T. Jezio-
rowskiego – opinia 2006 – mog¹ to byæ oznaki regimentarza generalnego pospolitego ruszenia 
Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego z 1812); na piersi gwiazda Wielkiego Or³a Legii 
Honorowej (nadany 1809); przez pierœ czarno-b³êkitno-czarna wstêga z Krzy¿em Wielkim 
Orderu Wojskowego Ksiêstwa Warszawskiego (Virtuti Militari – nadany 1809), gwiazda tego 
orderu na piersi (dolna). 

Portret przypisywany Grassiemu (E. Chwalewik, J. Ruszczycówna, K. Sroczyñska, D. Juszczak, 
H. Ma³achowicz) lub M. Bacciarellemu (E. Rastawiecki, A. Gradowska, A. Chyczewska). Brak 
zgodnoœci ustaleñ co do atrybucji wynika z faktu, ¿e przekazy historyczne wskazuj¹ na Baccia-
rellego jako autora portretu, natomiast cechy stylistyczne – na Grassiego. Najwczeœniejszym 
œwiadectwem autorstwa Bacciarellego jest wzmianka w nekrologu malarza: „Lubo w podesz³ym 
ju¿ wieku, odmalowa³ z pamiêci wizerunek œ.p. Xi¹¿êcia Józefa Poniatowskiego. Liczne kopie, 
o które go najpierwsze w kraju osoby prosi³y s¹ dowodem [...] jak ceniæ miano pracê tego 
Artysty” (Nekrolog Bacciarellego 1818, s. 118-119). Tekst nekrologu, mimo ¿e relacjonuje fak-
ty nieodleg³e w czasie, zawiera sporo nieœcis³oœci, w tym wzglêdzie mo¿e byæ jednak wiary-
godny – Bacciarelli móg³ namalowaæ portret, ale zapewne pos³ugiwa³ siê wczeœniejszymi wi-
zerunkami ksiêcia Józefa pêdzla Grassiego. S. Ciampi wœród dzie³ Bacciarellego pod nr. 120 
wymienia portret ksiêcia Józefa „con l’uniforme di generale in capo dell armata polacca con 
una Burka specie di pelliccia sopra una spalla” (Ciampi 1830, s. 85-86).

Wœród bardzo licznych graficznych powtórzeñ omawianego portretu tylko w jednym wy-
stêpuje nazwisko autora malarskiego pierwowzoru – w litografii Amalii Kalter z 1818, z b³êdnym 
inicja³em imienia: G. v. Bacciarelli gemalt (Chyczewska 1963, nr 35). ZKW/3904 nosi jednak 



 

cechy stylu Grassiego i zdradza podobieñstwo formalne do wczeœniejszych portretów ksiêcia 
Józefa jego autorstwa. Sposób ujêcia postaci przypomina pozê (tu o przeciwnym zwrocie) 
z portretu ksiêcia namalowanego przez Grassiego po bitwie pod Sabacz w 1788 (d. zbiory 
Potockich, spalony w czasie II wojny œwiatowej), znanego z mezzotinty Johanna Petera Pichle-
ra (Hutten-Czapski 1901, nr 1492) i miniatury Wincentego Lesseura z 1793 w zbiorach Muzeum 
Polskiego w Rapperswilu (nr inw. 680; Kamiñska-Krassowska 1994, nr 27) oraz z portretu 
z 1792 (� nr kat. 142). Ten ostatni jest równie¿ blisk¹ analogi¹ typu fizjonomicznego o du¿ym 
prostym nosie i migda³owym kszta³cie mocno zaznaczonych oczu. Podobne ujêcie twarzy za-
stosowa³ Grassi w portrecie Stanis³awa Kostki Zamoyskiego (zbiory prywatne w Londynie; 
Ajewski 1997, s. 90, il. 77), namalowanym w DreŸnie w 1804 (lub 1807, jak podaje Gradowska 
w: Polonica 1966, s. 243).

Schemat portretów ksiêcia Józefa wypracowany przez Grassiego by³ powszechnie naœlado-
wany przez innych malarzy – czêsto powtarzano pozê modela, zmieniaj¹c mundur b¹dŸ fry-
zurê (np. portret ksiêcia umieszczony na wystawionym 19 listopada 1813 katafalku w koœciele 
Œwiêtego Krzy¿a w Warszawie powtarza dok³adnie pozê z portretu z 1792 � nr kat. 142).

ZKW/3904 prezentuje sposób modelowania twarzy odmienny od g³adkiego wykoñczenia 
portretów Grassiego, jednak wed³ug opinii konserwatorskiej (P. Sadlej, ZK, 2005) jest to wynik 
zmian faktury, spowodowanych u¿yciem przez malarza zbyt du¿ej iloœci spoiwa w partiach kar-
nacji, co doprowadzi³o do niezamierzonych odkszta³ceñ warstwy malarskiej w tych miejscach.

Portret ZKW/3904 s³usznie uwa¿any jest za wizerunek poœmiertny, na co wskazuj¹ dwa 
skrzy¿owane regimenty na epoletach, podobne do tych, których u¿ywano w armii francuskiej. 
Nominacjê na marsza³ka ksi¹¿ê Józef otrzyma³ 15 paŸdziernika 1813, na cztery dni przed œmierci¹ 

ZKW/3904

Grassi (?)



 

w bitwie pod Lipskiem, chocia¿ ju¿ od maja tego roku korzysta³ ze œwiadczeñ i uprawnieñ 
zwi¹zanych z t¹ funkcj¹. Jest jednak ma³o prawdopodobne, aby dystynkcje te by³y przedstawia-
ne na portretach powsta³ych przed nominacj¹. Ksi¹¿ê u¿ywa³ zreszt¹ przede wszystkim tytu³u 
wodza naczelnego armii polskiej, a na portretach powsta³ych za jego ¿ycia wystêpuje w polskim 
mundurze generalskim z trzema gwiazdkami na epoletach (por. najpóŸniejszy datowany portret 
ksiêcia – pastel Johanna Heinricha Schmidta z 1812 w Stadthistorisches Museum w Lipsku, 
nr inw. 158 825; Warszawa 1997-1998a, nr XVII 22). Skrzy¿owane regimenty bywaj¹ wprawdzie 
interpretowane tak¿e jako oznaki funkcji wodza naczelnego (opinia J. Teodorczyka przytoczona 
przez Sroczyñsk¹ 1985, nr katalogu obrazów 1; opinia M. Siciñski, 2005), jednak¿e wydaje siê, 
¿e oznaczeniem tej funkcji by³y –  zgodnie z tradycj¹ polsk¹ –  skrzy¿owane bu³awy, tak jak na 
epoletach ksiêcia Józefa zachowanych w zbiorach Fund. XX Czartoryskich w Krakowie, uwa-
¿anych za szlify noszone przez niego w bitwie pod Lipskiem.

Za element datuj¹cy ZKW/3904 mo¿na przyj¹æ tak¿e kolejnoœæ gwiazd orderowych: Legia 
Honorowa jako order cesarski wy¿szy rang¹ ni¿ Virtuti Militari zajmuje miejsce bardziej wyekspo-
nowane – taka hierarchia orderów zachowana jest na portretach powsta³ych po 1809, a przed 
1813, lub krótki czas po œmierci ksiêcia (por. te¿ np. portret autorstwa J. Kosiñskiego, ok. 1810, 
MWP, nr inw. 24495*: od góry Legia Honorowa, Orze³ Bia³y, Virtuti Militari; wspomniany pastel 
Schmidta z 1812; rysunek Alexandra Sauerweida z 1813 przedstawiaj¹cy ksiêcia Józefa konno, 
MWP, nr inw. 41763; obraz Franciszka Paderowskiego, sygn. i dat. 1814, w MNW, nr inw. MP 
4221). W portretach z lat nastêpnych, do których nale¿¹ wszystkie wymienione ni¿ej powtórzenia, 
zapewne na fali rosn¹cego kultu ksiêcia-patrioty, bardziej eksponowany jest order polski; w ¿adnym 
z tych powtórzeñ malarskich, z wyj¹tkiem obrazu w Jab³onnie (� nr kat. 145/2), nie jest zacho-
wany porz¹dek odznaczeñ wystêpuj¹cy na ZKW/3904.

Powtórzenia:
      145/1 kopia Jeana-Henri Bennera, miniatura lub obraz na p³ótnie, namalowany w Warszawie 1815-1816, 

znany z miedziorytu Friedricha Teodora Johna (Kat. BN, t. 4, 1994, nr 4043);
      145/2 kopia, XIX w., PAN – pa³ac w Jab³onnie (nr inw. DZEP IX J 5, p³., 82x66,5 cm; przed 1939 w³asnoœæ 

Kazimierza Habera w Ko³drubi, 1950 zakup w P.P. „Desa”; KZSP, t. 10, z. 10, 1987, s. 20, il. 136);
      145/3 kopia Antoniego Brodowskiego, Fund. XX Czartoryskich (nr inw. XII-386, p³., 85x69 cm; Sroczyñska 1985, 

nr katalogu obrazów 9);
      145/4 kopia, okreœlona jako „kopia z Brodowskiego”, MLW (nr inw. ML. K. 1075, p³., 95x73 cm);
      145/5 kopia przypisywana A. Brodowskiemu, Bibl. Kórnicka PAN (nr inw. MK 3260, p³., 94x72 cm; Sroczyñska 

1985, nr katalogu obrazów 9.1);
      145/6 kopia przypisywana A. Brodowskiemu, Bibl. Kórnicka PAN (nr inw. MK 3402, p³., 84,5x69 cm; Sroczyñ-

ska 1985, nr katalogu obrazów 9.2);
      145/7 kopia, XIX w., ZK, w niniejszej publikacji nr kat. 146;
      145/8 kopia, XIX w., okreœlana jako kopia z Bacciarellego, MNW (nr inw. MP 4631, p³., 89x67 cm; Chyczewska 

1970, nr 235f);
      145/9 kopia, XIX w., niskiej klasy, okreœlana jako kopia z Bacciarellego, MNW (nr inw. 184493, p³., 89x67 cm);
 145/10 kopia, XIX w., niskiej klasy, MNK (nr inw. II-a-845, p³., 84x69 cm; Kat. MNK, nr 1160);
 145/11 kopia, XIX w., niskiej klasy, MNK (nr inw. II-a-12, p³., 86x65 cm; Kat. MNK, nr 1161);
 145/12  kopia, k. XIX w. (?), MNP (nr inw. Mp 449, p³., 107x76 cm; ze zbiorów lo¿y masoñskiej „Innerer Orient” 

w Poznaniu; Suchocka 2005, nr 1751);
 145/13 kopia, zapewne XX w., MWP (nr inw 1158*, p³., 94x71,5 cm);
 145/14 zmniejszona kopia wystawiona na „Wystawie pami¹tkowej” w 1913 (wówczas w³. MNW, p³., 38x50 cm, 

Kraków 1913, nr 194);
 145/15 miniatura, wg przytoczonych przez Sroczyñsk¹ relacji sygnowana Antoni Brodowski 1809, Gosudarstwien-

nyj Istoriczeskij Muzej, Moskwa (koœæ s³oniowa; Sroczyñska 1985, s. 109, nr 1; Swirida 1999, il. 10 po 
s. 272); informacja o dacie w¹tpliwa;

 145/16 litografia Amalii Kalter, 1818 (prezentowana na wystawie Schlessische Kunstverein 2-4 czerwca 1818, 
nr 71), egz. w MNW (nr inw. Gr. Pol. 15076, po 1855; wyd. Grass, Barth et Co in Breslau, nazwa oficyny 
Grassa i Bartha, dzia³aj¹cej od ok. 1820 we Wroc³awiu, zosta³a rozszerzona o „Co” po 1855, co wyznacza 
terminus post quem odbitki z MNW);

Grassi (?)



 

 145/17 miedzioryt Charles’a-Aimé Forestiera, 1818 (Kat. BN, t. 4, 1994, nr 4031);
 145/18 kopia Daniela Kondratowicza, wystawa Sztuk Piêknych na Uniwersytecie Warszawskim 1821, okreœlona 

jako kopia z Bacciarellego, niskiej klasy (Kozakiewicz 1952, s. 46, nr 50);
 145/19 litografia François-Séraphina Delpeche, 1824 (Kat. BN, t. 4, 1994, nr 4035);
 145/20 litografia Karla Antona Simona, ok. 1825, wyd. w Poznaniu (Kat. BN, t. 4, 1994, nr 4077);
 145/21 litografia Teofila Mielcarzewicza, 1829 (Kat. BN, t. 4, 1994, nr 4049);
 145/22 staloryt Jamesa Hopwooda II, wg A. Brodowskiego, wyd. La Pologne historique..., Paris 1839-41 

(Kat. BN, t. 4, 1994, nr 4040);
 145/23 litografia Josepha  Lemerciera, wg Victora A. i Nicolasa E. Maurinów, wyd. Histoire de Napoléon, Paris 

[1841-1842?] (Kat. BN, t. 5, 1995, nr 6697).

wed³ug Grassiego

Historia: wed³ug tradycji w³asnoœæ siostry ksiêcia Józefa, 
Marii Teresy Tyszkiewiczowej; kolekcja Lanckoroñskich 
w Wiedniu (data i sposób nabycia nieustalone); w³asnoœæ 
Karola Lanckoroñskiego, pa³ac przy Jacquingasse 18 
w Wiedniu, Gabinet Zielony; 1933 w³asnoœæ jego dzieci: 
Antoniego, Adelajdy i Karoliny Lanckoroñskich; miêdzy 
20 paŸdziernika a 7 listopada 1939 przejêty przez gestapo, 
pozostawa³ w pa³acu przy Jacquingasse; 1943 wywieziony 
przez Niemców; 1947 odzyskany przez Antoniego 
Lanckoroñskiego, zdeponowany w zamku Hohenems 
k. Vaduz w Vorarlbergu; 1962 depozyt w Instytucie Polskim 
i Muz. im. genera³a Sikorskiego w Londynie (nr D. 1280); 

1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej (nr ks. darów ZMK-

5906), od 1998 eksponowany w Galerii Lanckoroñskich.

ród³a: *Lista A.L. 1939, nr 25; *Lista HTO 1942, nr 717.

Literatura: Rastawiecki, t. 1, 1850, nr 156 na s. 38; 

Chwalewik, t. 2, 1927, s. 454; Ruszczycówna 1954, s. 266; 

Polonica 1966, s. 229-231 (A. Gradowska); Chyczewska 

1970, nr 235; Chyczewska 1973, s. 115, il. 137; SAP, t. 2, 

1975 (A. Chyczewska), s. 464; Sroczyñska 1985, nr 9, il. 

6a; Warszawa 1995, nr I. 10; Juszczak, Ma³achowicz 1995, 

nr 8; Juszczak, Ma³achowicz 1998, nr 9; Dijon 2004, 

nr 108 (H. Ma³achowicz). H.M.

wed³ug Josefa GRASSIEGO

 146 Portret ksiêcia Józefa Poniatowskiego
nr inw. ZKW/1731
p³ótno, 92x72,5 cm

Józef Antoni Poniatowski h. Cio³ek (1763-1813), 
bratanek króla Stanis³awa Augusta, minister wojny 
i naczelny wódz armii Ksiêstwa Warszawskiego, 
marsza³ek Francji 1813.

Mundur genera³a dywizji Ksiêstwa Warszaw-
skiego: granatowy z czerwonym ko³nierzem, 
srebrne hafty, srebrne epolety ze z³otymi 
skrzy¿owanymi regimentami; na piersi gwiaz-
da Wielkiego Or³a Legii Honorowej; przez 
pierœ czarno-b³êkitno-czarna wstêga z Krzy-
¿em Wielkim Orderu Wojskowego Ksiêstwa 
Warszawskiego (Virtuti Militari), gwiazda 
tego orderu na piersi (dolna).
Dziewiêtnastowieczna kopia portretu ze zbio-
rów ZK (� nr kat. 145), wierna w szczegó³ach 
z wyj¹tkiem kolejnoœci gwiazd orderowych 
na piersi: gwiazda Orderu Wojskowego Ksiê-
stwa Warszawskiego Virtuti Militari umiesz-
czona powy¿ej gwiazdy Legii Honorowej 
– odwrotnie ni¿ w oryginale.

ZKW/1731



 

naœladowca GUERCINA
Giovanni Francesco Barbieri zw. il Guercino (Cento? 1591-1666 Bolonia), jeden z g³ównych przedstawicieli 
malarstwa w³oskiego baroku; dzia³a³ w Cento, 1621-1624 pracowa³ dla papie¿a Grzegorza XV w Rzymie, od 
1642 na sta³e w Bolonii, gdzie kierowa³ du¿¹ pracowni¹. Malowa³ sceny religijne, historyczne, mitologiczne, 
freski.

 147 Œwiêty Jan Chrzciciel
nr inw. ZKW/531
p³ótno, 73,3x59,5 cm

Na trzymanej przez œw. Jana banderoli napis JOHANNES. W dokumentacji Muz. Watykañskie-
go (nr inw. 703) obraz okreœlany jako dzie³o szko³y ferraryjskiej.

Wersja naszego obrazu, o takich samych wymiarach (na banderoli napis AGNUS DEI), lep-
szej klasy, przypisywana poprzednio Guercinowi, nastêpnie okreœlana jako dzie³o szko³y boloñ-
skiej, znajduje siê w prywatnej europejskiej kolekcji (fot. w dokumentacji Dzia³u Sztuki ZK); 
obraz ten istotnie ma cechy przywodz¹ce na myœl malarstwo Guercina i jego krêgu. W twór-
czoœci Guercina pojawia siê kilkakrotnie motyw pó³postaci m³odzieñca, ukazanego bokiem, 
którego sylwetka oœwietlona jest œwiat³em padaj¹cym z ty³u na barki i ramiê modela, a twarz 
zatopiona w mroku (por. Powrót syna marnotrawnego z 1619 w Kunsthistorisches Museum 
w Wiedniu, wersja tego tematu w Galleria Borghese w Rzymie z ok. 1627, Samson z ok. 1625-
-1626 w The Chrysler Museum w Norfolk, Virginia; Mahon 1968, nr 36, 61, 59). Równie¿ mode-
lunek i plastyka cia³a, typ twarzy m³odzieñca, sposób malowania w³osów wskazuj¹ na inspiracje 
manier¹ Guercina (por. np. obraz z ok. 1651 w Muz. Diecezjalnym we W³oc³awku; Salerno 1988, 
nr 278). Nie jest to powtórzenie ¿adnego 
z obrazów zestawionych przez L. Salerna 
w katalogu raisonnée prac mistrza, kompozy-
cja nawi¹zuje jednak – jak siê zdaje – do 
Œw. Jana Chrzciciela z 1644, obecnie w Pina-
coteca Nazionale w Bolonii (p³., 109x87 cm, 
owal; Salerno 1988, nr 217). W obrazie bo-
loñskim œwiêty – ukazany na tle podobnego 
pejza¿u z odleg³ymi wzgórzami w tle, w pó³-
postaci – patrzy na trzyman¹ w obu d³oniach 
banderolê z napisem ECCE AGNUS DEI, 
a na jego lewym ramieniu, przez które – tak 
jak w naszym obrazie – przerzucone s¹ skóra 
i p³aszcz, wsparty jest krzy¿; inaczej ni¿ 
w ZKW/531 postaæ zwrócona jest jednak 
lekko ku widzowi.

Ocenê naszego obrazu utrudnia jego z³y 
stan zachowania: silnie przemyta i przetarta 
warstwa malarska, mocno pociemnia³y wer-
niks. Jak ju¿ wspomniano, prezentuje on 
gorsz¹ klasê ni¿ jego wersja w zbiorach 

naœladowca Guercina

Historia: 1985 zakup z r¹k prywatnych (wg informacji 
ostatniego w³aœciciela portret mia³ siê znajdowaæ 
w posiadaniu rodziny Drohojowskich).

Literatura: niepublikowany.

 H.M.

ZKW/531



 

Gysbrechts

prywatnych. Proponujemy uznaæ go za dzie³o naœladowcy, najpewniej z 2. po³. XVII w.; obraz 
nie ma, jak siê zdaje, wyraŸnych cech stylowych ¿adnego z przedstawicieli dobrze przecie¿ 
rozpoznanej pracowni mistrza (zob. Bagni 1986).

Historia: zbiory Muz. Watykañskiego; 1983 dar papie¿a 
Jana Paw³a II przekazany ZK (nr ks. darów ZMK-2545), 
od 1984 eksponowany w Nawie przed Kaplic¹.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

Cornelius Norbertus GYSBRECHTS
Cornelius Norbertus Gysbrechts (Antwerpia, data ur. nieustalona - po 1683, miejsce œmierci nieustalone), malarz 
flamandzki, ur. zapewne w Antwerpii, 1659 mistrz gildii œw. £ukasza, w latach 60. XVII w. czynny w krajach 
niemieckich, 1668-1672 na dworze królewskim w Kopenhadze w s³u¿bie Fryderyka III i Christiana V, 1672-1674 
w Sztokholmie. Malowa³ martwe natury, specjalizowa³ siê w przedstawieniach trompe l’oeil.

 148 Trompe l’oeil ze skrzypcami, przyborami malarskimi i autoportretem
nr inw. ZKW/679
p³ótno, 107,5x76 cm
sygnowany (trzykrotnie): Monsieur/ Cornelius Gisbrechts/ presentement en/ Breslau (na liœcie przy 
lasce laku); C.N. Gysbrech... (pod rycin¹ z drzewami); C.N. Gysbrechts A. 1675 (poni¿ej rylca 
wbitego w deskê, wyryte w mokrej farbie)

Œciana z ¿ó³tawych desek, wœród listów zatkniêtych za czerwony pasek jeden adresowany do 
Gysbrechtsa, zeszyty z nutami i rycinami, gazeta „Oprechte Haerlemse” z widocznym nag³ów-
kiem ITALIEN. Po lewej owalna miniatura z autoportretem malarza.

W grupie obrazów typu trompe l’oeil malowanych przez Gysbrechtsa daje siê wyró¿niæ 
rodzaj przedstawienia kilkakrotnie powtarzanego przez malarza, w którym ukazuje on swój 
warsztat pracy. T³em jest œciana z sosnowych desek (O. Koester uwa¿a, ¿e jest to œciana pra-
cowni), na której przymocowane s¹ wœród innych przedmiotów akcesoria malarskie – paleta 
i pêdzle, czêsto równie¿ martwe natury pêdzla Gysbrechtsa oraz autoportret artysty, jak 
w dwóch obrazach z 1663 (Musée des Beaux-Arts w Carcassonne, nr inw. 57, Copenhagen 
1999, nr 2; zamek Rychnov nad Knenou w Czechach, Copenhagen 1999, nr 2), obrazie 
z 1668 (Statens Museum for Kunst w Kopenhadze, nr inw. KMSst 537; Copenhagen 1999, 
nr 8) i niedatowanej kompozycji równie¿ w muzeum kopenhaskim (nr inw. KMSsp 812; Co-
penhagen 1999, nr 14). Na obrazach tych, stosownie do ich datowania, wystêpuje autoportret 
przedstawiaj¹cy malarza m³odszego ni¿ na ZKW/679. Miêdzy 1663 a 1675 artysta namalowa³ 
wiêc swój warsztat i wizerunek a¿ piêciokrotnie.

Bliskimi analogiami pod wzglêdem kompozycji i u¿ytych rekwizytów s¹: niedatowany obraz 
w Statens Museum for Kunst w Kopenhadze (nr inw. KMS 1908; Copenhagen 1999, nr 30) 
i datowany 1675 w Wallraf-Richartz-Museum w Kolonii (nr inw. 2828; Copenhagen 1999, nr 33).

D. Folga-Januszewska (1981a, s. 64-72) interpretuje skrzypce i zeszyt nutowy jako symbol 
zmys³owego aspektu ludzkiego ¿ycia (vita voluptaria), przybory do pisania, gazety, listy – ¿ycia 
praktycznego (vita practica), a akcesoria malarskie – jako atrybuty ¿ycia duchowego, twórcze-
go (vita contemplativa).

Zawarte w sygnaturze miejsce powstania obrazu „Breslau” i data s¹ wa¿nym uzupe³nieniem 
informacji biograficznych o malarzu. Pozwalaj¹ okreœliæ koniec pobytu Gysbrechtsa w Szwecji 
i wskazuj¹, ¿e droga jego powrotu do krajów niemieckich wiod³a przez Wroc³aw. Obraz war-
szawski jest, obok obrazu z Wallraf-Richartz-Museum, najpóŸniejszym œladem aktywnoœci ma-
larskiej Gysbrechtsa – jego losy po 1675, a tak¿e data œmierci pozostaj¹ nieznane.



 

Gysbrechts

Historia: kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w Warszawie; 
1974 jego legat dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-526; omy³kowo nadano nr inw. MNW); 
1982 w ZK, od 1988 eksponowany w Komnacie Trzeciej.

Literatura: Folga-Januszewska 1981, s. 85, nr VII.1; 
Folga-Januszewska 1981a; Ma³achowicz 1993, s. nlb. 14; 
Copenhagen 1999, nr 32 i s. 24-25 (O. Koester).
 H.M.

ZKW/679



 

Jan HACKAERT (?)
Jan Hackaert (Amsterdam 1628 - 1685 lub po 1685 Amsterdam), malarz, rysownik i grafik holenderski; praw-
dopodobnie uczeñ Jana Botha, czynny w Amsterdamie, 1653-1654 przebywa³ w Szwajcarii. Malowa³ widoki 
leœne i italianizuj¹ce pejza¿e pod wp³ywem Jana Botha i Jana Assejlina.

 149 Krajobraz z rzek¹ w dolinie
nr inw. ZKW/3925
p³ótno, 79,4x67,2 cm

Obraz uchodzi³ od XVIII w. za dzie³o Frederika de Moucherona – z takim okreœleniem nabyty 
do galerii Stanis³awa Augusta i odnotowywany w jej katalogach. Tê ugruntowan¹ atrybucjê 
podwa¿y³a ostatnio R. Trnek (opinia ustna). Niemiecka uczona zwróci³a uwagê na ciep³¹, 
czerwonaw¹ tonacjê, która wyraŸnie ró¿ni ZKW/3925 od pejza¿y Moucherona. Zdaniem Trnek 
obraz bli¿szy jest stylistycznie malarstwu Jana Hackaerta.

Obrazy Hackaerta i Moucherona s¹ niekiedy trudne do odró¿nienia. Obaj malarze pozosta-
wali pod wp³ywem italianizuj¹cych widoków Jana Botha; w twórczoœci obu znajdujemy kom-
pozycje wyraŸnie nimi inspirowane (taki schemat kompozycyjny jak w ZKW/3925 odnajdujemy 

Hackaert (?)

ZKW/3925



 

np. w obrazie Botha w Rijksmuseum w Amsterdamie, nr inw. C 109, zob. Sutton 1987-1988, 
nr 15, czy pejza¿u w kolekcji S. Lodi, w Campione d’Italia, zob. Salerno 1977-1980, t. 2, 
nr 66.13). Srebrzyste refleksy na liœciach i smuk³ych pniach drzew – to charakterystyczny rys 
zarówno stylu Moucherona, jak i Hackaerta, jednak w naszym obrazie listowie malowane jest 
bardziej precyzyjnie ni¿ w wiêkszoœci pejza¿y Moucherona, który raczej zaciera³ detale, ni¿ je 
eksponowa³. 

ZKW/3925 odznacza siê wyj¹tkowo delikatnym, p³ynnym modelunkiem, niezwykle harmo-
nijn¹ kolorystyk¹ i szczególnym, przenikaj¹cym ca³y krajobraz z³ocistym œwiat³em; wysoka 
klasa artystyczna, jak¹ prezentuje, istotnie wskazywa³aby raczej na autorstwo Hackaerta. 
Sposób malowania roœlinnoœci i pejza¿u otwieraj¹cego siê po lewej stronie obrazu, z b³êkit-
nymi wzgórzami na horyzoncie i wij¹c¹ siê ³agodnie rzek¹, znajduje analogie np. w obrazach 
Hackaerta w Rijksmuseum (nr inw. A 692; Kat. Rijksmuseum 1976, s. 254) czy w Kunsthalle 
w Hamburgu (nr inw. 371; Salerno 1977-1980, t. 2, nr 120.2).

W katalogach galerii Stanis³awa Augusta odnotowano, ¿e autorem figur by³ Johannes 
Lingelbach; nie maj¹ one cech jego stylu. 

Hallé

Historia: 4 maja 1779 nabyty od Jakoba Triebla do galerii 
Stanis³awa Augusta (nr 502); po 1795? podarowany przez 
króla Kazimierzowi Rzewuskiemu; zapewne 1815-1816 
wywieziony przez niego do Wiednia; 1820 w³asnoœæ jego 
córki, Ludwiki, zamê¿nej z Antonim Lanckoroñskim; 
w³asnoœæ ich syna, Kazimierza; w³asnoœæ jego syna, Karola, 
1896-1901 umieszczony w pa³acu przy Jacquingasse 18 
w Wiedniu, Sala Holenderska; 1933 w³asnoœæ dzieci 
Karola: Antoniego, Adelajdy i Karoliny Lanckoroñskich; 
miêdzy 20 paŸdziernika a 7 listopada 1939 przejêty przez 
gestapo, pozostawa³ w pa³acu przy Jacquingasse; 
w maju 1943 wywieziony przez Niemców, zdeponowany 
w Steyersbergu; 1947 odzyskany przez Antoniego 
Lanckoroñskiego, zdeponowany w zamku Hohenems 
k. Vaduz w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany w banku 
w Szwajcarii; przechowywany w mieszkaniu prywatnym 
we Fryburgu; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej dla ZK 
(nr ks. darów ZMK-5926), od 1998 eksponowany w Galerii 
Lanckoroñskich.

ród³a: *Notte Triebel 1779, poz. 278 („Beau paysage 
en hauteur par Moucheron”); *Kat. gal. S.A. 1783, nr 502 
(„Moucheron”, „Paysage en hauteur. Les figures et les 
Chevaux sont de Lingelbach”); *Kat. gal. S.A. 1784, s. 45, 
nr 502; *Kat. gal. S.A. 1793, nr 502; *Brulion kat. gal. S.A. 
przed 1795, nr 502; *Kat. gal. S.A. 1795, nr 502 
(dopisek: „donné ou preté par le Roi au Cte Rzewuski”); 
*Specyfikacja obrazów rozdanych 1809, k. 48; 
*Remarque-Tableaux donneés 1809, k. 1; *Lista A.L. 1939, 
nr 267; *Lista HTO 1942, nr 853.

Literatura: Palais Lanckoroñski 1903, s. 11 
(jako Moucheron); Mañkowski 1932, nr 502 i s. 57, 183, 
187 (jako Moucheron); Warszawa 1995, nr I. 14 
(jako Moucheron); Juszczak, Ma³achowicz 1995, nr 12 
(jako Moucheron); Klessmann 1995, s. 2253 
(jako Moucheron); Juszczak, Ma³achowicz 1998, 
nr 11(jako Moucheron); Dijon 2004, nr 47 (D. Juszczak, 
jako Moucheron).
 D.J.

Noël HALLÉ
Noël Hallé (Pary¿ 1711-1781 Pary¿), malarz francuski; na sta³e czynny w Pary¿u, dzia³a³ równie¿ w Rzymie; 1748 
cz³onek Académie Royale w Pary¿u, 1770 dyrektor manufaktury Gobelins, 1781 rektor Ecole de France w Rzy-
mie. Malowa³ obrazy historyczne, portrety, projektowa³ gobeliny.

 150 Scilurus, król Scytów, na ³o¿u œmierci nakazuje dzieciom zgodê
nr inw. ZKW/3365
p³ótno, 300x158 cm
sygnowany poœrodku, na wysokoœci ³o¿a (sygnatura mocno przemyta): Halle... 67
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 867

Plutarch, Moralia (Apoftegmata, II, 8)
Scilurus, król Scytów, czuj¹c nadchodz¹c¹ œmieræ, wezwa³ swych synów i rozkaza³ naj-

m³odszemu z³amaæ pojedyncz¹ strza³ê, a nastêpnie starszym synom z³amaæ ca³y pêk strza³. 
Pokaza³ im na tym przyk³adzie, jak zjednoczenie wysi³ków i wspólne dzia³anie sprawi, ¿e bêd¹ 
niepokonani.



 

Scilurus nakryty czerwon¹ tkanin¹, suknie kobiet ciemnob³êkitne; namiot w odcieniu ciep³ej 
szaroœci, z ciemnob³êkitnym haftem.

Jeden z czterech obrazów zamówionych przez Stanis³awa Augusta w Pary¿u w 1765 do 
projektowanego przez Victora Louisa od 1765 Chambre des Seigneurs – Przedpokoju Sali 
Wielkiej w Zamku Królewskim w Warszawie. Król zamawia³ obrazy za poœrednictwem pani 
Geoffrin; chcia³, by namalowali je Carle Vanloo, François Boucher i Joseph-Marie Vien; osta-
tecznie, po œmierci Vanloo i odmowie Bouchera, wykonali je: Noël Hallé, Louis Lagrenée 
i Joseph Marie Vien (� nr kat. 181, 319, 320).

Stanis³aw August by³ autorem pomys³u ca³ej serii; we w³asnorêcznej, pisemnej instrukcji 
ustali³ tematy, da³ opis kompozycji, póz postaci, akcesoriów, kostiumów i ³aciñskie sentencje, 
które towarzyszyæ mia³y ka¿dej ze scen (*Description 1769, publ. Batowski 1936, s. 18-19). 
Sentencje te, jak to widaæ na dwu rysunkach projektowych Louisa z 1765 i 1766, mia³y byæ 
umieszczone u do³u architektonicznych p³ycin, na których planowano zawieszenie obrazów 
(Gab. Ryc. BUW, Zb. Król. T. 192, nr 40, 41; Sulerzyska, Sawicka 1967, nr 283). Louisowski 
projekt Przedpokoju Sali Wielkiej nie zosta³ jednak ostatecznie zrealizowany; œciany pokryto 
p³ótnem „malowanym w architekturê” (zob. Kwiatkowski 1983, s. 55); nie wiadomo, czy osta-
tecznie obrazom towarzyszy³y w jakiejœ formie sentencje. Obrazy ukazywaæ mia³y zarówno 
cnoty królewskie, jak i obywatelskie – zasady, którymi winni kierowaæ siê w ¿yciu politycznym 
przedstawiciele szlachty (zob. Rottermund 1989, s. 99).

Równolegle z paryskimi malarzami nad projektami obrazów pracowali, wykonuj¹c ry-
sunkowe szkice, Jean Pillement w Warszawie i Franciszek Smuglewicz przebywaj¹cy wów-
czas w Rzymie; szkice by³y wysy³ane do Francji jako wzór dla malarzy (zob. Batowski 1936; 
Budziñska 1971).

Jest prawdopodobne, ¿e we wstêpne prace nad seri¹ zaanga¿owany by³ tak¿e paryski 
stypendysta Stanis³awa Augusta, Aleksander Kucharski, który w liœcie do króla z marca 1765 
pisa³: „Panowie Vien i van Loo radzi by byli bardziej ni¿ przedtem podj¹æ siê tego, ja wykona-
³em kilka obrazów historycznych, aby je poddaæ pod os¹d Waszej Królewskiej Moœci” (cyt. za: 
Kowalski 2001, s. 159, przyp. 1); jest to, jak siê zdaje, najwczeœniejsza znana wzmianka doty-
cz¹ca planowanej serii.

Trzy obrazy z cyklu: Hallégo, Lagrenéego i jeden z obrazów Viena (� nr kat. 181, 319) 
wystawione zosta³y na Salonie paryskim 1767 i spotka³y siê ze zdecydowana krytyk¹ Diderota, 
podobnie jak niepokazany wówczas drugi obraz Viena (� nr kat. 320), o którym jednak Dide-
rot napisa³ – równie krytycznie – w redagowanym przez niego w pocz¹tkach nastêpnego roku 
Livret du Salon de 1767. Obraz Hallégo odnotowany jest tam (poz. 14) jako „La force de l’union; 
ou la fléche rompue par le plus jeune des enfants de Scilurus [...]” (zob. Diderot/Seznec, Ad-
hémar 1963, s. 19, 72-74).

Obrazy przys³ano do Polski w 1768 (brak Ÿród³owego potwierdzenia momentu ich przyby-
cia). Pocz¹tkowo umieszczone w Zamku Ujazdowskim, dopiero w 1783 zosta³y przeniesione 
do ZK i zawis³y w Przedpokoju Sali Wiekiej – we wnêtrzu, do którego by³y przeznaczone (in-
formacja w liœcie Augusta Fryderyka Moszyñskiego do króla i inwentarzach Ujazdowa i Zamku 
Królewskiego; zob. Batowski 1936, s. 20; Kowalski 2001, s. 150 i n.).

Scilurus, pomyœlany jako alegoria Zgody, opatrzony mia³ byæ wedle królewskiej instrukcji 
sentencj¹ Concordes invicit (Zgodni niezwyciê¿eni). W Gabinecie Rycin BUW zachowa³ siê 
rysunkowy projekt do Scilurusa autorstwa Pillementa, ró¿ny od ostatecznej realizacji (wykoñ-
czony rysunek czarn¹ kredk¹, Zb. Król. T 174, nr 157; dwa przygotowawcze szkice do tego 
projektu, Zb. Król. T 174, nr 175, 169; por. Batowski 1936, s. 22), i projekt rysunkowy Smugle-
wicza (tusz lawowany, sygn., Zb. Król. T. 175, nr 62; Budziñska 1971, s. 152 i n., il. 7), tak¿e 
inny ni¿ ostatecznie wykonany obraz. Osiem rysunków do tej kompozycji, autorstwa Bouchera, 
nie dotar³o nigdy do Polski (Gordon-Smith 2005, s. 157).

Hallé
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ZKW/3365



 

Szkice i powtórzenia:
 150/1 autorski szkic tuszem, Courtauld Institute of Art Gallery w Londynie (zbiory de Witt, nr 593, papier, 

55,9x26,2 cm, kompozycja zamkniêta ³ukiem u góry; Paris 1984, s. 276; repr. Diderot/Seznec, Adhémar 
1963, il. 11), bliski w ogólnej koncepcji, lecz ró¿ni¹cy siê szczegó³ami od ostatecznie wykonanego 
obrazu;

 150/2 autorski szkic gwaszem, kolekcja prywatna (karton naklejony na p³ótno, 61x35,7 cm, kompozycja za-
mkniêta ³ukiem u góry; Paris 1984, s. 276), ró¿ny od ostatecznej realizacji;

 150/3 autorska kopia rysunkowa, kolekcja prywatna (kredka, sangwina, papier, 87,7x57cm; wystawiona na 
Salonie 1769); wykonana na podstawie ukoñczonego obrazu (Paris 1984, nr 78, repr.);

 150/4 zmniejszona kopia gwaszem (barwna), autorstwa Carla Quaglio, 1771-1772, sygn., Gab. Ryc. BUW 
(Zb. Król. T. 174, nr 305, papier, pergamin, 32,9x21 cm; Budziñska 1971, s. 154 i n., il. 8); poch. z gale-
rii Stanis³awa Augusta (Mañkowski 1932, nr B 94), z serii czterech kopii obrazów z Przedpokoju Sali 
Wielkiej – wszystkie wisia³y w Bia³ym Domu (� nr kat. 181/3, 319/3, 320/1);

 150/5 szkic olejny, XVIII w., zaginiony, galeria Stanis³awa Augusta, wisia³ w Belwederze i Myœlewicach (Mañ-
kowski 1932, nr 1016: „Roi Scythe recommandant l’union à ses enfans, esquise, 36x19” cali czyli 
ok. 89,3x47 cm, autor niepodany). Jeden z czterech szkiców olejnych o jednakowych wymiarach i ty-
tu³ach wskazuj¹cych na zwi¹zek z obrazami z cyklu z Przedpokoju Sali Wielkiej (� nr kat. 181/4, 319/4, 
320/2); po 1802 w Jab³onnie, uchwytne w Ÿród³ach do 1820 (*Notte-Collection de Roi 1820, s. 9). Nie 
by³y to najprawdopodobniej autorskie szkice do obrazów, lecz wykonane w Warszawie zmniejszone 
kopie du¿ych kompozycji; H. Kowalski na podstawie analizy Ÿróde³ wysun¹³ hipotezê, ¿e mog³y byæ 
dzie³em Carla Davida Hoffmeistra (Kowalski 2001, s. 151);

 150/6 kopia olejna, ok. 1789; do II wojny œwiatowej w pa³acu Raczyñskich przy ul. D³ugiej w Warszawie, 1944 
zniszczona (p³., ~306x~194 cm, zamkniêta prosto u góry); zamówiona wraz z kopiami trzech pozosta³ych 
obrazów z cyklu (� nr kat. 181/5, 319/5, 320/3) przez Kazimierza Raczyñskiego do Sali Balowej przebu-
dowywanego 1787-1789 pa³acu Raczyñskich (Rewski 1929, s. 22-25 i il. 22);

 150/7 kopia olejna, autorstwa Zygmunta Pabisiaka, pa³ac Raczyñskich przy ul. D³ugiej w Warszawie (obecnie 
siedziba AGAD), Sala Balowa (p³., 192x303 cm), wykonana na podstawie orygina³u Hallégo specjalnie 
do pa³acu odbudowywanego w latach 70. XX w. (Kwiatkowska 1980, s. 128), wraz z kopiami trzech 
pozosta³ych obrazów z cyklu (� nr kat. 181/6, 319/6, 320/4).

Historia: 1767 wystawiony na Salonie w Pary¿u; 
1768 przys³any z Francji do Polski, galeria Stanis³awa 
Augusta (nr 867); od 1771 w Zamku Ujazdowskim, 
1772 notowany w Pokoju Audiencjonalnym Starym; 
1775 notowany w Sali Tronowej w Zamku Ujazdowskim; 
1783 przeniesiony do ZK, Przedpokój Sali Wielkiej; 
po 1798 w³asnoœæ ksiêcia Józefa Poniatowskiego; przed 
1808 przeniesiony do Pokoju Oficerskiego; zapewne 
4 kwietnia 1809 kupiony od ksiêcia Józefa 
Poniatowskiego przez Fryderyka Augusta, ksiêcia 
warszawskiego; ok. 1810 notowany u marsza³ka ZK 
Adama Broñca (pomieszczenia na parterze ZK); 1815 
przeszed³ na w³asnoœæ Aleksandra I jako króla polskiego; 
1823 notowany w Malarni; przed 1829 ponownie 
w Przedpokoju Sali Wielkiej; w lipcu 1915 wywieziony 
przez Rosjan, zapewne do Petersburga; w marcu 1922 
rewindykowany na mocy traktatu ryskiego, w³¹czony 
do Zbiorów Pañstwowych RP, ZK (nr inw. 01395); 1922-
-1923 pracownia konserwacji w ZK, konserwowany 
przez J. Rutkowskiego; 1923 zawieszony w Sali Rady; po 
17 wrzeœnia 1939 ewakuowany do MNW (nr MN/Z 106), 
gdzie pozostawa³ w czasie wojny; po wojnie w³¹czony 
do zbiorów MNW (nr inw. 130414); 1981 depozyt w ZK, 
w sierpniu 1984 zawieszony w zrekonstruowanym 
Przedpokoju Sali Wielkiej; 1993 w³asnoœæ ZK.

ród³a: *List. S.A. do Moszyñskiego ok. 1770, („tableaux 
de Paris destinés pour la Salle [du Dais à Ujazdów]”); 
*Specyfikacja Ujazdów styczeñ-marzec 1771, k. 34 

(„Malarz Quaglio Kopiowa³ Trzy Wielkie Malowanie 
Historyczne z Pary¿a”); *Specyfikacja Ujazdów paŸdziernik-
-grudzieñ 1771, k. 35 („Malarze [Quaglio i Hoffmeister] 
kopiowali malowania historyczne ze Sali”); *Inw. Ujazdowa 
1772, k. 49 („obrazy wielkie Paryskie – w Sali Audiencyi”); 
*Inw. Ujazdowa 1775, k. 6 („Sala nazwana tronowa... 
Cztery Obrazy wielkie w Boazeryi umyœlnie do tego 
malowane”); *Kat. gal. S.A. 1783, nr 867 („Halle”, „un Roi 
Scythe reccomande l’union à ses Enfants”); *Kat. gal. S.A. 
1784, s. 21, nr 867 (w dziale „Histoire profane”: „Hallé”, 
„Leçon d’Union que le Roi Scythe mourant donne à ses 
Enfants”); *Kat. gal. S.A. 1793, nr 867 (dopisek: „Se trouve 
encore dans l’Attelier de peinture au Château de 
Varsovie”); *Inw. ZK 1793, k. 18; *Kat. gal. S.A. 1795, 
nr 867 („Halé”, „Roi Scythe mourant, qui recommande 
reunion à ses enfans”, dopisek: „laissé au Château”); 
*Inw. ZK 1797, s. 16; *Inw. S.A. 1799, s. 464; *Inw. 
ZK 1808, s. 38 (”Król Scytów umieraj¹c zaleca jednoœæ 
dzieciom swym, No 867”, dopisek: „do massy oddane”); 
*Acta Commisionis-Schloss 1808, f. 7, 72 („No 867 [zosta³ 
oddany] do Massy króla polskiego”); *Tableaux du 
Château 6 Avril 1810, k. 34 („867... chez Me Broniec”); 
*Obrazy pozosta³e w ZK 1810, k. 38; *Explication en 
général-Succesion de Roi 1810 („4 Tableaux chez le 
Maréchal Broniec... 867”); *Inw. ZK 1829, k. 99 („Cztery 
obrazy olejno malowane historyczne z listewkami 
z³oconymi, u góry owalne”); *Restauracja obrazów 1858 
(wymieniony obraz „Gattego” [sic!]); *Inw. ZK 1875, 

Hallé



 

s. 130, poz. 155; *Prot. rewindykacji 1921-1924, prot. 
nr 197 (1 marca 1922); *Spis Brokla 1922, poz. 16; *Spis 
Tretera 1924, k. 16; *Spis Batowskiego 1939/1940, poz. 106.

Literatura: Opis priedmietam 1886, s. 210, nr 23; 
Tatarkiewicz 1919, s. 69-70 (b³êdnie jako autorstwa 
Viena); Treter 1923, s. 783, 788; Réau 1924, s. 30; 
Przewodnik po Zamku 1930, s. 28; Mañkowski 1932, 
nr 867, s. 23, 25; Brokl 1936, s. 56; Batowski 1936, 
s. 18-20; Diderot/Seznec, Adhémar 1963, s. 11, 18-19, 

72-73; Kat. MNW 1967, nr 477; Poznañ 1973, nr 28 
(J. Micha³kowa; tu pe³na bibliografia); Sandoz 1975, 
s. 114 i n.; Paris 1984, s. 276 (N. Willk-Brocard); 
Gaehtgens, Lugand 1988, s. 89; Rottermund 1989, 
s. 98-99; Kowalski 2001; Dijon 2004, nr 71 (D. Juszczak).

 D.J.

Johann Baptist HAUTTMANN
Johann Baptist Hauttmann (Waldthurn 1756-1832 Lubeka), malarz niemiecki pochodz¹cy z Bawarii; czynny 
w DreŸnie, Poczdamie i Berlinie, od 1795 w Lubece. Portrecista, projektant wzorów tapet.

 151 Portret m³odego mê¿czyzny (Autoportret?)
nr inw. ZKW/2766
p³ótno, 48,2x38,6 cm
sygnowany na odwrocie: J.B.Hautmann fecit/ 1787 August (ostatni wyraz poprawiony)

Ujêcie portretu w owaln¹ iluzjonistyczn¹ ramê 
charakterystyczne – szczególnie w technikach 
graficznych – dla wizerunków artystów i inte-
lektualistów.

H. Börsch-Supan (list z 11.02.2004) suge-
ruje, ¿e mo¿e byæ to autoportret malarza, 
jakkolwiek profilowe ujêcie by³o rzadko sto-
sowane w wizerunkach w³asnych. Autopor-
trety Hauttmanna (znane nam tylko z re-
produkcji) w zbiorach Museum für Kunst 
und Kulturgeschichte w Lubece (Autopor-
tret z ¿on¹ i córk¹, nr inw. G. 28; Autoportret 
(?) w niebieskim fraku, nr inw. G 153; Auto-
portret z rodzin¹, nr inw. G 29, Gerkens 
1992, s. 200-202) s¹ o oko³o 20 lat póŸniej-
sze. Nie sposób jednoznacznie stwierdziæ 
podobieñstwa, porównuj¹c ujêcie en face 
z profilem. 

Historia: 1991 zakup w antykwariacie, 
Warszawa, ul. Wiejska 9, od 1994 eksponowany 
w Przedpokoju Ma³ym.

Literatura: niepublikowany. H. M.

Hauttmann

ZKW/2766



 

ZKW/1634

wed³ug de Herdta

wed³ug Jana de HERDTA
Jan de Herdt (Antwerpia? ok. 1620 - data i miejsce œmierci nieustalone, czynny do ok. 1684), malarz flamandz-
ki,  1646 mistrz gildii œw. £ukasza w Antwerpii, czynny przez kilka lat w Brescii, od lat 60. w Czechach i Austrii 
– na dworze Leopolda I w Wiedniu. Malowa³ obrazy religijne, mitologiczne, a tak¿e portrety.

 152 Portret Jerzego Sebastiana Lubomirskiego
nr inw. ZKW/1634
p³ótno, 102x87 cm

Jerzy Sebastian Lubomirski h. Szreniawa (1616-1667), marsza³ek wielki koronny 1650, hetman polny koronny 
1658, przywódca antykrólewskiego rokoszu 1666.

Szmelcowana zbroja, czerwona szarfa, laska marsza³kowska z monogramem ST pod koron¹ 
(zapewne Sigismundus Tercius). Kotara ciemnoczerwona. 

Portret powstaæ musia³ po 1650, bowiem wtedy Lubomirski zosta³ marsza³kiem. I. Faldi (1979) 
dostrzeg³ w obrazie weneckie, posttintorettowskie cechy stylistyczne i zasugerowa³ atrybucjê 
Tylmanowi z Gameren. J. Ruszczycówna (w: Warszawa 1977) okreœli³a go jako dzie³o anonimo-
wego malarza polskiego z 2. po³. XVII w. A. Kozak (1977) uzna³a, ¿e jest autorskim dzie³em de 
Herdta, którego nazwisko jako autora wzoru widnieje pod graficznym portretem Lubomirskiego, 
zamieszczonym w wydanej w Wiedniu 1670-1674 Historia di Leopoldo Cesare, pióra Galeazza 
Gualdo Priorato (miedzioryt Franciscusa van der Steena, sygn. J: D: Herdt del: F: v: Steen S.C.M. 
Sc: fec; Kat. BN, t. 3, nr 3008). Zdaniem Kozak obraz zamkowy by³ pierwowzorem dla ryciny 
van der Steena, a de Herdt móg³ go namalowaæ w czasie pobytu Lubomirskiego na Œl¹sku, 



 

Hickel

Historia: 1976 zakup MNW dla ZK od Andrzeja 
Ciechanowieckiego z Londynu (przez niego kupiony 
na rynku sztuki w Wiedniu), przechowywany w MNW 
(nr inw. 6915 Tc/76); 1981 depozyt MNW w ZK; 1984 
w³asnoœæ ZK, od 1988 eksponowany w Dawnej Sieni 
Poselskiej.

Literatura: Faldi 1975/1979, s. 126-127; Warszawa 1977, 
nr 44 (J. Ruszczycówna); Kozak 1977; Warszawa 1983a, 

nr 85 (H. Ma³achowicz); Lorentz 1986, s. 152, 156; Kozak 
1986, s. 75-80; Polaków portret w³asny 1986, nr 154, s. 54-55 
(J. Dreœcik); Warszawa1993 (D. Juszczak, H. Ma³achowicz), 
nr 167; Warszawa 1996, nr XI 5 (H. Ma³achowicz); 
Warszawa 2002, nr III 29 (H. Ma³achowicz).

 D.J.

w latach 1664-1667 (malarz zwi¹zany by³ z cesarskim dworem w Wiedniu, a z dworem tym 
marsza³ek pozostawa³ w ¿ywych kontaktach). Jednak, na co zwraca uwagê badaczka, nie ma 
¿adnych danych na temat pobytu artysty we Wroc³awiu i na Œl¹sku (Kozak 1986, s. 78-79).

Nie wykluczaj¹c mo¿liwoœci istnienia obrazu de Herdta, który pos³u¿y³ rycinie za wzór 
(o czym œwiadczyæ mo¿e zwrot ryciny inny ni¿ portretu), nale¿y zaznaczyæ, i¿ nie by³ nim raczej 
ZKW/1634; malowany schematycznie, ma wszelkie cechy kopii i nie wytrzymuje porównania 
z autorskimi pracami tego malarza (na temat jego oeuvre zob. Baroncelli 1965). Ponadto okre-
œlenie „Herdt delineavit” (a nie „pinxit”), widniej¹ce pod rycin¹ Steena, wskazuje na de Herd-
ta jako autora raczej rysunkowego ni¿ malarskiego wzoru ryciny (por. Spicer 1994, s. 329, 333). 
Prócz ryciny van der Steena istnieje jeszcze jedna rycina wed³ug tego samego pierwowzoru, 
anonimowa, pochodz¹ca z niezidentyfikowanego w³oskiego starego druku (zob. Kat. BN, t. 3, 
1992, nr 3012; popiersie zwrócone w lewo). S¹dzimy, ¿e ZKW/1634 jest powtórzeniem niezna-
nego dziœ obrazu de Herdta lub powsta³ na podstawie ryciny.

W MNW przechowywana jest zmieniona, lecz wywodz¹ca siê z tego samego pierwowzoru 
wersja wizerunku, opatrzona inskrypcj¹ biograficzn¹ w kartuszu, z serii portretów Lubomirskich 
(d. zbiory Potockich; nr inw. 130429, p³., 83x66,5 cm); bardzo schematyczna wersja, z innej serii 
portretów Lubomirskich, najpewniej osiemnastowieczna, tak¿e z inskrypcjami, znajduje siê 
w muzeum na Zamku Lubowla (Stará Lubovna, S³owacja; zob. Polak-Trajdos 1971, s. 186, il. 10).

W Lwowskiej Galerii Sztuki – zamek w Olesku przechowywany jest bardzo interesuj¹cy, 
dobrej klasy, ca³opostaciowy portret Lubomirskiego w czarnym kontuszu, na tle pejza¿u, 
w którym ujêcie g³owy niew¹tpliwie wywodzi siê z tego samego pierwowzoru (nr inw. ¯ 4100); 
jest to portret poœmiertny (z napisem podaj¹cym datê œmierci), twarz Lubomirskiego starsza.

Joseph HICKEL
Joseph Hickel (Ceský Krumlov 1736-1807 Wiedeñ), malarz austriacki; czynny w Wiedniu, 1772 dyrektor wie-
deñskiej galerii obrazów, 1776 nadworny malarz cesarskiego dworu, cz³onek Akademie der bildenden Künste 
w Wiedniu. Portrecista.

 153 Portret Józefa II
nr inw. ZKW/3371
p³ótno, 150x115 cm
sygnowany u do³u po lewej: Jose... H...
w 1/3 wysokoœci po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 560 (s³abo czytelny)

Józef II (1741-1790) z dynastii habsbursko-lotaryñskiej,  cesarz rzymsko-niemiecki od 1765, wspó³regent matki, 
cesarzowej Marii Teresy, od 1780 rz¹dy samodzielne.

Jeden z siedmiu portretów (� nr kat. 4, 71, 130, 173, 197, 276) z serii kompletowanej miêdzy 
pocz. lat 70. a 1785 przez Stanis³awa Augusta do wystroju Gabinetu Monarchów Europejskich 
(Konferencyjnego) w ZK – prace architektoniczne w latach 1783-1786.



 

Hickel

Mundur pu³ku szwole¿erów (dragonów): kurtka zielona z czerwonymi wy³ogami, spodnie 
i kamizela w kolorze s³omkowej ¿ó³ci, kamizela dekorowana z³otym galonem; na piersi na 
czerwonej wst¹¿ce klejnot Orderu Z³otego Runa (nadany 1763); przez pierœ czerwono-bia³o-
-czerwona wstêga z krzy¿em Orderu Marii Teresy, gwiazda tego orderu na piersi; przez pierœ 
zielono-czerwono-zielona wstêga Orderu œw. Stefana, na piersi gwiazda tego orderu (dolna).

ZKW/3371



 

Portret Józefa II trafi³ do królewskiej galerii wczeœniej ni¿ pozosta³e portrety z tej serii. Zosta³ 
wpisany do katalogu galerii w 1783 (pozosta³e portrety z serii wpisane w katalogach po 1793). 
Portret Józefa II zosta³ wiêc nabyty, zanim ostatecznie ustalono koncepcjê urz¹dzenia Gabine-
tu Monarchów. W ¿adnym z katalogów galerii Stanis³awa Augusta nie pojawia siê nazwisko 
autora obrazu. Sygnatura odkryta zosta³a zapewne przez J. Rutkowskiego w czasie konserwa-
cji przeprowadzonej na prze³omie 1923 i 1924 (Treter 1923, s. 788). Hickel jako autor wzmian-
kowany jest w 1924 (Skórewicz 1924, podpis pod tabl. XV). Sygnatura Hickela, w ca³oœci 
przytoczona przez Mañkowskiego: Joseph Hickel (Mañkowski 1932, nr 560), uleg³a czêœciowe-
mu zniszczeniu (nie odnalaz³ jej Chudzikowski – Kat. MNW 1964), dziœ s³abo widoczna, zacho-
wana fragmentarycznie.

ZKW/3371 powsta³ na pocz¹tku lat 70. XVIII w., bowiem na ten okres przypada najwiêksza 
aktywnoœæ Hickela jako portrecisty Józefa II – pierwszy portret cesarza namalowa³ w 1770 
(d. zbiory Schwarzenbergów w Wiedniu; obecne miejsce przechowywania nieustalone; Thie-
me, Becker, t. 17, s. 45), nastêpne – w 1771 (Historisches Museum der Stadt Wien, nr inw. 
104.680, sygn. i dat.: Joseph Hickel pinxit/ Vienne 1771, w ujêciu do bioder, prawa rêka za po³¹ 
kamizeli, t³o z fragmentem pejza¿u; zob. Juszczak, Ma³achowicz 2000, il. 2) i w 1773 (Gripsholm, 
Svenska Statens Porträtsamling, nr inw. Grh 641, sygn. i dat. 1773, namalowana w Wiedniu 
wersja poprzedniego; zob. Juszczak, Ma³achowicz 2000, il. 3). Portrety pêdzla Hickela ustali³y 
ikonografiê cesarza na wiele lat i by³y wielokrotnie kopiowane. Ujêcie g³owy i wiek modela 
w ZKW/3371 s¹ bliskie datowanym autorsko portretom z Wiednia i Gripsholmu, mo¿na wiêc 
przyj¹æ, ¿e ZKW/3371 powsta³ w 1. po³. lat 70. XVIII w. 

Powtórzenia:
 153/1 kopia, 4. æw. XVIII w., zbiory Wersalu (nr inw. MV 4573, p³., 146x123 cm; Constans 1995, t. 1, nr 2655; 

zob. te¿ Juszczak, Ma³achowicz 2000, il. 4); drobne zmiany w tle po lewej (rysunek ga³êzi drzewa) i po 
prawej (brak postaci jeŸdŸców).

Hickel

Historia: galeria Stanis³awa Augusta (nr 560), ZK, Gabinet 
Konferencyjny, zawieszony 1786; po 1798 w³asnoœæ ksiêcia 
Józefa Poniatowskiego; 4 kwietnia 1809 kupiony od niego 
przez Fryderyka Augusta, ksiêcia warszawskiego; 1815 
przeszed³ na w³asnoœæ Aleksandra I jako króla polskiego; 
w lipcu 1832 w ramach represji po powstaniu 
listopadowym wywieziony przez Rosjan do Petersburga; 
1833 przewieziony do Moskwy, Kreml – Oru¿ejnaja Pa³ata 
(nr inw. 3856); w marcu 1922 rewindykowany na mocy 
traktatu ryskiego, w³¹czony do Zbiorów Pañstwowych RP, 
ZK (nr inw. 01399), pracownia konserwacji przy ZK, 
konserwowany przez J. Rutkowskiego; 1924 zawieszony 
w Gabinecie Konferencyjnym; po 17 wrzeœnia 1939 
ewakuowany do MNW (MN/Z 87); wywieziony przez 
Niemców; grudzieñ 1945 w sk³adnicy w Fischhorn; 1946 
rewindykowany (transport z Salzburga, 24 kwietnia, 
nr rew. 4242), w³¹czony do zbiorów MNW 
(nr inw. 128614); 1982 depozyt MNW w ZK; 
w sierpniu 1984 umieszczony w zrekonstruowanym 
Gabinecie Konferencyjnym; 1993 w³asnoœæ ZK.

ród³a: *Kat. gal. S.A. 1783, nr 560 („Portrait jusqu’au 
genoux de Empereur Joseph II“); *Kat. gal. S.A. 1784, 
s. 73, nr 560; Fortia de Piles, Boiseglin de Kerdu 1792/
1963, s. 680; *Inw. ZK 1793, s. 5; *Kat. gal. S.A. 1793, 
nr 560; *Brulion kat. gal. S.A. przed 1795, nr 560; *Kat. 
gal. S.A. 1795, nr 560 (dopisek „reste au Château”); 
*Inw. ZK 1797, s. 10; *Inw. S.A. 1799, s. 461; *Tableaux 
historiques 1807, k. 61 („Joseph II par Lampi”); *Inw. ZK 
1808, s. 162; *Succesion du Roi-Château 1808, k. 64; 

*Acta Commisionis-Schloss 1808, f. 7, 20; *Acta Camerae-
-Schloss 1809; *Obrazy pozosta³e w ZK 1810, k. 38; 
*Inw. ZK 1829, k. 140 („Siedm Portretów Olejno 
malowanych Monarchów wspó³czesnych Stanis³awa 
Augusta, w ramach z³oconych snycerskiej roboty do 
œciany przymocowanych z herbami ka¿dego Monarchy”); 
*Pismo z 19 czerwca 1832; *Pismo z 12 lipca 1832; 
*Pismo z 2 sierpnia 1832; *Prot. rewindykacji 1921-1924, 
prot. nr 199 (z 1 marca 1922); *Spis Brokla 1922, poz. 22; 
*Spis Tretera 1924, k. 13 („Josephus II – Lampego”); *Spis 
Batowskiego 1939/1940, poz. 87; *Prot. rewindykacji 
1945-1951, t. VII, s. 83 (nr rew. 4242).

Literatura: Glücksberg 1832, s. 4; S³otwiñski 1881, s. 572; 
Opis Oru¿ejnoj Pa³aty 1884, s. 236, nr 3856; Treter 1923, 
s. 788; Król 1926, s. 30; Przewodnik po Zamku 1930, s. 19; 
Mañkowski 1932, nr 560; Kat. MNW 1964, nr 73 
(A. Chudzikowski); Kat. MNW 1967, t. 1, nr 510; 
Rottermund 1989, s. 181-185; Juszczak, Ma³achowicz 
2000, s. 64-69.

 H.M



 

Josef (?) HILDEBRANDT
Josef Hildebrandt, czynny w Lotaryngii, notowany w Metzu ok. 1750.

 154 Trompe l’oeil ze scen¹ rodzajow¹
nr inw. ZKW/4483
p³ótno, 44,5x39 cm
sygnowany u góry po prawej (w naro¿niku ryciny): IG. hildebrandt/ pinxit Ano. 176... lub 0 
(ostatnia cyfra daty zas³oniêta zagiêtym naro¿nikiem ryciny)

Na panelu z desek przypiête zdjête z krosna p³ótno ze scen¹ rodzajow¹ przed gospod¹, w typie 
siedemnastowiecznego malarstwa flamandzkiego; nad nim oddarty fragment kartki z kalenda-
rza z zapisem dni pierwszego tygodnia kwietnia i zaznaczonymi czerwono dniami Wielkiego 
Tygodnia oraz rycina z przedstawieniem domokr¹¿nego handlarza.

Przedstawiona na obrazie kartka z kalendarza, na której Niedziela Wielkanocna przypada 
na 5 kwietnia, wydaje siê byæ wskazówk¹ do odczytania umyœlnie zas³oniêtej przez malarza 
daty w sygnaturze. Wed³ug tablic kalendarzowych opracowanych przez B. W³odarskiego 
(Chronologia 1957, s. 376-377) Wielkanoc przypada³a 5 kwietnia w 1711, 1722, 1733, 1744, 
1795. ¯adna z tych dat nie pasuje do widocznych w sygnaturze cyfr, a zatem kartka z kalen-
darza nie dotyczy powstania obrazu, lecz innej daty, któr¹ z nieznanego nam powodu autor 
zaakcentowa³.

S³owniki biograficzne artystów notuj¹ tylko jednego malarza o nazwisku Hildebrandt, czyn-
nego w XVIII w. Brak zachowanych prac Josefa Hildebrandta nie pozwala okreœliæ, czy jest on 
to¿samy z autorem ZKW/4483.

Hildebrandt

Historia: 2002 dar Boles³awa Nawrockiego z Warszawy 
(nr ks. darów ZMK-7559).

Literatura: niepublikowany.
 H.M.

ZKW/4483



 

Melchior de HONDECOETER
Melchior de Hondecoeter (Utrecht 1636-1695 Amsterdam), malarz holenderski; uczeñ swego wuja, Jana Bap-
tista Weenixa, czynny w Hadze 1659-1663, w Amsterdamie 1663-1695. Malowa³ martwe natury, specjalizowa³ 
siê w kompozycjach z ptakami.

 155 Martwa natura z ubitym zaj¹cem i ptactwem
nr inw. ZKW/3441
p³ótno, 98,5x82 cm
u do³u po prawej wtórna sygnatura: J. B. Weeninx fe.

Obraz przypisany przez M. Walickiego Janowi Weenixowi (1939, nr 136), co powtórzy³ 
A. Chudzikowski (Chudzikowski 1954, nr 55; Kat. MNW 1967, nr 1413). Autorstwo M. de 
Hondecoetera ustali³ na podstawie fotografii F. G. Meijer w 1986. 

Meijer datuje obraz na lata 60. XVII w. (list z 27.09.2006), kiedy w malarstwie Hondecoete-
ra widoczne s¹ silne wp³ywy martwych natur Jana Baptista Weenixa. Martwe natury z trofeami 
myœliwskimi, pojawiaj¹ce siê rzadko w twórczoœci Hondecoetera, naœladuj¹ zasady kompozycji 

de Hondecoeter
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i sposób aran¿acji obrazów jego nauczyciela (Sullivan 1984, s. 54-55). Z tego powodu bywaj¹ 
niekiedy uwa¿ane za dzie³a J. B. Weenixa lub te¿ wtórnie sygnowane jego nazwiskiem, tak jak 
ma to miejsce w przypadku ZKW/3441. 

Schemat kompozycji naszego obrazu, z wisz¹cym zaj¹cem otoczonym ubitym ptactwem 
i akcesoriami myœliwskimi u³o¿onymi piramidalnie na skalnym bloku, na tle otwieraj¹cego siê 
zza ska³y pejza¿u, zastosowa³ Hondecoeter w bardzo bliskich wariantach w przynajmniej czte-
rech swoich pracach: obrazie sygn. i dat. 1668, w Collection S. Nystad w Hadze, sygn. i dat. 
1668 (Sullivan 1984, il. 107) oraz trzech notowanych w Rijkbureau voor Kunsthistorische Do-
kumentatie w Hadze (obraz na rynku sztuki w Amsterdamie, S. J. Mak van Waay, 15-17.11; 
obraz na rynku sztuki w Pary¿u, Charpentier, 5.12.19151; obraz znajduj¹cy siê w 1963 w zbio-
rach R. W. Sachsa w Schweifurcie). 

wed³ug de Hondecoetera

Historia: w³asnoœæ ksi¹¿¹t Sapiehów w Dereczynie 
(nr inw. 488?); 1831 w ramach represji po powstaniu 
listopadowym skonfiskowany przez w³adze rosyjskie 
wraz z dobrami ksiêcia Eustachego Kajetana Sapiehy, 
wys³any do Bia³egostoku; 1832 wys³any do Petersburga 
i w³¹czony do zbiorów cesarskich, Akademia Sztuk 
Piêknych w Petersburgu (nr inw. 488); w paŸdzierniku 
1927 rewindykowany, w³¹czony do Zbiorów Pañstwowych 
RP (nr inw. 1865); od 1935 eksponowany w ZK, 
1936 notowany w Przedpokoju Ma³ym; po 17 wrzeœnia 
1939 zapewne ewakuowany do MNW; wywieziony 
przez Niemców; 1946 rewindykowany (transport 
z Salzburga 4 kwietnia, nr rew. 4691), w³¹czony 
do zbiorów MNW (nr inw. 131048); 1984 depozyt MNW 
w ZK, od 1984 eksponowany w Garderobie Króla; 
1994 w³asnoœæ ZK.

ród³a: *Materia³y-Dereczyn 1923, poz. 19; *Inw. PZS 
1919-1939, t. 1, nr 1865 (informacja o dacie rewindykacji 
– prot. z 16 paŸdziernika 1927); *Protoko³y dyrekcji PZS 
1935, nr 34/II, poz. 15; *Prot. rewindykacji 1945-1951, 
t. VII, s. 133.

Literatura: Warszawa 1929, nr 270 (jako Jan Weenix, 
podane wym. 97,5x61 cm); Walicki 1939, nr 136 (jako Jan 
Weenix); Chudzikowski 1954, nr 55 (jako Jan Weenix); 
Kat. MNW 1967, t. 2, nr 1431 (jako Jan Weenix); Aftanazy 
t. 2, 1992, s. 199.

 H.M.

wed³ug Melchiora de HONDECOETERA

 156 Kogut, dwie kury i go³¹b na tle pejza¿u
nr inw. ZKW/1184
p³ótno, 97x82,5 cm

Kopia fragmentu kompozycji obrazu Hondecoetera z The Museum of Fine Arts, Boston, Mass. 
(nr inw. 07.501, p³., 122x136 cm; www.rkd.nl, nr 49527) datowanego na ok. 1665. ZKW/1184 
powtarza czêœæ prawej strony kompozycji orygina³u, na którym po lewej stronie przedstawione 
s¹ dwa pawie, a w prawym naro¿niku kaczki.

Kopia obrazu Hondecoetera, dawniej uchodz¹ca za dzie³o autorskie, znajduje siê równie¿ 
w zbiorach petersburskiego Ermita¿u (nr inw. 1031, p³., 112x125 cm; Kat. Ermita¿ 1981, s. 185, 
jako Hondecoeter). Jest to powtórzenie ca³oœci kompozycji, z wyj¹tkiem siedz¹cego na ka-
miennym bloku go³êbia. Szczegó³ ten przes¹dza o zwi¹zku ZKW/1184 z obrazem bostoñskim, 
a nie petersburskim.

Kopia rysunkowa kompozycji oryginalnej, wykonana przez Nicolasa Muysa, znajduje siê 
w Amsterdam Historisch Museum (nr inw. A 10720, dat. 1791, papier, kredka, 34,6x44,5 cm; 
www.rkd.nl, nr 49527).

Kopia skadrowanego podobnie jak ZKW/1184 fragmentu kompozycji oryginalnej (z uwzglêd-
nieniem kaczek) ukaza³a siê na rynku sztuki (Sotheby’s, Nowy Jork, 14.01.1994, poz. 195, 
i Sotheby’s, Amsterdam, 6.05.1998, poz. 116; p³., 112,5x96,7 cm), okreœlana jako „w typie 
Hondecoetera” (www.rkd.nl, nr 46001, datowana na 2. po³. XVII w.).



 

 van Honthorst

Historia: 1984 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie 
(Ursus), od 1986 eksponowany w Pokoju Zielonym.

Literatura: niepublikowany. H.M.

Willem van HONTHORST
Willem van Honthorst (Utrecht 1594-1666 Utrecht), malarz holenderski; wspó³pracownik i naœladowca swego 
brata Gerrita, dzia³a³ w Utrechcie, Hadze, a 1646-1664 jako nadworny malarz elektora Fryderyka Wilhelma 
w Berlinie. Malowa³ portrety i sceny historyczne.

 157 Portret damy (Luiza Henrietta van Nassau-Oranje?)
nr inw. ZKW/1096
deska dêbowa, 84x64 cm
sygnowany na wysokoœci ³okcia modelki, po prawej: W HONTHORST. 1649

Suknia w kolorze ciemnej ¿ó³cieni, ciemnobr¹zowy czepek.
Przedstawionej tu kobiety nie mo¿na jednoznacznie zidentyfikowaæ z ¿adn¹ z modelek, których 

liczne wizerunki zebrali w monografii Gerrita van Honthorsta J. R. Judson i R. E. O. Ekkart 
(1999). Portrety te stanowi¹ dobry materia³ porównawczy dla ewentualnej identyfikacji mo-
delki w naszym obrazie – Willem van Honthorst, który w ci¹gu ca³ej swej artystycznej kariery 
œciœle wspó³pracowa³ z bratem, tak¿e po opuszczeniu pracowni Gerrita w Utrechcie malowa³ 
obrazy utrzymane w jego manierze i trudne do odró¿nienia od jego dzie³; sygnowane przez 
Willema obrazy nale¿¹ zreszt¹ do rzadkoœci.

Twarze modelek w obrazach Gerrita van Honthorsta traktowane s¹ ma³o indywidualnie, 
co dodatkowo utrudnia ewentualn¹ identyfikacjê portretowanej z naszego obrazu. Jej fizjono-
mia przypomina rysy kobiet wywodz¹cych siê z rodu van Solms – Amalii van Solms-Braunfels 
(1602-1675), ¿ony Fryderyka Henryka Orañskiego, ksiêcia Nassau (por. portret z ok. 1651-1652 
w Rijksmuseum w Amsterdamie czy jej podobiznê w alegorii zaœlubin z Fryderykiem Henrykiem 
z ok. 1650 w Huis ten Bosch w Hadze; Judson, Ekkart 1999, nr 296, 173), jej siostry Luizy 
Krystyny van Solms-Braunfels (1606-1669), zamê¿nej z Johannem Wolfertem Brederode (por. 
jej portret z 1647 w Rijksmuseum w Amsterdamie; Judson, Ekkart 1999, nr 457), czy wreszcie 

ZKW/1184



 

córki Amalii van Solms i siostrzenicy Luizy Krystyny – Luizy Henrietty van Nassau-Oranje (1627-
-1667), ¿ony elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma. Ze wzglêdu na wiek modelki ta 
ostatnia identyfikacja jest najbardziej prawdopodobna. Twarz kobiety z naszego obrazu przy-
pomina fizjonomiê Luizy Henrietty z alegorycznego portretu z 1649, ukazuj¹cego j¹ i Frydery-
ka Wilhelma, a tak¿e z portretu z ok. 1650, na którym przedstawiona jest z matk¹, Amali¹ van 
Solms, i trzema siostrami; oba portrety dekoruj¹ Salê Orañsk¹ (Oranjezaal) w Huis ten Bosch 
w Hadze (Judson, Ekkart 1999, nr 175, 172). Nieco inaczej natomiast scharakteryzowana jest 
twarz Luizy Henrietty w jej portrecie ma³¿eñskim z 1647 w Rijksmuseum w Amsterdamie i jego 
licznych, zredukowanych do popiersia wersjach (Judson, Ekkart 1999, nr 303.7-14) oraz 
w rytowanym portrecie Cornelisa Visschera II z 1649 (Hollstein-Dutch, t. 40, 1992, nr 123, 
s. 132). Jest wielce prawdopodobne, i¿ Willem van Honthorst, zatrudniony od stycznia 1647 
na dworze elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma w Berlinie, portretowa³ jego ¿onê; 
przy takiej identyfikacji modelki nale¿y jednak postawiæ znak zapytania.

 van Honthorst

Historia: 1983 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie, 
od 1988 eksponowany w Sieni Ciemnej.

Literatura: niepublikowany.
 D.J.
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Leopold HOROWITZ
Leopold Horowitz (Rozgony k. Koszyc 1838-1917 Wiedeñ), portrecista austriacki, czynny w Wiedniu; 1861-1862 
i 1868-1889 dzia³a³ w Warszawie. Od 1893 pracowa³ dla cesarza Franciszka Józefa w Wiedniu. 

 158 Portret Ma³gorzaty Czartoryskiej
nr inw. ZKW/387
p³ótno, 160x99 cm
na odwrocie napis: S.A.R. Marguerite d’Orléans/ Princesse Czartoryska/ née le 16 Février 1846. 
+ le 24 Octobre 1893/ Peint par Horowitz./ A son Altesse Royale/ Mgr Le Prince Ferdinand d’Or-
léans Duc d’Alençon,/ en souvenir de Son séjour à Varsovie le 31 Aout de l’Année 1901.-/ De la 
part de Son très-humble, et très devoué serviteur/ Le Comte Constantin Zamoyski-/ Ce tableau 
a été offert par le/ Marquis Eugène Kucharski/ au Château Royal de Varsovie/ Paris 1975

Marguerite (1846-1893), ksiê¿niczka d’Orléans, wnuczka króla Francji Ludwika Filipa, 1872 druga ¿ona W³ady-
s³awa Czartoryskiego, twórcy Muzeum Czartoryskich w Krakowie.

Horowitz

ZKW/387



 

Suknia czarna, p³aszcz ciemnob³êkitny podbity futrem gronostajowym; kotara z³ocisto¿ó³ta. 
Wed³ug kroju sukni portret mo¿na datowaæ na ok. 1888. ZKW/387 jest jednym z przyk³adów 

malowania portetów wed³ug fotografii, praktykowanego przez Horowitza. W tym wypadku 
malarz posi³kowa³ siê zdjêciem wykonanym w atelier Jana Mieczkowskiego w Warszawie (Fund. 
XX Czartoryskich, repr. w: ¯ygulski i in. 1998, s. 121, niedatowane). ZKW/387 – jak wynika 
z przytoczonej inskrypcji – by³ w 1901 w³asnoœci¹ Konstantego Zamoyskiego z Koz³ówki (1846-
-1923), jednego z wa¿nych klientów Horowitza. Zamoyski móg³ zamówiæ u malarza portret 
wed³ug fotografii Ma³gorzaty Czartoryskiej, aby w³¹czyæ go do galerii koz³owieckiej. Mo¿liwe 
jest równie¿, ¿e Horowitz namalowa³ obraz ok. 1900, kiedy ju¿ przebywa³ w Wiedniu, a Za-
moyski z³o¿y³ zamówienie z myœl¹ o podarowaniu wizerunku spokrewnionemu z Ma³gorzat¹ 
Czartorysk¹ ksiêciu Ferdynandowi d’Orléans. Spotkanie Zamoyskiego z Ferdynandem mia³o 
miejsce w Warszawie w sierpniu 1901; w zamian za portret Czartoryskiej Konstanty Zamoyski 
otrzyma³ portret ksiêcia Ferdynanda pêdzla Eugène’a Antoine’a Guillona (Muz. Zamoyskich 
w Koz³ówce, nr inw. MPK/MR 49; Szczepaniak 2004, s. 75). 

monogramista IHM

Historia: w³asnoœæ Konstantego Zamoyskiego; 
1901 jego dar dla Ferdynanda d’Orléans Duc d’Alençon; 
przed 1975 nabyty przez Eugeniusza Kucharskiego; 
1976 jego dar (nr ks. darów ZMK-1121), 
przechowywany w Bibliotece Królewskiej; 
od 1985 depozyt w Fund. XX Czartoryskich.

Literatura: niepublikowany.

 H.M.

monogramista IHM

 159 Herkules na rozstajnych drogach
nr inw. ZKW/545
deska dêbowa, 61x46 cm
sygnowany u do³u po lewej: IHM 1595 (nad H gwiazdka)
u do³u inskrypcja w czterech kolumnach: VIRTVS/ HVC IOVE NATE GRA=/DV FLECTAS, HAC 
ITVR AD/ ASTRAS HORRES PRICIPIV. FINIS OLYM=/PVS ERIT// VOLVPTAS/ HVC O FLOS 
IVVENV PRO=/PERA, PER AMANA ROSARVM/ ATRIA TE DVCAI REGNA BEATA VI=/DES.// 
HERCVLES/ CVI PAREBO MISER. PLACET/ HEC PLACET ILLA. SED ABAS/ QVI SEQVAR HAC 
COELVM COGITA ILLA/STYGEM// IVPITER/ :I: FER OPEM PALLAS VIR/TVTI, FRACTA[QVE] 
CEDAT AL/TERA: NA[MQUE] STAT HOC ORBIS AGONE/ SALVS

Opowieœæ Prodikosa z Keos, przekazana przez Ksenofonta we Wspomnieniach o Sokratesie 
(II, 1) i Flawiusza Filostratosa Starszego w ¯ywocie Apolloniosa z Tyany (VI, 10).

Poœrodku Herkules, po lewej personifikacja Cnoty (Virtus) – z przykryt¹ g³ow¹, wskazu-
j¹ca kamienist¹ i strom¹ drogê, po prawej personifikacja Rozkoszy (Voluptas) – sk¹po odzia-
na, w zalotnej pozie. W tle ska³a, na której tabliczka z liter¹ Y (litera Pitagorasa symbolizu-
j¹ca prost¹ i w¹sk¹ drogê cnoty, z której ³atwo zboczyæ, a na któr¹ trudno wróciæ; zob. 
Panofsky 1930, s. 44, 65-66). W górnej czêœci przedstawienie Olimpu – poœrodku Jowisz 
na orle, przed nim przyklêkaj¹ca Minerwa, za nim Merkury, po prawej Saturn (Chronos) 
z kos¹, Apollo na rydwanie, po lewej postaæ z wê¿em, okreœlona przez B. Steinborn (1988, 
s. 165) jako Ourobouros, symbol wiecznoœci, przez E. Panofsky’ego (1930, s. 118) jako bóstwo 
roku czy personifikacja Nowego Roku, zaœ przez E. Jastrzêbowsk¹ (1992, s. 374) jako Aion, 
greckie bóstwo czasu wiecznego. Obok Wulkan i Wenus, powy¿ej Apollo na rydwanie 
i Junona z pawiem, poni¿ej Jowisza Fama z dwoma tr¹bami. Na skale w g³êbi po lewej Pegaz. 



 

Temat Herkulesa na rozstajnych drogach, czêsto przytaczany przez pitagorejczyków, jest 
ilustracj¹ dylematu wyboru drogi ¿ycia – drogi cnoty i wstrzemiêŸliwoœci lub rozkoszy 
i wystêpku.

Obraz jest powtórzeniem miedziorytu Johanna Sadelera I wed³ug rysunku Frederika Su-
strisa z 1595 (Hollstein-Dutch, t. 21, 1980, nr 556). Rycina wykonana z okazji objêcia regencji 
(1595-1597) przez póŸniejszego elektora bawarskiego Maksymiliana I jest opatrzona u do³u 
napisem, takim samym jak obraz. Malarz nie odwzorowa³ napisu dedykacyjnego umieszczo-
nego na rycinie ponad przedstawieniem Olimpu oraz herbu Bawarii na p³omieniu tr¹by Famy, 
powtórzy³ natomiast tekst dialogu miêdzy Cnot¹, Herkulesem, Rozkosz¹ i Jowiszem, podkre-
œlaj¹c moralizatorsk¹ wymowê obrazu.

Steinborn okreœla obraz jako dzie³o malarza œl¹skiego, wydaje siê jednak, ¿e data figuruj¹ca 
na obrazie, to¿sama z dat¹ wydania ryciny, sugeruje, ¿e artysta móg³ pochodziæ z krêgu po³udnio-
woniemieckiego lub niderlandzkiego, zbli¿onego do œrodowiska autorów kompozycji pierwotnej. 

Rysunek Sustrisa jest powtórzeniem kompozycji, której autorem by³ zapewne Luca Cambia-
so. W zbiorach Christian Hammer Museum w Sztokholmie znajdowa³o siê niegdyœ identyczne 
przedstawienie (deska, 72x52 cm), z napisem u do³u, ujêtym w chrz¹stkowo-ma³¿owinowy 
kartusz. Obraz ten, wystawiony na aukcji J. M. Heberle w Kolonii (5-6.10.1894, poz. 53), sygno-
wany by³ monogramem wi¹zanym LC, odczytanym jako sygnatura Luki Cambiaso (obecne 
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miejsce przechowywania obrazu nieustalone). Obraz, znany nam tylko z czarno-bia³ej 
reprodukcji w katalogu aukcji, wi¹zaæ mo¿na z malarstwem Cambiasa z lat 50. XVI w., kiedy 
artysta znajdowa³ siê pod wp³ywem Perina del Vaga i Giulia Romano, od których przyswoi³ 
sobie elementy takie, jak dwustrefowa kompozycja scen mitologicznych i religijnych oraz sty-
lizacja figur (por. Magnani 1995, s. 30-31). Sustris móg³ poznaæ dzie³o Cambiasa b¹dŸ w czasie, 
gdy przebywa³ we W³oszech w latach 60. XVI w., b¹dŸ za poœrednictwem grafiki, a nastêpnie 
wykorzysta³ je przy tworzeniu okazjonalnej kompozycji upamiêtniaj¹cej objêcie regentury przez 
Maksymiliana, dodaj¹c napis i herb.

de Jode

Historia: 1977 dar Julianny Koterby z Warszawy, 
przechowywany w Bibliotece Królewskiej (nr ks. darów 
ZMK-1263); 1981 w ZK, od 1988 eksponowany w £o¿nicy.

Literatura: Steinborn 1988, s. 161-167; Jastrzêbowska 
1992, s. 369, 372-376.
 H.M.

Hans de JODE
Hans de Jode (Haga ok. 1630-po ok. 1682 Wiedeñ), malarz holenderski; pracowa³ w Hadze, Wenecji, Rzymie, 
a od ok. 1659 w Wiedniu. Malowa³ pejza¿e i widoki portów.

 160 Krajobraz z wodospadem
nr inw. ZKW/929
p³ótno, 76x101,5 cm
sygnowany u do³u poœrodku: Hans de Jode p...

ZKW/929



 

Rekonstrukcjê artystycznej biografii Hansa de Jode zawdziêczamy E. Šafarikowi, który podj¹³ 
próbê zestawienia dzie³ z wiedeñskiego okresu jego twórczoœci (Šafarik 1966, Šafarik 1967); 
nieznane wczeœniej obrazy z okresu w³oskiego opublikowa³a E. Antoniazzi-Rossi (1977). Twór-
czoœæ de Jodego stanowi³a przejœciowe ogniwo, ³¹cz¹ce malarstwo dzia³aj¹cych w Rzymie 
pejza¿ystów holenderskich z pejza¿em weneckim 2. po³. XVII w. (artysta dzia³a³ w Wenecji od 
ok. 1653 do ok. 1659). ZKW/929 jest pogodnym, idyllicznym widokiem utrzymanym w stylisty-
ce dzie³ holenderskich italianistów, pochodzi wiêc najpewniej z rzymskiego etapu jego kariery. 
Blisk¹ analogiê dla naszego obrazu stanowi Pejza¿ z kaskad¹ w Museo Castelvecchio w Weronie, 
namalowany w 1657, w czasie pobytu artysty we W³oszech, najpewniej w Rzymie (nr inw. 6275, 
p³., 70x99 cm; Antoniazzi-Rossi, s. 27); podobny pejza¿, tak¿e zapewne wykonany w Rzymie, 
znajdowa³ siê niegdyœ w rzymskiej kolekcji Sestieri (Šafarik 1967, il. 9). ZKW/929 oparty jest na 
takim samym schemacie kompozycyjnym: niewielki wodospad w stosunkowo bliskim planie 
w centrum obrazu, b³êkitny masyw gór na horyzoncie, delikatna kulisa drzewa, którego liœcie, 
oddane w typowy dla malarza drobiazgowy sposób, rysuj¹ siê na tle nieba po lewej stronie. 
Tak¿e kolorystyka utrzymana w tonacji szaroœci, b³êkitów i br¹zów, z charakterystycznymi bia³y-
mi impastami w partii wody, oraz „oszczêdny” sztafa¿ (charakterystyczna cecha wiêkszoœci 
pejza¿y de Jodego – por. Antoniazzi-Rossi 1977, s. 30) s¹ bliskie obrazowi w Weronie; nasz 
obraz datowaæ nale¿y zatem równie¿ na 2. po³. lat 50. XVII w.

naœladowca Jolego

Historia: 1984 zakup z r¹k prywatnych w Górze Kalwarii, 
od 1986 eksponowany w Pokoju Zielonym.

Literatura: niepublikowany.
 D.J.

naœladowca Antonia JOLEGO 
Antonio Joli (Modena ok. 1700-1777 Neapol); w³oski scenograf i malarz; uczeñ Giovanniego Paolo Paniniego 
w Rzymie, 1719 cz³onek rzymskiej Accademia di San Luca, 1732-1742 pracowa³ jako malarz i scenograf 
w Wenecji, nastêpnie dla teatrów dworskich w Madrycie, Londynie, Pary¿u, DreŸnie, od 1762 na sta³e w Nea-
polu, nadworny scenograf Karola III. Malowa³ weduty i architektoniczne capricci.

 161 Dziedziniec antycznego pa³acu
nr inw. ZKW/472
p³ótno, 56,5x86,3 cm

 162 Antyczne termy
nr inw. ZKW/471
p³ótno, 57x86 cm

Para obrazów. Przypisywane poprzednio Giovanniemu Paolo Paniniemu nie s¹ dzie³em tego 
malarza, choæ prezentuj¹ typ kompozycji zbli¿ony do jego wczesnych, powsta³ych przed 1720 
vedute ideate inspirowanych scenograficznymi kompozycjami Bibienów (por. Arisi 1986, 
nr 52-54, 55, 80, 105, 106). Proporcje architektury, relacje pomiêdzy postaciami sztafa¿u 
i otoczeniem, sposób operowania œwiat³em ka¿¹ widzieæ w obrazach realizacje z 2. po³. stule-
cia, bli¿sze w charakterze pracom ucznia Paniniego, Antonia Jolego, który czêsto zapo¿ycza³ 
od mistrza tematy i motywy architektoniczne, upraszczaj¹c jednak stosunki przestrzenne 
i kompozycjê. Autorem obrazów móg³ byæ któryœ z prospettici czynnych w 2. po³. XVIII w. na 
terenie Veneto lub Rzymu – w ich malarstwie obecne s¹ zarówno wp³ywy scenograficznej 
szko³y boloñskiej, jak i rzymskiego malarstwa architektury; nie mo¿na równie¿ wykluczyæ, 
i¿ obrazy s¹ dzie³em jednego z naœladowców Jolego dzia³aj¹cych w Neapolu.



 

naœladowca Jolego

ZKW/472

ZKW/471



 

Architektura pa³acowego dziedziñca w ZKW/472 (³uki sklepienia zdobione kasetonami, 
pos¹gi w ujêtych pilastrami niszach), a tak¿e skontrastowane z ciemniejszym pierwszym planem, 
rozœwietlone s³oñcem t³o z bry³¹ nowo¿ytnej willi przywodz¹ na myœl Cortile regio Paniniego, 
niegdyœ w kolekcji Ingelby (Arisi 1986, nr 52), oraz inspirowane tym i podobnymi widokami 
dziedziñców kompozycje Jolego (Salerno 1991, nr 75.3; Arisi 1986, s. 38); najbli¿sz¹ analogiê 
dla ZKW/472 – zarówno dla partii architektury, jak i sztafa¿u – stanowi Atrio regio Jolego 
w zbiorach Soprintendenza alle Gallerie w Neapolu (Manzelli 1999, nr C 35, il. 125). W naszym 
obrazie pos¹gi umieszczone w niszach filarów tworz¹ zestaw najs³ynniejszych antycznych rzeŸb 
z rzymskich kolekcji; s¹ to m.in.: Herkules Farnese (z lewej, uciêty krawêdzi¹ obrazu), Flora 
Farnese (w g³êbi, z wieñcem w rêce), Wenus Kapitoliñska, Sylen z ma³ym Bachusem, Antinous 
Kapitoliñski. Widoczna poprzez arkady dziedziñca budowla inspirowana jest architektur¹ rzym-
skich szesnastowiecznych pa³aców (por. podobny motyw w Rzezi niewini¹tek przypisywanej 
b¹dŸ Paniniemu, b¹dŸ Jolemu; Arisi 1986, nr 105; Manzelli 1999, nr C. 29).

W tle ZKW/471, za arkadow¹ loggi¹, widnieje bry³a Koloseum z wiernie oddan¹ górn¹ 
kondygnacj¹ z pilastrami; na pierwszym planie po lewej i w g³êbi umieszczone s¹ rzeŸbione 
personifikacje strumieni lub rzek. Stosunkowo blisk¹ analogiê dla kompozycji ZKW/471 stano-
wi Wypêdzenie przekupniów ze œwi¹tyni Paniniego w kolekcji prywatnej w Mediolanie (podob-
ny motyw ujêtej per angolo budowli z arkadami wspartymi na joñskich kolumnach i niemal 
identyczna arkadowa loggia w g³êbi; Arisi 1986, nr 160), a tak¿e Veduta ideata Jolego w pry-
watnej kolekcji w Rzymie (pa³acowa budowla z niemal identyczn¹ arkadow¹ loggi¹ z tralkow¹ 
attyk¹, basen, pos¹g rzecznego bóstwa; Arisi 1986, s. 33, tabl. 31; Manzelli 1999, C. 36).

wed³ug Jordaensa

Historia: 1971 dar Antoniego Marszewskiego, 
przechowywane w MNW, nastêpnie w Bibliotece 
Królewskiej (nr ks. darów ZMK-5, ZMK-6); 1981 w ZK, 
od 1984 eksponowane w Gabinecie Króla. 

Literatura: niepublikowane.

  
 D.J.

wed³ug Jacoba JORDAENSA
Jacob Jordaens (Antwerpia 1593-1678 Antwerpia), malarz flamandzki czynny w Antwerpii; wspó³pracownik 
Rubensa, jeden z g³ównych przedstawicieli flamandzkiego baroku. Malowa³ obrazy religijne, mitologiczne, ro-
dzajowe i portrety; wykonywa³ te¿ kartony do tapiserii.

 163 Chrystus w domu Marii i Marty
nr inw. ZKW/3626
p³ótno, 165x234 cm
u do³u po lewej czerwony numer (zapewne inwentarza rosyjskich zbiorów cesarskich): 4619

£k 10, 38-42
Chrystus w p¹sowej szacie, Maria w ¿ó³to-zielonej sukni i czerwonym p³aszczu, Marta 

w bia³ej sukni.
Dziewiêtnastowieczna, zmieniona w szczegó³ach kopia obrazu Jordaensa ze zbiorów Museé 

des Beaux-Arts w Tournai (p³., 258x251 cm).
Zdaniem R. A. d’Hulsta (1982, s. 142, s. 334) obraz w Tournai pochodzi z ok. 1640 i ma 

cechy dzie³a powsta³ego z udzia³em pracowni; przygotowawczy rysunek do obrazu, ró¿ni¹cy 
siê pewnymi elementami od wersji malarskiej, znajduje siê w Staatliche Graphische Sammlung 
w Monachium (nr inw. 1150; d’Hulst 1974, t. 1, nr A 169). W Museé des Beaux-Arts w Lille 
przechowywana jest kopia obrazu, któr¹ d’Hulst (1974, t. 1, s. 257-258) i J. Jaffé (1968-1969, 
s. 104) okreœlili jako powsta³¹ w pracowni Jordaensa (nr inw. P 75, p³., 165x219 cm). Badacze 



 

ci wymieniaj¹ równie¿ nasz¹ wersjê (wówczas w³asnoœæ MNW) i okreœlaj¹ j¹ jako prezentu-
j¹c¹ gorsz¹ klasê ni¿ ta w Lille, nie odnosz¹c siê do jej datowania. ZKW/3626 ró¿ni siê zasad-
niczo od obrazu w Tournai w partii t³a: w oryginale Jordaensa œciany wnêtrza pokrywa 
wzorzysty kurdyban (?), a drzwi, przez które zagl¹da Marta, s¹ ujête rzeŸbionymi pilastrami. 
W ZKW/3626 nieco inna jest charakterystyka twarzy postaci, zaœ za plecami Marii widnieje 
oparcie fotela, którego nie ma w oryginale Jordaensa; charakterystyczny, „wywiniêty” kszta³t 
tego oparcia, typowy dla mebli z 1. æw. XIX w., rozstrzyga o datowaniu warszawskiego obra-
zu na wiek XIX.

Zmniejszona wersja kompozycji Jordaensa, malowana na desce o wymiarach 75,5x108,5 cm, 
pojawi³a siê ponadto na aukcji Sotheby’s w Londynie 7.09.1993 (poz. 284) – okreœlona jako 
dzie³o naœladowcy.

wed³ug Jordaensa

Historia: w³asnoœæ ksi¹¿¹t Sapiehów w Dereczynie; 1831 
w ramach represji po powstaniu listopadowym 
skonfiskowany przez w³adze rosyjskie wraz z dobrami 
ksiêcia Eustachego Kajetana Sapiehy i z ca³¹ kolekcj¹ 
odes³anydo Bia³egostoku; 1832 na rozkaz cara Miko³aja I 
wys³any do Petersburga i w³¹czony do zbiorów cesarskich, 
przechowywany krótko w Ermita¿u, nastêpnie w pa³acu 
w Gatczynie; 1927 rewindykowany na mocy traktatu 
ryskiego, w³¹czony do Zbiorów Pañstwowych RP 
(nr inw. 1855); od 1935 eksponowany w ZK, 1936 
notowany w Przedpokoju Ma³ym; losy wojenne nieznane, 
zapewne 1939 ewakuowany do MNW; 1945 w³¹czony 
do zbiorów MNW (nr inw. M.Ob. 2083, d. 128721); 
od 1965 depozyt w zamku w Baranowie; 1994 przekazany 
na w³asnoœæ ZK (depozyt w Baranowie). 

ród³a: *Kat. Ermita¿u 1797-1850, nr 4619 (?); *Materia³y-
-Dereczyn 1923, poz. 8; *Inw. PZS 1919-1939, t. 1, nr 1855 
(informacja o dacie rewindykacji – prot. z 16 paŸdziernika 
1927); *Protoko³y dyrekcji PZS 1935, nr 34/II, poz. 12.

Literatura: Warszawa 1929, nr 265; Brokl 1936, s. 23; 
Jaffé 1968-1969, s. 104; d’Hulst 1974, s. 258.

 D.J.

ZKW/3626



 

wed³ug Angeliki KAUFFMANN
Maria Anna Angelika Catharina Kauffmann (Chur 1741-1807 Rzym), malarka i rytowniczka pochodz¹ca ze 
Szwajcarii; od 1762 czynna we W³oszech, g³ównie w Rzymie, 1766-1781 czynna w Londynie. Portrecistka ary-
stokracji europejskiej, tak¿e autorka obrazów o tematyce mitologicznej i historycznej.

 164 Portret Stanis³awa Poniatowskiego
nr inw. ZKW/1635
p³ótno, 149,5x114 cm

Stanis³aw Poniatowski h. Cio³ek (1754-1833), bratanek króla Stanis³awa Augusta, genera³ gwardii pieszej koron-
nej 1775, podskarbi wielki litewski 1784-1790.

Mundur wielki szefa regimentu gwardii pieszej koronnej: p¹sowy frak mundurowy z ciemno-
niebieskimi wy³ogami, naramienniki i guzy z³ote, spodnie i kamizela w kolorze s³omkowej 
¿ó³ci; pod pach¹ trójro¿ny kapelusz z bia³¹ kokard¹; na szyi na czerwonej wstêdze z bia³ymi 
paskami krzy¿ Orderu œw. Stanis³awa (nadany 1770); przez pierœ b³êkitna wstêga Orderu Or³a 
Bia³ego (nadany 1773), na piersi gwiazda tego orderu.

Ksi¹¿ê Stanis³aw Poniatowski by³ klientem rzymskiej pracowni Angeliki Kauffmann w grud-
niu 1785 lub w styczniu 1786 (w czasie podró¿y do W³och by³ dwukrotnie w Rzymie: 19-26 
sierpnia 1785 i 19 grudnia 1785 – 12 stycznia 1786; J. Michalski w: PSB, t. 27, 1982, s. 484). 

wed³ug Kauffmann

ZKW/1635



 

Najpierw malarka wykona³a portret w popiersiu, ukoñczony w styczniu 1786 (na pocz¹tku 
XIX w. podarowany przez ksiêcia Stanis³awa Luigiemu Vagnuzzi, od niego kupiony przez ro-
dzinê Busiri Vici, w ich posiadaniu do dziœ; Busiri Vici 1971, il. 57; Micha³kowa 1960, s. 296-98). 
Portret w popiersiu zosta³ opisany przez Kauffmann w Memorandum: „Rome. January (1786) 
For the Prince Poniatowsky of Poland nephew of the King portrait of the above – life size head, 
not including hands on canvas [...] showing part of the uniform with the ribbon and order of 
St. Stanislas, this picture was to serve as model for the big one, full lenght figure, life size...” 
(cyt. za angielskim t³umaczeniem w: Manners, Williamson 1924, s. 150). By³ on podstaw¹ 
wersji ca³opostaciowej, ukoñczonej w kwietniu 1788, odnotowanej w Memorandum: „Rome. 
Finished in April, 1788, For his Highness Prince Stanislas Poniatowski, nephew of the King of 
Poland, – portrait full length life size figure, wearing officers uniform looking toward a big 
statue (painted the colour of white marble) representing Liberty placed on the round pe-
destal with bas relief, with figures of a women symbolical of agriculture and commerce” 
(cyt. za: Manners, Williamson 1924, s. 154). Losy portretu en pied nie s¹ do koñca znane – ob-
raz pozostawa³ w posiadaniu potomków ksiêcia Stanis³awa, u¿ywaj¹cych nazwiska Poniatowski 
di Monte Rotondo, po 1849 wywieziony zosta³ przez Giuseppe Poniatowskiego do Francji, do 
zamku Limé w Aisne, sk¹d w 1914 zabrany przez wojska niemieckie (Busiri Vici 1971, s. 147; 
Düsseldorf i in. 1998-1999, s. 316; Widacka 1999, s. 97-98). A. Busiri Vici reprodukuje malar-
sk¹ kopiê orygina³u Kauffmann pêdzla nieznanego autora, znajduj¹c¹ siê w posiadaniu mar-
kiza Francesca Cavalletti (Busiri Vici 1971, s. 165, il. 63). Orygina³ Kauffmann, je¿eli istnieje, 
nie jest dostêpny badaczom. Jego wygl¹d znany jest z rycin sporz¹dzonych wg rysunku Tom-
masa Minardiego przez Pietra Bettelliniego (wyd. Rzym 1818; Czapski 1901, poz. 1520) i przez 
Bartolomea Pinellego (w broszurze O ustanowieniu czynszu powszechnego, 1819; Hutten-
-Czapski 1901, poz. 1521; Widacka 1999, s. 94-95, 99-100). Zachowa³y siê równie¿ rysunki 
piórem w Museum of Art, Rhode Island i w MNW (nr inw. 1690 Tc/71, d. zbiory Studziñskiego 
w Pary¿u; Widacka 1999, s. 98) oraz w Vorarlberger Landesmuseum w Bregencji (nr inw. 
Z 398); ten ostatni ró¿ni siê nieco od wy¿ej wymienionych np. odwrotnym kontrapostem, s¹ 
tak¿e drobne ró¿nice w rozwi¹zaniu t³a oraz przedstawieñ na cokole pos¹gu Wolnoœci (Düs-
seldorf i in. 1998-1999, nr 172, s. 316).

Obraz ZKW/1635 jest zmienion¹, zredukowan¹ do ujêcia w 3/4, kopi¹ orygina³u z 1788; 
postaæ jest wiernie powtórzona, architekturê w tle zast¹piono krajobrazem z dymi¹cym wul-
kanem. Chocia¿ t³o takie nale¿a³o do konwencji portretów z tego czasu (� np. nr kat. 192), 
wydaje siê, ¿e tu jest nawi¹zaniem do rzeczywistej wyprawy portretowanego na Etnê.

W MNP (nr inw. Mp 338, p³., 114,5x104,5 cm) znajduje siê wersja bardzo podobna do 
ZKW/1635 z niewielkimi ró¿nicami w tle (wulkan umieszczony bardziej w lewo), okreœlana 
przez I. Paw³owsk¹ (1969, s. 108) jako replika autorska Kauffmann powsta³a miêdzy 1786 
a 1788 lub jako dzie³o warsztatu, a przez Busiri Vici (1971, s. 148) – jako dobrej klasy kopia 
wykonana w Rzymie lub Florencji w tym samym czasie, co orygina³; D. Suchocka (2005, 
nr 414) publikuje obraz jako dzie³o Kauffmann. Istnieje równie¿ kopia en pied z XIX/XX w., 
w Muz. Zamoyskich w Koz³ówce (nr inw. MPK/MR 100, blacha, 33x25 cm; zmienione kolory 
– frak granatowy z czerwonymi wy³ogami, zapewne wg ryciny).

Powtórzenia:
 164/1 miniatura (popiersie), nieokreœlonego autora, 1786-1795, zbiory Ossolineum (nr inw. m. 52; Radojewski 

1976, nr 251) – powtórzenie ZKW/1635 lub wersji z MNP.

wed³ug Kauffmann

Historia: w³asnoœæ rodziny Badenich, nastêpnie 
Byszewskich; 1977 zakup MNW dla ZK w P.P. „Desa”, 
Warszawa, salon nr 4, ul. Marsza³kowska 34/50, 
przechowywany w MNW (nr inw. 8148 Tc/79); 
1982 depozyt MNW w ZK, od 1984 eksponowany 
w Gabinecie Króla; 1984 w³asnoœæ ZK.

Literatura: Dulwich 1992, nr 96 (H. Ma³achowicz); 
Dijon 2004, nr 13 (H. Ma³achowicz).

 H.M.



 

wed³ug Friedricha KLOSSA
Friedrich Kloss (daty ¿ycia nieustalone), malarz pochodz¹cy zapewne z Warmii; od ok. 1785 portrecista i kopista 
w Lidzbarku w s³u¿bie biskupa Ignacego Krasickiego.

 165 Portret Ignacego Krasickiego
nr inw. ZKW/300
p³ótno, 74,5x62 cm

Ignacy Krasicki (1735-1801), biskup warmiñski, arcybiskup gnieŸnieñski 1795, poeta.

Czerwona mozzetta, krzy¿ biskupi na z³otym ³añcuchu; na szyi na b³êkitnej wstêdze krzy¿ Or-
deru Or³a Bia³ego (nadany 1774), na piersi gwiazda tego orderu. Portret ujêty w malowany 
kamienny owal.

Zredukowana do popiersia wersja pó³postaciowego, owalnego portretu pochodz¹cego 
z koœcio³a parafialnego we Franknowie (Wy¿sze Seminarium Duchowne „Hosianum” w Olszty-
nie, nr inw. 198), okreœlanego jako dzie³o malarza warmiñskiego i datowanego na ok. 1790 
(Olsztyn 2001, nr 10). Charakterystyka twarzy w ZKW/300 i w obrazie z Franknowa wykazuje 
du¿e podobieñstwo do portretu z 1785 sygnowanego przez Klossa, w zbiorach Fund. Ciecha-
nowieckich w ZK (nr inw. FC-ZKW/1249, p³., 52x43 cm), takie same s¹ równie¿ detale kostiumu. 
Portret Klossa – lub mo¿e nieznana dziœ jego pó³postaciowa wersja – by³ niew¹tpliwie pierwo-
wzorem tego ujêcia.

Obraz zosta³ zakupiony jako portret nieznanego duchownego.

wed³ug Klossa

Historia: od ok. 1926 w³asnoœæ rodziny S³awskich 
z Wielkopolski; 1982 zakup z r¹k prywatnych w Poznaniu.

Literatura: niepublikowany.
 H.M.

ZKW/300



 

pracownia Godfreya KNELLERA
Godfrey Kneller, w³aœc. Gottfried Kniller (Lubeka 1646-1723 Londyn), malarz pochodzenia niemieckiego; uczeñ 
Ferdinanda Bola lub Rembrandta w Amsterdamie, odwiedzi³ Rzym i Wenecjê, od ok. 1676 na sta³e w Londynie, 
nadworny portrecista królów angielskich.

 166 Portret Jerzego I
nr inw. ZKW/854
p³ótno, 194x149 cm

Jerzy I (1660-1727) z dynastii hanowerskiej, król Wielkiej Brytanii i Irlandii od 1714.

Paradny strój Orderu Podwi¹zki: b³êkitny at³asowy p³aszcz z naszytym medalionem z krzy¿em 
œw. Jerzego, p¹sowa szata spodnia podszyta srebrzystobia³ym at³asem, spodnie i reszta stroju 
bia³e, ³añcuch Orderu Podwi¹zki na ramionach, pod lewym kolanem b³êkitna podwi¹zka or-
deru. Na konsoli korona i jab³ko królewskie.

Portret prezentuje dobr¹ klasê; jest najpewniej dzie³em pracowni Knellera, powsta³ym po 
1715. G³owa monarchy jest identyczna jak w przechowywanym w Windsor Castle, The Royal 
Collection, rysunku Knellera (Stewart 1971, nr 65) i dwu namalowanych przezeñ w 1714 

pracownia Knellera

ZKW/854



 

oficjalnych portretach Jerzego I, znanych dziœ jedynie z licznych, warsztatowych wersji 
(w ceremonialnym robe of state oraz w stroju Orderu Podwi¹zki; Millar 1969, nr 359, 360). 
Postaæ monarchy wzorowana jest natomiast na portrecie Karola II Stuarta, pêdzla Petera Lely, 
z ok. 1680 (identyczna poza, u³o¿enie fa³dów stroju i p³aszcza, okno w tle; Beckett 1951, 
nr 81), tak¿e znanym jedynie z malarskich kopii, spopularyzowanym przez rycinê Alexandra 
Browne’a z 1684 (Le Blanc, t. 1, 1854, nr 31).

Taka praktyka kompilowania standardowych typów portretowych powszechna by³a zarów-
no w warsztacie Lely’ego, jak i Knellera, ze wzglêdu na olbrzymie zapotrzebowanie na portre-
ty królewskie i koniecznoœæ ich „masowej” produkcji (por. Beckett 1951, s. 24; Millar, Whinney 
1957, s. 169, 195).

Wed³ug informacji z Heinz Archive and Library przy National Portrait Gallery w Londynie 
(E. Ingham, list z 3 czerwca 2003) nie s¹ znane – poza ZKW/854 – inne egzemplarze takiego 
wizerunku Jerzego I.

wed³ug Kobera

Historia: 1983 zakup od Andrzeja Ciechanowieckiego 
z Londynu (przez niego kupiony z r¹k prywatnych 
w Anglii), od 1993 eksponowany w korytarzu przy Sali 
Canaletta.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

wed³ug Marcina KOBERA
Marcin Kober (Wroc³aw ok. 1550-przed 1598 Wroc³aw), czynny we Wroc³awiu, 1580-1583 pracowa³ dla dworu 
króla Stefana Batorego, 1587 w Pradze jako malarz nadworny cesarza Rudolfa II, po 1590 pracowa³ w Krakowie 
i Warszawie dla króla Zygmunta III. Portrecista.

 167 Portret Anny Jagiellonki
nr inw. ZKW/64
p³ótno, 97,5x87,5 cm

Anna (1523-1596) z dynastii Jagiellonów, córka Zygmunta I Starego i Bony, 1576 ¿ona króla Stefana Batorego, 
królowa polska.

Sportretowana jako za³o¿ycielka i protektorka Bractwa œw. Anny, za³o¿onego w 1578 przy 
warszawskim koœciele Bernardynów pod tym wezwaniem.

Czarna suknia i szuba bez rêkawów obszyta ciemnobr¹zowym futrem, bia³y welon, rêkawy 
i podwika; rêkawiczki w prawej d³oni br¹zowe z ¿ó³tym mankietem; na z³otych ³añcuchach: 
krzy¿ kameryzowany ciemnymi kamieniami, z per³ami na zakoñczeniach ramion, oraz z³ote 
dystynktorium Bractwa œw. Anny (wprowadzone w 1589 po zatwierdzeniu przez papie¿a Syk-
stusa V) w formie medalu z przedstawieniem œw. Anny Samotrzeæ i napisem: SANCTAE ANNAE 
SOCIETATIS. U góry po lewej tarcza z czteropolowym herbem Rzeczypospolitej i herbem 
Sforzów w polu sercowym, ponad tarcz¹ korona królewska, wokó³ monogramy tytulatury: 
A – I – D – G – R – P – M – D – L (Anna Jagiellonia Dei Gratiae Regina Poloniae Magna Dux 
Lithuaniae).

Jedno ze zmienionych powtórzeñ portretu pêdzla Marcina Kobera, ukoñczonego przed 
1595 (Zamek Królewski na Wawelu, nr inw. 1424, p³., 138,6x101,5 cm; J. T. Petrus w: Kraków 
2000, nr I/61).

Oprócz ZKW/64 istniej¹ w zbiorach polskich trzy wizerunki Anny Jagiellonki inspirowa-
ne Koberowskim ujêciem postaci, prezentuj¹ce du¿o ni¿szy ni¿ pierwowzór poziom malar-
ski. We wszystkich wersjach dodano dystynktorium Bractwa œw. Anny, stó³ z koron¹, tarczê 
herbow¹ i napisy. Wersja znajduj¹ca siê w Muz. w Wilanowie (nr inw. 1160 Wil, p³., 103x86 cm, 



 

poch. ze zbiorów Potockich w Wilanowie; Warszawa 1962, t. 1, nr 72; Kat. Wilanów 1967, 
nr 1) powtarza za Koberem ujêcie postaci. W lewym górnym rogu umieszczony jest otoczo-
ny wstêgowymi labrami kartusz z herbem Rzeczypospolitej i herbem Sforzów pod koron¹ 
królewsk¹, powy¿ej napis: ANNA IAGIELLONIA D.G./ REGINA POLONIª ETc.; zawieszone 
na ³añcuchu na piersiach królowej dystynktorium Bractwa œw. Anny z napisem analogicznym 
do napisu na ZKW/64 zawiera dodatkowo datê „1581” (zatwierdzenie statutu bractwa przez 
nuncjusza apostolskiego G. A. Caligariego). Druga wersja, w MNW (nr inw. MP 5323, p³., 
103,2x77,2 cm, poch. ze zbiorów Potockich w Wilanowie, wymieniana w inwentarzach 
z po³. XIX w. pod nr. 552, w Kat. Wilanów 1967, s. 24, mylnie uznana za zaginion¹; wed³ug 
tej wersji ilustracyjny drzeworyt Stanis³awa Baranowskiego, zob. Skimborowicz, Gerson 1877, 
il. na s. 20), ró¿ni siê od pierwszej zmienionym uk³adem r¹k portretowanej – prawa d³oñ 
na blacie sto³u, rêkawiczki w lewej, oraz b³êdnie zapisanym w inskrypcji wyrazem POLONIAE, 
pisanym przez podwójne L, tak jak we wspomnianym drzeworycie. Trzecia wersja w katedrze 
na Wawelu przedstawia ca³¹ postaæ w pozie klêcz¹cej, tarcza herbowa i napis analogiczne 
jak w portrecie 1160 Wil. (KZSP, t. 4, cz. 1, 1965, s. 70, il. 397).

wed³ug Kobera

ZKW/64



 

Portret ZKW/64 jest kopi¹ obrazu 1160 Wil., datowanego przez S. Kozakiewicza na lata po 
1586 (Kat. Wilanów 1967, nr 1); obraz wilanowski prezentuje lepszy poziom malarski, a tarcza 
herbowa i napis s¹ zrêczniej zakomponowane. W ZKW/64 bardziej schematycznie przedsta-
wiono ³añcuchy, napis zredukowano do monogramów. Oba wizerunki powsta³y zapewne 
w Warszawie na zamówienie Bractwa œw. Anny.

Koterski

Historia: byæ mo¿e nale¿a³ do wyprawy œlubnej Anny 
Katarzyny Wazówny, 1642 poœlubionej Filipowi 
Wilhelmowi Wittelsbachowi; zbiory Wittelsbachów, zamek 
Schleissheim; zdeponowany przez nich (Fideikomiss) 
w Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Monachium; 
pozyskany przez rz¹d RFN za poœrednictwem Andrzeja 
Ciechanowieckiego; 1973 dar rz¹du RFN, przechowywany 
w Bibliotece Królewskiej (nr ks. darów ZMK-143); 
1981 w ZK, od 1987 eksponowany w Galerii Owalnej. 

Literatura: Kat. Wilanów 1967, s. 24 (jako znajduj¹cy siê 
w Schleissheim); Kraków 1976, s. 41; Lorentz 1986, s. 132; 
Warszawa 1996, nr II 4; Antwerpen 1997, nr I.5 
(H. Ma³achowicz). 

 H.M.

Walenty KOTERSKI
Walenty Koterski (daty ¿ycia nieustalone), uczeñ w Malarni Marcella Bacciarellego; po 1786 pracowa³ samo-
dzielnie, przewa¿nie jako kopista.

 168- Seria trzech obrazów z histori¹ Maryny Mniszchówny
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Obrazy Koterskiego s¹ swobodnym nawi¹zaniem do fragmentów kompozycji trzech p³ócien 
z pocz¹tku XVII w. pochodz¹cych ze zbiorów Mniszchów, obecnie znajduj¹cych siê w zbiorach 
Muz. Hist. w Moskwie (p³., 155x230, 170x375, 155x220 cm; w pa³acu Mniszchów w Laszkach 
Murowanych, od ok. 1770 przeniesione do Wiœniowca; po 1850 sprzedane wraz z zamkiem, 
1876 podarowane przez ówczesnego w³aœciciela Wiœniowca, Iwana Tolli, gubernatorowi ki-
jowskiemu Aleksandrowi Dondukow-Korsakowowi, 1881 ofiarowane carowi Aleksandrowi III, 
który przekaza³ je do Muz. Hist. w Moskwie; Gêbarowicz 1981, s. 45-70). Obrazy mniszchow-
skie nie zosta³y namalowane jednoczeœnie i s¹ dzie³ami ró¿nych artystów (Gêbarowicz 1981, 
s. 57). Opatrzone s¹ na licach obszernymi napisami w jêzyku ³aciñskim, których treœæ frag-
mentarycznie powtarzaj¹ napisy na odwrociach obrazów Koterskiego. Podczas pobytu 
w Wiœniowcu w 1781 wielki ksi¹¿ê Pawe³ zainteresowa³ siê obrazami przedstawiaj¹cymi hi-
storiê Maryny Mniszchówny i przekaza³ informacjê o nich matce, Katarzynie II. W kwietniu 
1787, w drodze na zjazd w Kaniowie, cesarzowa spotka³a w Kijowie marsza³ka wielkiego 
koronnego Micha³a Jerzego Mniszcha i wyrazi³a ¿yczenie posiadania kopii obrazów z Wi-
œniowca. Na proœbê Mniszchów Stanis³aw August wys³a³ tam Walentego Koterskiego, który 
w czerwcu 1787 przyst¹pi³ do kopiowania malowide³, a raczej malowania przedstawieñ nimi 
inspirowanych (listy Urszuli Mniszchowej do matki z 5 kwietnia i 21 czerwca 1787; Gêbarowicz 
1981, przyp. na s. 58-59). 

Koterski wykona³ zapewne dwa egzemplarze serii.
Z. Prószyñska nies³usznie uzna³a obrazy Koterskiego rewindykowane z Rosji i znajduj¹ce siê 

w okresie miêdzywojennym w ZK za zaginione (SAP, t. 4, 1986, s. 179); na odwrociach 
ZKW/4144, 4145, 4143 widniej¹ numery przedwojennego niezachowanego inwentarza ZK 
(pod tymi numerami notowane w: *Inw. Pokoi Podkomorskich 1924, *Spis Brokla 1922).

Powtórzenia serii:
 A egzemplarze wymieniane w inwentarzu pa³acu Mniszchów w Dêblinie z 1807, brak danych technicznych, 

obecne miejsce przechowywania nieznane (Gêbarowicz 1981, s. 59, przyp. 28).



 

Koterski

ZKW/4144

ZKW/4145



 

 168 Zaœlubiny Maryny Mniszchówny
nr inw. ZKW/4144
p³ótno, 141x210 cm
sygnowany na odwrocie: Z Orygina³u w Zamku Wiœniowieckim znaydui¹cego/ siê przez Walen-
tego Koterskiego
na odwrocie napis czarn¹ farb¹: Zaslubienie/ Maryny Mniszchowny Corki Jerzego Wandalina 
Hrabi Mniszcha/ Woiewody Sendomirskiego z Nayiasnieyszym Dymitrem Iwanowiczem/ Carem 
Moskiewskim w Osobie Wielkiego Jego Pos³a Ophanasego U³a-/siewicza Bo¿obrazowa przez 
Bernarda Macieiowskiego Kardyna³a/ i Prymasa w Obecnoœci Nayiasnieiszego Zygmunta III. 
Krola Pol-/skiego i Nayiasnieiszey Anny Krolewny Szwedzkiey Siostry Krolewskiey/ tudziez Claudio 
Rangoni Nuncjusza Papieskiego w Katedrze Krakow-/skiey w Miesi¹cu Listopadzie Ro. 1605

Zaœlubiny per procura Maryny Mniszchówny (1588-1614) z Dymitrem, reprezentowanym przez 
pos³a, bojara Afanasija W³asiewa. Uroczystoœæ by³a celebrowana 27 listopada 1605 w katedrze 
na Wawelu przez biskupa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego w obecnoœci Zygmunta III 
i królewicza W³adys³awa Zygmunta.

 169 Wjazd Maryny Mniszchówny do Moskwy
nr inw. ZKW/4145
p³ótno, 141x210 cm
sygnowany na odwrocie: Z Orygina³u w Zamku Wiœniowieckim znaydui¹cego siê/ przez Walen-
tego Koterskiego
na odwrocie napis czarn¹ farb¹ (przeniesiony z p³ótna oryginalnego na dubla¿owe): Wiazd/ 
Na Stolicê Carsk¹ Maryny Mniszchowny Corki Jerzego Wan-/dalina Hrabi Mniszcha Woiewody 
Sendomirskiego, w liczney As-/systencyi swey Familii, Rycerstwa Polskiego, tudzie¿ Olesnickiego/ 
Kasztelana Ma³agoskiego, i Alexandra Gosiewskiego, Pos³ow/ Wielkich Nayiasnieyszego Zygmun-
ta III. Krola Polskiego/ Dnia 26. Kwietnia 1606

Wjazd Maryny do Moskwy 12 maja 1606.

 170 Koronacja Maryny Mniszchówny
nr inw. ZKW/4143
p³ótno, 141x209 cm
na odwrocie napis czarn¹ farb¹ (s³abo czytelny): Koronacy/ Maryny Mniszchowny...

Koronacja Maryny Mniszchówny w Moskwie w Soborze Uspieñskim 18 maja 1606. Œlubu 
udziela³ patriarcha moskiewski Ignacy.

Koterski



 

Historia: 1787 lub 1788 wys³ane przez Urszulê i Jerzego 

Mniszchów Katarzynie II do Petersburga, Ermita¿; 1854 

odes³ane do Moskwy, Kreml – Oru¿ejnaja Pa³ata 

(nr inw. 3913, 3914, 3915); w marcu 1922 rewindykowane 

na mocy traktatu ryskiego, w³¹czone do Zbiorów 

Pañstwowych RP, ZK (nr inw. 01843, 01844, 01845 

i II-d-145, II-d-146, II-d-147); 1924 notowane w Pokojach 

Podkomorskich ZK (Apartament Ksiêcia Stanis³awa); 1925 

notowane w Klubie Reduty w ZK; 1936 w korytarzu przy 

Sali Canaletta w ZK; po 17 wrzeœnia 1939 ewakuowane 

do MNW; 1945 w³¹czone do zbiorów MNW (nr inw. 
127740, 127741, 127633); 1998 przekazane do ZK.

ród³a: *Prot. rew. 1922-1924, nr prot. 430 (10 marca 
1922); *Spis Brokla 1922, poz. 36, 37, 38; *Inw. Pokoi 
Podkomorskich 1924, k. 6 (nr 01845) i k. 8 (01843, 01844).

Literatura: Opis Oru¿ejnoj Pa³aty 1884, s. 239, 
poz. 3913-3915; Brokl 1936, s. 24-25; Gêbarowicz 1981, 
s. 57-59, przyp. 24-26; SAP, t. 4, 1986, s. 179 
(Z. Prószyñska); Aftanazy, t. 5, 1994, s. 560; 
Swirida 1999, s. 36-39 (jako zaginione). H.M.

wed³ug Davida von KRAFFTA
David von Krafft (Hamburg 1655-1724 Sztokholm), malarz pochodzenia niemieckiego; od 1675 czynny w Sztok-
holmie, w latach 80. i 90. XVII w. pracowa³ tak¿e w Danii i krajach niemieckich, W³oszech, Wiedniu i Pary¿u. 
Po powrocie do Szwecji (przed 1700) w s³u¿bie króla Karola XII. Malowa³ portrety.

 171 Portret Karola XII
nr inw. ZKW/1046
p³ótno, 128,5x104 cm

Karol XII (1682-1718) z dynastii Wittelsbachów z linii Pfalz-Zweibrücken, król szwedzki od 1697.

Granatowy mundur kawalerii, ³osiowe rêkawice i kamizela. Stó³ nakryty ciemnob³êkitn¹ tka-
nin¹ haftowan¹ w herbowe z³ote trzy korony. W tle krajobraz z widocznym fragmentem ro-
tundy nakrytej p³ask¹ kopu³¹.

wed³ug von Kraffta

ZKW/4143



 

Portret nale¿y do tzw. lundzkiego typu 
wizerunków Karola XII, którego twórc¹ by³ 
David von Krafft. Namalowa³ on w 1717 
w Lund portret króla, wielokrotnie póŸniej 
powtarzany przez Kraffta i innych malarzy. 
Znanych jest wiele powtórzeñ, ró¿ni¹cych 
siê kadrowaniem postaci (en pied lub ujêcie 
do bioder) i szczegó³ami w tle (pejza¿, na-
mioty) oraz przedstawieniem regaliów 
i rodzajem nakrycia sto³u (tkanina g³adka 
lub haftowana w korony). Najwa¿niejsze 
przyk³ady tego typu portretów (oba en pied) 
znajduj¹ siê w Drottningholm (nr inw. 376) 
i w Wersalu (nr inw. MV 3714, sygn., 
209x141 cm). Najbli¿szy wersji ze zbiorów 
ZK jest portret z Nordiska Museet w Sztok-
holmie (nr inw. 81825), który – jako jedyny, 
podobnie jak ZKW/1046 – ma w tle po pra-
wej rotundê nakryt¹ kopu³¹.

Historia: zbiory pu³kownika Thomasa Richarda Plume-

-Tempest (1795-1881) w Tong Hall, Yorkshire, Anglia 

(na odwrocie nalepka „Tong Hall 27 July 1909”); nabyty 

od Henrietty Frances May Tempest z Tong Hall przez 

16. wicehrabiego Mountgarret; 1983 na aukcji Sotheby’s 

w Londynie (12.10.1983, poz. 27), nabyty przez Andrzeja 
Ciechanowieckiego; 1984 jego dar (nr ks. darów ZMK-2613).

Literatura: Warszawa 1997-1998a, nr IX 1; Warszawa 
2002, nr IV 1; Nancy/Warszawa 2004-2005, s. 62 
(H. Ma³achowicz). H.M.

Per KRAFFT Starszy
Per Krafft St. (Arboga k. Sztokholmu 1724-1793 Sztokholm), portrecista szwedzki; uczeñ Carla Gustafa Pilo 
w Kopenhadze i Alexandra Roslina w Pary¿u, 1762-1764 nadworny malarz elektorów brandenburskich w Bay-
reuth; w paŸdzierniku 1767 otrzyma³ tytu³ malarza nadwornego Stanis³awa Augusta, przebywa³ w Polsce do li-
stopada 1768; po powrocie do Szwecji cz³onek Akademii w Sztokholmie 1773.

 172 Portret Stanis³awa Augusta w kirysie
nr inw. ZKW/3429
p³ótno, 144x106 cm

Stanis³aw Antoni Poniatowski h. Cio³ek (1732-1798), król polski 1764-1795 jako Stanis³aw II August.

Kolet i spodnie w kolorze s³omkowej ¿ó³ci, ko³nierz, mankiety i wy³ogi pó³ granatowe ze z³o-
tymi haftami; szmelcowany kirys z naramiennikami i nabiodrkami; przez pierœ b³êkitna wstêga 
z krzy¿em Orderu Or³a Bia³ego, na p³aszczu gwiazda tego orderu; na szyi na oran¿owej wstê-
dze krzy¿ Orderu Or³a Czarnego (nadany 1763); regiment obci¹gniêty czerwon¹ tkanin¹ haf-
towan¹ w z³ote or³y; p³aszcz czerwony, podbity gronostajowym futrem, haftowany w z³ote or³y. 
Korona, jab³ko i he³m na czerwonej poduszce.

Jedna z dwóch wersji portretu króla w kirysie, namalowanych przez Kraffta podczas poby-
tu w Polsce (1767-1768). Drugi egzemplarz, ze zbiorów MNW, eksponowany jest w pa³acu 
w £azienkach (nr inw. MP 4511, p³., 183x131,5 cm, zamkniêty u góry ³ukiem; Kozakówna 1961, 

Krafft Starszy

ZKW/1046



 

Krafft Starszy

s. 107-109). Obraz z £azienek przedstawia postaæ w szerszym kadrze, ró¿ni siê kolorem wy³ogów 
(zieleñ) i wstêgi orderowej na szyi (czerwieñ); w egzemplarzu zamkowym kolor wstêgi jest 
w³aœciwy, czyli oran¿owy.

Ubiór króla okreœlany by³ poprzednio jako mundur paradny Korpusu Kadetów (Gemba-
rzewski 1962, tabl. 157) lub mundur chor¹gwi husarskiej (Chyczewska 1964, s. 8; Kat. Wilanów 
1967, nr 225). Identyfikacja podana przez Chyczewsk¹ jest ca³kowicie nieuzasadniona. Wygl¹d 
paradnego munduru Korpusu Kadetów zrekonstruowany zosta³ przez Gembarzewskiego na 
podstawie relacji J. U. Niemcewicza: „mieliœmy paradne mundury, to jest kolety z bia³ego 
cienkiego sukna, z aksamitnymi granatowymi wy³ogami i z galonami woko³o. Patrontasze ak-
samitne, p¹sowe, równie¿ z galonami i kaszkiety z bia³ymi strusimi piórami” (Niemcewicz/1957, 
s. 57), i S. Bukara: „extra mundur paradny, który tylko bywa³ brany, gdy wypada³o przy tronie 
wartê trzymaæ. By³ to kolet i szarawarki bia³e z cienkiego sukna...” (Bukar/1871, s. 17). Bukar 
nie wspomina o kolorze wy³ogów. Relacje te dotycz¹ mundurów kadetów. Król jako za³o¿yciel 
szko³y i szef Korpusu bardzo czêsto nosi³ jego mundur – w rachunkach krawieckich i inwen-
tarzach królewskiej garderoby od koñca lat 60. do lat 90. wymienia siê zawsze kilkanaœcie sztuk 
munduru kadeckiego, ale zawsze s¹ to mundury granatowe z czerwonymi wy³ogami. Takie 

ZKW/3429



 

mundury przedstawione s¹ równie¿ na dwóch obrazach w Muzeum Sztuki w £odzi (nr inw. 
1560 i 26), ukazuj¹cych wizytê króla i komendanta Adama Kazimierza Czartoryskiego w Szko-
le Rycerskiej. M. Siciñski okreœli³ ubiór króla jako nieprzepisowy mundur paradny gwardii 
pieszej koronnej, na co wskazuj¹ granatowe wy³ogi przy jasnym ³osiowym kolecie, nawi¹zuj¹-
cym do tradycji ubiorów wojskowych z czasów saskich (opinia M. Siciñski, 2003). Zdaniem 
Siciñskiego w takim samym mundurze jest przedstawiony ksi¹¿ê Józef Poniatowski na manew-
rach pod Brac³awiem w 1791, gdzie wystêpuje jako komendant gwardii pieszej koronnej 
(obraz pêdzla Bacciarellego, d. w zbiorach Sanguszków, znany z kopii W. Kossaka z 1875, MWP, 
nr inw. 919*). 

J. Gutkowski, na podstawie analizy archiwaliów dotycz¹cych garderoby Stanis³awa Augusta, 
identyfikuje ubiór przedstawiony przez Kraffta jako kostium uszyty do pozowania malarzowi. 
Zachowa³ siê rachunek z 7 marca 1767, wystawiony przez krawca królewskiego Christiana 
Lange na uszycie „collet et culottes de drap couleur de paille” z wy³ogami z „velour bleu” 
(*Lange 1767). Gutkowski uwa¿a, ¿e strój ten, bez czêœci zwierzchniej, zosta³ zinwentaryzowa-
ny w styczniu 1769 wœród ubiorów cywilnych jako „Une veste et la culotte de drap pail avec 
des parements de velours bleu pour les peintres” (*Registre-Garderobe 1769, k. 84). Doku-
menty te oraz zbie¿noœæ ich dat z pobytem Kraffta w Polsce mog¹ wskazywaæ, ¿e strój, jakkol-
wiek stylizowany na wojskowy, jest inwencj¹ króla i byæ mo¿e od razu by³ traktowany jako 
kostium do pozowania. T. Jeziorowski (opinia 2006) uwa¿a, ¿e powy¿sze zapisy Ÿród³owe nie 
s¹ sprzeczne z identyfikacj¹ podan¹ przez Gembarzewskiego, a liczne akcesoria wojskowe – p³y-
towa zbroja z naramiennikami i nabiodrkami, regiment, he³m, szarfa oficerska – zdecydowanie 
podkreœlaj¹, ¿e król chcia³ byæ sportretowany jako szef Szko³y Rycerskiej i podkreœliæ swoje 
zas³ugi w jej utworzeniu. 

A. Chyczewska trafnie zauwa¿y³a podobieñstwo pozy modela i szczegó³ów ubioru (drapo-
wanie p³aszcza) do portretu Stanis³awa Augusta w stroju koronacyjnym pêdzla M. Bacciarel-
lego (� nr kat. 35). Jednak hipoteza Chyczewskiej, ¿e oba portrety s¹ wynikiem konkursu na 
królewski portret reprezentacyjny, w którym mieliby wzi¹æ udzia³ Bacciarelli i Krafft, wydaje siê 
zbyt daleko id¹ca. Portret Kraffta musia³ byæ ukoñczony przed wyjazdem malarza w listopadzie 
1768, a jak mo¿na przypuszczaæ, Bacciarelli w tym samym czasie przystêpowa³ dopiero do 
pracy (� nr kat. 35, s. 73). Podobieñstwo kompozycji mo¿e byæ wynikiem ingerencji króla 
w pracê obu artystów.

ZKW/3429 uwa¿any by³ za replikê portretu ³azienkowskiego (Kat. Wilanów 1967, nr 225; 
b³êdna informacja, ¿e wstêga Orderu Or³a Czarnego powinna byæ czerwona). Obrazy prezen-
tuj¹ zbli¿ony poziom artystyczny i trudno okreœliæ pierwszeñstwo któregoœ z nich, chocia¿ fakt, 
¿e na portrecie z £azienek wstêga Orderu Or³a Czarnego i wy³ogi koletu maj¹ niew³aœciwie 
oddane kolory, mo¿e nasun¹æ wniosek, ¿e obraz ten jest wtórny w stosunku do zamkowego.

Portret ZKW/3429 mo¿e byæ to¿samy z wymienionym w katalogu aukcji kolekcji Ignacego 
Krasickiego z 1805 (Ob³¹k 1957, s. 416, nr 84; wymiary 149,5x99,7 cm, podane pod nr. 258, 
Portretem Stanis³awa Augusta do kolan – s¹ nieco wiêksze od wymiarów ZKW/3429; ró¿nica 
mo¿e byæ wynikiem przeliczenia wymiarów z cali; portret z kolekcji Krasickiego wymienia 
równie¿ Rastawiecki, t. 1, 1850, s. 243, podaj¹c wymiary 54x36 cali).

Krafft Starszy

Historia: byæ mo¿e w zbiorach Ignacego Krasickiego; 
przed 1911 w³asnoœæ Rafa³a Radziwi³³owicza; 1925 jego 
dar dla ZK, 1926 Sypialnia króla; po 17 wrzeœnia 1939 
ewakuowany do MNW (nr MN/Z 309); 1945 w³¹czony 
do zbiorów MNW (nr inw. 127635); 1983 depozyt MNW 
w ZK, od 1985 eksponowany w Pokoju Audiencjonalnym 
Starym; 1993 w³asnoœæ ZK.

Literatura: Rastawiecki, t. 1, 1850, s. 243, poz. 26; 
Warszawa 1911, nr 553; Król 1926, s. 27; Brokl 1936, s. 37; 

Ob³¹k 1957, s. 416; Kozakówna 1961, s. 107-109; 
Kat. Wilanów 1967, nr 225 (A. Gradowska; mylna 
informacja o pochodzeniu z galerii Stanis³awa Augusta); 
Kat. MNW 1975, nr 474; SAP, t. 4, 1986, s. 233 
(A. Ryszkiewicz); Juszczak, Ma³achowicz 1994, nr 3; 
Warszawa 2002, nr V 27 (H. Ma³achowicz).

 H.M.



 

 173 Portret Gustawa III
nr inw. ZKW/3375
p³ótno, 150,5x115 cm
u do³u po lewej na otoku pieczêci data: DEN. 21. AUG: 1772
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 1973

Gustaw III (1746-1792) z dynastii Wittelsbachów z linii Pfalz-Zweibrücken, król szwedzki od 1771.

Jeden z siedmiu portretów (� nr kat. 4, 71, 130, 153, 197, 276) z serii kompletowanej miêdzy 
pocz. lat 70. a 1785 przez Stanis³awa Augusta do wystroju Gabinetu Monarchów Europejskich 
(Konferencyjnego) w ZK; prace architektoniczne w latach 1783-1786.

Strój ceremonialny tzw. mniejszy, z purpurowego jedwabiu, dekorowany z³ot¹ koronk¹ i futrem 
gronostajowym; na szyi na ¿ó³tej z b³êkitnymi paskami wstêdze brylantowy krzy¿ szwedzkiego 
Orderu Mieczowego; przez pierœ b³êkitna wstêga szwedzkiego Orderu Serafina, na piersi brylan-
towa gwiazda tego orderu. Przy lewym boku widoczna rêkojeœæ miecza koronacyjnego, wyko-
nana w 1772 przez nadwornego p³atnerza Johana Samuela Veita i jubilera Saudera. Z prawej 
– srebrny tron do dzisiaj u¿ywany przez królów Szwecji, dzie³o augsburskiego z³otnika, Abrahama 
Drentwetta, zamówiony przez Magnusa de la Gardie na koronacjê królowej Krystyny w 1650 
(czêœciowo widoczne zwieñczenie fotela tronowego z owaln¹ tarcz¹ z herbem królestwa Szwe-
cji, podtrzymywan¹ przez putta i flankowan¹ przez figury Sprawiedliwoœci i Roztropnoœci). Po 
lewej, na stole, dokument z pieczêci¹, na której data 21 sierpnia 1772.

Data na pieczêci – b³êdnie odczytana przez K. Kozakównê jako „1778”, powtarzana w lite-
raturze polskiej i szwedzkiej – uchodzi³a za datê powstania portretu. „1772” jest zapewne dat¹ 
wydania jednego z dokumentów nazywanych póŸniej „konstytucj¹ gustawiañsk¹”, wprowadzo-
nych przez monarchê 17 sierpnia 1772 po zawieszeniu Riksdagu. Prawid³owe datowanie 
umo¿liwiaj¹ ustalenia M. Olaussona (1999, s. 557-558) dotycz¹ce przedstawionych na portre-
cie klejnotów: epolet z brylantów i pere³ oraz brylantowa egreta zosta³y wykonane w Pary¿u 
i przys³ane do Sztokholmu w koñcu paŸdziernika 1779, a zatem Krafft móg³ przyst¹piæ do 
pracy nad portretem najwczeœniej w listopadzie tego roku. Stanis³aw August wyrazi³ chêæ 
otrzymania portretu Gustawa w zamian za ofiarowany swój portret koronacyjny pêdzla Bac-
ciarellego i prawdopodobnie wskaza³ Kraffta jako wykonawcê. Krafft wykona³ dwa egzempla-
rze portretu; drugi, podarowany przez Gustawa III ksiêciu Anhalt-Berneburg, obecnie znajdu-
je siê w zbiorach prywatnych w Szwecji (Olausson 1999, il. na s. 556). Oba portrety zosta³y 
oprawione w Szwecji w identyczne ramy; rama przy szwedzkim portrecie, zachowana do dziœ, 
nosi inskrypcjê zawieraj¹c¹ datê 1779. Rama, w której obraz zosta³ przys³any do Warszawy, 
sta³a siê wzorem dla pozosta³ych ram wykonanych do Gabinetu Monarchów.

ZKW/3375 zosta³ wys³any w 1780 na polecenie marsza³ka dworu szwedzkiego, barona 
Düben, jako prezent dla Stanis³awa Augusta; odebrany w Gdañsku przez Aleksego Husarzew-
skiego, kieruj¹cego komisariatem królewskim w Gdañsku (archiwalia szwedzkie przytacza 
Kozakówna 1961, s. 114).

Krafft Starszy

Historia: przys³any do Warszawy ze Sztokholmu 1780, 
galeria Stanis³awa Augusta (nr 1973), ZK, 
Gabinet Konferencyjny, zawieszony 1786; 
po 1798 w³asnoœæ ksiêcia Józefa Poniatowskiego; 
4 kwietnia 1809 kupiony od niego przez Fryderyka 
Augusta, ksiêcia warszawskiego; 1815 przeszed³ 
na w³asnoœæ Aleksandra I jako króla polskiego; 
w lipcu 1832 w ramach represji po powstaniu listopadowym 
wywieziony przez Rosjan do Petersburga; 1833 przewieziony 
do Moskwy, Kreml – Oru¿ejnaja Pa³ata (nr inw. 3857); 
w marcu 1922 rewindykowany na mocy traktatu ryskiego, 

w³¹czony do Zbiorów Pañstwowych RP, ZK (nr inw. 01401), 
pracownia konserwacji przy ZK, konserwowany 
przez J. Rutkowskiego; 1924 zawieszony 
w Gabinecie Konferencyjnym; po 17 wrzeœnia 1939 
ewakuowany do MNW (nr MN/Z 85); wywieziony 
przez Niemców; w grudniu 1945 sk³adnica 
w Fischhorn; 1946 rewindykowany (transport 
z Salzburga 24 kwietnia, nr rew. 4240), w³¹czony 
do zbiorów MNW (nr inw. 127703); 1982 depozyt w ZK; 
w sierpniu 1984 zawieszony w Gabinecie Konferencyjnym; 
1993 w³asnoœæ ZK.



 

Krafft Starszy

ród³a: *Dépenses 1780, k. 4 („Zap³acono za Transport 
i C³o Portretu Krola Szwedzkiego dla N. Pana – f 154.15”) 
i k. 5 („Expensowano przez JP a Husarzewskiego 
w Gdañsku, C³o Pruskie od Portretu Krola Szwedzkiego 
f 97”); Fortia de Piles, Boiseglin de Kerdu 1792/1963, 

s. 680; *Inw. ZK 1793, s. 5; *Kat. gal. S.A. 1793; nr 1973 
(„Krafft” –  „Gustav III Roi de Suède”); *Brulion kat. gal. 
S.A. przed 1795, nr 1973 („Orig. par Krafft”); *Kat. gal. 
S.A. 1795, nr 1973 (dopiski: „original par Krafft” i „reste au 
Château”); *Obrazy 1795, k. 353; *Inw. ZK 1797, s. 10; 

ZKW/3375



 

 174 Portret Jerzego Micha³a Cyriaka Potockiego
nr inw. ZKW/1348
p³ótno, 106x81 cm
sygnowany na odwrocie: Peint a Stockholm par Krafft/ 1790

Jerzy Micha³ Cyriak Potocki h. Pilawa (1753-po 1792), polski pose³ nadzwyczajny i minister pe³nomocny 
w Sztokholmie 1789.

Krafft Starszy

*Inw. S.A. 1799, s. 461; *Tableaux historiques 1807, k. 61; 
*Inw. ZK 1808, s. 164; *Succesion du Roi-Château 1808, 
k. 64; *Acta Commisionis-Schloss 1808, f. 7, 20; *Acta 
Camerae-Schloss 1809; *Obrazy pozosta³e w ZK 1810, 
k. 38; *Inw. ZK 1829, k. 140 („Siedm portretów olejno 
malowanych Monarchów wspó³czesnych Stanis³awa 
Augusta, w ramach z³oconych snycerskiej roboty do œcian 
przymocowanych z herbami ka¿dego Monarchy”); 
*Pismo z 12 lipca 1832; *Pismo z 2 sierpnia 1832; 
*Prot. rewindykacji 1921-1924, prot. nr 199 
(1 marca 1922); *Spis Brokla 1922, poz. 22; *Spis Tretera 
1924, k. 13; *Spis Batowskiego 1939/1940, poz. 85; 

*Prot. rewindykacji 1945-1951, t. VII, s. 129 (nr rew. 4240, 
b³êdnie wpisany jako „Portret mê¿czyzny na koniu”).

Literatura: Glücksberg 1832, s. 4; Rastawiecki, t. 1, 1850, 
s. 242, poz. 13; S³otwiñski 1881, s. 572; Opis Oru¿ejnoj 
Pa³aty 1884, s. 236, nr 3857; Treter 1923, s. 788; Król 
1926, s. 30; Przewodnik po Zamku 1930, s. 20; Mañkowski 
1932, nr 1973; Kozakówna 1961, s. 113-114; SAP, t. 4, 
1986, s. 232 (A. Ryszkiewicz); Rottermund 1989, s. 180, 
przyp. 28; Pettersson 1994, s. 106; Juszczak, Ma³achowicz 
2000, s. 82-85.

 H.M.

ZKW/1348



 

Mundur Kawalerii Narodowej Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego z dystynkcjami rotmistrza, 
wg przepisu Departamentu Wojskowego Rady Nieustaj¹cej z 1785: granatowa kurtka z karma-
zynowymi wy³ogami, spodnie karmazynowe, naramienniki i guzy z³ote; na piersi miniatura 
krzy¿a Orderu œw. Stanis³awa (nadany 1778).

Portretowany by³ od 1789 rotmistrzem 26. chor¹gwi Kawalerii Narodowej Wielkiego Ksiê-
stwa Litewskiego. Malarz przedstawi³ mundur z du¿¹ wiernoœci¹ wobec przepisów regulaminu, 
precyzyjnie odtwarzaj¹c nawet drobne szczegó³y, co wskazuje, ¿e portret malowany by³ 
ad vivum.

W 1790 Jerzy M. C. Potocki zamówi³ u Kraffta swój portret en pied, przedstawiaj¹cy go 
w kontuszu mundurowym i z Orderem Or³a Bia³ego, nadanym w sierpniu 1790 (Kozakówna 
1961, s. 116); portret do 1939 znajdowa³ siê w rêkach rodziny Potockich (obecne miejsce 
przechowywania nieznane). W tym samym roku powsta³a wersja ukazuj¹ca portretowanego 
w mniejszym kadrze i w innym stroju – tj. w mundurze oficera Kawalerii Narodowej Litewskiej. 
Zatem ZKW/1348 z pewnoœci¹ pochodzi z 1. po³. 1790, kiedy Potocki mia³ tylko Order 
œw. Stanis³awa. K. Kozakówna cytuje J. Albertrandiego, który odwiedzi³ pracowniê Kraffta 
w styczniu tego roku i 20 stycznia napisa³, ¿e Potocki „zleci³ mu wykonanie swoich portretów 
parê razy” (Kozakówna 1961, s. 115).

Krafft Starszy

Historia: w³asnoœæ córki portretowanego, Kazimiery, 
od 1794 zamê¿nej z Joachimem Wilg¹, w maj¹tku 
Wilgów – Ho³oby na Wo³yniu; w³asnoœæ jej córki, Józefy 
Kajetanowej Podhorodeñskiej; w³asnoœæ jej córki, 
Kazimiery Micha³owej Ronikierowej; w³asnoœæ jej córki, 
Marii Karoliny Feliksowej Podlewskiej; 1917 wywieziony 
do Kijowa; w³asnoœæ syna Feliksowej Podlewskiej, 
Adama; po rewolucji ponownie w Ho³obach; 1939 
wywieziony do Wroc³awia, nastêpnie do Warszawy; 
1984 legat Adama Podlewskiego z Warszawy z³o¿ony 
przez ¿onê, Helenê (nr ks. darów ZMK-2700), od 1991 
eksponowany w Galerii Warty.

Literatura: SAP, t. 4, 1986, s. 232 (A. Ryszkiewicz); 
Aftanazy, t. 5, 1994, s. 123, 124, przyp. 2; Warszawa 2002, 
nr V 32 (H. Ma³achowicz).

 H.M.

 175 Portret Stanis³awa Augusta w czerwonej bekieszy
nr inw. ZKW/2157
p³ótno, 67,5x53,5 cm (owal)

Stanis³aw Antoni Poniatowski h. Cio³ek (1732-1798), król polski 1764-1795 jako Stanis³aw II August.

Czerwona bekiesza ze z³otymi pêtlicami, podbita futrem sobolowym; przez pierœ b³êkitna wstê-
ga Orderu Or³a Bia³ego, gwiazda tego orderu na piersi.

Replika portretu znajduj¹cego siê w MNW (nr inw. MP 4637, p³., 66x54 cm, depozyt w Muz. 
w £azienkach), przypisywanego Krafftowi (Pettersson 1994, s. 106). Typ twarzy wyraŸnie wy-
kazuje zwi¹zek z twórczoœci¹ Kraffta i z jego portretem króla w kirysie (� nr kat. 172). Oprócz 
tego ostatniego i jego repliki ³azienkowskiej Krafft namalowa³ dwa owalne, o identycznych 
wymiarach (63,7x55,4 cm) portrety króla notowane w katalogu aukcji kolekcji biskupa Igna-
cego Krasickiego z 1805 (nr 129 i 130; Ob³¹k 1957, s. 416, poz. 85, s. 417, poz. 95). Byæ mo¿e 
któryœ z wymienionych portretów jest to¿samy z obrazem ZKW/2157 lub wersj¹ z MNW. Wy-
miary podane przez J. Ob³¹ka nale¿y traktowaæ jako przybli¿one (patrz Ob³¹k 1957, przyp. 59). 
Obie wersje prezentuj¹ równorzêdny poziom wykonania, mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e s¹ to 
repliki autorskie.



 

wed³ug Per KRAFFTA Starszego

 176 Portret Stanis³awa Augusta w czerwonej bekieszy
nr inw. ZKW/1411
p³ótno, 61x49,6 cm (owal w prostok¹cie)

Stanis³aw Antoni Poniatowski h. Cio³ek (1732-1798), król polski 1764-1795 jako Stanis³aw II August.

Czerwona bekiesza ze z³otymi pêtlicami, 
podbita futrem sobolowym; przez pierœ b³ê-
kitna wstêga Orderu Or³a Bia³ego, gwiazda 
orderowa na lewej piersi.

Osiemnastowieczna kopia portretu znane-
go z dwóch wersji autorskich: w ZK (nr inw. 
ZKW/2157, � nr kat. 175) i w MNW (nr inw. 
MP 4637).

Na odwrocie mylny napis z XIX w.: X¿ê 
Czartoryiski Ada./ Gen: Ziem Podolskich.

wed³ug Kraffta Starszego

Historia: 1978 dar Jerzego Ryka z Warszawy dla ZK, 
przechowywany w MNW (nr ks. darów ZMK-1365); 
1981 w ZK.

Literatura: Juszczak, Ma³achowicz 1994, nr 5. H.M.

Historia: 1986 dar Janiny i Kazimierza Smogorzewskich 
z Londynu (nr ks. darów ZMK-3437).

Literatura: Juszczak, Ma³achowicz 1994, nr 4; 
Olsztyn 2001, nr 26. H.M.

ZKW/2157

ZKW/1411



 

Aleksander KUCHARSKI
Aleksander Kucharski (Warszawa 1741-1819 Pary¿), stypendysta Stanis³awa Augusta w Pary¿u, studiowa³ u Jo-
sepha Marie Viena i Carle’a Vanloo w Académie Royale; osiad³ na sta³e w Pary¿u. Wziêty portrecista francuskiej 
arystokracji.

 177 Portret Ludwika XVII (Prince Royal)
nr inw. ZKW/296
p³ótno, 46x37,5 cm
sygnowany (dwukrotnie) po lewej – u do³u i na wysokoœci ramienia: Kucharsky/ fecit en 1794

Ludwik XVII (1785-1795) z dynastii Burbonów, syn Ludwika XVI i Marii Antoniny.

Szarozielony at³asowy frak; przez pierœ b³êkitna wstêga Orderu Œwiêtego Ducha (widoczna pod 
frakiem), na piersi gwiazda tego orderu; na klapie fraka miniatura Orderu œw. Ludwika na 
czerwonej wst¹¿ce.

Pendant do portretu Madame Royale, jego siostry (� nr kat. 178).
Ten wizerunek kilkuletniego Ludwika XVII znany jest z wielu powtórzeñ – autorskich replik 

i kopii innych r¹k.
Autorska replika portretu, do którego – jak to wynika z informacji Ÿród³owych przytaczanych 

przez M. Jallut (1939, s. 259) i X. Salmona (1997, s. 98) – delfin pozowa³ w lipcu 1791. Wia-
domo, ¿e Kucharskiemu dostarczono ksi¹¿êcy strój z jedwabiu w kolorze go³êbim i b³êkitn¹ 
szarfê, by móg³ – nie zmuszaj¹c kilkuletniego modela do zbyt czêstego pozowania – wykoñczyæ 
portret lub wykonywaæ repliki. Przybrana córka Kucharskiego i jego uczennica, Aglae de Bar-
bot, przekaza³a potem te pami¹tki ksiê¿nej Angoul˜me, siostrze Ludwika XVII. 1 marca 1792 
markizie de Tourzel, wychowawczyni delfina, zap³aci³a 600 liwrów za jeden z portretów delfi-
na (zob. te¿ Batowski 1948, s. 25).

Salmon, który opublikowa³ ZKW/296 mylnie jako datowany „1792”, powtarzaj¹c b³¹d funk-
cjonuj¹cy we wczeœniejszej literaturze, uzna³, ¿e nasz obraz jest pierwszym egzemplarzem 
portretu i ofiarowany zosta³ przez królow¹ pani de Tourzel; data 1794 (ostatnia cyfra dobrze 
czytelna!), widniej¹ca w dwu miejscach na p³ótnie, wyklucza jednak tak¹ mo¿liwoœæ, bowiem 
królowa zosta³a stracona w 1793. Jeœli istotnie pani de Tourzel by³a pierwsz¹ w³aœcicielk¹ 
ZKW/296, musia³a wejœæ w jego posiadanie inn¹ drog¹; wiadomo natomiast na pewno, ¿e nasz 
obraz by³ w³asnoœci¹ Mathilde Widor, z domu Montesquieu-Fezensac, od 1920 ¿ony kompo-
zytora Charles’a-Marie Widora.

Salmon wymienia te¿ autorsk¹ wersjê portretu delfina: owaln¹, o wymiarach 17,6x14,6 cm, 
sygnowan¹ Kucharsky Fecit 1792, równie¿ ofiarowan¹ przez królow¹ pani de Tourzel, w XIX w. 
w zbiorach Des Cars, a w pocz¹tkach nastêpnego stulecia u Mathilde de Montesquiou-Fezensac, 
której matka by³a z domu Des Cars, obecnie uznan¹ za zaginion¹ (Salmon 1997, s. 95, 97). 
Tymczasem jest bardzo prawdopodobne, ¿e ZKW/296 – niegdyœ w zbiorach Widor – jest to¿sa-
my z egzemplarzem pochodz¹cym ze zbiorów Des Cars. Z analizy publikacji dotycz¹cych por-
tretu delfina wynika, ¿e w starszej literaturze mylono oba egzemplarze, niew³aœciwie odczytano 
ostatni¹ cyfrê daty i publikowano fotografiê – w rzeczywistoœci prostok¹tnego obrazu – wyko-
nan¹ w owalnym œwietle ramy, przez co zacz¹³ funkcjonowaæ jako owal. To samo owalne 
zdjêcie portretu, które R. Fournier-Sarlovèze (1907, s. 118) i Salmon (1997, s. 96) publikuj¹ jako 
zdjêcie portretu niegdyœ w zbiorach Des Cars, Z. Batowski w swym Ÿród³owym artykule z 1948 
publikuje jako zdjêcie obrazu ze zbiorów Widor (o którym wiemy, ¿e jest to¿samy z ZKW/296, 
a wiêc prostok¹tny). Podane przez Batowskiego wymiary portretu „Widor” s¹ identyczne 
z podanymi przez Salmona dla portretu „Des Cars” (17,4x14,6 cm); nast¹pi³o tu najwyraŸniej 
tak¿e nieporozumienie dotycz¹ce jednostek miary, pomylono cale z centymetrami (17,4x14,6 cali 
to ok. 47x37,5 cm – czyli tyle, ile mierzy ZKW/296, dawniej w zbiorach Widor).

Kucharski



 

Potwierdzeniem tej hipotezy jest fakt, i¿ w katalogu paryskiej wystawy z 1931 (Paris 1931) 
podano z kolei dla pary portretów królewskiego rodzeñstwa ze zbiorów Des Cars w³aœciwe 
wymiary, takie jakie maj¹ portrety w zbiorach ZK, dawniej „Widor”: 45,5x35,5 cm (podajemy 
je za Batowskim 1948, s. 25, przyp. 2, który uzna³ je zreszt¹ za pomy³kowe; najwyraŸniej badacz 
nie zna³ portretów z autopsji). Tak¿e historia rzekomych dwu ró¿nych egzemplarzy „Des Cars” 
i „Widor” uk³ada siê w logiczn¹ ca³oœæ (� ni¿ej: Historia).

Znana jest jeszcze jedna autorska replika portretu delfina – owalna, wedle tradycji ofiaro-
wana przez królow¹ pani de Breteuil, przechowywana w Château de Breteuil, Yvelines (Salmon 
1997, s. 97, nie podaje wymiarów).

Salmon (1997, s. 95-98) wymienia ponadto piêæ kopii olejnych tego wizerunku (prostok¹t-
ne lub owalne, wszystkie w kolekcjach francuskich lub notowane na rynku sztuki), cztery pa-
stelowe, piêæ miniatur i osiem powtórzeñ graficznych. Miniaturowa wersja portretu delfina 
nieznana Salmonowi, zdaniem Z. Tobiaszowej (1956, s. 173) autorskie dzie³o Kucharskiego, 
znajduje siê w MNK (nr inw. 155). Istnieje ponadto wariant tego wizerunku ukazuj¹cy Ludwi-
ka XVII w szerszym ujêciu, widocznego do pasa, z laseczk¹ bambusow¹ pod pach¹, znany 
z kilku egzemplarzy; do nich nale¿y pastel przechowywany w zbiorach Wersalu (nr inw. 
MV 6520; 62,3x52,1 cm), który we wczeœniejszej literaturze okreœlany by³ niekiedy b³êdnie jako 
pierwowzór wszystkich powtórzeñ, a jest kopi¹ z czasów drugiego Cesarstwa (Salmon 1997, 
nr 25, s. 95-99). Zapewne istnia³ autorski wariant takiego ujêcia, namalowany przez samego 
Kucharskiego, nie zachowa³ siê jednak do dzisiaj.

Powtórzenia:
 177/1 akwaforta Jeana-Baptiste’a Danguina, z inskrypcj¹: D’après le portrait de Kucharski (1792), qui fait partie 

du cabinet de la Duchesse Des Cars (ilustracja do ksi¹¿ki M. Beauchesne, Louis XVII, sa vie, son agonie, 
sa mort, Paris 1861; Inv. fonds fr. aprés 1800, t. 5, 1949, s. 370; zob. te¿ Salmon 1997, s. 98). Poniewa¿ 
naszym zdaniem ZKW/296 jest to¿samy z egzemplarzem portretu niegdyœ w zbiorach Des Cars, nale¿y 
przyj¹æ, ¿e rycina powsta³a wed³ug naszego obrazu. Byæ mo¿e b³êdna data podana na rycinie sta³a siê 
Ÿród³em póŸniejszych pomy³ek na temat jego datowania.

Kucharski
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 178 Portret Marii Teresy Karoliny (Madame Royale)
nr inw. ZKW/298
p³ótno, 46x38 cm

Maria Teresa Karolina (1780-1851) z dynastii Burbonów, córka Ludwika XVI i Marii Antoniny, ksiê¿na d’Angou-
l˜me 1799.

Bia³a sukienka.
Pendant do portretu Ludwika XVII (� nr kat. 177), sygnowanego i datowanego 1794, co 

wyznacza powstanie niniejszego obrazu na ten sam rok. Wizerunek Madame Royale nie by³ 
tak popularny i tak czêsto kopiowany, jak wizerunek jej brata.

X. Salmon (1997, s. 95-96) prócz ZKW/298 pochodz¹cego ze zbiorów Montesquiou-Fe, 
a potem Widor, wymienia jeszcze tylko jedn¹, autorsk¹ wersjê portretu Madame Royale, owaln¹, 
o wymiarach 17,5x14,5 cm, bêd¹c¹ pendant do sygnowanego i datowanego 1792 portretu Lu-
dwika XVII; portrety te, ofiarowane przez Mariê Antoninê markizie de Tourzel, drog¹ dziedzicze-
nia znalaz³y siê w rodzinie ksi¹¿¹t Des Cars, a nastêpnie Montesquiou-Fezensac, a obecnie 
miejsce ich przechowywania – zdaniem Salmona – nie jest znane. Wydaje siê, ¿e chodzi tu 
jednak o jeden obraz; egzemplarz dawniej w zbiorach Des Cars jest naszym zdaniem to¿samy 
z ZKW/298 (poprzednio w zbiorach Widor); pomy³ka wynik³a z tego powodu, ¿e we wczeœniej-
szej literaturze portret reprodukowano jako owalny, robi¹c mu zdjêcie w œwietle ramy i uznaj¹c 
jego wymiary, podawane we wczeœniejszych Ÿród³ach najpewniej w calach, za wymiary w cen-
tymetrach. Wymiary ZKW/298 s¹ prawie takie same jak podane przez Z. Batowskiego (1948, 
s. 25) i Salmona (1997, s. 95-96) wymiary egzemplarza ze zbiorów Des Cars, jeœli uznamy, ¿e 
autorzy ci pomylili cale z centymetrami (18x15 cali to ok. 46x37 cm; �  nr kat. 177). Portret 
Madame Royale, niegdyœ w zbiorach Des Cars, uznano za datowany na 1792 na podstawie Ÿle 
odczytanej daty widniej¹cej na jego pendant – portrecie Ludwika XVII.

Kucharski
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R. Fournier-Sarlovèze (1907, s. 118) i Batowski (1948, s. 25, 26) zwrócili uwagê, ¿e wizeru-
nek przedstawia Mariê Teresê jako zaledwie kilkuletni¹ dziewczynkê, a zatem musia³ powstaæ 
na podstawie wczeœniejszego pierwowzoru, namalowanego zapewne przez samego Kucharskie-
go, ad vivum, w 2. po³. lat 80., a nie w roku 1792 (czy 1794). Batowski s³usznie zwróci³ ponad-
to uwagê, ¿e portret Madame Royale kompozycyjnie nie jest pendant do portretu delfina.

wed³ug Kucharskiego

Historia: zapewne w³asnoœæ markizy de Tourzel; zapewne 
w³asnoœæ jej syna, Charles’a, markiza de Tourzel; zapewne 
w³asnoœæ jego córki, Augustine de Tourzel, ksiê¿nej Des 
Cars; zapewne w³asnoœæ jej syna, Amédée Josepha Des 
Cars (notowane 1894); zapewne w³asnoœæ jego córek: 
Emilie Des Cars, hrabiny de Montesquieu-Fezensac i Hélène 
Des Cars zamê¿nej Standish (w jej posiadaniu notowany 
nr kat. 178); w³asnoœæ córki Emilie de Montesquiou-Fezensac, 
Mathilde (notowane 1907, 1913), zamê¿nej 1920 
z Ch.-M. Widorem; do 1939 zbiory Widor; 1963 na aukcji 
w Palais Galliera w Pary¿u (26.03.1963, poz. 8, 9; w kat. 
aukcji podana w³aœciwa data na portrecie Ludwika XVII: 

1794); zakupione przez Eugeniusza Kucharskiego; 1973 
jego dar dla ZK, przechowywane w Bibliotece Królewskiej 
(nr ks. darów ZMK-114, 115); 1982 w ZK.

Literatura: Mycielski 1896/1898, s. XXX (w zbiorach Des 
Cars); Fournier-Sarlovèze 1907, s. 117, 118, repr. na s. 118, 
120 (jako owale, w zbiorach Montesquiou-Fezensac, 
d. Des Cars); Batowski 1948, s. 23-24, 25, repr. VII (jako 
owal; literatura), IX (jako owal, zbiory pani Standish; 
poprzednio Des Cars; literatura); Tobiaszowa 1956, 
s. 208-209 (dotyczy portretu Ludwika XVII, jako owal); SAP, 
t. 4, 1978, s. 330, 331 (H. Czerwieñ); Lorentz 1986, s. 101, 
152; Salmon 1997, s. 95 i n. (tu bibliografia). D.J.

wed³ug Aleksandra KUCHARSKIEGO

 179 Portret Marii Antoniny w wiêzieniu
nr inw. ZKW/3913
p³ótno, 25,2x20,4 cm
na odwrocie czarn¹ farb¹: B (sygnatura?)

Maria Antonina (1755-1793) z dynastii habsbursko-lotaryñskiej, córka cesarzowej Marii Teresy i Franciszka I, 
¿ona Ludwika XVI, królowa Francji od 1774.

Czarna suknia i welon, bia³y czepek i takie¿ 
fichu; w tle szary mur.

Jedno z wielu powtórzeñ bardzo popu-
larnego wizerunku królowej, który Kucharski 
mia³ wykonaæ pastelem, ad vivum, w wiêzie-
niu Conciergerie w Pary¿u w 1793, po prze-
niesieniu królowej z Temple, na co istniej¹ 
œwiadectwa Ÿród³owe (zob. Fournier-Sarlo-
vèze 1907, s. 114; Batowski 1948, s. 19). 
Wœród badaczy nie ma zgodnoœci co do tego 
pastelowego pierwowzoru wszystkich po-
wtórzeñ. M. Jallut identyfikowa³a go z zagi-
nionym podczas II wojny œwiatowej pastelem 
ze zbiorów prywatnych (Jallut 1939, il. 29); 
z jej opini¹ nie zgadza³ siê S. Kozakiewicz 
(1951, s. 224-225), który s³usznie zauwa¿y³, 
¿e pastel ten, ukazuj¹cy postaæ zwrócon¹ 
w inn¹ stronê ni¿ we wszystkich znanych 
powtórzeniach i bez wiêziennego muru w tle, 
jest najpewniej kopi¹, a orygina³u zapewne 
jeszcze nie odnaleziono.

ZKW/3913



 

Z. Batowski (1948, s. 20), a tak¿e X. Salmon (1997, s. 95) zwrócili ponadto uwagê, ¿e „wiê-
zienny” portret królowej w oczywisty sposób nawi¹zuje do wczeœniejszych jej wizerunków 
autorstwa Kucharskiego (bardzo zbli¿one ujêcie postaci i twarzy, inny strój) i powsta³ najpew-
niej w pracowni na podstawie wykonanego wczeœniej ad vivum pastelowego szkicu. Zdaniem 
Batowskiego (1948, s. 20), a tak¿e Salmona (1997, nr 24) by³ nim niedokoñczony owalny pa-
stelowy portret, dziœ w zbiorach Wersalu, ukazuj¹cy popiersie Marii Antoniny w kapeluszu; 
królowa pozowa³a artyœcie do tego portretu na prze³omie 1791 i 1792 w Tuilleries. Byæ mo¿e 
w czasie wizyty w wiêzieniu malarz wykona³ jedynie szkic wdowiego ubioru królowej (nie jest 
te¿ wykluczone, ¿e ca³a historia, mimo Ÿród³owych wzmianek, jest legend¹).

Ze wzglêdu na dramatyczne okolicznoœci powstania wizerunku i legendê wokó³ postaci 
królowej przedstawienie to by³o bardzo poszukiwane przez arystokratycznych klientów; Jallut 
(1939, s. 261-265, 272) zestawi³a przesz³o piêtnaœcie olejnych i wykonanych gwaszem powtórzeñ 
wiêziennego portretu (szeœæ portretów pokazano w 1955 na wystawie poœwiêconej Marii An-
toninie; zob. Jallut 1955, nr 108-113; wiêkszoœæ w kolekcjach prywatnych). Niew¹tpliwie sam 
Kucharski wykona³ wiele replik wizerunku; powstawa³y tak¿e kopie innego pêdzla.

Replikami autorskimi by³y najpewniej olejne portrety: w Galerie d’Arenberg w Brukseli 
(obecne miejsce przechowywania nieznane; p³., 25x20 cm; kupiony przez Augusta d’Arenberg 
w 1805 od Kucharskiego w Pary¿u; Mycielski 1896/1898a, s. XLVI) i sygnowany portret 
w zbiorach Mortemart w Pary¿u (obecne miejsce przechowywania i wymiary nieznane; Fournier-
-Sarlovèze 1907, s. 116, repr. na s. 119; zob. te¿ Batowski 1948, s. 21). Za replikê autorsk¹ uwa-
¿any by³ równie¿ olejny portret w zbiorach Wersalu (nr inw. MV 5295, p³., 24x18 cm; Constans 
1995, nr 2845), ostatnio uznany przez Salmona za kopiê; zdaniem francuskiego badacza pre-
zentuje on znacznie gorsz¹ klasê ni¿ ZKW/3913 (informacja ustna). Zamkowy obraz jest – na-
szym zdaniem – najbli¿szy portretowi ze zbiorów d’Arenberg, co mo¿na oceniæ na podstawie 
dobrego zdjêcia publikowanego przez J. Mycielskiego (1896/1898a, s. XLVI, il. 10); ma ponad-
to identyczne wymiary.

Trudno rozstrzygn¹æ, czy ZKW/3913 jest replik¹ autorsk¹, czy dzie³em dobrego kopisty. 
Niew¹tpliwie malowany jest bardziej sucho i linearnie ni¿ np. portrety Ludwika XVII i jego 
siostry (� nr kat. 177, 178), których autorstwo potwierdzone jest sygnatur¹ artysty.

Widniej¹ca z ty³u na p³ótnie litera B mo¿e byæ sygnatur¹ autora kopii lub mieæ zwi¹zek 
z w³aœcicielem obrazu. Byæ mo¿e jest to inicja³ nazwiska Aglae Barbot, z domu Bamberg, 
uczennicy i przybranej córki Kucharskiego (zob. Batowski 1948, s. 28; A. Ryszkiewicz 
w: PSB, t. 16, 1971, s. 44). Wiadomo, ¿e A. Barbot kopiowa³a wiêzienny portret Marii An-
toniny; nie wiadomo jednak, czy i jak sygnowa³a swoje prace – leksykony malarstwa nie 
odnotowuj¹ jej osoby.

W polskich zbiorach, prócz ZKW/3913, olejne, wiêzienne wizerunki Marii Antoniny znaj-
dowa³y siê ponadto u Potockich w £añcucie i u arcyksiêcia Karola Stefana w ¯ywcu 
(zob. Chwalewik, t. 1, 1926, s. 431, t. 2, 1927, s. 454).

Historia: kupiony w Pary¿u przez Leoniê z Potockich 
Vitzum, Io voto Kazimierzow¹ Lanckoroñsk¹, 
przechowywany w jej pa³acu przy Avenue d’Jena 
w Pary¿u; odziedziczony przez jej syna, Karola 
Lanckoroñskiego, 1896-1901 umieszczony w pa³acu 
przy Jacquingasse 18 w Wiedniu, „Damensalon”; 
prawdopodobnie wraz z innymi obrazami z kolekcji 
Lanckoroñskich 1943 wywieziony przez Niemców; 
1947 odzyskany przez Antoniego Lanckoroñskiego, 
zdeponowany w zamku Hohenems k. Vaduz 
w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany w banku 
w Szwajcarii; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej 
(nr ks. darów ZMK-5946).

Literatura: Mycielski 1896/1898, s. XXIX; Palais 
Lanckoroñski 1903, s. 14 (jako Kucharski); Krzywoszewski 
1903 s. 8, il. na s. 7; Fournier-Sarlovèze 1907, s. 116 
przyp. 1 nr 2; Chwalewik, t. 2, 1927, s. 454; Batowski 
1948, s. 21; PSB, t. 16, 1971, s. 44 (A. Ryszkiewicz); SAP, 
t. 4, 1978, s. 331 (H. Czerwieñ); Warszawa 1995, nr I. 11 
(D. Juszczak, H. Ma³achowicz); Juszczak, Ma³achowicz 
1995, nr 9.

 D.J.

wed³ug Kucharskiego



 

Tadeusz KUNTZE-KONICZ
Tadeusz Kuntze-Konicz (Zielona Góra 1733-1793 Rzym), 1747-1756 stypendysta bpa Andrzeja Za³uskiego 
w Rzymie, 1757-1759 dzia³a³ w Krakowie jako jego nadworny malarz; nastêpnie na sta³e we W³oszech, nadwor-
ny malarz bpa Frascati, Enrica Benedetta Stuarta, oraz ksi¹¿¹t Corsini, Borghese i innych. Malowa³ obrazy reli-
gijne i freski w koœcio³ach Rzymu i na terenie Lazio.

 180 Cudowne rozmno¿enie chleba i ryb
nr inw. ZKW/2156
p³ótno, 119x136 cm

Mt 14, 18-21; Mk 6, 38-44; £k 9, 12-17; J 6, 9-13
Modello do malowid³a œciennego wykonanego temper¹ w refektarzu przy koœciele Augu-

stianów Santa Maria del Buon Consiglio w Genazzano k. Palestriny. Malowid³o w Genazzano 
zwi¹zane zosta³o z Kuntzem i po raz pierwszy opublikowane przez E. Schleiera (1970); powsta-
³o jesieni¹ 1777, na co istniej¹ dowody w postaci p³atnoœci odnotowanych w rejestrze wydat-
ków na budowê Konwentu, zachowanym w przykoœcielnym archiwum (4 wrzeœnia 1777 
„Sig. Tadeo Conze” otrzyma³ 50 skudów zaliczki na „du¿y obraz w Refektarzu”, a 13 paŸdzier-
nika tego¿ roku 110 skudów za ukoñczony obraz; Schleier 1970, s. 101). Zatem nale¿y przyj¹æ, 
¿e omawiane tu modello powsta³o w pocz¹tkach lub latem 1777. Jest ono identyczne 

Kuntze-Konicz
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we wszystkich niemal szczegó³ach z ukoñczonym malowid³em; jedyn¹ ró¿nicê stanowi¹ odda-
ne bardziej szczegó³owo postaci widoczne z lewej strony w g³êbi i brak iluzjonistycznej drape-
rii, która we fresku ujmuje ca³oœæ sceny (Schleier 1970, il. 30).

¯ywa, jasna kolorystyka, oparta na pastelowych odcieniach przechodz¹cych w intensywne 
barwy, jest bardzo charakterystyczna dla sztuki Kuntzego z czasu jego drugiego pobytu w 
Rzymie, silnie inspirowanej malarstwem Corrada Giaquinto; wp³yw neapolitañskiego mistrza 
czytelny jest tak¿e w modelunku, rysunku postaci, a nawet typach fizjonomicznych. Schleier 
zwróci³ ponadto uwagê na oczywiste analogie kompozycyjne i stylistyczne, jakie wi¹¿¹ malo-
wid³o Kuntzego w Genazzano z namalowanym wczeœniej, zapewne w po³. lat 60. XVIII w., 
freskiem autorstwa Gregoria Guglielmiego w dawnym refektarzu przy koœciele œw. Augustyna 
w Rzymie, przedstawiaj¹cym tê sam¹ scenê: podobny rozk³ad grup postaci, pozy niektórych 
z nich, modelunek szat (oba te koœcio³y, podobnie jak koœció³ Augustianów w Cave, w którym 
Kuntze wykona³ freski ok. 1770, by³y dzie³em pracuj¹cego dla tego zakonu architekta Nicolao 
Faggiolego; Schleier 1970, s. 96, 101).

Lagrenée

Historia: 1986 dar Andrzeja Ciechanowieckiego 
z Londynu (kupiony przez niego na rynku sztuki 
w Rzymie); od 1997 depozyt ZK w Muz. 
Archidiecezjalnym w Krakowie.

Literatura: Prószyñska 1993, s. 46.

 D.J.

Louis LAGRENÉE
Louis-Jean-François Lagrenée (Pary¿ 1724-1805 Pary¿), malarz paryski; 1755 cz³onek Academie Royale, nastêp-
nie jej profesor i rektor, 1781-1785 dyrektor Académie de France w Rzymie. Malowa³ obrazy historyczne, mito-
logiczne i religijne.

 181 Przera¿enie Cezara na widok g³owy Pompejusza
nr inw. ZKW/3364
p³ótno, 296,5x157 cm
sygnowany na burcie ³odzi: L. Lagrénée. 1767
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 870

Plutarch, ¯ywoty równoleg³e (Vitae paralellae), Cezar, 48
Zwyciê¿ony przez Cezara Pompejusz uciek³ do Egiptu, gdzie zosta³ skrytobójczo zabity na 

rozkaz Teodotosa. Kiedy Cezar, œcigaj¹cy Pompejusza, przyby³ do Aleksandrii, Teodotos przyniós³ 
mu uciêt¹ g³owê wroga. 

Cezar w jasnob³êkitnym stroju i czerwonym p³aszczu, trzymaj¹cy g³owê Pompejusza Teo-
dotos w czerwonym p³aszczu, stoj¹cy obok Maur w ciemnob³êkitnej szacie.

Jeden z czterech obrazów (� nr kat. 150, 319, 320) zamówionych przez Stanis³awa Augu-
sta w 1765 w Pary¿u, za poœrednictwem pani Geoffrin, do projektowanego przez Victora Louisa 
od 1765 Chambre des Seigneurs – Przedpokoju Sali Wielkiej w Zamku Królewskim w Warszawie 
(koncepcja ideowa i historia powstania serii � glossa do nr. kat. 150).

Temat wybrany przez Stanis³awa Augusta dla zilustrowania idei Wielkodusznoœci; obrazowi 
towarzyszyæ mia³a umieszczona poni¿ej na œcianie sentencja: Inimici necem turpe patratam 
exhorruit Caesar (Zbrodnia wroga pope³niona haniebnie przerazi³a Cezara).

6 czerwca 1767 monarcha szczegó³owo opisywa³ w liœcie do pani Geoffrin, jak powinna 
byæ zakomponowana scena; z listu wynika, ¿e adresatka informowa³a go o trudnoœciach ze 
znalezieniem malarza, który podj¹³by siê zrealizowaæ zamówienie, stosuj¹c siê do tak szczegó-
³owych wytycznych (list cytuje J. Micha³kowa w: Poznañ 1973, s. 31). Nad kompozycj¹ 
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pracowali równie¿ z polecenia króla: Jean Pillement w Warszawie (rysunkowy projekt obrazu, 
ró¿ny od ostatecznej realizacji, o³ówek, tusz, oraz szkic do tego projektu, w Gab. Ryc. BUW, 
Zb. Król. T. 174, nr 177, 170; por. Batowski 1936, s. 22) i Franciszek Smuglewicz w Rzymie 
(wykoñczony rysunek tuszem lawowanym, inny ni¿ póŸniejszy obraz, w Gab. Ryc. BUW, 
Zb. Król. T. 175, nr 63; Budziñska 1971, s. 152 i n., il. 11).

ZKW/3364 wystawiony na Salonie 1767 (w Livret du Salon de 1767, nr 15, zatytu³owany 
„La t˜te de Pompée présentée à Caesar”) spotka³ siê z ostr¹ krytyk¹ Diderota; g³osy innych 
francuskich krytyków by³y pochlebne (Diderot/Seznec, Adhémar 1963, s. 22, 106-107; J. Mi-
cha³kowa w: Poznañ 1973, s. 31).

Obraz odnotowany przez Lagrenéego we w³asnorêcznym spisie jego dzie³, tzw. Livre 
(w czêœci: État des Tableaux faits depuis mon retour de Saint-Pétersbourg, nr 151: „la T˜te de 
Pompée présentée à César, pour le roi de Pologne... 4.800”; publ. Sandoz 1983, s. 363-370).

Szkice i powtórzenia:
 181/1 autorski, wstêpny szkic olejny, sygn., ZK, w niniejszej publikacji nr kat. 182;
 181/2 autorski szkic olejny, miejsce przechowywania nieznane, wymieniony w katalogu wyprzeda¿y kolekcji 

Jeana-Baptiste’a Lemoyne’a z 10 sierpnia 1778, poz. 31 („Lagrénée... La T˜te de Pompée... Esquisse 
d’un tableau fait pour l’étranger... 14 px10 p”; cyt. za: Sandoz 1983, s. 209, nr 167b); nie sposób roz-
strzygn¹æ, czy nie jest on to¿samy z wy¿ej wymienionym szkicem w zbiorach ZK;

 181/3 zmniejszona kopia gwaszem (barwna), autorstwa Carla Quaglio, 1771-1772, sygn., Gab. Ryc. BUW 
(Zb. Król. T. 174, nr 304, papier, pergamin, 32,9x21 cm; Budziñska 1971, s. 154 i il. 12); poch. z galerii 
Stanis³awa Augusta (Mañkowski 1932, nr B 93), z serii czterech kopii obrazów z Przedpokoju Sali Wiel-
kiej – wszystkie wisia³y w Bia³ym Domu (� nr kat. 150/4, 319/3, 320/1);

 181/4 szkic olejny, XVIII w., zaginiony, galeria Stanis³awa Augusta, wisia³ w Belwederze i Myœlewicach (Mañkow-
ski 1932, nr 1023: „Regrét de Caesar sur la mort de Pompée, esquise”, 36x19 cali, czyli ok. 89,3x47 cm, 
bez okreœlenia autora). Jeden z czterech szkiców olejnych o jednakowych wymiarach i tytu³ach wska-
zuj¹cych na zwi¹zek z obrazami z cyklu z Przedpokoju Sali Wielkiej (� nr kat. 150/5, 319/4, 320/2); po 
1802 w Jab³onnie, uchwytne w Ÿród³ach do 1820 (*Notte-Collection de Roi 1820, s. 9). Najprawdopo-
dobniej nie by³y to szkice autorskie, lecz wykonane w Warszawie zmniejszone kopie du¿ych kompozycji; 
H. Kowalski na podstawie analizy Ÿróde³ wysun¹³ hipotezê, ¿e mog³y byæ dzie³em Carla Davida Hoff-
meistra (Kowalski 2001, s. 150). Wydaje siê wiêc, ¿e nie ma racji M. Sandoz (1983, s. 209), który uzna³ 
ten szkic za to¿samy z przys³anym przez pani¹ Geoffrin królowi z Pary¿a;

 181/5 kopia olejna, ok. 1789; do II wojny œwiatowej w pa³acu Raczyñskich przy ul. D³ugiej w Warszawie, Sala 
Balowa, 1944 zniszczona (p³., ~194x~306 cm, zamkniêta prosto u góry); zamówiona wraz z kopiami 
trzech pozosta³ych obrazów z cyklu (� nr kat. 150/6, 319/5, 320/3) przez Kazimierza Raczyñskiego 
do Sali Balowej przebudowywanego 1787-1789 pa³acu Raczyñskich (zob. Rewski 1929, s. 22-25, i il. 23), 
w czasie wojny zniszczona;

 181/6 kopia olejna, autorstwa Zygmunta Pabisiaka, pa³ac Raczyñskich przy ul. D³ugiej w Warszawie (obecnie 
siedziba AGAD), Sala Balowa (p³., 191x303 cm), wykonana na podstawie orygina³u Lagrenéego specjal-
nie do pa³acu odbudowywanego w latach 70. XX w. (Kwiatkowska 1980, s. 128), wraz z kopiami pozo-
sta³ych trzech obrazów z cyklu (� nr kat. 150/7, 319/6, 320/4).

Lagrenée

Historia: 1767 wystawiony na Salonie w Pary¿u; 1768 
przys³any z Francji do Polski, galeria Stanis³awa Augusta 
(nr 870); ok. 1771 w Zamku Ujazdowskim, 1772 notowany 
w Pokoju Audiencjonalnym; 1775 notowany w Sali 
Tronowej w Zamku Ujazdowskim; 1783 przeniesiony 
do ZK, Przedpokój Sali Wielkiej; po 1798 w³asnoœæ ksiêcia 
Józefa Poniatowskiego; przed 1808 przeniesiony do Pokoju 
Oficerskiego; zapewne 4 kwietnia 1809 kupiony od ksiêcia 
Józefa Poniatowskiego przez Fryderyka Augusta, ksiêcia 
warszawskiego; ok. 1810 notowany u marsza³ka ZK Adama 
Broñca (pomieszczenia na parterze ZK); 1815 przeszed³ 
na w³asnoœæ Aleksandra I jako króla polskiego; 1823 
notowany w Malarni; przed 1829 ponownie w Przedpokoju 
Sali Wielkiej; w lipcu 1915 wywieziony przez Rosjan, 

zapewne do Petersburga; w marcu 1922 rewindykowany 
na mocy traktatu ryskiego, w³¹czony do Zbiorów 
Pañstwowych RP, ZK (nr inw. 01369), 1922-1923 pracownia 
konserwacji w ZK, konserwowany przez J. Rutkowskiego; 
1923 zawieszony w Sali Rady (zw. Jadaln¹); po 17 wrzeœnia 
1939 ewakuowany do MNW (nr MN/Z 109), gdzie 
pozostawa³ w czasie wojny; 1945 w³¹czony do zbiorów 
MNW (nr inw. 130911); 1981 depozyt MNW w ZK, 
w sierpniu 1984 zawieszony w zrekonstruowanym 
Przedpokoju Sali Wielkiej; 1993 w³asnoœæ ZK.

ród³a: *List S.A. do Moszyñskiego ok. 1770 („tableaux 
de Paris destinees pour la Salle [du Dais a Ujazdów]”); 
*Specyfikacja Ujazdów styczeñ-marzec 1771, k. 34 
(„Malarz Quaglio Kopiowa³ Trzy Wielkie Malowania 



 

 182 Przera¿enie Cezara na widok g³owy Pompejusza (szkic)
nr inw. ZKW/4288
p³ótno, 41,5x33,5 cm
sygnowany u do³u po prawej: L. Lagrene... 

Szkic do obrazu przechowywanego obecnie w ZK (� nr kat. 181), jednego z czterech histo-
rycznych p³ócien zamówionych przez Stanis³awa Augusta w Pary¿u, za poœrednictwem pani 
Geoffrin, do Przedpokoju Sali Wielkiej w Zamku Królewskim (historia serii � nr kat. 150).

W korespondencji z pani¹ Geoffrin Stani-
s³aw August szczególnie du¿o miejsca poœwiê-
ci³ w³aœnie scenie maj¹cej ukazywaæ przera-
¿enie Cezara na widok g³owy Pompejusza 
(J. Micha³kowa w: Poznañ 1973, nr 30).

ZKW/4288, jako dzie³o przygotowawcze, 
nie zosta³ ujêty przez Lagrenéego w sporz¹-
dzonym przezeñ spisie w³asnych dzie³ (Livre; 
publikuje go w ca³oœci Sandoz 1983, s. 359-
-373); nie wiadomo, czy kiedykolwiek dotar³ 
do Polski i by³ pokazywany królewskiemu 
zleceniodawcy. Jest interesuj¹cym zapisem 
pracy nad koncepcj¹ obrazu. Jego kompo-
zycja jest zupe³nie inna ni¿ w ostatecznej 
realizacji, nawi¹zuje natomiast w znacznym 
stopniu do zachowanego w Gab. Ryc. BUW 
rysunkowego projektu Jeana Pillementa, 
który na polecenie Stanis³awa Augusta tak¿e 
pracowa³ nad koncepcj¹ serii (o³ówek, tusz, 
Zb. Król. T. 174, nr 177; szkic przygotowaw-
czy do tego¿ rysunku, Zb. Król. T. 174, nr 170; 

Historyczne z Pary¿a”); *Specyfikacja Ujazdów paŸdziernik-
-grudzieñ 1771, k. 35 („Malarze [Quaglio i Hoffmeister] 
kopiowali malowania historyczne ze Sali”); *Inw. Ujazdowa 
1772, k 49 („obrazy wielkie Paryskie – w Sali Audiencyi”); 
*Inw. Ujazdowa 1775, s. 6 („Sala nazwana tronowa... 
Cztery Obrazy wielkie w Boazeryi umyœlnie do tego 
malowane”); *Kat. gal. S.A. 1783, nr 870 („Lagrenée”, 
„Horreur de Cesar à la vue de t˜te de Pompée”); *Kat. gal. 
S.A. 1784, s. 20, nr 870 (w dziale „Histoire profane”); *Kat. 
gal. S.A. 1793, nr 870 (dopisek „se trouve encore dans 
l’Attelier de peinture au Château de Varsovie 1823”); *Inw. 
ZK 1793, s. 18; *Kat. gal. S.A. 1795, nr 870 („Lagrenée”, 
„Horreur de Caesar à la vue de la t˜te de Pompée”, 
dopisek: „laissé au Château”); *Inw. ZK 1797, 
s. 16; *Inw. S.A. 1799, s. 464; *Inw. ZK 1808, s. 38 („Cesar 
na widok g³owy Pompejusza wzdrgnienie okazuj¹cy, No 
870”, dopisek: „do massy oddane”); *Acta Commisionis-
Schloss 1808, f. 7, 72 („No 870... do Massy króla polskiego 
[zosta³ oddany]“); *Tableaux du Château 6 Avril 1810, k. 34 
(„870... chez Me Broniec”); *Obrazy pozosta³e w ZK 1810, 
k. 38; *Explication en général-Succesion de Roi 1810, k. 2 

(„4 Tableaux chez le Maréchal Broniec:.. 870”); *Inw. ZK 
1829, k. 99 („Cztery obrazy olejno malowane historyczne 
z listewkami z³oconymi u góry owalne”); *Restauracja 
obrazów 1858 (wymieniony obraz Lagrenéego); *Inw. ZK 
1875, s. 130, poz. 155; *Prot. rewindykacji 1921-1924, 
nr prot. 198 (1 marca 1922); *Spis Brokla 1922, poz. 17; 
*Spis Tretera 1924, k. 16; *Spis Batowskiego 1939/1940, 
poz. 109.

Literatura: Opis priedmietam 1886, s. 210, nr 24; 
Tatarkiewicz 1919, s. 69-70 (b³êdnie autorstwo Viena); 
Treter 1923, s. 781, 783, 788; Réau 1924, s. 30; 
Przewodnik po Zamku 1930, s. 29; Mañkowski 1932, 
nr 870 i s. 23, 24; Brokl 1936, s. 55-56; Diderot/Seznec, 
Adhémar 1963, s. 11, 21-22, 105-107; Kat. MNW 1967, 
nr 607; Poznañ 1973, nr 30 (J. Micha³kowa; tu pe³na 
bibliografia); Sandoz 1975, s. 116-117; Sandoz 1983, 
s. 100, 209, 365; Gaehtgens, Lugand 1988, s. 89; 
Rottermund 1989, s. 98-99; Kowalski 2001.

 D.J.

Lagrenée

ZKW/4288



 

Batowski 1936, s. 22, il. XI). W ZKW/4288, tak jak w projekcie Pillementa, odnajdujemy wszyst-
kie te elementy, które chcia³ widzieæ w scenerii obrazu Stanis³aw August i które wymieni³ 
w swej instrukcji dla malarzy: „Le Palmier, le Sphinx et le Phare d’Alexandrie sont nécessaires 
pour désigner le lieu de la Scène” (cyt. za: Batowski 1936, s. 19); bardzo podobna jest poza 
i strój Cezara, jednak w stosunku do rysunkowego projektu Pillementa odwrócone s¹ strony 
kompozycji.

Wiadomo o jeszcze jednym szkicu Lagrenéego do obrazu dla Stanis³awa Augusta, wymie-
nionym w katalogu wyprzeda¿y kolekcji Jeana-Baptiste’a Lemoyne’a z 1778 (Sandoz 1983, 
s. 209, nr 167b; byæ mo¿e jest on to¿samy z wy¿ej wymienionym), i o szkicu olejnym niezna-
nego autorstwa (modello lub kopia obrazu Lagrenéego z Przedpokoju Sali Wielkiej) odnoto-
wanym w katalogach galerii Stanis³awa Augusta pod numerem 1023 (� nr kat. 181/2, 181/4; 
Mañkowski 1932, nr 1023).

Historia: 1999 zakup na rynku sztuki w Pary¿u. Literatura: Kowalski 2001, s. 18; Warszawa 2002, nr V 39 
(D. Juszczak); Gordon-Smith 2005, s. 146, 150. D.J.

Franz Xaver LAMPI
Franz Xaver (Franciszek Ksawery) Lampi (Klagenfurt 1782-1852 Warszawa), m³odszy syn Johanna Baptista 
Lampiego St.; od 1815 czynny w Polsce – pracowa³ w Krakowie, Warszawie i Wroc³awiu. Malowa³ g³ównie 
portrety.

 183 Portret Micha³a Pe³czyñskiego
nr inw. ZKW/2740
p³ótno, 76,5x61 cm

Micha³ Pe³czyñski (1775-1844), uczestnik wojny z Rosj¹ 1792, powstania koœciuszkowskiego 1794, kampanii 
napoleoñskich 1812 i 1813, po 1815 w wojsku Królestwa Polskiego.

Mundur pu³kownika Kwatermistrzostwa Ge-
neralnego Wojska Polskiego Królestwa Pol-
skiego: ciemnogranatowy z czerwon¹ wypust-
k¹, srebrne hafty, epolety i guziki; na piersi 
Krzy¿ Z³oty Orderu Wojskowego Polskiego 
(Virtuti Militari – nadany 1813) i krzy¿ kl. IV 
Orderu œw. W³odzimierza (nadany 1819).

Portret namalowany zapewne 1820 
z okazji awansu na pu³kownika Kwatermi-
strzostwa Generalnego, dla którego w latach 
1816-1819 prowadzi³ prace topograficzne, za 
co zosta³ odznaczony Orderem œw. W³odzi-
mierza.

Obraz w z³ym stanie zachowania.
W zbiorach ZK przechowywana jest 

dwudziestowieczna kopia zaginionego por-
tretu ¿ony Pe³czyñskiego, Izabeli z Moszkow-
skich, który stanowi³ pendant do ZKW/2740 
(� nr kat. 185).

F. X. Lampi

ZKW/2740



 

Powtórzenia:
 183/1 szkic gwaszem, wymiary nieznane, w³asnoœæ Witolda Zakrzewskiego, do 1988 kierownika katedry Prawa 

Konstytucyjnego UJ w Krakowie (informacja Marii z Pe³czyñskich Bobrowskiej z Londynu, 1990).

wed³ug F. X. Lampiego

Historia: 1975 legat Stefanii z Kar³owskich Higersberger 
dla ZK, przekazany przez siostrê, Irenê Gorczyñsk¹ 
z Brwinowa, przechowywany w MNW (nr ks. darów 
ZMK-781); 1981 w ZK.

Literatura: Juszczak, Ma³achowicz 2000, nr 21.
 H.M.

Historia: 1990 dar Marii z Pe³czyñskich Bobrowskiej 
z Londynu (nr ks. darów ZMK-4759).

Literatura: niepublikowany.
 H.M.

 184 Portret Bronis³awy z Wieloszewskich Mas³owskiej (?)
nr inw. ZKW/290
p³ótno, 76,5x62,5 cm

Bronis³awa z Wieloszewskich Mas³owska (daty ¿ycia 
i biografia nieustalone).

Czarna suknia, czerwony szal.
Wed³ug kszta³tu fryzury i kroju sukni obraz 

mo¿na datowaæ na ok. 1840. Identyfikacja 
modelki podana przez darczyñców. 

wed³ug Franza Xavera LAMPIEGO

 185 Portret Izabeli z Moszkowskich Pe³czyñskiej
nr inw. ZKW/2741
p³ótno, 76,5x61 cm

Izabela z Moszkowskich (daty ¿ycia nieustalone), ¿ona Micha³a Pe³czyñskiego (1775-1844).

Kopia pendant do portretu Micha³a Pe³czyñskiego (� nr kat. 183), wykonana zapewne po 
II wojnie œwiatowej na zamówienie w³aœcicielki oryginalnego, zaginionego portretu Izabeli 
Pe³czyñskiej, na podstawie szkicu gwaszem znajduj¹cego siê w posiadaniu Witolda Zakrzew-
skiego, do 1988 kierownika katedry Prawa Konstytucyjnego UJ w Krakowie.

ZKW/290



 

Johann Baptist LAMPI Starszy
Johann Baptist (Giovanni Battista) Lampi St. (Romeno 1751-1830 Wiedeñ), malarz austriacki pochodz¹cy 
z rodziny osiad³ej w Trydencie; w latach 70. czynny w Trydencie i Weronie, nastêpnie w Innsbrucku i Klagen-
furcie, 1783 osiad³ na sta³e w Wiedniu, gdzie pracowa³ dla dworu cesarskiego, cz³onek i profesor Akademie der 
bildenden Künste w Wiedniu; 1788-1791 dzia³a³ w Warszawie, a 1792-1797 w Petersburgu. Malowa³ portrety 
panuj¹cych i arystokracji, na pocz¹tku kariery tak¿e obrazy o³tarzowe.

 186 Portret Anny Teresy Potockiej z wnukiem Alfredem Potockim (szkic)
nr inw. ZKW/4149
p³ótno, 36,4x28,7 cm

Anna Teresa Potocka (1746-1810), córka Józefa Ossoliñskiego h. Topór, wojewody wo³yñskiego, 1760 ¿ona 
Józefa Potockiego, krajczego koronnego.
Alfred Potocki h. Pilawa (1786-1862), syn Jana Potockiego, podró¿nika i pisarza, póŸniejszy I ordynat ³añcucki.

Bia³a suknia kobiety i dziecka, oboje przepasani ró¿owymi szarfami, p³aszcz kobiety b³êkitny. 
Poduszka pod stopami dziecka czerwona, kotara w tle ciemnozielona.

Szkic powsta³y byæ mo¿e w Tulczynie, do portretu naturalnej wielkoœci, namalowanego 
przez Lampiego zapewne w 1791 przed wyjazdem z Polski lub w roku nastêpnym w Peters-
burgu. Du¿y portret Lampiego pozostawa³ w rêkach rodziny Potockich: wystawiony we Lwowie 
1894 jako w³asnoœæ Andrzeja Potockiego w Krakowie (Bo³oz-Antoniewicz 1894, nr 311), znalaz³ 
siê nastêpnie w posiadaniu Miko³aja Potockiego w Pary¿u, sk¹d w 1925 zosta³ przywieziony do 
£añcuta, a w 1930 by³ wystawiony w Krakowie jako w³asnoœæ Krystyny Potockiej z Krakowa 
(Kraków 1930, nr 135). Wywieziony przez Alfreda Potockiego z Polski pod koniec II wojny 

Lampi Starszy

Historia: 1990 dar Marii z Pe³czyñskich Bobrowskiej 
z Londynu (nr ks. darów 4760).

Literatura: niepublikowany. H.M.

ZKW/2741



 

wed³ug Lampiego Starszego

œwiatowej, by³ niedostêpny badaczom. 
W 2005 zaoferowany zosta³ MNW przez 
antykwariat Jacques’a Perrin, Pary¿, Fau-
bourg Saint-Honoré (sygn. z lewej: Por LAM-
PI PINX., p³., 138x120 cm).

Kopie orygina³u: XIX w., MNW (nr inw. 
MP 226, p³., 141x120 cm), uwa¿ana równie¿ 
za replikê, za dzie³o Bacciarellego lub za 
kopiê jego autorstwa obrazu Lampiego (My-
cielski, Wasylewski 1927, s. 118-119; Ryszkie-
wicz 1961, s. 87-88; Z. Nowak w: SAP, t. 4, 
1986, s. 426); kopia z prze³omu XIX i XX w. 
oferowana MNW w 1968, obecne miejsce 
przechowywania nieustalone.

Historia: 1998 zakup z r¹k prywatnych w Pary¿u, od 2006 
eksponowany w Pokoju Zielonym.

Literatura: niepublikowany. H.M.

wed³ug Johanna Baptista LAMPIEGO Starszego

 187 Portret Stanis³awa Augusta „z gestem dyskusji”
nr inw. ZKW/2278
p³ótno, 122x83 cm

Stanis³aw Antoni Poniatowski h. Cio³ek (1732-1798), król polski 1764-1795 jako Stanis³aw II August.

Mundur generalski: granatowy frak z bia³ym ko³nierzem i wy³ogami mankietów, kamizela 
i spodnie bia³e, hafty z³ote; przez pierœ b³êkitna wstêga Orderu Or³a Bia³ego; na szyi na oran-
¿owej wstêdze krzy¿ Orderu Or³a Czarnego (nadany 1763). W tle zielona kotara ze z³otym 
chwastem (s³abo widoczna).

Obraz silnie przemalowany w partii twarzy podczas niew³aœciwej konserwacji w 1986. Jest 
kopi¹, ³¹cz¹c¹ cechy kilku wizerunków nale¿¹cych do typu okreœlanego jako „portret z gestem 
dyskusji”, stworzonego przez M. Bacciarellego w latach 80. XVIII w. (portret w galerii Uffizi, 
póŸniej Pitti we Florencji, nr inw. 2136, p³., 148,5x107 cm; portret z popiersiem Piusa VI 
z 1789 w Fund. Ciechanowieckich w ZK, nr inw. FC-ZKW/1399, p³., 115x85,5 cm). Bacciarel-
lowskie portrety by³y Ÿród³em licznych powtórzeñ w ró¿nych wariantach kostiumowych 
(Juszczak, Ma³achowicz 2001, s. 324-325), m.in. autorstwa Johanna Baptista Lampiego St. 
z ok. 1791, ze zbiorów Fund. XX Czartoryskich w Krakowie (nr inw. XII-364, p³., 116x86 cm). 
Na fotografiach ZKW/2278 zrobionych przed konserwacj¹ widoczny jest zwi¹zek fizjonomii 

ZKW/4149



 

z typem „lampiowskim”. Autor omawianej 
wersji opiera³ siê w charakterystyce twarzy 
i uk³adzie elementów stroju na wizerunku 
pêdzla Lampiego, lecz zamiast w cywilnym 
fraku przedstawi³ króla w uniformie, w któ-
rym zestawienie kolorów fraka i wy³ogów 
jest takie, jak w mundurze 1. regimentu 
pieszego Bu³awy Wielkiej Wielkiego Ksiê-
stwa Litewskiego; bior¹c pod uwagê niewy-
soki poziom malarski mo¿e to byæ zbie¿noœæ 
przypadkowa.

wed³ug Lampiego Starszego

Historia: w³asnoœæ W³. Lubkowskiego; 1979 zakup MNW 
dla ZK z r¹k prywatnych, przechowywany w MNW 
(nr inw. 8678 Tc/80); 1981 w ZK.

Literatura: niepublikowany. H.M.

wed³ug Johanna Baptista LAMPIEGO Starszego

 188 Portret Stanis³awa Ma³achowskiego
nr inw. ZKW/2769
p³ótno, 100x76 cm
u górny po prawej napis: Illsmus Stanislaus Na³êcz Comes/ Ma³achowski Refer Reg: Poll: consilio:/
rum sub Confeder 1791 ao Varsovia/ Marschalcus, Ordin: Aquila alba et Sti/ Stan: Eques. Tractus 
Bia³aczovien: et/ alioru; bonorum Hares. Privilegio=/rum Civitat: Bia³aczovien: 1787 ao/ Renova-
tor Curia hujus [sic!] Consilio:/ et Justitia consecrata 1797 ao/ Fundator./ Hac Effigies Illsmi 
Benefacto=/ris Protectorisq Civit: Bia³acz: in per/petuam rei memoria depicta ut scra/ Posteritas 
sciat qui in examino ein:/ etc colendus sit et cui gratus animus/ aterne debetur ab Incolis.

Stanis³aw Ma³achowski h. Na³êcz (1736-1809), marsza³ek Sejmu Wielkiego.

Frak ceglastoczerwony; przez pierœ, widoczna pod frakiem, czerwona wstêga z bia³ymi paska-
mi, z krzy¿em Orderu œw. Stanis³awa (nadany 1770); przez pierœ b³êkitna wstêga Orderu Or³a 
Bia³ego (nadany 1782).

Dyletanckie powtórzenie obrazu Johanna Baptista Lampiego St., namalowanego ok. 1791 
(do 1939 zbiory Ordynacji Krasiñskich, obecnie MNW, nr inw. MP 4378, p³., 79x61,5 cm), który 
nieudolnie skopiowano i rozbudowano kompozycjê dodaj¹c stó³, na nim laskê marsza³kowsk¹ 
i kartê z napisem PRIVILEGIA oraz napis po prawej u góry, a w lewym górnym rogu zwieñczo-
ny koron¹ hrabiowsk¹ i klejnotem herb Na³êcz z orderami: œw. Stanis³awa i Or³a Bia³ego.

Treœæ napisu wyjaœnia okolicznoœci powstania obrazu: zamówiony po 1797 przez mieszczan 
Bia³aczowa (pow. opoczyñski, woj. ³ódzkie), le¿¹cego w dobrach Ma³achowskiego, w dowód 
wdziêcznoœci za potwierdzenie przywileju lokacyjnego miasta w 1787 i fundacjê ratusza 1797.

ZKW/2278



 

naœladowca Johanna Baptista LAMPIEGO Starszego

 189 Portret Józefa Antoniego Kossakowskiego
nr inw. ZKW/1345
p³ótno, 80,5x65,5
na odwrocie napis: Jenera³ Hr Antoni/ Kossakowski/ + 1842

Józef Antoni Kossakowski h. Œlepowron (1772-1842), chor¹¿y I brygady Kawalerii Narodowej W. X. Litewskiego 
1792, major III brygady Kawalerii Narodowej 1793, uczestnik powstania koœciuszkowskiego 1794, genera³ bry-
gady w sztabie Napoleona 1812.

Mundur Kawalerii Narodowej Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego: granatowy z karmazynowym 
ko³nierzem i wyk³adami rêkawów, z³oty haft, epolety i guziki.

Portret, zgodnie z dziewiêtnastowieczn¹ inskrypcj¹ na odwrocie, uchodzi³ za wizerunek 
Józefa Antoniego Kossakowskiego. 

To¿samoœæ portretowanego zosta³a zakwestionowana przez M. Siciñskiego (opinia 2003), 
który zidentyfikowa³ mundur jako rotmistrzowski, na co wskazuj¹ z³oty haft w formie ³amanej 
wstêgi na ko³nierzu i mankietach, dwa z³ote, g³adkie naramienniki (prawo rotmistrzów do 
noszenia takich haftów i dwóch naramienników okreœla³y przepisy Departamentu Wojskowego 
z 1778 i 1785). Poniewa¿ Józef Antoni nie posiada³ tej godnoœci, Siciñski uzna³, ¿e portret 
przedstawia kuzyna Józefa Antoniego, Józefa Dominika Kossakowskiego (1771-1840), od 1790 
rotmistrza Kawalerii Narodowej Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, pos³a na Sejm Wielki, póŸ-
niejszego targowiczanina. Józef Antoni i Józef Dominik bywali zreszt¹ czêsto myleni, jako ku-
zyni i niemal rówieœnicy. Tak¹ sam¹ jak Siciñski identyfikacjê munduru i osoby podaje Koziczyñ-
ski (2003, s. 45). Wed³ug B. Gembarzewskiego (1962, tabl. 183) i opinii T. Jeziorowskiego 

naœladowca Lampiego Starszego

Historia: 1991 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie.

Literatura: niepublikowany. H.M.

ZKW/2769



 

portret przedstawia Józefa Antoniego Kos-
sakowskiego w mundurze brygadiera Kawa-
lerii Narodowej Wielkiego Ksiêstwa Litew-
skiego, który to stopieñ uzyska³ w kwietniu 
1793. Zdaniem Jeziorowskiego stopieñ bry-
gadiera Kawalerii Narodowej by³ równorzêd-
ny ze stopniem genera³a majora w reszcie 
wojska i przys³ugiwa³y mu hafty generalskie 
i dwa naramienniki (opinia 2006). Identycz-
ny mundur przedstawiony jest na domnie-
manym portrecie J. A. Kossakowskiego, 
przypisywanym K. Wojniakowskiemu (MNK, 
nr inw. MNK II-a-113; Kat. MNK 2001, 
nr 1060). Twarz mê¿czyzny na ZKW/1345 
o regularnych rysach i prostym nosie, chocia¿ 
wydaje siê idealizowana, wykazuje du¿e 
podobieñstwo do fizjonomii Józefa Antonie-
go Kossakowskiego z portretu ze zbiorów 
rodziny Kossakowskich (obecne miejsce 
przechowywania nieznane; Moœcicki 1910, 
s. 145), z litografii Maksymiliana Fajansa 
wed³ug tego portretu (Koziczyñski 2003, s. 45) oraz z portretu namalowanego ok. 1815, znaj-
duj¹cego siê w posiadaniu rodziny Kossakowskich, równie¿ powtórzonego w litografii Fajansa 
(Koziczyñski 2003, s. 46). Niezale¿nie od rozbie¿noœci w identyfikacji munduru podobieñstwo 
do wymienionych przyk³adów wskazuje jednak, ¿e ZKW/1345 jest portretem Józefa Antoniego 
powsta³ym w 1793 lub 1794.

Lampi M³odszy

Historia: 1984 dar Jana Krasickiego z Warszawy 
(nr ks. darów ZMK-2746), od 1989 eksponowany 
w Przedsionku Adiutantów.

Literatura: Gutkowski 1991, nr 62 (jako J. B. Lampi St.).

 H.M.

Johann Baptist LAMPI M³odszy
Johann Baptist (Giovanni Battista) Lampi M³. (Trydent 1775-1837 Wiedeñ), malarz austriacki; syn i wspó³pra-
cownik Johanna Baptista St., uczeñ Heinricha Fügera w Wiedniu, 1796 wraz z ojcem pracowa³ w Petersburgu, 
1804 przez Wilno wyjecha³ do Wiednia, 1813 cz³onek Akademie der bildenden Künste w Wiedniu. Malowa³ 
g³ównie portrety.

 190 Œwiêta Maria Magdalena
nr inw. ZKW/840
p³ótno, 71x58 cm
na odwrocie napis: Peint par Jean Chevalier de Lampi fils/ membre de plusieurs Academies/ 
1820

W³osy jasne, p³aszcz b³êkitny. W tle zarys ska³y i ciemne, zachmurzone niebo; napis w otwartej 
ksiêdze nieczytelny.

Napis na odwrocie mo¿na uznaæ za sygnaturê. Lampi M³odszy móg³ wzorowaæ siê na swo-
im ojcu, który w koñcu lat 90. XVIII i na pocz¹tku XIX w. czêsto dodawa³ przy sygnaturze ty-
tu³y akademickie.

ZKW/1345



 

W pa³acu w Nieborowie znajduje siê 
obraz Sjesta przypisywany Franzowi Xavero-
wi Lampiemu, datowany ok. 1820, który jest 
bliski stylistycznie ZKW/840 (Piwkowski 
1988, s. 146).

Lampi M³odszy (?)

Historia: 1975 dar Stanis³awa Stañczyka z Londynu dla 
ZK, przechowywany w MNW (nr ks. darów ZMK-913); 
1981 w ZK.

Literatura: niepublikowany. H.M.

Johann Baptist LAMPI M³odszy (?)

 191 Wenus na tle pejza¿u (Omnia vanitas)
nr inw. ZKW/2634
p³ótno, 47,6x66,5 cm
sygnowany u do³u po prawej: LAM (?)

Czerwone ³o¿e przykryte bia³¹ tkanin¹, urna przy ³o¿u, korona i ber³o le¿¹ce na ³o¿u – z³ote.
Autorstwo ZKW/2634 by³o przypisywane Johannowi Baptistowi Lampiemu ojcu lub synowi; 

na odwrocie zachowa³a siê drukowana nalepka pochodz¹ca zapewne z pocz¹tku XX w.: J. B. von 
Lampi/ Venus auf einem Ruhebette, rechte zu ihnen Füßen Zepter und Krone, links ...ne Vase und 
Geldstücke. Im hintergrunde Berglandschaft. Leinwand/ ... cm B 66 cm G.R. Trudno potwierdziæ lub 
zanegowaæ tê atrybucjê wobec braku dostatecznie udokumentowanych tego rodzaju prac 
w dorobku J. B. Lampiego St., jak równie¿ jego syna. Szcz¹tkowo zachowana sygnatura jest 
prawie nieczytelna, nie daje podstaw do potwierdzenia autorstwa któregoœ z Lampich. Jednak 
napis na nalepce mo¿e wskazywaæ, ¿e sygnatura ta by³a kiedyœ lepiej czytelna i kompletna.

ZKW/2634 jest wersj¹ kompozycji znanej z kilku malarskich, rysunkowych i graficznych 
wersji. Malarskie wersje znajduj¹ siê w zbiorach: Glasgow Art Gallery (p³., 80,3x99,4 cm), Ac-
cademia Nazionale di San Luca w Rzymie (p³., 120x103 cm), w Kingston Lacy, H. J. Ralph 
Bankes Collection w Wimborne w Dorset (p³., 125,7x119,4 cm) i w Luwrze (p³., 61x74,5 cm). 
Autorstwo pierwowzoru przypisywano Tycjanowi na podstawie napisu Titiano Inv. et P. 
na rycinie Valentina Lefebvre’a, wydanej w 1682 w tomie rycin powtarzaj¹cych kompozycje 
Tycjana i Paola Veronese (Pallucchini 1969, t. 1, s. 340). H. E. Wethey (t. 3, 1975, s. 217, 
nr X-30) uwa¿a, ¿e autorem pierwowzoru by³ malarz boloñski, zapewne z krêgu Carraccich, 
który namalowa³ kompozycjê utrzyman¹ w stylu tycjanowskim, a inskrypcja na rycinie Lefe-
bvre’a odzwierciedla atrybucjê przyjêt¹ w 2. po³. XVII w. Wersja z Luwru okreœlana jest jako 
dzie³o malarza w³oskiego z XVII w. (Kat. Louvre, t. 2, 1981, s. 263).

ZKW/840



 

Elisabeth Vigée-LEBRUN
Marie Louise Elisabeth Vigée-Lebrun (Pary¿ 1755-1842 Pary¿), portrecistka francuska; uczennica swego ojca, 
Louisa Vigée, od 1776 ¿ona malarza Jeana-Baptiste’a Pierre’a Lebruna, 1783 przyjêta do Académie Royale 
w Pary¿u, portrecistka królowej Marii Antoniny; od 1789 we W³oszech.

 192 Portret Pelagii z Potockich Sapie¿yny
nr inw. ZKW/2090
p³ótno, 139x100 cm
u do³u po lewej czerwony numer (zapewne inwentarza Akademii Sztuk Piêknych w Petersbur-
gu): 541 

Pelagia Sapie¿yna (1775-1846), córka Stanis³awa Szczêsnego Potockiego h. Pilawa, wojewody ruskiego, 1793 
¿ona Franciszka Sapiehy, genera³a artylerii litewskiej.

Suknia w kolorze oliwkowej zieleni, szal ciemno¿ó³ty, we w³osach i na podwy¿szonym stanie 
sukni czerwone wst¹¿ki. W tle pejza¿ z dymi¹cym kraterem wulkanu.

J. Mycielski i S. Wasylewski stwierdzili, ¿e obraz wymieniony w pamiêtnikach malarki jako 
„Comtesse Zamoiska dansant avec un chale” (Mycielski, Wasylewski 1927, poz. 7 spisu) 
w istocie jest omy³kowo okreœlonym tak przez artystkê portretem Pelagii z Potockich Sapie¿yny 
namalowanym w 1794 w Wiedniu, podczas jej podró¿y poœlubnej.

Na ten sam rok datowany by³ wizerunek Pelagii w popiersiu, znany równie¿ pod tytu-
³em G³owa menady, sygn. E Vigée Le Brun P., d. w zbiorach Zamoyskich (p³., 25x30 cm; 
1910 kupiony przez Maurycego Zamoyskiego jako portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej, 

Vigée-Lebrun

Historia: 1990 legat Anny Litwinowicz, z³o¿ony przez 
Andrzeja Rószkiewicza z Warszawy (nr ks. darów 
ZMK-4526).

Literatura: niepublikowany.

 H.M.

ZKW/2634



 

przechowywany w pa³acu B³êkitnym w Warszawie, spalony 1939). Obraz ten, nies³usznie uwa-
¿any za studium do ZKW/2090 (Mycielski, Wasylewski 1927, s. 45-46), przedstawia³ modelkê 
w innym ujêciu i w innym stroju (Ryszkiewicz 1981, s. 178-179; Ajewski 1997, s. 103-104).

Wizerunek Pelagii Sapie¿yny jest przyk³adem klasycystycznej, kosmopolitycznej sztuki por-
tretowej koñca XVIII w.: modelka – w tanecznej pozie nawi¹zuj¹cej do staro¿ytnych figur 
tañcz¹cych menad czy bachantek – ubrana jest w modn¹ sukniê, której krój ³¹czy cechy ubio-
ru antycznego i idealizowanego ludowego stroju w³oskiego.

Vigée-Lebrun namalowa³a w 1798 jeszcze dwa portrety Pelagii: siedz¹c¹ w grocie 
(p³., 140x111 cm, zbiory Branickich w zamku w Montrésor; Ryszkiewicz 1981, s. 178, nr 43) 
oraz tañcz¹c¹ z bêbenkiem baskijskim (wym. nieznane, zaginiony; Ryszkiewicz 1981, s. 179).

Vigée-Lebrun

ZKW/2090



 

Powtórzenia:
 192/1 kopia zmniejszona, XIX w., obecne miejsce przechowywania nieznane, w latach 20. XX w. w³asnoœæ 

prawnuczki portretowanej, Marii z Czackich Gicquel des Touches w Pary¿u (p³., 73x96 cm; Mycielski 
i Wasylewski na podstawie fotografii przypisali autorstwo Franzowi Xaverowi Lampiemu; Mycielski, 
Wasylewski 1927, s. 132 i poz. 7 spisu; Ryszkiewicz 1981, s. 178);

 192/2 kopia Marka Przewaliñskiego, sygn., ok. 1820; w³asnoœæ rodziny Mehofferów, depozyt w MNK, Dom 
Józefa Mehoffera (nr inw. ND 8516 IIa, p³., 132,5x96,5 cm; Kraków 1930, nr 84, jako w³asnoœæ Wilhelma 
Mehoffera);

 192/3 kopia, wymiary nieznane, wspomniana w liœcie Eustachego Sapiehy do Edwarda Lipiñskiego 
z 12.10.1983, przechowywana wówczas we Francji lub w Stanach Zjednoczonych (dokumentacja 
w dziale malarstwa w ZK).

pracownia Lely’ego

Historia: w³asnoœæ ksi¹¿¹t Sapiehów w Dereczynie; 
1831 w ramach represji po powstaniu listopadowym 
skonfiskowany przez w³adze rosyjskie wraz z dobrami 
ksiêcia Eustachego Kajetana Sapiehy i odes³any 
z ca³¹ kolekcj¹ do Bia³egostoku; 1832 na rozkaz cara 
Miko³aja I wys³any do Petersburga i w³¹czony do zbiorów 
cesarskich, zapewne Akademia Sztuk Piêknych 
w Petersburgu (nr inw. 541?); po 1860 odzyskany 
przez córkê Eustachego, Mariê z Sapiehów Branick¹, 
i przekazany bratu, Janowi Paw³owi Sapie¿e, 
przechowywany w jego maj¹tku w Bi³ce Szlacheckiej 
ko³o Lwowa; 1914 zrabowany przez wojska rosyjskie; 
ok. 1916 w handlu antykwarskim w Kijowie, kupiony 
przez Mariê Branick¹ i podarowany jej bratankowi, 
Eustachemu Kajetanowi Sapie¿e Juniorowi w Warszawie 
(wg: Aftanazy, t. 7, 1994, przyp. 5 na s. 251 
– 1915 kupiony w antykwariacie w Kijowie przez 

W³odzimierza Dzieduszyckiego, o¿enionego z Wand¹ 
z Sapiehów, siostr¹ ostatniej przed 1914 w³aœcicielki Bi³ki 
Szlacheckiej); do 1939 przechowywany w maj¹tku 
w Spuszy; po II wojnie œwiatowej u Edmunda Mêtlewicza; 
ok. 1953 kupiony przez Edwarda Lipiñskiego w Warszawie; 
1986 jego legat (nr ks. darów ZMK-3465), od 1987 
eksponowany w Pokoju ¯ó³tym.

Literatura: Kopera 1926, t. 2, s. 283 (jako w³asnoœæ 
Branickich w Pary¿u); Mycielski, Wasylewski 1927, s. 43-46, 
s. 129-132; Ryszkiewicz 1979, s. 40; Ryszkiewicz 1981, 
s. 178-179; Aftanazy, t. 2, 1992, s. 200, t. 7, 1994, s. 249, 
il. nr 272 na s. 250; München 1995-1996, nr 28 
(D. Juszczak); Sapieha 1995, s. 751, nr 267; Ajewski 1997, 
s. 104; Milwaukee 2002, nr 49 (H. Ma³achowicz); Dijon 
2004, nr 77 (H. Ma³achowicz).

 H.M.

pracownia Petera LELY’EGO
Peter Lely, w³aœc. van der Faes (Soest 1618-1680 Londyn), malarz pochodzenia holenderskiego, od ok. 1647 
dzia³a³ na sta³e w Londynie. Portrecista angielskiej arystokracji czasów Restauracji, autor portretów Karola II 
i rodziny królewskiej. Kierowa³ wielkim warsztatem.

 193 Portret Karola II
nr inw. ZKW/130
p³ótno, 220x135 cm

Karol II (1630-1685) z dynastii Stuartów, król Anglii, Szkocji i Irlandii od 1660.

Paradny strój Orderu Podwi¹zki: b³êkitny at³asowy p³aszcz, p¹sowa szata spodnia podszyta 
srebrzystobia³ym at³asem, spodnie i reszta stroju srebrzystobia³e, na ramionach ³añcuch Orde-
ru Podwi¹zki. Na stole na czerwonej tkaninie kapelusz z piórami.

Pendant do portretu Katarzyny Bragança (� nr kat. 194).
Kopia popularnego portretu króla, namalowanego przez Petera Lely’ego ok. 1665, zna-

nego z wielu powtórzeñ. ¯adna z wymienianych w literaturze wersji nie jest uznawana za 
orygina³ pêdzla samego Lely’ego (ca³opostaciowa wersja w Welbeck, ujêcie do kolan 
w Middleton Park, zredukowana do popiersia wersja w Althorp House, taka¿ kopia z pocz. 
XVIII w. w zbiorach Uffizi; Beckett 1951, nr 83; Kat. Uffizi 1980, nr Ic 104). Pracownia Le-
ly’ego masowo produkowa³a portrety Karola II w tym i kilku innych ujêciach; wszystkie ma-
lowane by³y najprawdopodobniej na podstawie jednego lub dwu orygina³ów (na liœcie obra-
zów sprzedanych w czasie poœmiertnej wyprzeda¿y kolekcji Lely’ego w 1682 figurowa³o a¿ 





pracownia Lely’ego

siedemnaœcie portretów monarchy; zob. Beckett 1951, s. 39, 24). Zdaniem M. Rogersa (Na-
tional Portrait Gallery w Londynie, list z 22.07.1993) wersja niniejsza powsta³a ok. 1670, 
najprawdopodobniej w pracowni mistrza.

W ikonografii Karola II portrety reprezentacyjne, w szatach ceremonialnych – g³ównie 
w stroju orderowym – pojawiaj¹ siê od czasów Restauracji, czyli od 1660; wczeœniej, w czasie 
wygnania, król portretowa³ siê w zbroi.

ZKW/130





 194 Portret Katarzyny Bragança
nr inw. ZKW/129
p³ótno, 219,5x134,5 cm

Katarzyna (1638-1705) z rodu Bragança, córka Jana IV króla portugalskiego, 1662 ¿ona Karola II Stuarta, króla 
Anglii, Szkocji i Irlandii, królowa angielska.

Czarno-bia³a suknia. Kotara w tle czerwona.
Pendant do portretu Karola II (� nr kat. 193).

pracownia Lely’ego

ZKW/129



 

Kopia popularnego portretu ukazuj¹cego królow¹ siedz¹c¹ na krzeœle z oparciem w kszta³-
cie muszli; zaginiony pierwowzór tego ujêcia zosta³ zdaniem R. Becketta namalowany przez 
P. Lely’ego ok. 1668 (Beckett 1951, nr 71). Wiêkszoœæ znanych powtórzeñ znajduje siê obecnie 
w angielskich kolekcjach prywatnych; do najlepszych nale¿y ca³opostaciowa wersja w Long-
leat (zob. Beckett 1951, nr 71). Wersja zamkowa, podobnie jak ta w Longleat, prezentuje 
dobr¹ klasê i zdaniem M. Rogersa (list z 11.07.1993) powsta³a najprawdopodobniej w pracow-
ni Lely’ego. ZKW/129 ma takie same wymiary i proweniencjê, jak portret Karola II; obrazy 
zosta³y namalowane zapewne ok. 1670 jako para, jednak ich pierwowzory, powsta³e w ró¿nym 
czasie, nie stanowi³y pendants.

van Lint

Historia: kolekcja Earls of Guilford, Waldeshare; 1980 na 
aukcji Christie’s w Londynie (7.09.1980, poz. 136, 135); 
1981 zakup od Andrzeja Ciechanowieckiego z Londynu, 
od 1989 eksponowane w Galerii Królewiczowskiej.

Literatura: niepublikowane.

 D.J.

Pieter van LINT
Pieter van Lint (Antwerpia 1609-1690 Antwerpia), malarz flamandzki czynny g³ównie w Antwerpii; 1633-1640 
pracowa³ w Rzymie. Malowa³ obrazy religijne, mitologiczne, a tak¿e portrety.

 195 Œwiêta Maria Magdalena
nr inw. ZKW/1996
p³ótno, 152x119 cm
sygnowany na ok³adce ksiêgi: PE.V.L Ao 1634

Tkanina na kolanach œwiêtej b³êkitna.
Obraz namalowany w czasie pobytu artysty we W³oszech, jednek wyraŸnie inspirowany 

malarstwem P. P. Rubensa. Blisk¹ analogiê dla ZKW/1996 stanowi Maria Magdalena Rubensa, 
niegdyœ w Kaiser Friedrich Museum w Berlinie, zdaniem wiêkszoœci badaczy namalowana 
ok. 1635 (Corpus Rubenianum, t. 8, nr 130, il. 81), zaœ zdaniem E. Larsena powsta³a w du¿ej 
mierze z udzia³em warsztatu, najpewniej na podstawie rysunku czy kartonu Rubensa sprzed 
1620 (na ok. 1617-1618 nale¿y bowiem datowaæ wykonan¹ wed³ug tej kompozycji zmniejszo-
n¹ kopiê pêdzla van Dycka w Musée des Beaux-Arts w Bordeaux; Larsen 1988, t. 2, nr 230). 
Van Lint musia³ znaæ obraz Rubensa czy mo¿e któreœ z jego powtórzeñ (kopia niegdyœ w ko-
lekcji Massima Canani w Mediolanie, kopia w kolekcji W. A. Clarka w Nowym Jorku; Rosenberg 
1905, il. 393 i s. 484; por. Larsen 1988, t. 2, s. 100); w ZKW/1996 Maria Magdalena, o typowo 
rubensowskim typie fizjonomii, jest bardzo podobnie upozowana – z nog¹ wspart¹ na czaszce 
oraz wê¿u i rêk¹ zas³aniaj¹c¹ charakterystycznym gestem piersi (tu czytelne inspiracje tycja-
nowskie). Z lewej strony obrazu otwiera siê, podobnie jak w obrazie Rubensa, widok na pejza¿ 
z jeleniami u wodopoju (nawi¹zanie do tekstu Ps 42, 2: „Jak ³ania pragnie wody ze strumieni, 
tak dusza moja pragnie Ciebie, Bo¿e!”). Trudno sobie wyobraziæ, by obraz van Linta, datowa-
ny 1634, by³ wczeœniejszy ni¿ kompozycja Rubensa; przyj¹æ nale¿y raczej za Larsenem, ¿e 
obraz Maria Magdalena z Kaiser Friedrich Museum, lub choæby koncept takiej kompozycji, 
narodzi³ siê przed 1620. Prócz oczywistych flamandzkich cech stylowych w ZKW/1996 dostrze-
gamy tak¿e – typowy dla rzymskiego okresu twórczoœci van Linta – rys w³oski: w kanonie, 
proporcjach i modelunku postaci œwiêtej.

Interesuj¹c¹, blisk¹ analogiê dla ZKW/1996 stanowi tak¿e Œw. Hieronim pustelnik, przypisy-
wany niegdyœ van Dyckowi i datowany na ok. 1630, a przez Larsena uznany, ze znakiem zapy-
tania, za dzie³o van Linta (182x118,5 cm, kolekcja prywatna w Sztokholmie; aukcja Christie’s 



 

w Nowym Jorku, 2.06.1988, poz. 153; Larsen 1988, t. 2, nr 271a): mamy tu bardzo zbli¿one 
ujêcie i pozê modela, niemal tak¹ sam¹ jaskiniê z ³ukowatym otwarciem na pejza¿ z lewej, 
krucyfiksem i ksiêgami na pó³ce skalnej z prawej strony.

Z dokumentów ofiarodawcy obrazu, Tadeusza Jarosza, uzyskanych od poprzednich w³aœci-
cieli p³ótna wynika, ¿e by³o ono znacznie przemalowane: ró¿owa draperia przykrywa³a nogi 
i piersi œwiêtej. Zapewne tego w³aœnie obrazu dotyczy wzmianka, jak¹ zamieœci³ T. Jaroszyñski 
w ksi¹¿eczce dotycz¹cej pocz¹tków malarstwa polskiego: „Przed kilku laty widzia³em u jedne-
go z artystów-restauratorów w Warszawie obraz o cechach mistrzowskiego pêdzla zeszpecony 
w wielu miejscach ordynarn¹ ró¿ow¹ draperi¹. Restauratorowi uda³o siê szczêœliwie zdj¹æ 
póŸniejsze przemalowania, spod których wy³oni³a siê wspania³a «nimfa» Rubensa [...]” (Jaro-
szyñski 1905, s. 8).

van Lint

Historia: ok. 1910 w kolekcji Chojnackiego w Warszawie, 
sprzedany prywatnej osobie; przed 1946 w³asnoœæ 
antykwariusza Antoniego Dybowskiego w Warszawie; 1946 
kupiony przez Tadeusza Jarosza z Warszawy; 1986 legat 

Jadwigi i Tadeusza Jaroszów (nr ks. darów 3112), 
od 1990 eksponowany w Przedpokoju Ma³ym.

Literatura: Jaroszyñski 1905, s. 8 (zapewne); Antwerpen 
1997, nr III. 4 (D. Juszczak). D.J.

ZKW/1996



 

Tomasz Antoni LISIEWICZ
Tomasz Antoni Lisiewicz (Krakowiec, Ukraina 1857-1930 Krakowiec), studiowa³ w Szkole Sztuk Piêknych w Kra-
kowie 1878-1887, m.in. pod kierunkiem Jana Matejki. Malowa³ obrazy o tematyce religijnej i historyczno-patrio-
tycznej.

 196 Œwiêta Maria Magdalena
nr inw. ZKW/844
p³ótno, 88x69 cm
sygnowany u do³u po lewej: Lisiewicz
u do³u po prawej fa³szywa sygnatura: H. Siemiradzki 1892

Sygnatura Lisiewicza zosta³a odkryta podczas 
konserwacji obrazu w 1993.

Friedrich Anton LOHRMANN
Friedrich Anton August Lohrmann (Berlin ok. 1735-ok. 1800 Warszawa?), niemiecki rysownik i malarz; 1759-
-1773 czynny w Gdañsku, od 2. po³. lat 70. w Warszawie, od 1780 na s³u¿bie Stanis³awa Augusta, zatrudniony 
w Malarni Marcella Bacciarellego, po 1795 pracowa³ dla ksiêcia Józefa Poniatowskiego. Malowa³ obrazy olejne, 
pastele i akwarele: portrety, pejza¿e, miniatury.

 197 Portret Fryderyka II
nr inw. ZKW/3376
p³ótno, 149x115,5 cm
u do³u po prawej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 1971

Fryderyk II (1712-1786) z dynastii Hohenzollernów, król pruski od 1740.

Jeden z siedmiu portretów (� nr kat. 4, 71, 130, 153, 173, 276) z serii kompletowanej miêdzy 
pocz. lat 70. a 1785 przez Stanis³awa Augusta do wystroju Gabinetu Monarchów Europejskich 
(Konferencyjnego) w ZK – prace architektoniczne w latach 1783-1786.

Lisiewicz

ZKW/844

Historia: 1971 dar Louisa F. Palickiego z Buffalo, USA, 
dla ZK, przechowywany w MNW (nr ks. darów ZMK-71); 
1981 w ZK.

Literatura: niepublikowany. H.M.



 

Lohrmann

ZKW/3376

Ciemnob³êkitny mundur z p¹sowymi mankietami i ko³nierzem; na piersi gwiazda Orderu Or³a 
Czarnego.

Stanis³aw August mia³ zamiar zamówiæ portret Fryderyka II do Gabinetu Konferencyjnego 
u Antona Graffa. Wymiana listów miêdzy Bacciarellim a Graffem od 5 stycznia do marca 1782 



 

(*List Bacc. do Graffa 5 stycznia 1782; *List Graffa do Bacc. 28 stycznia 1782; *List Bacc. do 
Graffa 9 marca 1782) nie przynios³a rezultatu, wiêc namalowanie portretu pruskiego króla 
zlecono Friedrichowi Antonowi Lohrmannowi.

Lohrmann jako wzór przyj¹³ portret Fryderyka II namalowany wspólnie przez Annê Do-
rotheê Lisiewsk¹-Therbusch i jej brata, Christiana Friedricha Reinholda Lisiewskiego (rêce 
i g³owa), obecne miejsce przechowywania nieznane (d. w niemieckich zbiorach prywatnych 
w pó³nocnej Brandenburgii – Menkin, Uckemark, datowany na ok. 1771-1775; Hildebrand 
1940, s. 120-121; Berckenhagen 1987, nr 58). Wizerunek ten zapocz¹tkowa³ nowy typ 
w ikonografii Fryderyka II, po wczeœniejszym, stworzonym przez Antoine’a Pesne’a, a przed 
póŸniejszym (z 1781) – Antona Graffa. Typ Lisiewskich by³ wielokrotnie powtarzany przez nich 
samych w wersjach ca³opostaciowych lub do kolan (jedna z wersji en pied z innym t³em 
w zbiorach Wersalu, nr inw. MV 4551, p³., 258x176 cm, sygn. i dat. A. D. Therbusch 1772; 
Constans 1995, nr 4832; por. te¿ Berckenhagen 1987, nr 54-64). Wzorem dla Lohrmanna mo-
g³a byæ jedna z tego typu replik, np. znajduj¹cy siê w galerii Stanis³awa Augusta obraz wpisany 
w katalogu galerii z 1795 pod numerem 2261 jako: „MDE Therbouche, Frederick II Roi de 
Prusse, en pied” (Mañkowski 1932, nr 2261), który móg³ byæ wersj¹ pokrewn¹ do portretu ze 
zbiorów brandenburskich.

W wersji Lohrmanna zmieniony uk³ad r¹k, elementy stroju (brak kirysu i p³aszcza podbite-
go gronostajowym futrem) oraz brak le¿¹cego na skale po lewej kapelusza i rêkawic.

Ramê do obrazu wykona³ snycerz Johann Hawemann w kwietniu 1783 (*Hawe-
mann 1783).

Powtórzenia:
 197/1 kopia zmniejszona do popiersia, k. XVIII w., Muz. w Nieborowie (nr inw. NB 435 MNW, p³., 33x61 cm, 

owal; z kolekcji Radziwi³³ów w Nieborowie; Kielce 1996, nr 94; Piwkowski 2005, nr 44);
 197/2 kopia zmniejszona do popiersia, autorstwa Konstantego Aleksandrowicza, 1790-1791, Lwowskie Muz. 

Hist. (nr inw. ¯-950, p³., 66x52 cm; Kat. Lviv 1987, s. 6).

Historia: galeria Stanis³awa Augusta (nr 1971), ZK, 
Gabinet Konferencyjny, zawieszony 1786; po 1798 
w³asnoœæ ksiêcia Józefa Poniatowskiego; 4 kwietnia 1809 
kupiony od niego przez Fryderyka Augusta, ksiêcia 
warszawskiego; 1815 przeszed³ na w³asnoœæ Aleksandra I 
jako króla polskiego; w lipcu 1832 w ramach represji 
po powstaniu listopadowym wywieziony przez Rosjan 
do Petersburga; 1833 przewieziony do Moskwy, Kreml 
– Oru¿ejnaja Pa³ata (nr inw. 3859); w marcu 1922 
rewindykowany na mocy traktatu ryskiego, w³¹czony 
do Zbiorów Pañstwowych RP, ZK (nr inw. 01402), 
pracownia konserwacji przy ZK, konserwowany przez 
J. Rutkowskiego; 1924 zawieszony w Gabinecie 
Konferencyjnym; po 17 wrzeœnia 1939 ewakuowany do 
MNW (MN/Z 84); wywieziony przez Niemców; w grudniu 
1945 sk³adnica w Fischhorn; 1946 rewindykowany 
(transport z Salzburga 24 kwietnia, nr rew. 4375), w³¹czony 
do zbiorów MNW (nr inw. 128613); 1982 depozyt MNW 
w ZK; w sierpniu 1984 zawieszony w zrekonstruowanym 
Gabinecie Konferencyjnym w ZK; 1993 w³asnoœæ ZK.

ród³a: Fortia de Piles, Boiseglin de Kerdu 1792/1963, 
s. 680; *Inw. ZK 1793, s. 5; *Kat. gal. S.A. 1793, nr 1971 
(„Lorman d’après Me Terbusch“, „Fréderic II Roi de 
Prusse“); *Brulion kat. gal. S.A. przed 1795, nr 1971; 
*Kat. gal. S.A. 1795, nr 1971 (dopisek: „reste au Château“); 
*Obrazy 1795, k. 353; *Inw. ZK 1797, s. 10; *Inw. S.A. 1799, 
s. 461; *Tableaux historiques 1807, k. 61 

(„Frederic II, roi de Prusse peint par madame Terbuschy”); 
*Inw. ZK 1808, s. 163 (portret „Fryderyka II króla Pruskiego 
przez Lormana”); *Succesion du Roi-Château 1808, k. 64; 
*Acta Commisionis-Schloss 1808, f. 7, 20; *Acta Camerae-
Schloss 1809; *Obrazy pozosta³e w ZK 1810, k. 38; 
*Inw. ZK 1829, k. 140 („Siedm Portretów Olejno 
malowanych Monarchów wspó³czesnych Stanis³awa 
Augusta, w ramach z³oconych snycerskiej roboty do œciany 
przymocowanych z herbami ka¿dego Monarchy”); 
*Pismo z 19 czerwca 1832; *Pismo z 12 lipca 1832; 
*Pismo z 2 sierpnia 1832; *Prot. rewindykacji 1921-1924, 
prot. nr 199 (1 marca 1922); *Spis Brokla 1922, poz. 23 
(„Fredericus II przez Mme Terbuschy”); *Spis Tretera 1924, 
k. 13; *Spis Batowskiego 1939/1940, poz. 84; 
*Prot. rewindykacji 1945-1951, t. VII, s. 83, nr 4375.

Literatura: Glücksberg 1832, s. 4; Rastawiecki, t. 1, 1850, 
s. 279; S³otwiñski 1881, s. 572; Opis Oru¿ejnoj Pa³aty 1884, 
s. 236, nr 3859; Treter 1923, s. 788; Król 1926, s. 30; 
Przewodnik po Zamku 1930, s. 20; Mañkowski 1932, 
nr 1971; Rottermund 1989, s. 180; Juszczak, Ma³achowicz 
2000, s. 63-64 i s. 73-76.

 H.M.

Lohrmann



 

Jean-Baptiste van LOO
Jean-Baptiste van Loo (Aix-en-Provence 1684-1745 Aix-en-Provence), malarz francuski pochodzenia flamandz-
kiego, ze znanej rodziny malarzy; dzia³a³ w Aix-en-Provence, nastêpnie czynny we W³oszech, od ok. 1720 
w Pary¿u, 1737-1742 w Londynie; 1731 cz³onek Académie Royale w Pary¿u, 1735 profesor. Malowa³ portrety, 
sceny religijne i historyczne.

 198 Portret Marii Leszczyñskiej
nr inw. ZKW/4331
p³ótno, 81,5x66 cm

Maria (1703-1768), córka Stanis³awa Leszczyñskiego h. Wieniawa, króla polskiego, 1725 ¿ona Ludwika XV, 
królowa Francji.

Paradny ubiór dworski (grand costume de cour): suknia ze srebrnej lamy w z³oty wzór kwiato-
wy, p³aszcz purpurowy w z³ote lilie. Ciemnob³êkitna tkanina na stole, poduszka ciemnob³êkit-
na haftowana w lilie, korona œlubna.

Obraz jest modello do powsta³ego w 1730 lub nieco wczeœniej portretu Marii Leszczyñskiej. 
Informacja o istnieniu tego portretu pochodzi z miedziorytu, anonsowanego w „Mercure de 
France” w czerwcu 1730, rytowanego przez Jacques’a Chereau M³., sygnowanego: Vanloo 
pinxit. Gravé par Jacques Chereau d’après le tableau original dernier peint (Inv. f. fr. XVIII s., 
t. 4, 1940, s. 338, nr 34). Zwrot kompozycji ryciny przeciwny do naszego obrazu. Pominiêcie przez 
rytownika imienia malarza by³o podstaw¹ przypisywania autorstwa wzoru malarskiego Carle 
Vanloo. W momencie powstania w Pary¿u obrazu Carle przebywa³ we W³oszech i powróci³ 

van Loo

ZKW/4331



 

do Francji dopiero w 1734, Jean-Baptiste natomiast pozostawa³ w Pary¿u i pracowa³ na zle-
cenie dworu królewskiego. Blisk¹ analogi¹ do ZKW/4331, chocia¿ póŸniejsz¹ od portretu 
Leszczyñskiej, jest namalowany przez Jeana-Baptiste’a portret Katarzyny z Opaliñskich (matki 
Marii Leszczyñskiej) w zbiorach Wersalu (nr inw. MV 3718, p³., 141x112 cm; Constans 1995, 
nr 5062), który przedstawia modelkê w ujêciu niemal identycznym (krój sukni, poza, uk³ad r¹k, 
p³aszcz podtrzymywany praw¹, opuszczon¹ rêk¹), powtórzony w wersji miedziorytniczej przez 
Nicolasa IV de Larmessin (anonsowany w „Mercure de France” 1734; Inv. f. fr. XVIII s., t. 12, 
1973, nr 48, tam informacja, ¿e orygina³ malarski zamówiony przez Ludwika XV u J.-B. van 
Loo; zob. te¿ Witke-Je¿ewski 1914, nr 1076).

ZKW/4331 jest zapewne jedynym malarskim œwiadectwem istnienia portretu Leszczyñskiej 
w du¿ym formacie; obecne miejsce przechowywania takiego portretu nie jest znane. Stopieñ 
wykoñczenia obrazu œwiadczy, ¿e mo¿e byæ to modello portretu naturalnej wielkoœci lub te¿, 
jak uwa¿a X. Salmon, zmniejszona i nieznacznie zmieniona replika.

Lekko zmienionym wariantem tego ujêcia jest portret Marii Leszczyñskiej przypisywany 
Pierre’owi Dulin wg J.-B. van Loo (Drottningholm, nr inw. DRH 373) oraz rycina Nicolasa IV 
de Larmessin, datowana przed 1734 (Inv. f. fr., XVIII s., t. 4, 1940, nr 50) – identyczna jest poza 
postaci, lecz prawa d³oñ przytrzymuje sukniê, a nie p³aszcz, stoj¹cy za portretowan¹ fotel 
przykryty jest p³aszczem, motyw lilii wystêpuje na sukni, p³aszczu i obiciu fotela, kotara w tle 
jest inaczej udrapowana, stó³ nie jest nakryty, inne jest równie¿ perspektywiczne ujêcie wzoru 
posadzki. Mimo tych ró¿nic ogólny wygl¹d kompozycji daje wra¿enie identycznoœci z ujêciem 
ZKW/4331 i rycin¹ Chereau i dlatego wersje te bywaj¹ mylone.

wed³ug van Loo

wed³ug Jeana-Baptiste’a van LOO

 199 Portret Charlesa Hanbury Williamsa
nr inw. ZKW/934
p³ótno, 74,5x62,5 cm

Charles Hanbury Williams (1708-1759), pisarz, satyryk i dyplomata angielski, pose³ w DreŸnie, Berlinie, Wiedniu 
i Petersburgu, protektor i opiekun m³odego Stanis³awa Augusta.

Strój orderowy Orderu £aŸni: ciemnoczerwony szustokor ze z³otym haftem, przez pierœ czer-
wona wstêga orderu (nadany 1744) i gwiazda orderowa na piersi. 

ZKW/934 jest zredukowan¹ do ujêcia w pó³postaci kopi¹ portretu pêdzla Jeana-Baptiste’a 
van Loo; wg informacji z National Portrait Gallery w Londynie portret ten pozostawa³ w rêkach 
rodziny Hanbury Williams do lat 70. XX w., i prawdopodobnie jest w jej posiadaniu równie¿ 
obecnie (fotografia w Heinz Archive, National Portrait Gallery). Orygina³ ukazuje modela 
w 3⁄4 wysokoœci, siedz¹cego przy stole, trzymaj¹cego w prawej d³oni zwój papieru. Brak infor-
macji na temat sygnowania i datowania orygina³u. Powsta³ on prawdopodobnie po wyjeŸdzie 
van Loo z Anglii w 1742, zapewne na podstawie szkicu sporz¹dzonego wczeœniej, i ukoñczony 
zosta³ po 1744, kiedy Williams otrzyma³ Order £aŸni, widoczny na portrecie.

Historia: 1968 zbiory Heim Gallery w Londynie; przed 
1989 w³asnoœæ Fund. Ciechanowieckich w ZK; 1999 dar 
Andrzeja Ciechanowieckiego (nr ks. darów ZMK-7121); 
2000 depozyt ZK w Wersalu.

Literatura: Heim Gallery 1968, nr 17 (jako Carle 
Vanloo); Warszawa 1989, nr 28 (jako Carle Vanloo); 

Salmon 2004-2005, s. 100, il. 10; Nancy/Warszawa 2004-
2005, s. 106 (X. Salmon).

 H.M.



 

Johann Carl LOTH
Johann Carl Loth (Monachium 1632-1698 Wenecja), malarz niemiecki; od 1653 czynny w Rzymie, 1656 
w Wenecji, 1692 cesarski malarz nadworny w Wiedniu. Malowa³ obrazy mitologiczne i religijne.

 200 Martwy Abel
nr inw. ZKW/3960
p³ótno, 72x97 cm

Funkcjonuj¹ca w przedwojennych inwentarzach atrybucja Lothowi uzasadniona zosta³a 
w 1995 przez A. Ziembê. Loth kilkakrotnie przedstawia³ historiê Abla i Kaina, zaœ trzykrotnie 
tematem jego obrazów by³a postaæ martwego Abla. Proponowane przez Ziembê datowanie 

Loth

Historia: 1983 na aukcji Sotheby’s w Londynie 
(27.04.1983, poz. 17, jako naœladowca J. B. van Loo); 
1984 dar Andrzeja Ciechanowieckiego z Londynu 
(nr ks. darów ZMK-2614), od 1991 eksponowany 
w Pokoju Wstêpowym.

Literatura: niepublikowany. H.M.

ZKW/934

ZKW/3960



 

C. Luyckx

obrazu na ok. 1690 oparte jest na podobieñstwie sposobu modelowania i oœwietlenia aktu do 
powsta³ego przed 1697 obrazu Lotha Mi³osierny Samarytanin (Herzog Anton-Ulrich Museum, 
Brunszwik; Ewald 1965, nr 161). Upozowanie postaci, zdaniem Ziemby, mog³o byæ inspirowa-
ne obrazem Andrei Sacchiego Adam op³akuj¹cy Abla (zaginiony, d. w posiadaniu Barberinich 
w Rzymie), znanym z licznych replik i ryciny Frédérica Horthemelsa (Inv. f. fr. XVII s., t. 11. 
1970, nr 5). Loth w czasie pobytu w Rzymie w latach 50. XVII w. mia³ okazjê zapoznania siê 
z obrazem Sacchiego lub któr¹œ z jego replik.

Historia: kolekcja Stanis³awa Krosnowskiego 
w Petersburgu; 1922 przywieziony do Warszawy, 
od listopada 1922 w ZK, fundacja Krosnowskich przy 
Zbiorach Pañstwowych RP (nr inw. Dzia³u Krosnowskich 
689); po 17 wrzeœnia 1939 ewakuowany do MNW; 
1945 w³¹czony do zbiorów MNW (nr inw. M. Ob. 1988); 
1994 przekazany na w³asnoœæ ZK.

ród³a: *Inw. Dzia³u Krosnowskich po 1922, nr 689; 
*Inw. Dzia³u Krosnowskich po 1922, nr 689 („Carl Loth?, 
Kain”); *Spis Batowskiego 1939/40, k. 24, poz. 164.

Literatura: Ziemba 1995, s. 25-31.

 H.M.

Carstiaen LUYCKX
Carstiaen Luyckx (Antwerpia 1623-data i miejsce œmierci nieustalone, czynny do ok. 1677), malarz flamandzki; 
1644-1645 mistrz gildii œw. £ukasza w Antwerpii. Malowa³ martwe natury z kwiatami i owocami.

 201 Martwa natura z globusem Nieba, czaszk¹, muszlami, 
ga³¹zkami korala, klepsydr¹ i motylami
nr inw. ZKW/540
p³ótno, 90x79 cm
sygnowany u do³u poœrodku (w ¿uchwie czaszki): K. LVX

Na tle ciemnoczerwonej kotary globus Nieba, wokó³ niego roz³o¿one egzotyczne muszle (pod 
globusem Terebra maculata i ma³a sto¿kowata muszla z rodziny Trochidae, na pierwszym planie, 
od lewej, Mitra papalis, Conus marmoreus i muszla z rodziny Turbinidae), czaszka w laurowym 
wieñcu, czerwona klepsydra i ga³¹zki korala; po lewej motyl niedŸwiedziówka no¿ówka, po 
prawej paŸ królowej. Globus Nieba w typie globusów opracowanych ok. 1600 przez Jodocu-
sa I Hondiusa (K. Kozica, opinia 2003). Wed³ug opinii P. van der Krogta (list 2004) globus 
przedstawiony na obrazie jest kompilacj¹ cech ró¿nych globusów holenderskich.

Obraz ZKW/540 jest jednym z czterech obrazów Luyckxa przedstawiaj¹cych globusy nieba 
i ziemi, niemal identycznie skomponowanych, ukazuj¹cych przedmioty w bliskim planie na 
tle ciemnoczerwonej, sfa³dowanej kotary. Oprócz naszego obrazu s¹ to: para obrazów iden-
tycznie sygnowanych w Szépmüvészeti Múzeum w Budapeszcie (Martwa natura z globusem 
Ziemi, czaszk¹, muszlami, ga³¹zk¹ korala, zwiniêtym knotem i motylami, nr inw. 543, p³., 91,5x74 
cm i Martwa natura z globusem Nieba, muszlami i kolekcjonerskim albumem otwartym na ry-
cinie Antona van Dycka „Tycjan i jego kochanka”, nr inw. 591, p³., 91,5x74 cm) oraz obraz 
z Instituut Collectie Nederland w Amsterdamie, depozyt w Museum Het Prinsenhof w Delfcie 
(Martwa natura z globusem Nieba, muszlami, ¿abami, ptakami i albumem otwartym na rycinie 
Paulusa Pontiusa z 1638 wed³ug van Dycka „Portret hrabiego Hendrika van den Bergh”, nr inw. 
NK 3967, p³., 99x95 cm). Przedstawione kolekcjonerskie albumy z rycinami s¹ podstaw¹ da-
towania obrazów najwczeœniej na ok. 1650. Albumy takie pojawi³y siê w koñcu lat 40. XVII w. 
(Luijten, Somboraart 1999, s. 9-10). Obraz ZKW/540 – najbardziej zbli¿ony do obrazu z Bu-
dapesztu (nr inw. 543) – ró¿ni siê od niego u³o¿eniem przedmiotów otaczaj¹cych globus 



 

i tym, ¿e przedstawia globus Nieba, a nie Ziemi, jak obraz budapeszteñski. Z kolei globus 
z ZKW/540 jest identyczny i prawie tak samo ujêty, jak w obrazie zdeponowanym w Delfcie.

Autorstwo tej jednorodnej grupy obrazów budzi³o w¹tpliwoœci. Identyfikacjê sygnatury 
„K. LVX” jako podpisu Carstiaena Luyckxa zanegowa³ w 1907 E. Ebenstein (Ember 1989-1990, 
nr 30). W. Bernt, reprodukuj¹c inny obraz Luyckxa, opublikowa³ faksymile sygnatury w formie 
takiej, jak na obrazach z globusami (Bernt 1948, t. 2, nr 501). Obrazy z tej grupy ró¿ni¹ siê sty-
listycznie od innych martwych natur Luyckxa przede wszystkim sposobem komponowania 
przedmiotów, roz³o¿onych pojedynczo na pod³o¿u ujêtym z podwy¿szonego punktu widzenia. 
W dorobku Luyckxa wystêpuj¹ przewa¿nie martwe natury w typie kompozycji Jana Davidsz. de 
Heema, Daniela Seghersa czy Jana Fyta i Fransa Snydersa oraz inne formy sygnatur, w których 

C. Luyckx

ZKW/540



 

nazwisko pisane jest „Luyckx” lub „Luckx” (np. Martwa natura, pojawiaj¹ca siê ostatnio na ryn-
ku sztuki, m.in. Christie’s, 24.01.2003, poz. 73). S. Segal uzna³, ¿e grupa obrazów z globusami 
sygnowanych „K. LUX” jest dzie³em innego, niezidentyfikowanego malarza (Segal 1988, nr 113). 
W 2. po³. lat 90. XX w. F. G. Meijer powróci³ do koncepcji, ¿e autorem obrazów z globusami jest 
Carstiaen Luyckx, a ich odmiennoœæ stylistyczna i uproszczona forma nazwiska „Lux” s¹ zwi¹za-
ne z pobytem Luyckxa we Francji w latach 60. i zapewne 70. XVII w. (list z 27.09.2006). Meijer 
przypisa³ Luyckxowi autorstwo kilku innych, wykazuj¹cych du¿e podobieñstwo do ZKW/540, 
wanitatywnych martwych natur, które pojawia³y siê na rynku sztuki z atrybucjami Simonowi 
Renard de Saint-André lub Edwaertowi Collier (Martwa natura z ksi¹¿k¹, muszlami i ga³¹zk¹ 
korala, p³., 35x45 cm, Audap, Pary¿, 16.06.1995, poz. 44; Martwa natura z globusem, czaszk¹ 
i muszlami, p³., 85x68 cm, Sotheby’s, Nowy Jork, 22.01.1976, poz. 28; Martwa natura z ksi¹¿k¹, 
muszlami i pos¹¿kiem, p³., 37,5x45 cm, Sotheby’s, Monaco, 6.12.1987, poz. 72; Martwa natura 
z czaszk¹, zeszytem nutowym, klepsydr¹ i œwiec¹, p³., 61x50,5 cm, Christie’s, Londyn, 16.12.1998, 
poz. 20; Martwa natura z czaszk¹, zeszytem nutowym, fajk¹, skrzypcami, p³., 61x50,5 cm, 
Christie’s, Nowy Jork, 29.01.1999, poz. 93; Martwa natura z czaszk¹, globusem i ksi¹¿k¹, p³., 
89,5x72,5 cm, Sotheby’s, Nowy Jork, 24.01.2002, poz. 215). 

pracownia F. Luyckxa

Historia: kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w Warszawie; 
1974 jego legat dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-527); 1981 w ZK, od 1984 
eksponowany w Garderobie Króla.

Literatura: Ember 1989-1990, s. 94, nr 29a; Ma³achowicz 
1993, s. nlb. 6.

 H.M.

pracownia Fransa LUYCKXA
Frans Luyckx (Antwerpia 1604-1668 Wiedeñ), malarz flamandzki, czynny w Pradze i Wiedniu; od 1638 malarz 
nadworny cesarza Ferdynanda III, od 1657 Leopolda I. Malowa³ g³ównie portrety, tak¿e obrazy historyczne.

 202 Portret Ferdynanda III
nr inw. ZKW/1276
p³ótno, 199x111 cm

Ferdynand III (1608-1657) z dynastii Habsburgów, cesarz rzymsko-niemiecki od 1637.

Stalowa zbroja (napierœnik, naramienniki, taszki) z pasami z³oconego ornamentu, czerwone 
pantalony, buty z jasnej skóry; Order Z³otego Runa na ³añcuchu (nadany 1624). Obok he³m 
z czerwonym pióropuszem.

Ujêcie g³owy i poza cesarza bliskie ca³opostaciowemu portretowi Ferdynanda III, namalo-
wanemu przez Luyckxa ok. 1638, w zbiorach zamku Gripsholm (sygn., p³., 214x141 cm, nr inw. 
Grh 298; Kat. Gripsholm 1951, nr 298). Portret gripsholmski ukazuje cesarza w pe³nej zbroi, 
stoj¹cego we wnêtrzu, obok sto³u, na którym le¿y rycina z przedstawieniem bitwy pod Nörd-
lingen (1634); autorski wariant tego portretu w popiersiu (identyczna twarz, ko³nierz, lecz bez 
zbroi) przechowywany jest w zbiorach wiedeñskiego Kunsthistorisches Museum (zamek Ambras, 
nr inw. 8024; Heinz, Schütz 1976, nr 110). Ukazana w tle naszego obrazu bitwa – to zapewne 
tak¿e bitwa pod Nördlingen.

Obraz prezentuje dobry poziom wykonania, nie wytrzymuje jednak porównania z autorski-
mi dzie³ami Luyckxa; jest najprawdopodobniej dzie³em pracowni.



 

pracownia F. Luyckxa

Historia: 1984 zakup od Andrzeja Ciechanowieckiego 
z Londynu (przez niego kupiony z kolekcji prywatnej 
w Anglii), od 1985 eksponowany w Galerii Królewiczowskiej.

Literatura: Berlin 2006a, nr III.56.

 D.J.

ZKW/1276



 

Jan Piotr £UCZYÑSKI
Jan Piotr £uczyñski (Czerniowce 1816-1855 Lwów), malarz czynny we Lwowie, autor pejza¿y, portretów, mar-
twych natur.

 203 Henryk Walezy
nr inw. ZKW/858
p³ótno, 51x38 cm
sygnowany u do³u wzd³u¿ lewej krawêdzi: Jan £uczyñski 851

Henryk (1551-1589) z dynastii Walezjuszów, król polski 1573-1574, król Francji od 1574 jako Hen-
ryk III.

Czerwona czapka z egret¹ z or³em i bia³ym 
piórem, fioletowa szata, czerwony p³aszcz 
z gronostajowym ko³nierzem, na szyi na wstê-
dze Order Œwiêtego Ducha ustanowiony 
przez niego w 1578.

Wizerunek imaginacyjny, nawi¹zuj¹cy 
powierzchownie do ikonografii Henryka 
Walezego tylko pod wzglêdem kostiumolo-
gicznym.

£uczyñski

Historia: w³asnoœæ Eugeniusza Kucharskiego w Pary¿u; 
1983 jego legat (nr ks. darów ZMK-2509).

Literatura: SAP, t. 5, 1993, s. 192 (E. Szczawiñska).
 H.M.

ZKW/858

Ádám MÁNYOKI (?)
Ádám Mányoki (Szokolya 1673-1757 Drezno), portrecista wêgierski; pracowa³ w Lüneburgu, Hanowerze, Ham-
burgu, Berlinie i na Wêgrzech, 1712-1713 w Gdañsku i w Warszawie, a po 1714 w DreŸnie, 1717 „pierwszy 
portrecista” Augusta II.

 204 Portret mê¿czyzny w zawoju
nr inw. ZKW/281
p³ótno, 83x61,5 cm

Brunatnoczerwony ubiór wierzchni lamowany ciemnym futrem, bia³a koszula, zawój z bia³ej 
tkaniny w cienkie czerwone i niebieskie pasy.



 

ZKW/281

Na podstawie niezbyt wyraŸnie zaznaczonych cech kostiumu obraz mo¿na datowaæ na lata 
30. XVIII w. W tym czasie Mányoki uleg³ wp³ywom mody panuj¹cej w œrodowisku malarzy 
drezdeñskich i berliñskich, naœladuj¹cych siedemnastowieczne malarstwo holenderskie. Oprócz 
oficjalnych portretów dworskich tworzy³ wizerunki o mniej formalnym charakterze (Buzási 
2003, s. 196). Powsta³y portrety w typie „rembrandtowskim”, m.in. Gustava Adolfa von Gotter, 
1731/1732 (Brunszwik, Herzog Anton Ulrich-Museum, nr inw. 594; Buzási 2003, nr A.54), czy 
Baltazara Permosera, 1742 (d. prywatne zbiory w Nowym Jorku, obecne miejsce przechowy-
wania nieznane; Buzási 2003, nr A.119). Monochromatyczna tonacja ZKW/281 i swobodny 
sposób opracowania twarzy i kostiumu bez cech aktualnej mody s¹ analogiczne do „holandy-
zuj¹cych” dzie³ Mányokiego.

Ma³y, przylegaj¹cy do g³owy zawój i prosty, bez ozdób i ko³nierza, ubiór wierzchni przypo-
minaj¹ ubiory z portretów Mányokiego przedstawiaj¹cych artystów (np. Portret malarza berliñ-
skiego, 1731, d. w Staatlische Kunstsammlungen Dresden, zaginiony w czasie II wojny œwiato-
wej; Buzási 2003, nr A.172) czy wizerunki imaginowane (np. Starzec, pocz. lat 50. XVIII w., 
Debreczyn, Déri Muzeum; Buzási 2003, nr A.176).

Mányoki (?) 

Historia: kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w Warszawie; 
1974 jego legat dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-534); 1981 w ZK, od 1993 
eksponowany w korytarzu przy Sali Canaletta.

Literatura: niepublikowany.

 H.M.



 

von Maron (?)

Anton von MARON (?)
Anton von Maron (Wiedeñ 1733-1808 Rzym), malarz austriacki; uczeñ Antona Raphaela Mengsa, czynny 
w Rzymie, 1766 cz³onek Accademia di San Luca. Malowa³ portrety, w tym typu grand tour, sceny religijne 
i mitologiczne.

 205 Portret Franciszka i Kazimierza Rzewuskich na tle Rzymu
nr inw. ZKW/3929
p³ótno, 172,5x122,8 cm

Franciszek Micha³ Rzewuski h. Krzywda (1730-1800), pisarz polny koronny 1752, marsza³ek nadworny ko-
ronny 1775.
Kazimierz Rzewuski h. Krzywda (1751-1820), m³odszy brat Franciszka Micha³a, pisarz polny koronny 1774, 
cz³onek Komisji Skarbu Koronnego i Rady Nieustaj¹cej 1780, tajny radca Cesarstwa 1817.

Kazimierz (z lewej) – b³êkitny frak, kamizela i spodnie w kolorze s³omkowym; Franciszek 
(z prawej) – ceglastoczerwony frak, kamizela i spodnie jasnoszare, przez pierœ b³êkitna wstêga 
Orderu Or³a Bia³ego (nadany 1757), na piersi gwiazda tego orderu. W tle Koloseum i Bazylika 
œw. Piotra.

Obraz przypisany zosta³ Maronowi na podstawie inskrypcji na miedziorycie Samuela Küt-
nera wykonanym wed³ug tej kompozycji: Antonius Maroni Romae 1772 (� nr kat. 206/1). In-
skrypcja umieszczona na przekroju trzonu kolumny u do³u po prawej stronie zdaje siê sugero-
waæ istnienie sygnatury na obrazie, który pos³u¿y³ rycinie za pierwowzór (por. Ryszkiewicz 1990, 
s. 95); œladów takiej sygnatury na naszym obrazie nie uda³o siê jednak odnaleŸæ. 

Miedzioryt Kütnera du¿o precyzyjniej ni¿ obraz okreœla szczegó³y; rysy twarzy portretowanych 
na rycinie lepiej oddaj¹ podobieñstwo modeli, bardziej precyzyjnie ukazuje ona równie¿ de-
tale t³a, np. wnêtrze Koloseum, listowie drzewa, oprawê szkicownika, które na obrazie opra-
cowane s¹ ma³o starannie. Cechy stylowe obrazu oraz jego format mieszcz¹ siê w repertuarze 
rozwi¹zañ stosowanych przez Marona w licznych portretach typu grand tour, które by³y jego 
specjalnoœci¹ w latach 60. XVIII w., jednak przy atrybucji proponujemy postawiæ znak zapyta-
nia. Obraz odbiega jakoœci¹ wykonania od najlepszych prac Marona, choæ podkreœliæ nale¿y, 
¿e jego dzie³a nie zawsze prezentuj¹ wyrównany poziom.

Obraz uchodzi³ poprzednio za dzie³o Pompea Batoniego – tak opublikowany zosta³ przez 
J. Mycielskiego (1896, s. 41), a za nim przez Karola Lanckoroñskiego w przewodniku po pa-
³acu Lanckoroñskich z 1903 (Palais Lanckoroñski 1903, s. 8), S. Krzywoszewskiego (1903, s. 6) 
i E. Chwalewika (t. 2, 1927, s. 453), jednak ju¿ w podpisie reprodukcji obrazu w serii pocztówek 
prezentuj¹cych wnêtrza i dzie³a sztuki z wiedeñskiego pa³acu Lanckoroñskich przy Jacquin-
gasse, wydawanych od 1902, pojawi³o siê nazwisko Marona jako autora obrazu (Arch. ZK, AL, 
R XIX/21,25).

Powtórzenia:
 206/1 miedzioryt Samuela Gottloba Kütnera, 1789, sygn. Gravé par S. Kütner à Mitau 1789 (Ryszkiewicz 1990, 

s. 64-65; Rottermund 1998, s. 63, il. 2); 
 206/2 miniatura, 4. æw. XVIII w., Fund. XX Czartoryskich (nr inw. MNK. XII. 163, 15,3x20 cm; Ryszkiewicz 1990, 

s. 97, il. 9; Rottermund 1989, s. 64); poch. z galerii Stanis³awa Augusta (Mañkowski 1932, nr A 117); 
w stosunku do obrazu zmieniony format. 

Historia: w³asnoœæ Kazimierza Rzewuskiego; 1820 
w³asnoœæ jego córki, Ludwiki, zamê¿nej z Antonim 
Lanckoroñskim; w³asnoœæ ich syna, Kazimierza, 1869 
w jego mieszkaniu przy Schenkenstrasse 10 w Wiedniu; 
w³asnoœæ jego syna, Karola, 1881 w mieszkaniu przy 
Riemergasse 8, 1896-1901 w pa³acu przy Jacquingasse 18, 

hall; 1933 w³asnoœæ dzieci Karola: Antoniego, Adelajdy 
i Karoliny Lanckoroñskich; miêdzy 20 paŸdziernika 
a 7 listopada 1939 przejêty przez gestapo, pozostawa³ 
w pa³acu przy Jacquingasse; w maju 1943 wywieziony 
przez Niemców; 1944 zdeponowany w Altaussee 
k. Salzburga; 1947 odzyskany przez Antoniego 



 

von Maron (?)

ZKW/3929

Lanckoroñskiego, zdeponowany w zamku Hohenems 
k. Vaduz w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany w banku 
w Szwajcarii, nastêpnie w mieszkaniu Lanckoroñskich 
we Fryburgu; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej 
(nr ks. darów ZMK-5930), od 1998 eksponowany 
w Galerii Lanckoroñskich.

ród³a: *Lista A.L. 1939, nr 123; *Lista HTO 1942, nr 453; 
*Neue Bergungsliste Altaussee 1944/1945, nr 3.

Literatura: Mycielski 1896, s. 41 (jako Batoni); 
Krzywoszewski 1903, s. 2, 6 (jako Batoni); Palais 
Lanckoroñski 1903, s. 8 (jako Batoni); Chwalewik, t. 2, 
1927, s. 453 (jako Batoni); Ryszkiewicz 1961, s. 93; 

Gêbarowicz 1973, s. 401, poz. 36; Ryszkiewicz 1990, 
s. 95-97; Warszawa 1995, nr I. 12 (D. Juszczak, 
H. Ma³achowicz); Juszczak, Ma³achowicz 1995, nr 10; 
Juszczak, Ma³achowicz 1998, nr 11; Rottermund 1998, 
s. 61-66; Dijon 2004, nr 12 (H. Ma³achowicz).

 H.M.



 

Marrel (?)

Jacob MARREL (?)
Jacob Marrel (Frankenthal 1614-1681 Frankfurt nad Menem), malarz niemiecki, wykszta³cony w Utrechcie, 
czynny w Utrechcie i Frankfurcie. Malowa³ martwe natury z kwiatami. 

 206 Martwa natura z owocami
nr inw. ZKW/390
deska dêbowa, 25x36,5 cm
na krawêdzi blatu sto³u wtórna sygnatura: ...DHEEM 

Na srebrnej tacy brzoskwinie, winne grona, obok na stole wiœnie.
W czasie gdy obraz nale¿a³ do kolekcji T. Wierzejskiego, by³ przypisywany Janowi Davidsz. 

de Heemowi, póŸniej jego synowi Cornelisowi. Przypisanie autorstwa wspó³pracownikowi 
i naœladowcy J. Davidsz. de Heema, Jacobowi Marrelowi, zaproponowa³ F. G. Meijer (list 
z 27.09.2006). Marrel specjalizowa³ siê g³ównie w malowaniu kwiatowych bukietów, a martwe 
natury przedstawiaj¹ce owoce by³y w jego twórczoœci bardzo rzadkie (np. Misa z owocami 
na stole, deska, 37,5x47 cm, Kolonia, Lempertz, 22-26.11.1973, poz. 105; Owoce i muszle na 
stole, p³., 35x43,5 cm, Zurych, Koller, 18-22.06.1985, poz. 5040). Pierwszy z wymienionych 
przyk³adów jest blisk¹ analogi¹ kompozycyjn¹ dla ZKW/390 i cechuje siê charakterystycznym 
sposobem malowania skrêconych liœci winnej latoroœli i szklistych wiœni, bardzo podobnym do 
przedstawienia analogicznych elementów w naszym obrazie. 

Mo¿liwe równie¿, ¿e czêœciowo zachowany napis, brany za sygnaturê, jest pozosta³oœci¹ 
napisu umieszczonego przez Marrela. W jego praktyce znane s¹ przypadki, gdy sygnuj¹c obraz 
umieszcza³ napis „ab de Heem” (wed³ug de Heema; np. Martwa natura, Cannon Hall Museum, 
Barnsley; Segal 1991, nr 45). 

Obraz namalowany jest na desce pochodz¹cej z drzewa œciêtego po 1550 w pó³nocno-
zachodniej czêœci Niemiec (badanie dendrochronologiczne T. Wa¿ny, 2005; wed³ug Wa¿nego 
tak wczesne wskazanie budzi w¹tpliwoœci i mo¿e wynikaæ z nieprawid³owoœci w strukturze 
drewna). Deska nosi œlady obróbki d³utem stosowanym po 1676 (opinia ustna M. Bijl, 2005). 

ZKW/390



 

wed³ug Agostina MASUCCIEGO
Agostino Masucci (Rzym 1690-1768 Rzym), malarz w³oski; uczeñ Carla Maratty, dzia³a³ w Rzymie, cz³onek Acca-
demia di San Luca. Malowa³ portrety, g³ównie osobistoœci z krêgów koœcielnych, i obrazy religijne.

 207 Portret Benedykta XIV
nr inw. ZKW/1638
p³ótno, 98,7x74,5 cm

Prospero Lorenzo Lambertini (1675-1758), papie¿ Benedykt XIV od 1740. 

Czapka (camauro) i mozzetta czerwone, obszyte gronostajowym futrem, czerwona stu³a ze z³o-
tym haftem, bia³a koronkowa rokieta.

Uproszczona i zmniejszona replika portretu namalowanego przez Masucciego w 1743 (Rzym, 
Accademia di S. Luca, nr inw. 187, p³., 135x98 cm; Incisa della Rocchetta 1979, nr 479). Zre-
dukowano elementy t³a: z lewej strony brak sto³u z przyborami do pisania, a w prawym górnym 
rogu – podwieszonej kotary.

wed³ug Masucciego

ZKW/1638

Historia: kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w Warszawie; 
1974 jego legat dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-539); 1981 w ZK, od 1984 
eksponowany w Garderobie Króla.

Literatura: Ma³achowicz 1993, s. nlb. 8 (jako Cornelis 
de Heem).

 H.M.



 

Stworzenie oficjalnego wizerunku Benedykta XIV by³o przedmiotem rywalizacji pomiêdzy 
dwoma najbardziej cenionymi uczniami Carla Maratty: Masuccim i Pierre’m Subleyrasem. 
Wersja stworzona przez Subleyrasa przed koñcem 1741, ukazuj¹ca papie¿a siedz¹cego w fo-
telu (Musée Condé, Chantilly), zaaprobowana przez papie¿a, by³a powtarzana przez samego 
artystê (zbiory w Wersalu, nr inw. M.V 3852) i malarzy z jego pracowni, a tak¿e kopiowana 
przez innych autorów w ró¿nych wariantach ujêcia (Michel, Rosenberg 1987, nr 69). Dzie³o 
Masucciego nie znalaz³o uznania, co sta³o siê pocz¹tkiem schy³ku jego kariery portrecisty.

Matejko

Historia: 1979 zakup MNW dla ZK od Andrzeja 
Ciechanowieckiego (kupiony przez niego 1974 na w³oskim 
rynku sztuki), przechowywany w MNW (nr inw. 8184 Tc/79); 
1981 w ZK, od 1993 eksponowany w korytarzu przy Sali 
Canaletta.

Literatura: Susinno 1974, s. 238, il. 21; Incisa della 
Rocchetta 1979, s. 101 (jako przechowywany w prywatnej 
kolekcji angielskiej); Lorentz 1986, s. 156.

 H.M.

Jan MATEJKO
Jan Alojzy Matejko (Kraków 1838-1893 Kraków), wykszta³cony w krakowskiej Szkole Sztuk Piêknych (1852-1858), 
w Königliche Akademie der bildenden Künste w Monachium (1859) i Akademie der bildenden Künste w Wied-
niu (1860). Malarz scen historycznych, portretów, rysownik.

 208 Kazanie Skargi
nr inw. ZKW/2048
p³ótno, 224x397 cm

Obraz zaczêty w 1862, ukoñczony w kwietniu 1864.
Pierwszy z wielkich obrazów historycznych, ilustruj¹cych Matejkowsk¹ wizjê polskiej histo-

rii. Przedstawiona scena nie obrazuje rzeczywistego wydarzenia, lecz jest syntez¹ „wydarzeñ 
i konfliktów rozgrywaj¹cych siê w Polsce na prze³omie XVI i XVII stulecia” (Krawczyk 1990, 
s. 94), i staje siê pretekstem do wyk³adu pogl¹dów malarza na szerzej pojête zagadnienia w³a-
dzy, polityki oraz do oceny wybranej epoki z perspektywy jej historycznych konsekwencji. Dla 
pe³niejszej ilustracji tych zagadnieñ malarz œwiadomie i w sposób dowolny kompiluje fakty 
i anegdotê historyczn¹, zmieniaj¹c miejsce zdarzenia i ³ami¹c zasadê prawdopodobieñstwa 
chronologicznego. 

Inspiracj¹ Matejki by³a lektura Kazañ sejmowych P. Skargi, które malarz, zgodnie z ówczesn¹ 
wiedz¹ historyczn¹, uwa¿a³ za zapis rzeczywiœcie wyg³oszonych mów (Tazbir 1988/1992, s. 41). 
Legenda Skargi-proroka, który piêtnowa³ postêpowanie elit politycznych czasów wazowskich, 
widz¹c w nim przyczynê przysz³ego upadku Polski, powsta³a ju¿ w dobie rozbiorów, a konty-
nuowana w pismach J. Lelewela i A. Mickiewicza, przyjêta zosta³a przez historyków tzw. 
szko³y krakowskiej, która w znacz¹cym stopniu ukszta³towa³a historiozofiê Matejki (Tazbir 1988/
1992, s. 39-41; Krawczyk 1990, s. 85-86). 

Scena rozgrywa siê w prezbiterium katedry na Wawelu (a nie kolegiacie œw. Jana w War-
szawie, gdzie Skarga wyg³osi³ wiêkszoœæ kazañ; Tazbir 1988/1992, s. 43). Zdaniem J. Kraw-
czyka ramy czasowe przedstawionej sceny wyznaczaj¹ unia brzeska 1596 i rokosz Zebrzy-
dowskiego 1606-1607, a przedstawione osoby zwi¹zane s¹ z tymi wydarzeniami. Dobór 
i sposób pogrupowania postaci obrazuje aspekty polskiej polityki wewnêtrznej i zagranicz-
nej tamtej epoki, które Matejko uzna³ za najbardziej znacz¹ce. Grupa po lewej prezentuje 
orientacjê prokrólewsk¹ – Stanis³aw Karnkowski, Hipacy Pociej, Cyryl Terlecki, zwolennicy 
zainicjowanej przez Zygmunta III unii koœcio³ów prawos³awnego i rzymskokatolickiego, 
oraz królewicz W³adys³aw i Anna Jagiellonka symbolizuj¹cy zwi¹zki dynastyczne Wazów. 
Szczególna pozycja kanclerza Jana Zamoyskiego wi¹zana jest z przypisywanym Matejce 



 

przekonaniem, ¿e Zamoyski by³by lepszym królem ni¿ Zygmunt Waza (Krawczyk 1990, 
s. 98-99). Postaci Zamoyskiego i Skargi góruj¹ nad pozosta³ymi osobami, a kanclerz wydaje 
siê byæ jedynym, który w pe³ni rozumie prorocze s³owa kaznodziei. Na zaplecku tronu, na 
którym siedzi Zamoyski, piêciopolowa tarcza herbowa – widoczne herby Polski, Litwy, Got-
landii oraz Snopek Wazów w polu sercowym – flankowana herbami Sforzów i Mo³dawii. Na 
prawo od króla grupa jego przeciwników, przywódców rokoszu – Miko³aj Zebrzydowski, 
Stanis³aw Stadnicki, Janusz Radziwi³³. U stóp rokoszan le¿y rêkawica rzucona przez króla 
zbuntowanym magnatom (Krawczyk 1990, s. 109-111). Grupê po prawej stronie (pos³owie 
hiszpañski, austriacki i wys³annicy Watykanu) mo¿na wi¹zaæ z podejmowanymi w koñcu 
lat 80. i w latach 90. XVI w. zabiegami dyplomacji watykañskiej o pogodzenie Zygmunta III 
z Habsburgami i akces Polski do ligi antytureckiej (Polska pozostawa³a w konflikcie z Turcj¹ 
o zwierzchnictwo nad Mo³dawi¹). Wprowadzenie postaci Jerzego Mniszcha i Jana Piotra 
Sapiehy odnosi siê do próby osadzenia na tronie moskiewskim popieranego przez polskich 
magnatów Dymitra Samozwañca 1605-1606.
Szkice i powtórzenia: 
 208/1 autorski szkic rysunkowy ca³oœci kompozycji, 1860, MNW (nr inw. Rys. Pol. 5743, o³ówek, papier, 

19,1x23,7 cm; d. w³asnoœæ Gorzkowskich; Warszawa 1938, nr 130; Treter 1939, il. 142); inne ni¿ w osta-
tecznej wersji rozmieszczenie postaci w inaczej ujêtym wnêtrzu, postaæ Skargi na wysokiej ambonie 
z wariantowym uk³adem uniesionych wyprostowanych ramion;

 208/2 autorskie studium rysunkowe prezbiterium katedry na Wawelu, ok. 1860, Dom J. Matejki (nr inw. IX/465, 
o³ówek, papier, 14x20,5 cm; 1957 zakupione w P.P. „Desa” w Warszawie);

 208/3 autorski szkic rysunkowy ca³oœci kompozycji, 1860-1861, MNW (nr inw. Rys. Pol. 5744, o³ówek, papier, 
16,8x25,8 cm; do 1939 w³asnoœæ Stanis³awa Niesio³owskiego w Warszawie; Warszawa 1938, nr 131; 
Treter 1939, il. 143); inne ni¿ w ostatecznej kompozycji rozmieszczenie postaci, postaæ Skargi jak w 208/1, 
uk³ad ramion w jednym wariancie, szkic o wy¿szym stopniu wykoñczenia ni¿ 208/1;

 208/4 autorski szkic olejny ca³oœci kompozycji, 1861, sygn., MNW (nr inw. MP 1246, karton naklejony na p³ótno, 
48x85 cm; Warszawa 1938, nr 132; Sroczyñska i in. 1993, nr 98); inne ni¿ w wersji ostatecznej upozowa-
nie postaci Skargi, brak postaci królewicza W³adys³awa, mniejsza liczba postaci drugoplanowych;

 208/5 autorski szkic z 1862, znany ze wzmianki S. Tarnowskiego (Tarnowski 1897, s. 506, jako w³asnoœæ Sza-
niawskiego); 

 208/6 autorski szkic rysunkowy siedz¹cych postaci na tle stall, ok. 1863, sygn. JM, MNW (nr inw. Rys. Pol. 7698, 
o³ówek, papier, 12,6x19,3 cm); uk³ad postaci ró¿ny od zrealizowanego w obrazie;

 208/7 autorski szkic rysunkowy g³owy Skargi, 1863, sygn., Dom J. Matejki (nr inw. IX/753, o³ówek, papier, 
18,2x9 cm; Starzyñski i in. 1957, nr 90; Kucza³a 1981, nr 6);

 208/8 autorskie studium rysunkowe dziewiêciu postaci, m.in. Gaëtani, Wolski, Zebrzydowski, 1863, Dom 
J. Matejki (nr inw. IX/754, o³ówek, papier, 15,8x31,9 cm; ze zbiorów J. Matejki; Kucza³a 1981, nr 7);

 208/9 autorski szkic rysunkowy popiersia Stanis³awa Stadnickiego, ok. 1864, MNW (nr inw. Rys. Pol. 4226, 
o³ówek, papier, 13,3x9,6 cm; do 1947 w³asnoœæ Z. Potockiej); 

 208/10 autorski szkic rysunkowy postaci Miko³aja Wolskiego, Dom J. Matejki (nr inw. IX/755, o³ówek, papier, 
31,5x21 cm; ze zbiorów J. Matejki; Kucza³a 1981, nr 8);

 208/11 autorskie studium rysunkowe wnêtrza prezbiterium katedry na Wawelu, Dom J. Matejki (nr inw. IX/411, 
o³ówek, papier, 32x22 cm; Starzyñski i in. 1957, nr 70); 

 208/12 autorskie studium stall w katedrze wawelskiej, Dom J. Matejki (nr inw. IX/581, o³ówek, papier, 32x22 cm; 
ze zbiorów J. Matejki; Starzyñski i in. 1957, nr 71); 

 208/13 autorskie studium rysunkowe baldachimu miêdzy dwoma oknami, Dom J. Matejki (nr inw. IX/4.744, 
o³ówek, papier, 13,2x9,7 cm; 1964 nabyte od A. Nowiñskiego z Warszawy; Kucza³a 1981, nr 9);

 208/14  kopia Alfreda Zygad³owicza wykonana pod kierunkiem Matejki, obecne miejsce przechowywania nie-
ustalone, od 1907 Muz. im. ks. Lubomirskich we Lwowie;

 208/15 kopia Sylwestrowicza, MNP (nr inw. Mp 2630, ol. p³., 110x250 cm; Suchocka 2005, nr 1348);
 208/16 miedzioryt Henryka Redlicha, 1874-1875, MNW (nr inw. Gr. Pol. 4043);
 208/17 drzeworyt Józefa Pokornego, 1865, napis pod rycin¹: „Rysowa³ na drzewie, pod³ug w³asnego obrazu 

olejnego, Jan Matejko, rytowa³ Józef Pokorny... („Tygodnik Illustrowany” 1865, nr 325, s. 248); 
 208/18 drzeworyt Jana Styfiego, MNW (nr inw. Gr. Pol. 4390);
 208/19 litografia Hermanna Nigga, Dom J. Matejki (nr inw. IX/86).
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Identyfikacja przedstawionych postaci podana przez W. £uszczkiewicza (1865, s. 246 i 248), 
powtarzana w publikacjach póŸniejszych: artyku³ £uszczkiewicza ilustrowany drzeworytem 
J. Pokornego – napis pod rycin¹ wskazuje na osobisty udzia³ i nadzór Matejki nad jej powsta-
niem (� nr 208/16): 
 1. Jan Zamoyski (1542-1605), kanclerz wielki koronny
 2. Hipacy Pociej (1541-1613), metropolita kijowski, jeden z g³ównych inicjatorów i rzeczników 

unii brzeskiej 
 3. Stanis³aw Karnkowski (1520-1603), arcybiskup gnieŸnieñski
 4. Miko³aj Wolski (1553-1632), marsza³ek nadworny koronny, od 1616 marsza³ek wielki ko-

ronny 
 5. Cyryl Terlecki (?) (zm. 1607), w³adyka prawos³awny, wspó³twórca unii brzeskiej, póŸniej 

biskup unicki (identyfikacjê tê podaje J. Krawczyk, zaznaczaj¹c, ¿e nie jest pewna; Kraw-
czyk 1990, s. 101)

 6.  W³adys³aw Zygmunt Waza (1595-1648), syn Zygmunta III, póŸniejszy król W³adys³aw IV 
(pozowa³ siostrzeniec ¿ony Matejki, Tosio Serafiñski) 

 7. Zygmunt III (1566-1632), król polski od 1587
 8. Janusz Zbaraski (zm. 1608), uczestnik wojen Batorego z Moskw¹, wojewoda brac³awski, 

sojusznik Zygmunta III w czasie rokoszu Zebrzydowskiego (Gorzkowski 1884, s. 12; b³êd-
nie podane nazwisko „Zborowski”)

 9. Anna Jagiellonka (1523-1596), królowa polska (pozowa³a ciotka Matejki, Katarzyna Za-
mojska) 

 10. postaæ kobieca okreœlona jako Herburtowa (£uszczkiewicz 1865, s. 248) – byæ mo¿e El¿-
bieta z Zas³awskch, ¿ona Jana Szczêsnego Herburta (1567-1616), stronnika Zamoyskiego, 
póŸniej Zygmunta III, w koñcu uczestnika rokoszu Zebrzydowskiego, wydawcy dzie³ D³u-
gosza i Kad³ubka 

 11. postaæ kobieca okreœlana jako Halszka z Ostroga (1539-1582), dziedziczka wielkiej fortuny, 
ofiara intryg matrymonialnych i maj¹tkowych, bohaterka dramatu Józefa Szujskiego 
z 1859 (pozowa³a narzeczona Matejki, Teodora Giebu³towska, poœlubiona w listopadzie 
1864); okreœlana tak¿e jako Zofia z Tarnowskich, ¿ona Konstantego Wasyla Ostrogskiego, 
wojewody kijowskiego (£uszczkiewicz 1865, s. 246)

 12. Agnieszka Firlejowa (1578-1644), wojewodzina krakowska, której spowiednikiem by³ 
Skarga, dama dworu Zygmunta III i jego ¿ony, Anny

 13. Janusz Radziwi³³ (1579-1620), podczaszy litewski, od 1600 uczestnik kampanii przeciw 
Szwedom w Inflantach, uczestnik rokoszu Zebrzydowskiego

 14. Miko³aj Zebrzydowski (1535-1620), marsza³ek wielki koronny, przywódca rokoszu 1606-
-1607 (pozowa³ krakowianin Lebowski)

 15. Stanis³aw Stadnicki (ok. 1551-1610), zwany Diab³em £añcuckim, starosta ¿ygwulski, prze-
ciwnik Jana Zamoyskiego, jeden z przywódców rokoszu Zebrzydowskiego (pozowa³ Hipo-
lit Sikorski, brat teœciowej Matejki, lub Giersza, profesor Szko³y Technicznej w Krakowie)

 16. Jan Piotr Sapieha (1569-1611), starosta uœwiacki, poplecznik J. Mniszcha w staraniach 
o osadzenie na tronie moskiewskim Dymitra Samozwañca

 17. Jerzy Mniszech (ok. 1548-1613), wojewoda sandomierski, ojciec Maryny, ¿ony Dymitra
 18. Piotr Skarga (w³aœc. Piotr Pawêski; 1536-1612), od 1588 kaznodzieja nadworny Zygmun-

ta III (pozowa³ kanonik Ignacy Polkowski; niekiedy podaje siê, ¿e pozowa³ Bronis³aw 
Szwarce lub ¿e jest to autoportret Matejki)

 19. kardyna³ Enrico Gaëtani (1550-1599), legat papie¿a Klemensa VIII do Polski 1596-1597, 
wys³any z misj¹ pozyskania Polski dla ligi antytureckiej

 20. pose³ austriacki
 21. pose³ hiszpañski
 22. Germanico di Malaspina (zm. 1609), nuncjusz papieski w Polsce 1592-1597.
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 209 Otrucie ksiêcia Janusza (szkic)
nr inw. ZKW/838
karton, 72x66,5 cm
sygnowany u do³u po prawej: JM/ 1865

Janusz III (1503-1526), ostatni ksi¹¿ê z rodu Piastów mazowieckich.

M. Gorzkowski podaje, ¿e szkic zosta³ zaczêty w 1865, a dokoñczony w 1879 (Gorzkowski 
1898/1993, s. 35, 39 i 183). 

Ksi¹¿ê z kielichem w prawej d³oni, na zaplecku tronu Orze³ i Gryf; u stóp ksiêcia pies; w tle 
po prawej, w g³êbi, widoczne Ukrzy¿owanie (obraz lub rzeŸba o³tarzowa). Tonacja brunatnych 
br¹zów i czerwieni. 

Sposób przedstawienia ksiêcia nawi¹zuje do niejasnych okolicznoœci œmierci Janusza. Zgon 
ksiêcia w wieku 23 lat, niespe³na dwa lata po œmierci jego brata, Stanis³awa, przyczyni³ siê do 
powstania legendy, ¿e Janusz zosta³ otruty lub sam za¿y³ truciznê. Œmieræ ksiêcia zakoñczy³a 
okres autonomii Mazowsza, które zosta³o w³¹czone do Korony. 

Widoczne pokrewieñstwo rysunku ze szki-
cami z tego samego okresu: Zygmunt August 
i Barbara Radziwi³³ówna, 1864, Dom J. Ma-
tejki (nr inw. IX/10, p³., 122x100 cm) i Zyg-
munt August w ogrodzie wileñskim, 1865, 
MNW (nr inw. MP 2554, p³., 31x38 cm). Szkic 
Otrucie ksiêcia Janusza, podobnie jak druga 
z wymienionych analogii, nie zosta³ zrealizo-
wany w du¿ym formacie.

Historia: 1879-1883 w³asnoœæ Wo³owskiego 
pod Warszaw¹; 1938-1944 w³asnoœæ Stefana 
Spiessa w Warszawie; 1944 zakupiony przez Józefa 
i Florentynê Rotterów za poœrednictwem Salonu Sztuki 
„Skarbiec” Wandy Czernic-¯aliñskiej w Warszawie, 
ul. Kredytowa 9; 1977 dar Florentyny Rotter i jej syna, 
Zbigniewa, zamieszka³ego w Szczecinie dla ZK 
(nr ks. darów ZMK-1291), przechowywany w MNW; 
1981 w ZK, od 1984 eksponowany w Pokoju 
Królewiczowskim III.

Literatura: Tarnowski 1897, s. 511; Gorzkowski 1898/1993, 
s. 35, 39, 183, 261; Treter 1939, s. 610; Sroczyñska i in. 
1993, nr 107 (tam Ÿród³a, literatura i wystawy); Micke-
-Broniarek 1993, nr 29.
 H.M.

Historia: 5 maja 1864 wystawiony w TPSP w Krakowie; 
w czerwcu 1864 zakupiony przez Maurycego Potockiego, 
1879 w³asnoœæ jego syna, Augusta; 1895 kupiony przez 
Maurycego Zamoyskiego, pozosta³ do 1926 w zbiorach 
Potockich; 1926 zdeponowany przez Maurycego 
Zamoyskiego „w czasowe posiadanie” TZSP w Warszawie; 
7 wrzeœnia 1939 ewakuowany przez Lublin do Zamoœcia, 
tam przechowany w pomieszczeniach Taborów Miejskich 
do jesieni 1944; 1949 przekazany w depozyt do MNW 
(nr inw. ks. dep. 183779); 1971 dar Jana Zamoyskiego 

z Warszawy dla ZK, przechowywany w MNW; 1986 
przekazany ZK, pozosta³ jako w depozyt ZK w MNW.

Literatura: Gorzkowski 1884; Tarnowski 1897, s. 71-85, 87, 
90-91, 138, 321-322; Gorzkowski 1898/1993, s. 29-31; 
Urbañski 1926, s. 18; Treter 1939, s. 206-236; Porêbski 
1953; Gintel 1966, s. 157-165, 167, 170-179; Tazbir 1988/
1992, s. 37-51; Krawczyk 1990, s. 83-118; Sroczyñska i in. 
1993, nr 97 (W. Ma³aszewska; tam Ÿród³a, literatura 
i wystawy); Micke-Broniarek 1993, s. 18-19 i nr 26.
 H.M.
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 210 Rejtan. Upadek Polski
nr inw. ZKW/1048
p³ótno, 282x487 cm

Obraz zaczêty w sierpniu 1864, ukoñczony w listopadzie 1866. 
M. Gorzkowski podaje, ¿e malarz nada³ obrazowi tytu³ Upadek Polski (Gorzkowski 1898/1993, 

s. 40); tytu³ ten wystêpuje najczêœciej w publikacjach prasowych wspó³czesnych wystawieniu 
obrazu. Scena osnuta na wydarzeniu z sejmu rozbiorowego 1773, kiedy Tadeusz Rejtan, Sa-
muel Korsak i kilkunastu innych pos³ów, okupuj¹c salê poselsk¹, próbowa³o stworzyæ przeszko-
dy proceduralne do zatwierdzenia przez sejm traktatu rozbiorowego z 1772. Do przedstawienia 
epizodu z 1773 malarz wprowadzi³ równie¿ postaci czynne na scenie politycznej w okresie 
póŸniejszym, symbolizuj¹ce postawy moralne, które doprowadzi³y w latach 1772-1795 do 
upadku pañstwa: osoby czynne politycznie w okresie sejmu rozbiorowego 1773-1775 lub jego 
uczestnicy (Adam Poniñski, Œwiatope³k Czetwertyñski, Ignacy Massalski, Stanis³aw August, 
Miko³aj Repnin), przyszli targowiczanie (Franciszek Ksawery Branicki, Stanis³aw Szczêsny Po-
tocki, Jacek Ma³achowski, Micha³ Poniatowski). Nieliczne postaci przedstawione s¹ z konotacj¹ 
pozytywn¹ lub neutraln¹ (Korsak, Hugo Ko³³¹taj, Micha³ Fryderyk Czartoryski, Karol Stanis³aw 
Radziwi³³). Rolê sprawcz¹ Rosji w upadku Polski podkreœla portret Katarzyny II, wzorowany na 
jej wizerunkach pêdzla Johanna Baptista Lampiego St. malowanych w latach 90. XVIII w. 
(de facto portret taki nigdy w salach sejmowych nie wisia³), oraz rozrzucone na pod³odze do-
kumenty – na jednym z nich czytelny wyraz Petersbourg, rozrzucone monety – na jednej z nich 
widoczny dwug³owy orze³ rosyjski. Epizod Rejtanowski sta³ siê dla Matejki pretekstem 
do stworzenia wizji okresu schy³kowego Rzeczypospolitej. Synteza taka spotka³a siê z krytyk¹ 
w recenzjach obrazu, w których zarzucano Matejce nieœcis³oœæ historyczn¹ i znies³awienie 
rodzin przedstawionych na obrazie arystokratów (Gintel 1966, s. 203-208).

Szkice i powtórzenia:
 210/1 autorskie studium rysunkowe postaci le¿¹cego mê¿czyzny ze wzniesion¹ rêk¹, dwa warianty, zapew-

ne do Rejtana, 1855, Dom J. Matejki (nr inw. IX/723, o³ówek, papier, 19,5x20,5 cm; ze zbiorów 
J. Matejki);

 210/2 autorskie studium postaci le¿¹cego mê¿czyzny ze wzniesionymi rêkami, zapewne postaæ Rejtana, 
w szkicowniku z lat 1861-1862, Dom J. Matejki (nr inw. IX/4817/29, o³ówek, papier, 14x9,5 cm);

 210/3 autorskie studium dwóch postaci: jedna w kontuszu, druga w peruce i fraku osiemnastowiecznym, za-
pewne do Rejtana, w szkicowniku z lat 1861-1862, Dom J. Matejki (nr inw. IX/4817/31, o³ówek, papier, 
14x9,5 cm);

 210/4 autorski szkic rysunkowy ca³oœci kompozycji, 1864, obecne miejsce przechowywania nieznane (o³ówek, 
papier, 22,4x37,3 cm; do 1939 w³asnoœæ Stanis³awa Niesio³owskiego w Warszawie; Warszawa 1938, 
nr 136; Treter 1939, il. 163; neg. w MNW);

 210/5 autorski szkic olejny ca³oœci kompozycji, 1864, spalony we wrzeœniu 1939 (karton naklejony na p³., 
66x105,5 cm; od 1881 w³asnoœæ Miko³aja Zyblikiewicza w Krakowie – zob. Tarnowski 1897, s. 507, 
do 1939 w³asnoœæ Edwarda Natansona w Warszawie – zob. Warszawa 1938, nr 137; Sroczyñska i in. 
1993, nr 111);

 210/6 autorski szkic koncepcyjny prawej czêœci kompozycji – grupa magnatów i Rejtan, zwrot postaci g³ow¹ 
w lewo, 1864-1865, MNW (nr inw. Rys. Pol. 8155, o³ówek, papier, 10,3x12,9 cm; ze spuœcizny Jadwigi 
Mrozowskiej-Toeplitz; Warszawa 1998, nr 82a);

 210/7 autorski szkic koncepcyjny z postaci¹ Rejtana poœrodku i grupami pos³ów po obu stronach, 1864-1865, 
MNW (nr inw. 8157, o³ówek, papier, 10x12,8; Warszawa 1998, nr 82c);

 210/8 autorski szkic postaci i popiersia Rejtana, zwrot postaci g³ow¹ w lewo, 1864-1865, MNW (nr inw. 
Rys. Pol. 14324, o³ówek, papier, 13,1x10,5 cm; Warszawa 1998, nr 83);

 210/9 autorski szkic pó³postaci i popiersia Rejtana ze wzniesion¹ rêk¹, zwrot postaci g³ow¹ w prawo, 1864-
-1866, obecne miejsce przechowywania nieznane (o³ówek, papier, brak danych o wymiarach; 
do 1939 w³asnoœæ Tomasza Baranieckiego w Warszawie; Warszawa 1938, nr 138; Treter 1939, il. 166, 
neg. w MNW);
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 210/10 autorski szkic postaci w lo¿y Repnina, 1865-1866, MNW (nr inw. Rys. Pol. 11916, o³ówek, papier, 
8,6x16,1 cm);

 210/11 autorski szkic postaci Rejtana z szabl¹, 1866, Dom J. Matejki (nr inw. IX/757, o³ówek, papier, 
16x28,5 cm; Kucza³a 1981, nr 10);

 210/12 autorski szkic popiersia Rejtana i dwóch postaci z grupy Poniñskiego, powtórzonych dwukrotnie, MNW 
(nr inw. 4250, o³ówek, papier, 37,2x23,5 cm; do 1947 w³asnoœæ Zofii Potockiej);

 210/13 autorski szkic postaci Rejtana (w piêciu wariantach) i grupy magnatów, obecne miejsce przechowywania 
nieznane (o³ówek, papier, 22,8x31,9 cm; do 1938 w³asnoœæ Józefa Jachny z Grudzi¹dza; Warszawa 1938, 
nr 139);

 210/14 autorski szkic postaci Franciszka Salezego Potockiego, MNW (nr inw. Rys. Pol 8156, o³ówek, papier, 
12,5x8,4 cm; ze spuœcizny Jadwigi Mrozowskiej-Toeplitz; Warszawa 1998, nr 82b);

 210/15 autorski szkic postaci Poniñskiego, MNW (nr inw. Rys. Pol. 3762, o³ówek, papier, 12,6x8,8 cm);
 210/16 autorski szkic grupy postaci ze œrodkowej czêœci kompozycji, obecne miejsce przechowywania niezna-

ne (o³ówek, papier, 19,6x28 cm; do 1938 w³asnoœæ Kazimierza Baudy w Warszawie; Warszawa 1938, 
nr 140);

 210/17 kopia kuta w blasze srebrnej Józefa Hakowskiego, 1894, Dom J. Matejki (nr inw. IX/3630, 80x133 cm);
 210/18 kopia olejna Georga Fischhofa, sygn. i dat. 1896, w³asnoœæ prywatna w Australii (p³., szer. ponad 

500 cm; zmieniona – w czêœci œrodkowej kompozycji dodana scena podpisywania przy stole traktatu 
rozbiorowego; fot. w dokumentacji w Domu J. Matejki);

 210/19 kopia olejna, zapewne z koñca XIX w., p³., 175x122 cm, niskiej klasy, depozyt prywatny z £odzi w Domu 
J. Matejki 1980-1996; 

 210/20 rotograwiura wydana przez Victora Angerera w Wiedniu 1906, Dom J. Matejki (nr inw. IX/86).

Identyfikacja postaci wed³ug Gorzkowskiego (1898/1993, s. 41), powtórzona przez Witkie-
wicza (1912, po s. 40), wykorzystywana w póŸniejszych publikacjach o obrazach Matejki: 
 1. Tadeusz Rejtan (1742-1780), pose³ nowogródzki na sejm 1773 – na piersi szkaplerz 

z mariogramem (pozowa³ budowniczy Szymon Darowski)
 2. Franciszek Ksawery Branicki (ok. 1730-1819), genera³ artylerii litewskiej 1764, hetman 

polny koronny 1773, hetman wielki koronny 1774, w sejmie 1773 nie uczestniczy³, póŸ-
niejszy targowiczanin

 3. Œwiatope³k Antoni Stanis³aw Czetwertyñski (1748-1794), kasztelan przemyski, poplecznik 
ambasady rosyjskiej, dzia³aj¹cy na rzecz zatwierdzenia przez sejm 1773 traktatu rozbioro-
wego, targowiczanin,  powieszony za zdradê 1794 

 4. Adam Poniñski (1732-1798), marsza³ek sejmu 1773, zausznik Rosji, podskarbi wielki ko-
ronny, jeden z najbardziej przekupnych polityków okresu rozbiorów, 1789 pozbawiony 
urzêdu podskarbiego i skazany przez s¹d sejmowy na banicjê – na czarnej wstêdze na szyi 
krzy¿ Zakonu Kawalerów Maltañskich, którego Wielkim Przeorem by³ Poniñski od 1774 
(pozowa³ ksi¹dz Eugeniusz Stachowski) 

 5. Ignacy Józef Massalski (1729-1794), biskup wileñski, targowiczanin, uczestnik sejmu 1793,  
powieszony za zdradê 1794 

 6. Stanis³aw Szczêsny Potocki (1751-1805), genera³ artylerii koronnej, marsza³ek konfedera-
cji targowickiej, skazany zaocznie na karê œmierci 1794 – na karcie papieru czêœciowo 
czytelny tekst: ...le Votre Majeste... i nazwiska Stanislas Felix Potocki ... Maréchal de la Cou-
ronne ... Stanislas... Fran... Branicki... Czetwertyñski... (pozowa³ przysz³y szwagier Matejki, 
Stanis³aw Giebu³towski, lub aktor Wincenty Rapacki) 

 7. Samuel Korsak (1745-1794), pose³ nowogródzki na sejm 1773, uczestnik protestu Rejtana 
 8. Jacek Ma³achowski (1737-1821), w sejmie 1773 nie uczestniczy³; kanclerz wielki koronny, 

przeciwnik reform Sejmu Wielkiego, z³o¿y³ urz¹d kanclerza na znak protestu przeciwko 
uchwaleniu Konstytucji 3 maja, targowiczanin 

 9. Karol Stanis³aw Radziwi³³ zwany Panie Kochanku (1732-1790), wojewoda wileñski, uwa-
¿any za protektora Rejtana i Korsaka 
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 211 Stefan Batory pod Pskowem
nr inw. ZKW/1084
p³ótno, 322x545 cm
sygnowany u do³u poœrodku: + Jan Matej... rp 1872

Obraz zaczêty w lutym 1870, ukoñczony w czerwcu 1872 (Tarnowski 1897, s. 508, Gorzkowski 
1898/1993, s. 56, i Witkiewicz 1912, s. 273, podaj¹ b³êdn¹ datê ukoñczenia obrazu – 1871 lub 
maj 1871).

Scena ³¹cz¹ca wydarzenia z historii wojen o Inflanty, prowadzonych przez Stefana Batore-
go z Moskw¹ w latach 1579-1581. Batory przyj¹³ poselstwa bojarów po zdobyciu miast-twierdz 
Po³ock (1579) i Wielkie £uki (1580) oraz poselstwo cara Iwana IV GroŸnego proponuj¹ce za-
warcie rozejmu po nieudanym oblê¿eniu Pskowa (1581). W rokowaniach uczestniczy³ repre-
zentuj¹cy Watykan jezuita Antonio Possevino. Wojny zakoñczy³ dziesiêcioletni rozejm zawarty 
w Jamie Zapolskim w 1582, który przywróci³ Rzeczypospolitej Inflanty i powstrzyma³ ekspansjê 
Moskwy w regionie nadba³tyckim.

Matejko móg³ znaæ Commentatorium de bello Moscovitico Reinholda Heidensteina, wydane 
w przek³adzie polskim M. Gliszczyñskiego (Petersburg 1854-1858), o czym œwiadczyæ mog¹ 
m.in. wprowadzenie mniej znanych postaci historycznych, takich jak np. Miko³aj Bassorek, 

 10. Franciszek Salezy Potocki (zm. 1772), ojciec Stanis³awa Szczêsnego, wojewoda kijowski, 
uczestnik konfederacji radomskiej; przypisywano mu udzia³ w porwaniu i zamordowaniu 
Gertrudy Komorowskiej, któr¹ Stanis³aw Szczêsny wbrew woli rodziny potajemnie poœlu-
bi³ (pozowa³ potomek Franciszka Salezego, Konstanty Potocki z Peczary) 

 11. Micha³ Jerzy Poniatowski (1736-1794),  biskup p³ocki 1773, arcybiskup gnieŸnieñski  1784, 
prymas 1785 – pokazuje Franciszkowi Salezemu Potockiemu miniaturê z portretem Ger-
trudy Komorowskiej 

 12. Micha³ Fryderyk Czartoryski (1696-1775), wuj Stanis³awa Augusta, uwa¿any przez Rosjê 
za protektora Rejtana i Korsaka 

 13. Stanis³aw August (1732-1798), król polski 1764-1795
 14. Hugo Ko³³¹taj (1750-1812), jeden z autorów reform Sejmu Wielkiego 
 15. Miko³aj Repnin (1734-1801), ambasador rosyjski w Warszawie 1764-1769 
 16. El¿bieta Grabowska (1748 lub 1749-1810), faworyta Stanis³awa Augusta (pozowa³a ¿ona 

malarza, Teodora Matejkowa) 
 17. Izabela z Czartoryskich Lubomirska (1736-1816), kuzynka Stanis³awa Augusta
 18. m³odzieniec ze wzniesion¹ szabl¹ i w konfederatce z trójkolorow¹ kokard¹, symbolizuj¹cy 

rewolucjê i zemstê ludu na zdrajcach narodu.

Historia: 1867 zakupiony przez cesarza Franciszka Józefa I 
po Wystawie Powszechnej w Pary¿u, w³¹czony do zbiorów 
cesarskich (Belweder, póŸniej Hofmuseum); 1921 
zakupiony w Wiedniu przez rz¹d polski do Zbiorów 
Pañstwowych RP (nr inw. 903); 1931 ZK, Galeria Owalna 
(zwana do 1939 Sal¹ Rejtana); 5 wrzeœnia 1939 
ewakuowany z ZK, przewieziony do rezydencji 
Radziwi³³ów w O³yce; zarekwirowany przez Niemców, 
przewieziony do Lwowa; w sierpniu 1944 przewieziony 
(razem z Batorym pod Pskowem) do Wiœnicza, nastêpnie 
do Hain (Przesieka) na Dolnym Œl¹sku; tam w lipcu 1945 
odnaleziony przez S. Lorentza, 6 sierpnia 1945 
rewindykowany z Jeleniej Góry, w³¹czony do zbiorów 
MNW (nr inw. 158907), przewieziony do pracowni 

konserwacji w Zachêcie; 1984 przekazany na w³asnoœæ ZK, 
od 1984 eksponowany w Pokoju Królewiczowskim III.

Literatura: Siemieñski 1866, s. 1; Tarnowski 1897, 
s. 93-114; Gorzkowski 1898/1993, s. 34, 40-46; Witkiewicz 
1912, s. 22, 32-33, 65, 78, 97, 106, 120, 128, 130, 168, 
182, 184, 212, 234, 236-238, 242, 244, 264, 266; Urbañski 
1926, s. 18; Galeria sztuki polskiej 1932, nr 161; Brokl 
1936, s. 58; Warszawa 1938a, nr 14; Treter 1939, 
s. 243-257, 610; Gintel 1966, s. 197-214; Sroczyñska i in. 
1993, nr 110 (Z. A. Nowak; tam Ÿród³a, literatura, 
wystawy); Micke-Broniarek 1993, s. 21-22 i nr 31; 
Serafiñska-Domañska 1998/2000, s. 115-118; Majewski 
2005, s. 52.
 H.M.

Matejko



 

Miko³aj Urowiecki, Miko³aj Dorohostajski, oraz pojawiaj¹ce siê w objaœnieniach Gorzkowskie-
go i innych formy nazwisk dostojników rosyjskich zaczerpniête ze wspomnianego t³umaczenia 
(np. Ilecki zamiast Jelecki).

Szkice i powtórzenia:
 211/1 autorski szkic koncepcyjny ca³oœci kompozycji, Dom J. Matejki (nr inw. IX/795, o³ówek, papier, 13,3x32 

cm; ze zbiorów J. Matejki; Starzyñski i in. 1957, nr 98);  okreœlany w dokumentacji Domu J. Matejki jako 
jeden z pierwszych, ok. 1869;

 211/2 autorski szkic koncepcyjny ca³oœci kompozycji, ok. 1869, Dom J. Matejki (nr inw. IX/792, o³ówek, papier, 
14x18 cm; ze zbiorów J. Matejki);

 211/3 autorski szkic ca³oœci kompozycji, ok. 1869, Dom J. Matejki (nr inw. IX/796, o³ówek, papier, 11x19 cm; 
ze zbiorów J. Matejki);

 211/4 autorskie szkice postaci, m.in. grupy w³adyki Cypriana i Naszczokina, postaci Batorego, ok. 1869, Dom 
J. Matejki (nr inw. IX/788, o³ówek, papier, 12,2x19 cm; Starzyñski i in. 1957, nr 100);

 211/5 autorski szkic grupy siedz¹cych postaci ze stoj¹cym Zamoyskim po lewej, ok. 1869, Dom J. Matejki 
(nr inw. IX/791, o³ówek, papier, 8,7x18 cm; ze zbiorów J. Matejki; Starzyñski i in. 1957, nr 101);

 211/6 autorski szkic postaci kniazia Oboleñskiego-£ykowa i ch³opca, ok. 1869, Dom J. Matejki (nr inw. IX/793, 
o³ówek, papier, 17,6x8 cm; ze zbiorów J. Matejki);

 211/7 autorski szkic kilku postaci, m.in. kniazia Oboleñskiego-£ykowa, ok. 1869, Dom J. Matejki (nr inw. IX/789, 
o³ówek, papier, 12,2x16 cm; ze zbiorów J. Matejki);

 211/8 autorski szkic fragmentu z popiersiem Batorego i postaci s¹siednich, ok. 1869, Dom J. Matejki (nr inw. 
IX/790, o³ówek, papier, 11x19 cm; ze zbiorów J. Matejki); 

 211/9 autorski szkic fragmentu kompozycji z Batorym widocznym w popiersiu na tle tarczy i drzewca kopii, 
ok. 1869, Dom J. Matejki (nr inw. IX/794, o³ówek, papier, 15,5x30 cm; ze zbiorów J. Matejki);

 211/10 autorskie studium okr¹g³ej tarczy i drzewca kopii, ok. 1869, Dom J. Matejki (nr inw. IX/797; o³ówek, 
papier, 28,5x17,7 cm; ze zbiorów J. Matejki);

 211/11 autorski szkic olejny ca³oœci kompozycji, sygn. i dat. 1869, MNP (nr inw. Mp 56; papier naklejony na p³., 
61,5x98,5 cm; znajdowa³ siê w posiadaniu rodziny Matejki, zob. Tarnowski 1897, s. 508; Sroczyñska i in. 
1993, nr 136; Suchocka 2005, nr 793);

 211/12 autorski szkic rysunkowy ca³oœci kompozycji, 1870, obecne miejsce przechowywania nieustalone (brak 
informacji o wymiarach; przed 1939 w³asnoœæ Adama Borzêckiego w Warszawie; Warszawa 1938, 
nr 151; Treter 1939, il. 191);

 211/13 autorski szkic rysunkowy ca³oœci kompozycji, 1870/1871, obecne miejsce przechowywania nieustalone 
(brak informacji o wymiarach; przed 1939 w³asnoœæ Kazimierza i Marii Byszewskich w Warszawie; Treter 
1939, il. 192);

 211/14 autorskie olejne studium zbroi Batorego, rozpoczête w Wiedniu 1870, ukoñczone w Krakowie 1871, 
Dom J. Matejki (nr inw. IX/16, p³, 90x74 cm; Sroczyñska i in. 1993, nr 137);

 211/15 autorskie studium dwóch postaci, jedna prawdopodobnie Naszczokin, przed 1871, Dom J. Matejki 
(nr inw. IX/4821, o³ówek, papier, 18x12 cm; w³asnoœæ Anny Ambro¿ewicz z Zakopanego, 1957 jej dar 
dla Rozalii Krawczykowej, 1977 zakup od Macieja Krawczyka z Chrzanowa);

 211/16 autorski szkic ca³oœci kompozycji, z postaci¹ Possewina po lewej, 1874, MNW (nr inw. Rys. Pol. 5823/10, 
w albumie na odwrocie karty 8; do 1958 w³asnoœæ Marii D¹browskiej);

 211/17 kopia w ma³ym formacie z podrobion¹ sygnatur¹, obecne miejsce przechowywania nieznane (1943 
w pracowni konserwatorskiej Bohdana Marconiego w Warszawie; Sroczyñska i in. 1993, s. 117).
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Identyfikacja postaci wed³ug wskazówek Matejki (druk „Objaœnienie do obrazu Jana Ma-
tejki Batory pod Pskowem”, wydany zapewne w Poznaniu, z adnotacj¹ „pod³ug oryginalnego 
drzeworytu Mistrza z roku 1872”), powtórzona przez M. Gorzkowskiego (1898/1993, s. 56) 
i S. Witkiewicza (1912, il. po s. 72), i w póŸniejszych publikacjach o obrazie: 
 1. Stefan Batory (1533-1586), ksi¹¿ê siedmiogrodzki, od 1576 król Polski; na napierœniku 

scena Ukrzy¿owania, nad królem tarcza z herbem Batorych, powy¿ej chor¹giew z or³em 
z monogramem króla „S” pod koron¹ (pozowa³ Teodor Tuhanowicz, Ormianin z Podola)

 2. Jan Zamoyski (1542-1605), kanclerz (w prawej d³oni pieczêæ koronna) i hetman wielki 
koronny, uczestnik wypraw moskiewskich

 3. Konstanty Wasyl (Bazyli) Ostrogski (1526-1608), wojewoda kijowski, uczestnik kampanii 
po³ockiej 1578-1579

 4. Miko³aj Sieniawski (ok. 1520-1584), kasztelan kamieniecki, hetman polny koronny, uczest-
nik wojen z Moskw¹ 

 5. Filon Kmita Czarnobylski (ok. 1530-1587), wojewoda smoleñski, mianowany przez Bato-
rego komendantem twierdzy Wielkie £uki po jej zdobyciu w 1580 

 6. Reinhold Heidenstein (1553-1620), pochodz¹cy z Prus Królewskich historyk, sekretarz 
królewski, autor Commentatorium de bello Moscovitico, Kraków 1584 (pozowa³ Jerzy Mo-
szyñski) 

 7. Jan Zborowski (1538-1603), kasztelan gnieŸnieñski, hetman nadworny koronny 1572, 
dowódca wojsk koronnych w wojnie z Gdañskiem 1577 

 8. Jan Dymitr Solikowski (1539-1603), dyplomata w s³u¿bie Zygmunta Augusta i Stefana 
Batorego, uczestnik odbudowy struktur koœcielnych w Inflantach po wojnach Batorego 
z Moskw¹, arcybiskup lwowski 1583, pisarz 

 9. Stefan Lazar (£azarz), dowódca piechoty w wyprawie Zamoyskiego na Witebsk 1579
 10. Ernest Weyher (1517?-1598), pu³kownik królewski, starosta pucki, inicjator rozbudowy 

floty i portu w Pucku
 11. Miko³aj Urowiecki, rotmistrz, uczestnik wypraw na Po³ock i Psków, podstaroœci krakowski
 12. Kasper Wieloch, ¿o³nierz piechoty wybranieckiej, uczestnik zdobycia twierdzy Wielkie 

£uki, za co nobilitowany, przyj¹³ nazwisko Wielko³ucki, przez Zamoyskich przyjêty do 
herbu Jelita

 13. Zygmunt Ro¿en (1531-1582), rotmistrz jazdy, uczestnik wojny z Moskw¹, starosta dorpacki 
 14. Jan Bornemissa (zm. 1594), Wêgier przyby³y z Batorym do Polski, kapitan artylerii w woj-

sku Batorego
 15. Micha³ Haraburda (zm. 1586), podkomendny Filona Kmity w wyprawie moskiewskiej, 

sekretarz strony polskiej w Jamie Zapolskim, dyplomata, kasztelan miñski 1584  
 16. W³adys³aw i Gabriel Bekieszowie, synowie Gáspára Bekiesza (zm. 1579), wêgierskiego 

arystokraty osiad³ego w Polsce, uczestnika walk o Po³ock 1579; po jego œmierci Batory 
roztoczy³ opiekê nad jego synami; Gabriel zosta³ dowódc¹ jazdy wêgierskiej, poleg³ pod 
Pskowem

 17. Miko³aj Radziwi³³ zwany Rudym (1512-1584), wojewoda wileñski, kanclerz wielki litewski 
1566, hetman wielki litewski 1553-1566 i 1576-1584

 18. Janusz Zbaraski (zm. 1608), wojewoda brac³awski, g³ówny parlamentarzysta polski w ro-
kowaniach w Jamie Zapolskim (pozowa³ Michalczewski) 

 19. Miko³aj Dorohostajski, wojewoda po³ocki 
 20. Antonio Possevino (1534-1611), jezuita, nuncjusz papieski, wys³annik papie¿a Grzegorza XIII, 

negocjowa³ dla Moskwy warunki rozejmu z Polsk¹ (pozowa³ ksi¹dz Borzeski) 
 21. Cyprian, w³adyka po³ocki, przeciwnik poddania Polakom Po³ocka w 1579 – przed nim na 

ziemi zwieñczona krzy¿em prawos³awnym chor¹giew z wizerunkiem Chrystusa i z czêœcio-
wo widocznym napisem cyrylic¹ (pozowa³ malarz Feliks Szynalewski) 

Matejko



 

 22. Iwan Naszczokin, dworzanin cara Iwana IV, 1580 wys³any do Polski z misj¹ zapobie¿enia 
drugiej wyprawie Batorego przeciwko Moskwie (pozowa³ Giersza) 

 23. kniaŸ Dymitr Paw³owicz Jelecki, g³ówny parlamentarzysta moskiewski w pertraktacjach 
w Jamie Zapolskim – na dokumencie data rozejmu 1582

 24. Miko³aj Bassorek, sekretarz poselstwa moskiewskiego
 25. Fiodor Oboleñski-£ykow, dowódca twierdzy Wielkie £uki
 26. Roman Wasilewicz O³fierow, pose³ moskiewski na rokowania w Jamie Zapolskim
 27. Stanis³aw ¯ó³kiewski (1547 lub 1550-1620), w wojnach 1579-1582 rotmistrz chor¹gwi 

husarskiej, póŸniejszy hetman i kanclerz wielki koronny, uczestnik wojny z Moskw¹ 1610 
– przedstawiony w zbroi husarskiej (pozowa³ Stanis³aw Tarnowski, historyk, biograf 
Matejki)

 28. Baltazar Batory, bratanek króla Stefana, dowódca jazdy wêgierskiej, uczestnik wypraw 
przeciwko Moskwie; król chcia³ nadaæ mu tytu³ ksiêcia inflanckiego, a w przysz³oœci uczy-
niæ go swoim nastêpc¹ na polskim tronie

 29. Jan Oryszowski (ok. 1535-1605), rotmistrz królewski, porucznik kozaków rejestrowych, 
uczestnicz¹cych w wyprawach Batorego przeciwko Moskwie 

 30. karze³ trzymaj¹cy tarczê z czarnym dwug³owym or³em (pozowa³ Józef W¹tróbka, s³u¿¹cy 
ksiêcia Stanis³awa Jab³onowskiego). 

Historia: 1874 wystawiony w Pary¿u; 1876 zakupiony, 
zapewne za poœrednictwem malarza Józefa Kossowicza, 
przez Benedykta Tyszkiewicza, pozostawa³ w Pary¿u; 
nastêpnie przeniesiony do maj¹tku Czerwony Dwór na 
KowieñszczyŸnie; 1918 przewieziony do Warszawy, 
depozyt Tyszkiewicza w TZSP (nr D/201); 1931 zakupiony 
do Pañstwowych Zbiorów Sztuki  (nr inw. 4282); 1933 ZK, 
Przedpokój Sali Wielkiej (nazywany do 1939 Sal¹ 
Batorego); 5 wrzeœnia 1939 ewakuowany z ZK, wywieziony 
do rezydencji Radziwi³³ów w O³yce; zarekwirowany przez 
Niemców, przewieziony do Lwowa; w sierpniu 1944 
przewieziony (razem z Rejtanem) do Wiœnicza, nastêpnie 
do Hain (Przesieka) na Dolnym Œl¹sku; tam w lipcu 1945 
odnaleziony przez S. Lorentza, 6 sierpnia 1945 
rewindykowany z Jeleniej Góry, w³¹czony do zbiorów 

MNW (nr inw. 158906), przewieziony do pracowni 
konserwacji w Zachêcie; 1984 przekazany na w³asnoœæ ZK, 
od 1991 eksponowany w Pokoju Królewiczowskim II.

Literatura: Tarnowski 1897, s. 148-155, 473, 493, 508; 
Gorzkowski 1898/1993, s. 53-58; Witkiewicz 1912, s. 97, 
127, 142, 258-260, 266; Urbañski 1926, s. 18; Galeria sztuki 
polskiej 1932, nr 162; Brokl 1936, s. 17 (podana data 
nabycia 1933); Warszawa 1938a, nr 19 (b³êdna data 
w sygnaturze: 1867); Treter 1939, s. 272-295; Gintel 1966, 
s. 234, 251-259, 282, 285-286, 288, 448-449; Sroczyñska 
i in. 1993, nr 135 (Z. A. Nowak; tam Ÿród³a, literatura, 
wystawy); Micke-Broniarek 1993, s. 27-28 i nr 38; Ajewski 
1997, s. 108; Serafiñska-Domañska 1998/2000, s. 115-118; 
Majewski 2005, s. 52.
 H.M.

 212 Konstytucja 3 maja 1791
nr inw. ZKW/1105
p³ótno, 247x446 cm
sygnowany u do³u po prawej: Jan Matejko rP 1891

Obraz rozpoczêty w po³owie stycznia, ukoñczony w paŸdzierniku 1891 dla uczczenia setnej 
rocznicy uchwalenia Konstytucji. 

Konstytucja 3 maja uchwalona w wyniku prac Sejmu Czteroletniego, zwanego równie¿ 
Wielkim (1788-1792), z inicjatywy czêœci pos³ów i senatorów, którzy przy poparciu króla przy-
gotowali ustawê reformuj¹c¹ ustrój Rzeczypospolitej w duchu umiarkowanych hase³ Oœwiece-
nia, poprzez wprowadzenie dziedzicznoœci tronu i podzia³u w³adzy na ustawodawcz¹ (dwu-
izbowy sejm), wykonawcz¹ (rz¹d odpowiedzialny przed parlamentem) i s¹downicz¹. Planowa-
no tak¿e reformê wojska, zapewnienie pe³ni praw obywatelskich mieszczanom, a ch³opom 
opiekê prawa. Przeciwnicy Konstytucji z inspiracji Rosji zawi¹zali konfederacjê targowick¹, 
a wojska rosyjskie w 1792 wkroczy³y na ziemie Rzeczypospolitej. Kilkumiesiêczne walki 
w obronie Konstytucji za³ama³y siê po przyst¹pieniu króla do Targowicy. 

Matejko



 

Scena przedstawia zdarzenia, które rozgrywa³y siê 3 maja 1791 podczas sesji w Sali Sena-
torskiej w Zamku Królewskim (protest J. Suchorzewskiego, zaprzysiê¿enie Konstytucji) i póŸniej, 
podczas przejœcia uczestników sesji sejmowej do kolegiaty œw. Jana, gdzie powtórzono akt 
przysiêgi. Poprzez zmianê miejsca i symultaniczne ukazanie kolejnych epizodów Matejko zo-
brazowa³ „ca³oœæ faktu”, „po³¹czenie epoki i chwili” wedle okreœleñ S. Tarnowskiego (Krawczyk 
1990, s. 168-169). Wprowadzenie postaci niezwi¹zanych wprost z wydarzeniami dnia uchwa-
lenia Konstytucji (np. ch³op, Pawe³ Brzostowski, Antoni Tyzenhauz, Klemens Hofbauer, ¯yd) 
jest komentarzem malarza do podnoszonych w Konstytucji 3 maja spraw: ch³opskiej, miesz-
czañskiej i ¿ydowskiej (Krawczyk 1990, s. 176 i n.). Osoby Tadeusza Koœciuszki, ksiêcia Józefa 
Poniatowskiego, Stanis³awa Mokronowskiego, Jana Kiliñskiego odnosz¹ siê do historycznych 
nastêpstw Konstytucji, czyli do wojny 1792 i insurekcji 1794.

Wœród wielkoformatowych p³ócien Matejki Konstytucja jest jednym z „najt³umniejszych” 
obrazów. Identyfikacjê osób utrudnia fakt, ¿e malarz nie pozostawi³ objaœnieñ dotycz¹cych 
przedstawionych postaci. Mimo œwiadectwa M. Gorzkowskiego, zapewniaj¹cego, ¿e wiêkszoœæ 
postaci by³a malowana na podstawie osiemnastowiecznych portretów malarskich i graficz-
nych, w wielu przypadkach (np. Dekert, Ko³³¹taj, Ignacy Potocki, Branicki, Czartoryski, Ja-
b³onowski, Kublicki, Józef Poniatowski) podobieñstwo fizjonomiczne do wizerunków prezen-
towanych osobistoœci jest niewielkie. W odniesieniu do postaci mniej znanych, których 
portrety zachowa³y siê w pojedynczych przyk³adach lub wcale (np. P. Kiciñski, S. Badeni, 
M. Zabie³³o, K. J. Konopka), identyfikacja taka nie jest w ogóle mo¿liwa. Gorzkowski wymie-
nia nazwiska trzydziestu dziewiêciu postaci historycznych; chaotyczne wskazówki co do ich 
umiejscowienia na obrazie nie pozwalaj¹ niektórych z nich odszukaæ (podajemy informacje 
o wszystkich wymienionych postaciach, zaznaczaj¹c te, których nie uda³o siê dok³adnie zlo-
kalizowaæ). Gorzkowski wspomina równie¿, ¿e on sam i jego córka pozowali do obrazu, nie 
precyzuje jednak, do których – zapewne chodzi o postaci przed wejœciem do kolegiaty (Gorz-
kowski 1898/1993, s. 414).

Szkice i powtórzenia:
 212/1 autorskie studium postaci oficera, 1887-1888, MNW (nr inw. 1384 M.N., o³ówek, papier, 22,3x8-8,8 cm);
 212/2 autorski nieokreœlony szkic z 1890, znany ze wzmianki S. Tarnowskiego (1897, s. 515);
 212/3 autorskie studium trzech postaci, ok. 1890, Dom J. Matejki (nr inw. IX/976, o³ówek, papier, 21,5x13,2 cm; 

ze zbiorów J. Matejki; Kucza³a 1981, nr 76); 
 212/4 autorskie studium trzech postaci, ok. 1890, Dom J. Matejki (nr inw. IX/978, o³ówek, papier, 21,5x13,7 cm; 

ze zbiorów J. Matejki);
 212/5 autorskie studium czterech g³ów, m.in. Ko³³¹taja i Koœciuszki, 1890, Dom J. Matejki (nr inw. IX/977, 

o³ówek, papier, 21,5x14,5 cm; ze zbiorów J. Matejki; Kucza³a 1981, nr 77);
 212/6 autorski rysunek dwustronny ze studiami postaci, ok. 1890, Dom J. Matejki (nr inw. IX/979, o³ówek, 

papier, 26,5x36 cm; ze zbiorów J. Matejki; awers – studium siedmiu postaci, m.in. dobosza, rojalisty, 
osób z grupy umieszczonej u do³u po lewej stronie obrazu; Starzyñski i in. 1957, nr 119; rewers – m.in. 
studium postaci Branickiego i Ko³³¹taja);

 212/7 autorski rysunek z postaci¹ mê¿czyzny trzymaj¹cego baldachim i Dekertem, ok. 1890, Dom J. Matejki 
(nr inw. IX/978, o³ówek, papier 21,5x13,7 cm; Kucza³a 1981, nr 78);

 212/8 autorskie studium bruku, ok. 1891, MNW (nr inw. Rys. Pol. 3887, o³ówek, papier, 8,5x11,5 cm);
 212/9 autorski szkic przygotowawczy, na odwrocie napis: w stoletni¹ rocznicê Konstytucji 3 Maja -/ w Krakowie 

2/5 1891 rp. Jan Matejko, MNW (nr inw. MP 4358, deska, 52x72 cm; Sroczyñska i in. 1993, nr 282); 
kompozycja bliska wersji zrealizowanej;

 212/10 akwaforta Feliksa Stanis³awa Jasiñskiego i Felixa Vallottona, wyd. 1892 w Krakowie.
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 1. Jan Dekert (1738-1790), prezydent Starej Warszawy, cz³onek delegacji miejskiej wspó³pra-
cuj¹cej z Sejmem Wielkim, organizator zjazdu miast i „czarnej procesji” 1789

 2. Jan Kiliñski (1760-1819), majster szewski i radny Starej Warszawy, przywódca ludu war-
szawskiego w walkach w kwietniu 1794

 3. Ró¿a z Martynkowskich, ¿ona Jana Dekerta (wg Gorzkowskiego), identyfikowana równie¿ 
jako Dorota ksiê¿na kurlandzka (Rostworowski 1990, s. 469; Sroczyñska i in. 1993, s. 254)

 4. El¿bieta z Szyd³owskich Grabowska (1748-1810), morganatyczna ¿ona Stanis³awa Augusta 
 5. Marianna Dekertówna, córka Jana i Ró¿y z Martynkowskich 
 6. Stanis³aw August (1732-1798), król polski 1764-1796
 7. Œwiatope³k Antoni Czetwertyñski (1748-1794), kasztelan przemyski, zausznik ambasady 

rosyjskiej, przeciwnik Konstytucji i targowiczanin; powieszony w czasie insurekcji 1794
 8. Antoni Z³otnicki, pose³ podolski, wspó³pracownik Stanis³awa Szczêsnego Potockiego, 

targowiczanin 
 9. Franciszek Ksawery Branicki (ok. 1730-1819), hetman wielki koronny, przeciwnik Konsty-

tucji, wspó³twórca konfederacji targowickiej, w 1794 zaocznie skazany na karê œmierci 
– przedstawiony w mundurze podobnym do munduru rosyjskiego

 10. Klemens Maria Hofbauer (Dworzak; 1751-1820), redemptorysta, czynny w Warszawie 
1787-1808, pierwszy rektor koœcio³a œw. Benona, duszpasterz ubogiej ludnoœci Warszawy, 
kanonizowany 1904 

 11. Feliks Pawe³ Turski (1729-1800), biskup krakowski, odbiera³ od króla zaprzysiê¿enie Kon-
stytucji 3 maja w Sali Senatorskiej w Zamku – przedstawiony z Bibli¹ w rêkach 

 12. Scipione Piattoli (1749-1809), pedagog, pijar, uczestnik prac nad Konstytucj¹ 3 maja
 13. Ignacy Potocki (1750-1809), marsza³ek wielki litewski, przywódca stronnictwa patriotycz-

nego w Sejmie Wielkim, wspó³twórca Konstytucji; cz³onek w³adz powstañczych 1794 
 14. Tadeusz Matuszewicz (ok. 1765-1819), pose³ brzeski litewski, publicysta, uczestnik prac 

nad Konstytucj¹
 15. Hugo Ko³³¹taj (1750-1812), podkanclerzy koronny, filozof i reformator szkolnictwa, przy-

wódca obozu reform, redaktor tekstu Konstytucji
 16. Tadeusz Koœciuszko (1746-1817), genera³ wojsk koronnych, jeden z dowódców w wojnie 

1792, naczelnik powstania 1794 – przedstawiony z opatrunkiem na g³owie i z chor¹gwi¹ 
z herbem Rzeczypospolitej

 17. Adam Kazimierz Czartoryski (1734-1823), starosta generalny ziem podolskich, przywódca 
stronnictwa „Familii” i komendant Szko³y Rycerskiej 1764, pose³ na Sejm Wielki i jeden 
z autorów Konstytucji

 18. Antoni Barnaba Jab³onowski (1731-1799), kasztelan krakowski, cz³onek stronnictwa pa-
triotycznego, zwolennik Konstytucji, rzecznik sprawy mieszczañskiej (postaæ niezlokali-
zowana)

 19. Ignacy Wyssogota Zakrzewski (1745-1802), prezydent Starej Warszawy, pose³ Sejmu Wiel-
kiego, dzia³acz stronnictwa patriotycznego, cz³onek w³adz powstañczych 1794

 20. Suchorzewski, syn Jana (zob.: nr 32)
 21. Stanis³aw Badeni (zm. 1824), sekretarz królewski (lokalizacja niepewna)
 22. Stanis³aw Ma³achowski (1736-1809), referendarz koronny, marsza³ek Sejmu Wielkiego
 23. Kazimierz Nestor Sapieha (1754-1798), genera³ artylerii litewskiej, marsza³ek konfederacji 

litewskiej Sejmu Wielkiego
 24. Antoni Józef Lanckoroñski (1761-1830), komisarz Komisji Skarbu Koronnego 1788-1792, 

cz³onek Komisji Edukacji Narodowej 1791 (postaæ niezlokalizowana)
 25. Tymoteusz Gorzeñski (1743-1825), biskup smoleñski, uczestnik prac nad Konstytucj¹, 

wed³ug relacji historycznych zaintonowa³ Te Deum po uchwaleniu ustawy
 26. Pius Kiciñski (1752-1828), szef gabinetu Stanis³awa Augusta, pose³ liwski, uczestnik prac 

nad Konstytucj¹ 3 maja (lokalizacja niepewna)

Matejko



 

Historia: 3 maja 1891 nieskoñczony obraz wystawiony za 
zgod¹ Matejki w Sukiennicach; kwiecieñ 1892 dar Matejki 
dla narodu, z³o¿ony w Wydziale Krajowym we Lwowie, 
z ¿yczeniem, by po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci 
obraz by³ umieszczony w salach sejmowych w ZK; do lat 
20. XX w. w gmachu Sejmu Galicyjskiego we Lwowie; 
przed 1923 w Sukiennicach w Krakowie, nastêpnie 
w gmachu Sejmu RP w Warszawie (w ksiêdze inwentarzowej 
MNW zapis: „PZS – Sejm”); 1938 w gmachu „Zachêty” 
(TZSP) w Warszawie; we wrzeœniu 1939 ukryty tam¿e pod 
pod³og¹ strychu; 1945 przejêty przez MNW, w³¹czony do 
jego zbiorów (nr inw. 129617), 1961-1966, 1969-1971, 
1972-1984 depozyt w gmachu Sejmu; 1984 w³asnoœæ ZK, 
eksponowany w Pokoju Królewiczowskim III.

Literatura: Tarnowski 1897, s. 398-402, 515; Gorzkowski 
1898/1993, s. 413-418, 423-425; Witkiewicz 1912, s. 97, 
268-270; Treter 1939, 154, 167-168, 416, 427, 510, 555; 
Gintel 1966, s. 445-446; Krawczyk 1990, s. 166-200; 
Rostworowski 1990, s. 463-472; Sroczyñska i in. 1993, 
nr 281 (K. Sroczyñska i Z. A. Nowak; tam Ÿród³a, literatura 
i wystawy); Micke-Broniarek 1993, s. 48 i nr 101.

 H. M.

 27. Stanis³aw Staszic (1755-1826), uczony, dzia³acz i pisarz polityczny zwi¹zany z obozem 
reform, ideolog i rzecznik interesów mieszczañstwa

 28. Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841), pose³ inflancki z Litwy, pisarz, dzia³acz stronnic-
twa patriotycznego

 29. Micha³ Zabie³³o, pose³ inflancki, na sesji sejmowej wezwa³ króla do zaprzysiê¿enia 
Konstytucji

 30. Kazimierz Józef Konopka (1769-1805), sekretarz Ko³³¹taja, mieszczañski radyka³, jeden 
z inspiratorów samos¹dów (wieszania zdrajców) w Warszawie 1794

 31. Aleksander Linowski (ok. 1759-1820), pose³ krakowski na Sejm Wielki, wspó³pracownik 
Ko³³¹taja i króla w pracach nad tekstem Konstytucji

 32. Jan Suchorzewski (zm. 1809), wojski wschowski, pose³ na Sejm Wielki, bywalec am-
basady rosyjskiej i hazardzista, protestowa³ w Izbie Senatorskiej przeciwko zaprzysiê¿e-
niu Konstytucji, k³ad¹c siê na stopniach tronu i gro¿¹c œmierci¹ swemu kilkuletniemu 
synowi (zob.: nr 20) 

 33. Stanis³aw Kublicki (zm. 1809), pose³ inflancki, rzecznik sprawy mieszczañskiej i ch³op-
skiej

 34. Joachim Litawor Chreptowicz (1729-1812), po uchwaleniu Konstytucji minister spraw 
zagranicznych, kanclerz wielki litewski 1793 (postaæ niezlokalizowana)

 35. Pawe³ Ksawery Brzostowski (1739-1827), pionier reform w³oœciañskich w Polsce, wpro-
wadzi³ je w swoich dobrach 1769 (lokalizacja niepewna; wg Rostworowskiego, 1990, 
s. 468, jest to Józef Stêpkowski, pacyfikator ukraiñskich ch³opów)

 36. Antoni Tyzenhauz (1733-1785), podskarbi nadworny litewski, organizator przemys³u 
i oœwiaty na Litwie; postaæ nie¿yj¹cego w 1791 Tyzenhauza mia³a zapewne odnosiæ siê 
do programu reform ekonomicznych (lokalizacja niepewna) 

 37. Andrzej Zamoyski (1716-1792), kanclerz wielki koronny, reformator prawa
 38. ksi¹¿ê Józef Poniatowski (1763-1813), genera³ major, dowódca wojsk koronnych w 1792
 39. Stanis³aw Mokronowski (1761-1821), pose³ na Sejm Wielki, genera³, komendant po-

wstania 1794 na Litwie
 40. postaæ ch³opa interpretowana jako uosobienie biernej postawy w³oœcian wobec Kon-

stytucji, która nie znios³a poddañstwa ch³opów
 41. postaæ francuskiego rojalisty ubranego w czerñ – aluzja do upadku monarchii
 42-43. dwóch ¯ydów – gest wykonywany przez starszego z nich interpretowany jako wyraz 

akceptacji dla Konstytucji (Rostworowski 1990, s. 466-467) lub jako wyraz zadowolenia 
z niepomyœlnych jej nastêpstw (Krawczyk 1990, s. 187-188)

 44. duchowny prawos³awny – postaæ odnosz¹ca siê do utworzenia w Rzeczypospolitej, 
w czerwcu 1791, organizacji koœcio³a prawos³awnego niezale¿nej od rosyjskiej; 21 maja 
1792 wydano dokument Za³atwienie ¿¹dañ obywatelów polskich greko-nieunitów i dy-
sydentów.

Matejko



 

Nikolaus Christopher MATTHES
Nikolaus Christopher Matthes (Hamburg 1729 - ok. 1796, miejsce œmierci nieznane), malarz niemiecki; uczeñ 
Johanna Justina Preisslera w Norymberdze, czynny równie¿ w Hamburgu. Portrecista, rytownik, handlarz sztuki.

 213 Portret mê¿czyzny
nr inw. ZKW/1061
p³ótno, 80x63,5 cm
sygnowany na odwrocie: N. C. Matthes/ pinx. 1766

Mundur szefa regimentu kirasjerów armii 
pruskiej: czarny lub ciemnogranatowy z bia-
³ymi wy³ogami i z³otymi guzami, na prawym 
ramieniu epolet, pod kurtk¹ napierœnik stalo-
wy ze z³ocon¹ aplikacj¹ i czerwon¹ wypustk¹ 
przy wyciêciu szyi.

Historia: 1972 dar Haskiela Goldberga z Erfurtu, 
przechowywany w Bibliotece Królewskiej (nr ks. darów 
ZMK-1883); 1981 w ZK.

Literatura: niepublikowany. H.M.

Broder MATTHISEN
Broder Matthisen (Husum, Schleswig-Holstein, data ur. nieznana-1666 Husum), malarz i rytownik niemiecki; 
od 1651 malarz nadworny na dworze ksi¹¿êcym w Gottorp, od 1659 u elektora brandenburskiego Fryderyka 
Wilhelma; pracowa³ tak¿e na zlecenia dworu duñskiego.

 214 Portret Stefana Czarnieckiego
nr inw. ZKW/3411
p³ótno, 228x119 cm
sygnowany u do³u poœrodku: Broder Matthissen fecit/ Anno 1659
na bazie kolumny napis (du¿e fragmenty zniszczone): Stephanus Czarncza Czarniecki/ Terrarium 
Russiae Palatinus/ ...Suecorum Fatum E... Rakoci/ ... Fortuna Polon.../ ...Gloria Reg.../ ... Civit … 
nstituum ªtatis Suae. 55/ Anno 1659
u do³u po prawej dziewiêtnastowieczny napis: Czarnecky/ Pohlnischer General in dem Feld/ zuge 
gegen den Churfürsten Fried./ Wilhelm und die Schwed...

Stefan Czarniecki h. £odzia (1599-1665), wojewoda ruski 1657, hetman polny koronny 1665, uczestnik wojen 
z Kozakami, Tatarami i Moskw¹, wódz w okresie najazdu szwedzkiego 1655-1660.

Matthisen

ZKW/1061



 

Karmazynowa ferezja, szamerowana z³oto, lamowana ciemnym futrem, buty jasnoczerwone, 
z³ota bu³awa. Kotara w tle po lewej czerwona ze z³ot¹ frêdzl¹, po prawej zielonkawa ze z³oty-
mi chwastami; na stole nakrytym brunatnoczerwon¹ tkanin¹ czapka karmazynowa z otokiem 
z ciemnego futra; na ziemi po lewej ³uk i z³oty, wysadzany kamieniami, sajdak.

Matthisen

ZKW/3411



 

Portret namalowany w Danii, gdzie Czarniecki pod dowództwem elektora brandenburskie-
go Fryderyka Wilhelma od wrzeœnia 1658 do 28 paŸdziernika 1659 wspiera³ króla Danii 
w walce ze Szwedami na terenie Holsztynu (napis u do³u po prawej z b³êdn¹ informacj¹, ja-
koby Czarniecki walczy³ przeciwko Fryderykowi Wilhelmowi). W tym samym czasie (1658-1659) 
Matthisen przebywa³ w Gottorp i jest wysoce prawdopodobne, ¿e mia³ okazjê do spotkania 
z Czarnieckim, st¹d realistyczne ujêcie rysów twarzy i wierne – jak na malarza cudzoziemskie-
go – oddanie szczegó³ów polskiego stroju. Zdaniem W. Dreckiej (1953) w tle przedstawiona 
jest scena przeprawy prowadzonych przez Czarnieckiego wojsk brandenburskich przez cieœni-
nê Sund 14 grudnia 1658. Bu³awa, któr¹ trzyma w rêku portretowany, jest tu oznak¹ w³adzy 
regimentarskiej, gdy¿ godnoœæ hetmana otrzyma³ Czarniecki w 1665.

Inskrypcja na kolumnie b³êdnie podaje wiek portretowanego; w 1659 Czarniecki mia³ 59 
lub 60 lat.

Portret ZKW/3411 zapewne nie by³ znany w Polsce przed 1926. Drecka przypuszcza, ¿e 
Matthisen w koñcu 1659 zabra³ portret do Berlina, gdzie pozosta³ i trafi³ nastêpnie do berliñ-
skiego zamku.

Z wymienionych przez Dreck¹ wizerunków Czarnieckiego inspirowanych, jej zdaniem, 
portretem ZKW/3411 tylko postaæ hetmana w obrazie z d. zbiorów Potockich w Krzeszowicach, 
obecnie w MNW (nr inw. 129194, p³., 310x178 cm), ma zwi¹zek z ujêciem Matthisena (taki 
sam strój i podobna poza modela, inny gest lewej rêki i t³o; inne proporcje malowanej bardzo 
schematycznie postaci; zob. Warka 2006, il. na s. 6).

Powtórzenia:
 214/1 wersja zredukowana do ujêcia do kolan, sygn. BM, na bazie kolumny napis: Stephanus in Czarncza, 

Czarniecki terrarium Russiae Palatinus fecit Arhusius 1660, Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg 
(nr inw. A 6188, p³., 132x106 cm);

 214/2 kopia Aleksandra Lessera, ok. 1850, MNW (nr inw. MP 2238, p³., 72x49 cm; Drecka 1953, s. 67);
 214/3 kopia Constantina Cretiusa, 1862, MNP (nr inw. Mp 1159, p³., 217x120 cm); wykonana na zamówienie 

A. Raczyñskiego, opatrzona napisem: Hetman Stephan Czarnecki, geb: 1592, gest: 1665 (Copirt nach einem 
Original Bildnisse im Kgl: Schlosse zu Berlin), von Professor Cretius, 1862 (Poznañ 1981, nr 33);

 214/4 drzeworyt anonimowy, 1874, ze zmienionym pejza¿em w tle i bez postaci geniusza, nadruk: Pod³ug 
portretu znajduj¹cego siê w galeryi królewskiej w Berlinie (Kat. BN, t. 1, 1990, nr 817);

 214/5 kopia Janusza Podoskiego, 1937, MWP (nr inw. 652*, p³., 230x120 cm).

Matthisen

Historia: Königlische Schloss w Berlinie; 1926 zakup 
do Zbiorów Pañstwowych RP (nr inw. 1577); 30.05.1927 
przekazany Rz¹dowi Polskiemu w Berlinie w Urzêdzie 
Spraw Zagranicznych Rzeszy; przed 1930 w ZK, Pokój 
Oficerski; po 1945 zbiory MNW (nr inw. 131466), 
przechowywany w Nieborowie; 1982 depozyt MNW w ZK, 
od 1983 eksponowany w Dawnej Kordegardzie; 1993 
w³asnoœæ ZK.

ród³a: *Inw. PZS 1919-1939, t. 1, nr 1577 (jako malarz 
nieznany).

Literatura: Przewodnik po Zamku 1930, s. 7; Brokl 1936, 
s. 30; Drecka 1953, s. 67-74; Warszawa 1993, nr 174 
(D. Juszczak, H. Ma³achowicz); Baltimore i in. 2000, nr 50 
(P. Mrozowski); Warszawa 2002, nr III 25 (H. Ma³achowicz).

 H.M.



 

wed³ug Johna Baptista MEDINY M³odszego
John Baptist Medina M³. (miejsce ur. niezustalone 1721-1796 Edynburg), malarz angielski, wnuk Johna Baptista St., 
malarza hiszpañskiego osiad³ego w Anglii od 1686; dzia³a³ g³ównie w Szkocji. Malowa³ portrety.

 215 Portret nieznanej damy („Maria Stuart”)
nr inw. ZKW/2348
p³ótno, 74x61,5 cm

Suknia w kolorze ciemnej czerwieni z czarno-z³ocistymi haftami.
Kopia portretu – uwa¿anego w XVIII w. za wizerunek Marii Stuart – namalowanego 

w latach 60. XVIII w. przez Johna Medinê M³.; w prywatnych kolekcjach w Szkocji zachowa-
³o siê kilka autorskich replik, a tak¿e kopii innego pêdzla. Pierwowzorem tego ujêcia by³ ca-
³opostaciowy portret nieznanej damy, tzw. Carleton Portrait, niegdyœ w³asnoœæ Lorda Burling-
ton w Chiswick, obecnie w Devonshire Collection w Chatsworth, gdzie przypisywany jest 
Alonsowi Sanchézowi Coëllo i datowany na ok. 1560 (Smailes, Thomson 1987, s. 60, przyp. 6 
na s. 67, il. 18 na s. 107). Od XVII w. uwa¿any b³êdnie za wizerunek królowej Szkocji i jako 
taki wielokrotnie powtarzany, spopularyzowany zosta³ przez miedzioryt George’a Vertue, 
ukazuj¹cy modelkê w pó³postaci, wykonany w latach 20. XVIII w. na zamówienie Lorda 
Burlington (Cust 1903, s. 133-136; Nagler, t. 20, 1850, nr 5). Na podstawie tej w³aœnie ryciny 

powsta³y malarskie wersje autorstwa Johna 
Mediny M³.; wiêkszoœæ z nich zredukowana 
jest do popiersia (Smailes, Thomson 1987, 
s. 107). Porównanie ZKW/2348 z portretami 
autorstwa Mediny (np. obraz w kolekcji 
prywatnej w Szkocji, fot. w dokumentacji 
Dzia³u Malarstwa ZK) pozwala stwierdziæ, 
¿e autor naszej wersji, zachowuj¹c ogólne 
podobieñstwo twarzy, nieco wyidealizowa³ 
modelkê.

wed³ug Mediny M³odszego

Historia: 1988 zakup z r¹k prywatnych w Krakowie.

Literatura: niepublikowany. D.J.

ZKW/2348



 

wed³ug Antona Raphaela MENGSA
Anton Raphael Mengs (Aussig 1728-1779 Rzym), malarz niemiecki; czynny g³ównie w Rzymie, 1750-1751 na-
dworny malarz Augusta III w DreŸnie, a 1761-1769 i 1774-1776 Karola III w Madrycie, 1770-1773 dyrektor 
rzymskiej Accademia di San Luca. Malowa³ freski w pa³acach Madrytu, Neapolu i Rzymu, kompozycje religijne 
i portrety.

 216 Portret Klemensa XIII
nr inw. ZKW/1641
p³ótno, 135,5x99 cm

Carlo Rezzonico (1693-1769), papie¿ Klemens XIII od 1758.

Czapka (camauro) i mozzetta czerwone, obszyte gronostajowym futrem, sutanna z kremowo-
bia³ego jedwabiu, stu³a w kolorze jasnego ró¿u, ze z³otym haftem. Obicie z³oconego fotela 
zielone, ze z³otym galonem. Oparcie fotela flankowane przez dwa rzeŸbione kartusze z herbem 
rodowym Rezzonico, zwieñczone tiar¹ papiesk¹ i kluczami œw. Piotra, podtrzymywanymi przez 
putta. W lewej d³oni karta papieru z napisem: Ala Santità di Nostro Signore/ Clemente XIII feli-
ce/ regnante.

wed³ug Mengsa

ZKW/1641



 

Powtórzenie – w mniejszym kadrze (zredukowana powierzchnia t³a) – portretu namalowane-
go przez Antona Raphaela Mengsa w 1758 (Bolonia, Pinacoteca Nazionale, nr inw. 196, 
p³.; 155x111,5 cm; napis na liœcie trzymanym przez portretowanego i sygn.: Ala Santità di Nostro 
Signore Clemente XIII felice.te/ Regnante/ Per Antonio Raffael Mengs; Roettgen, t. 1, 1999, nr 156).

S. Roettgen odnotowuje piêæ powtórzeñ orygina³u, wszystkie o zmniejszonych rozmiarach 
(Roettgen 1999, nr 156, WK 1-5); wœród nich tylko dwa s¹ zbli¿one rozmiarem do ZKW/1641: 
w Walters Art Gallery w Baltimore (nr inw. 17009, p³., 134,2x97,7 cm; Roettgen, t. 1, 1999, 
nr 156, WK 1) i w Isaac Delgado Museum of Art, Samuel H. Kress Collection w Nowym Or-
leanie (nr inw. K 239, p³., 134,4x96,5 cm; Roettgen, t. 1, 1999, nr 156, WK 4). Powtórzenie 
z Baltimore, uwa¿ane przez F. Zeriego za kopiê warsztatow¹ i wymienione przez Roettgen jako 
najbli¿sze pierwowzoru, ró¿ni siê od niego u³o¿eniem prawej d³oni w geœcie b³ogos³awieñstwa 
i innym umiejscowieniem przyborów do pisania na stole po prawej. ZKW/1641 wydaje siê 
najpe³niejszym i najwierniejszym powtórzeniem szczegó³ów pierwowzoru, charakterystyka 
twarzy znacznie jednak odbiega od orygina³u. Byæ mo¿e nasz obraz jest to¿samy z kopi¹ ze 
zbiorów Tolentino we Florencji, odnotowan¹ przez Roettgen na podstawie wzmianki na prze-
chowywanej w Witt Library w Londynie fotografii obrazu z Nowego Orleanu (Roettgen, t. 1, 
1999, nr 156, WK 3).

Michael

Historia: byæ mo¿e zbiory Tolentino we Florencji; przed 
1978 kupiony przez Andrzeja Ciechanowieckiego na rynku 
sztuki we W³oszech; 1977 zakup MNW dla ZK od 
A. Ciechanowieckiego w Londynie, przechowywany 
w MNW (nr inw. 7968 Tc/78); 1982 depozyt MNW w ZK; 
1984 w³asnoœæ ZK, od 1993 eksponowany w korytarzu 
przy Sali Canaletta.

Literatura: Lorentz 1986, s. 156 (jako Antonio David).

 H.M.

Johann Jonas MICHAEL
Johann Jonas Michael (miejsce i data ur. nieustalone-1791 miejsce œmierci nieustalone), malarz niemiecki; 
1736 portrecista na dworach w Ansbach, ok. 1742 w Monachium i ok. 1763 w Gotha.

 217 Portret Ernesta Augusta Konstantego
nr inw. ZKW/2192
p³ótno, 80,3x68,5 cm

Ernest August II Konstanty (1737-1758), syn Ernesta Augusta I, który zjednoczy³ sask¹ liniê weimarsk¹ i liniê 
Eisenach, od 1748 ksi¹¿ê Sachsen-Weimar-Eisenach.

Szarob³êkitny frak z aplikacj¹ ze z³otego galonu; na czerwonej, przetykanej po bokach z³otem 
wstêdze na szyi krzy¿ Ksi¹¿êcego Sasko-Weimarskiego Orderu Rycerskiego Czujnoœci, ustano-
wiony przez ojca portretowanego w 1732 orderu domowego, nadany Ernestowi Augustowi 
w 1741 (po odnowieniu w 1815 nazywany Orderem Bia³ego Soko³a); przez pierœ b³êkitna 
wstêga Orderu Or³a Bia³ego (nadany 1748), gwiazda tego orderu na piersi.

Portret namalowany rok po œmierci ksiêcia jest zapewne replik¹ wczeœniejszego wizerunku.
Wed³ug opinii T. Jeziorowskiego (2006) przedstawienie na ZKW/2192 krzy¿a Orderu Czuj-

noœci zawieszonego na pierœcieniu-agrafie zwanym „coulant” jest jednym z nielicznych œwia-
dectw jego pierwotnej formy. Nie zachowa³ siê ¿aden egzemplarz krzy¿a orderowego z tego 
czasu, a jego wygl¹d znany jest tylko z kilku portretów saskich.

Na odwrocie nalepka z napisem: Ernst August Constantin/ Herzog zu Sachsen c./ gem. von 
Joh. Jon. Michael/ 1759.



 

wed³ug Nicolasa MIGNARDA
Nicolas Mignard (Troyes 1606-1668 Pary¿), francuski malarz i rytownik, brat Pierre’a; dzia³a³ g³ównie w Awinio-
nie, a od 1660 w Pary¿u, na dworze Ludwika XIV. Malowa³ obrazy religijne i portrety.

 218 Portret Ludwika XIV
nr inw. ZKW/2653
p³ótno, 58x47,5 cm

Ludwik XIV (1638-1715) z dynastii Burbonów, król Francji od 1643.

Z³ocista zbroja, bia³y koronkowy rabat i bia³a szarfa.
Wierne powtórzenie portretu Ludwika XIV namalowanego przez Nicolasa Mignarda, 

a znanego z ryciny Pierre’a-Louisa van Schuppena, datowanej 1661 (sygnowana: N. Mignard 
Aveninensis pinxit; Le Blanc, t. 3, 1888, nr 36). Orygina³ portretu Mignarda nie zachowa³ siê; ze 
Ÿróde³ wiadomo, i¿ malowany by³ w 1661, razem z portretem królowej, tu¿ po przyjeŸdzie Mi-
gnarda, wezwanego przez Ludwika XIV z Awinionu na dwór w Pary¿u (Schnapper 1979, nr 73). 
Znany jest tak¿e z malarskich powtórzeñ: dobrej klasy siedemnastowieczna wersja wystawiona 
by³a na aukcji Christie’s w Londynie 4.03.1927 (poz. 35; zob. te¿: Nantes/Toulouse 1997-1998, 
s. 224), jej kopia, tak¿e z XVII w., z kolekcji ksi¹¿¹t d’Orléans w zamku d’Eu, przechowywana 
jest obecnie w muzeum w zamku Chambord (nr inw. CH/41/0548; repr. w: Chambord 1998-
-1999, s. 2); powtarzaj¹ one wiernie wszystkie szczegó³y ryciny, zmieniaj¹c jedynie format 
z owalnego na prostok¹tny. ZKW/2653, choæ nieco gorszej klasy, jest bardzo bliski obrazowi 
w Chambord (zbli¿one wymiary; nieco inny rysunek koronek rabatu, brak napisu LOUIS XIV 
na licu oraz zmieniony kolor zbroi – w obrazie w Chambord zbroja stalowa, ze z³oceniami).

O popularnoœci tego wizerunku œwiadczy fakt, ¿e pojawia³ siê tak¿e jako „obraz w obra-
zie” w wielofiguralnych kompozycjach ró¿nych autorów (zob. Constans 1995, t. 1, nr 1008, 
t. 2, nr 3404). We wszystkich odnajdujemy te same szczegó³y stroju, identycznie oddane rysy 

wed³ug N. Mignarda

Historia: 1947 rewindykowany z Henrykowa na Œl¹sku 
(nr rew. 19352), w³¹czony do zbiorów MNW (nr inw. 
187259); 1951 decyzj¹ MKiS przekazany do P.P. „Desa” 
w Warszawie; 1987 zakup w P.P. „Desa”, Warszawa, 
salon nr 1, ul. Nowy Œwiat 51.

ród³a: *Prot. rewindykacji 1945-1951, t. 9, s. 25, 
nr 19352 (transport z Henrykowa na Œl¹sku 25.08.1947).

Literatura: niepublikowany. H.M.

ZKW/2192



 

twarzy m³odego monarchy i kszta³t peruki 
z charakterystycznym u³o¿eniem loków 
na czole.

ZKW/2653 jest kopi¹ z XVII lub z pocz. 
XVIII w., pochodz¹c¹ zapewne z serii wize-
runków s³awnych osobistoœci.

pracownia P. Mignarda

Historia: 1990 zakup z r¹k prywatnych w Komorowie 
k. Warszawy, od 1991 eksponowany w Sieni Ciemnej.

Literatura: niepublikowany. D.J.

pracownia Pierre’a MIGNARDA
Pierre Mignard (Troyes 1612-1695 Pary¿), malarz francuski; 1635-1657 dzia³a³ w Rzymie, a tak¿e w Wenecji, 
Bolonii i Florencji, od 1657 w Pary¿u, 1690 nadworny malarz Ludwika XIV. Malowa³ obrazy historyczne i por-
trety.

 219 Pani de Maintenon jako œwiêta Franciszka Rzymianka
nr inw. ZKW/71
p³ótno, 129x97 cm

Françoise d’Aubigne, markiza de Maintenon (1635-1719), ¿ona poety Paula Scarrona (zm. 1660), póŸniej gu-
wernantka dzieci Ludwika XIV i pani de Montespan, 1683 morganatyczna ¿ona Ludwika XIV.

Z³ocista szata, b³êkitny p³aszcz. Tkanina na stole czerwona.
Bardzo dobrej klasy replika warsztatowa portretu przedstawiaj¹cego markizê de Maintenon 

jako œw. Franciszkê Rzymiankê, namalowanego przez Mignarda ok. 1694 do królewskiej szko-
³y dla dziewcz¹t w Saint-Cyr, obecnie w zbiorach Wersalu (nr inw. MV 3637, p³., 128x97 cm; 
Constans 1995, t. 2, nr 3627; Bajou 1998, s. 266). W Luwrze przechowywana jest jego replika 
autorska, pochodz¹ca z kolekcji Ludwika XIV (nr inw. MV 6657, p³., 130x96 cm; Kat. Louvre 
1980, t. 4, s. 93). Dobrej klasy siedemnastowieczne kopie tego wizerunku, w ró¿nych ujêciach 
(do kolan, zwiêkszone do ca³ej postaci, zredukowane do popiersia), zachowa³y siê ponadto 
w zamku de Bussy-Rabautin, w zbiorach publicznych we Florencji, w Wersalu, w Musée des 
Beaux-Arts w Rouen (Rosenberg 1966, nr 91; Rosenberg 1977, nr L-LII, s. 222; Constans 1995, 
t. 1, nr 3649). Pierwowzorem wszystkich tych wersji by³, zdaniem T. Bajou (1998), niezacho-
wany portret ca³opostaciowy.

ZKW/2653



 

I. Faldi uzna³ ZKW/71 za to¿samy z obrazem odnotowanym w inwentarzach Palazzo Alba-
ni w Urbino jako „ritratto di una Regina di Polonia, eseguito dal Trevisani” (cyt. za: Faldi 
1975/1979, s. 118, przyp. 4) i b³êdnie okreœli³ portretowan¹ jako Mariê Kazimierê, a obraz jako 
dzie³o Trevisaniego.

Œw. Franciszka Rzymianka (1384-1440), mistyczka, za³o¿ycielka benedyktyñskich oblatek, 
oddana pracy charytatywnej, patronka Rzymu, kanonizowana w 1608, czczona by³a równie¿ 
jako wzorowa ¿ona i matka. Przedstawiana by³a zwykle w czarnej sukni i bia³ym welonie, 
z ksiêg¹ otwart¹ na tekœcie Psalmu 73, 23 (zob. KuŸmiak 1989, s. 472). Mignard potraktowa³ 
tê ikonografiê dowolnie – jego modelka ubrana jest w stylizowany, barwny strój, przypomina-
j¹cy krojem habit, i welon; elementem kostiumu, który nawi¹zuje do jej pozycji na królewskim 
dworze francuskim, jest b³êkitny p³aszcz podbity gronostajowym futrem. Na kartach ksiêgi 
widnieje fragment Psalmu 67, 7: Benedic[at nos Deus:] et metuan[t eum omnes] fines terrae, 
nastêpnie, wyró¿niony ¿ó³tymi literami fragment tekstu: Ant. In odom.../ quentorum.../ currinus 
ad.../ centulce dilex/ te nimis/ Ant Benedicti/ cant trium, a dalej fragment proroctwa Daniela, 
3, 57: Dan 3/ Benedicite [omnia opera]/ Domini Do[mino]/ laudate & su[perextal]/ tate eum in 
[saecula]. Tekst ten jest niemal identyczny w wersalskim oryginale i w ZKW/71; w naszym 
obrazie brak jedynie ostatnich dwóch s³ów. Jak pisze T. Bajou (1998, s. 266), wedle legendy 

pracownia P. Mignarda

ZKW/71



 

zwi¹zanej z ¿yciem œw. Franciszki Rzymianki, w ksiêdze zawieraj¹cej jej religijne pisma pojawi³ 
siê z³oty wers – znak boskiej aprobaty dla jej pos³uszeñstwa i poddania siê woli bo¿ej. Ksiêga 
ta mia³a byæ przechowywana w jednym z rzymskich koœcio³ów i Mignard móg³ j¹ widzieæ 
w czasie pobytu we W³oszech.

Mock

Historia: zbiory ksi¹¿¹t Albani, Palazzo Albani, Urbino, 
nastêpnie kolekcja Castelbarco Albani w Mediolanie; 
1980 kupiony przez rz¹d RFN od rodziny Castelbarco 
Albani za poœrednictwem Andrzeja Ciechanowieckiego; 
1980 dar rz¹du RFN dla ZK (nr ks. darów ZMK-1682), 
przechowywany w MNW, Podchor¹¿ówka (nr inw. 8480 
Tc/80); 1981 w ZK.

Literatura: Faldi 1975/1979, s. 118-119 (jako Maria 
Kazimiera, Trevisani); Warszawa 1980, nr 2 
(jako Maria Kazimiera, Trevisani); Lorentz 1986, 
s. 155 (jako Maria Kazimiera, malarz nieznany 
z 2. po³. XVII w.).

 D.J.

Johann Samuel MOCK
Johann Samuel Mock (Moritzburg? ok. 1687-1737 Warszawa), malarz saski; dzia³a³ pocz¹tkowo w DreŸnie a od 
ok. 1723 w Warszawie, 1731 malarz nadworny Augusta II, 1735 pierwszy malarz w Koronie i Wielkim Ksiêstwie 
Litewskim. Malowa³ sceny z ¿ycia dworu, projektowa³ tak¿e dekoracje teatralne i gobeliny.

 220 Kampament wojsk polskich, saskich i litewskich na Czerniakowie 
31 lipca-18 sierpnia 1732
nr inw. ZKW/304
p³ótno, 198,5x373 cm
sygnowany u do³u po prawej (na kamieniu): Jussu Regis/ J. S. Mock/ ad vivum pinxit 1732

Obóz æwiczebny zorganizowany na rozkaz króla Augusta II na terenie wsi Czerniaków pod 
Warszaw¹. W kampamencie uczestniczy³y oddzia³y wojska koronnego cudzoziemskiego auto-
ramentu, gwardii przybocznej polsko-saskiej i wojsk saskich. Ten rodzaj manewrów mia³ byæ 
sprawdzianem wyszkolenia dowódców i ¿o³nierzy, a tak¿e przeæwiczenia nowych sposobów 
walki i rodzajów uzbrojenia (Benda 1964, s. 325).

Widok pól Czerniakowa w kierunku zachodnim. Poœrodku pawilon królewski wzniesiony 
z okazji kampamentu i namioty dla uczestnicz¹cych w wydarzeniu goœci. Na pierwszym planie, 
od lewej, grupa artylerii: wóz amunicyjny, le¿¹ce na ziemi bêbny kompanijne, ¿o³nierze arty-
lerii koronnej w zielonych mundurach prowadz¹cy wóz sygna³owy z kot³ami (na fartuchach 
herby Polski, Saksonii i cyfry królewskie), przy wozie czarnoskórzy woŸnica i pa³ker, dwa dzia-
³a i chor¹giew korpusu artylerii koronnej (ró¿owa, na niej Orze³ Bia³y z herbem saskim na 
piersi, cyfry królewskie w naro¿ach i dewiza DEO FI[DEM] PATRIAE FIDEL[ITATEM]), obok 
dwa dzia³a na czerwonych ³o¿ach i postument ze sztandarem frei-kompanii dragonów artylerii 
koronnej, oficer w zielonej sukni zwierzchniej ze z³otym ryngrafem, identyfikowany jako pu³-
kownik korpusu artylerii koronnej, Antoni Ossoliñski (Benda 1964, s. 354; Warszawa 1997-1998a, 
s. 272), dalej wóz prochowy pomalowany na czerwono, przy którym w p¹sowym mundurze 
stoj¹cy muszkieter regimentu pieszego genera³a artylerii koronnej. Na prawo od grupy artyle-
rii, w powozie myœliwskim, król August II, ubrany w czerwony mundur szefa regimentu ³ano-
wego, z klejnotem Orderu Z³otego Runa i Orderem Or³a Bia³ego. W grupie jeŸdŸców towa-
rzysz¹cych królowi identyfikuje siê oficera w mundurze szefa regimentu ³anowego – czerwony 
mundur z ¿ó³tymi wy³ogami i ¿ó³t¹ kamizel¹, ze srebrnymi galonami – jako wojewodê lubel-
skiego Jana Tar³ê (Benda 1964, s. 354; Warszawa 1997-1998a, s. 272). W g³êbi widoczne po-
staci janczarów z regimentu Friesego w ¿ó³tych p³aszczach i jad¹cy konno paziowie, u³ani 
nadworni i b³azny. Przed królewskim zaprzêgiem grupa jeŸdŸców: dwaj oficerowie nadwornych 



 

pu³ków tatarskich werbowanych w Polsce oraz buñczuczny w zbroi husarskiej. Po prawej 
grupa oficerów i grenadierów regimentu gwardii saskiej Fryderyka Rutowskiego w piaskowo-
¿ó³tych mundurach z p¹sowymi wy³ogami. Dalej oficer i podoficer gwardii konnej koronnej 
w p¹sowych superwestach (kamizelach) z metalowym s³oñcem z cyfr¹ królewsk¹ na piersi. 
Za nimi sto¿kowate, czerwone namioty na sztandary i kot³y, na œcianach malowane polskie 
Or³y, przy dolnej krawêdzi napis MOUSQUETAIRES. Przy prawej krawêdzi postument z her-
bami Korony i Litwy, na którym umieszczone chor¹gwie: regimentu gwardii pieszej koronnej 
(ró¿owa, w naro¿ach cyfry królewskie pod z³otymi koronami, z napisem DEO FIDEM, REGI 
FIDELITATEM, LEGI OBSEQUIUM), dwie chor¹gwie batalionowe regimentu gwardii pieszej 
koronnej (¿ó³te z ró¿ow¹ taœm¹ na brzegach i po przek¹tnych, z granatami w naro¿nikach 
i z napisem hebrajskim „Jahwe”), miêdzy nimi proporzec regimentu gwardii konnej koronnej 
(ró¿owy z napisem hebrajskim „Jahwe” i napisem VEXILLUM MEUM). Przy trzecim namiocie 
grenadier kompanii przybocznej Promnitza (mundur ¿ó³ty z p¹sowymi wy³ogami); ko³o po-
stumentu dwaj muszkieterowie z p¹sowymi chor¹gwiami, które zdobi³y pawilon królewski, 
z wypisanymi dewizami kampamentu Utile i Necesse. Poni¿ej grupa u³anów z nadwornych 
pu³ków tatarskich.

Mock namalowa³ w 1732 dwa identycznych rozmiarów obrazy przedstawiaj¹ce ró¿ne frag-
menty kampamentu na Czerniakowie. Drugi obraz – do czasu II wojny œwiatowej przechowy-
wany w zamku Moritzburg pod Dreznem – uwa¿any jest za zaginiony (Marx 1976-1977, s. 62). 
Jego kopia przechowywana jest w MWP (nr inw. 877 MWP, p³., 206x379 cm; Kat. MWP 1960, 
nr 418).

Autorstwo ZKW/304 by³o przypisywane przez J. Bendê Johannowi Christianowi Mockowi 
(J. Benda w: Thieme, Becker, t. 26; Benda 1964), co wynika³o z niedostatecznej wiedzy 
na temat biografii malarzy z rodziny Mock. Johanna Samuela mylono czasem z jego ojcem, 
Johannem. Sygnatura na obrazie, cytowane przez E. Rastawieckiego akta miejskie (Rastawiec-
ki, t. 2, 1851, s. 49) oraz publikacja H. Marxa i przytoczone tam Ÿród³a (Marx 1976-1977, 
s. 53-60, 86-87) przes¹dzaj¹ jednoznacznie, ¿e autorem obrazu by³ Johann Samuel.

Mock

ZKW/304



 

Powtórzenia:
 220/1 kopia, 1. æw. XIX w., MWP (nr. inw. 876 MWP, p³., 204x380 cm), zamówiona ok. 1820 przez wielkiego 

ksiêcia Konstantego Paw³owicza, ówczesnego wodza naczelnego wojsk polskich; Kat. MWP 1960, 
nr 419; przez Bendê nies³usznie uwa¿ana za dzie³o Johanna Christiana Mocka namalowane 1732 (Ben-
da 1964, s. 325); Marx datuje j¹ na 1. po³. XIX w. (Marx 1976-1977, s. 69). 

wed³ug Mocka (?)

Historia: 1978 dar Jerzego Ryka z Warszawy dla ZK, 
przechowywany w MNW (nr ks. darów ZMK-1366); 1983 
w ZK, od 1991 eksponowany w korytarzu przy Sali 
Canaletta.

Literatura: niepublikowany. H.M.

Historia: po 1732 w ZK „In dem Ersten sonst langen 
Audienz-Zimmer neben den Saal des Garden nach der 
Weichssel zu...” (wnêtrze obecnie niezidentyfikowane; 
Marx 1976-1977, s. 62); zapewne 1739 Zamek Królewski 
w DreŸnie; nastêpnie zamek Moritzburg (nr inw. Mo 1977), 
gdzie przechowywany do II wojny œwiatowej; po wojnie 
magazyny Gemäldegalerie Alte Meister w DreŸnie; 1978 
dar rz¹du NRD dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-1484); 1981 w ZK, od 1984 
eksponowany w Nowej Izbie Poselskiej.

ród³a: *Inventarium Königl. Schlosse 1735, s. 9, nr 2409 a.

Literatura: Benda 1964, s. 353-358; Marx 1976-1977, 
s. 62, 69-73; Lorentz 1986, s. 145; SAP, t. 5, 1993 
(M. Heydel); Warszawa 1997-1998a, nr VIII 26 
(M. Siciñski).

 H.M.

wed³ug Johanna Samuela MOCKA (?)

 221 Autoportret (?)
nr inw. ZKW/530
p³ótno, 73,8x62,2 cm
na odwrocie napis: Jan Samuel Mock – 1735. pinx./ nadworny malarz Augusta 2go i 3go/ sz: 
niemiecka; na napisie czerwon¹ farb¹ numer 182

Ciemnozielony szustokor ze z³otym haftem, czerwony p³aszcz.
Okreœlony przez ostatniego w³aœciciela jako autoportret J. S. Mocka. Porównanie z akwa-

fort¹ Johanna Friedricha Myliusa wed³ug autoportretu Mocka (Nagler t. 10, 1841, s. 89) 
do pewnego stopnia potwierdza tê identyfikacjê poprzez podobieñstwo rysów twarzy, szcze-
gólnie kszta³tu nosa i wykroju ust. Mo¿liwe, ¿e ZKW/530 jest kopi¹ nieznanego dziœ autopor-
tretu lub te¿ wizerunkiem Mocka pêdzla innego artysty.

ZKW/530



 

Giovanni Maria MORANDI wed³ug Giovanniego Battisty Gaullego (?) 
Giovanni Maria Morandi (Florencja 1622-1717 Rzym), malarz w³oski; czynny w Rzymie, Neapolu i Florencji, 
1657 cz³onek Accademia di San Luca w Rzymie, 1680 jej dyrektor; ok. 1667 czynny na dworze w Wiedniu. 
Portrecista i malarz obrazów o³tarzowych oraz fresków o tematyce alegorycznej i mitologicznej.
Giovanni Battista Gaulli zw. il Baciccio lub Baciccia (Genua 1639-1709 Rzym), malarz w³oski; od ok. 1658 czyn-
ny w Rzymie.

 222 Portret Aleksandra VIII
nr inw. ZKW/1651
p³ótno, 102x77 cm

Pietro Vito Ottoboni (1610-1691), papie¿ Aleksander VIII od 1689.

Czapka (camauro) i mozzetta purpurowe, obszyte bia³ym futrem, bia³y ko³nierz i rokieta. Obicie 
fotela i kotara ciemnoczerwone. Na karcie papieru w prawej d³oni portretowanego napis: Papa 
Alessandro VIII.

Obraz przypisywany Giovanniemu Marii Morandiemu. W jego dorobku tylko N. Pio w 1724 
wymienia portret Aleksandra VIII (za: Pascoli/1992, przyp. 27 na s. 586), we wspó³czesnych 
opracowaniach oeuvre malarza wymieniane s¹ portrety innych papie¿y, lecz nie Aleksandra VIII 

Morandi

ZKW/1651



 

(np. Sestieri 1994, t. 1, s. 131-132). W modelunku twarzy i szat w ZKW/1651 widoczne s¹ 
podobieñstwa do portretów Morandiego: kardyna³a Francesca Albizzi (Rzym, Collezione Fa-
giolo; Sestieri 1994, t. 3, nr 783) i kardyna³a Lorenza Colloredo (Rzym, Collezione Worsdale; 
Sestieri 1994, t. 3, nr 784). Jakkolwiek wysoko ceniony, Morandi pozostawa³ w cieniu Carla 
Maratty i Giovanniego Battisty Gaullego; tradycja malowania portretów aktualnie panuj¹cego 
papie¿a nakazywa³aby, by autorem wizerunku Aleksandra VIII by³ któryœ z tych dwóch wiod¹-
cych portrecistów czynnych w Rzymie. Maratta i Gaulli byli autorami portretów kilku papie¿y. 
W 1730 L. Pascoli wspomina³, ¿e Gaulli namalowa³ portrety „de’ sette Pontefici che regnarono 
de Allessandro VII. fino a Clemente XI” (Pascoli/1992, s. 207), a wiêc ostatnim portretowanym 
papie¿em by³ poprzednik Aleksandra VIII. R. Enggass opublikowa³ portret Aleksandra VIII 
pêdzla Gaullego z Collezione Corrado w Wenecji (p³., 72x62 cm; Enggass 1964, s. 86, 159, 
il. 113), uwa¿aj¹c, ¿e jest on to¿samy z tym, o którym napisa³ C. Ratti w 1769 w Dalle vite di 
pittori, scultori e architetti genovesi tomo secondo scritto da Carlo Giuseppe Ratti Pictore: „Il Car-
dinale Pietro Ottoboni, Nipote di papa Alessandro VIII ebbe grande stima et affetto al Gaulli. 
Volle che ritraesse il Pontefice Zio...” (cyt. za: Enggass 1964, s. 159; zob. te¿ Pascoli/1992, 
s. 284 przyp. 25). Portret z Collezione Corrado ukazuje portretowanego do pasa, zwróconego 
w prawo, odwrotnie ni¿ na naszym obrazie i kopii na aukcji Christie’s (� nr kat. 222/1). Enggass 
okreœla obraz z Wenecji jako bozzetto b¹dŸ autorsk¹ kopiê, podkreœlaj¹c, ¿e jego zbyt pobie¿ne 
opracowanie wyklucza uznanie go za ostatecznie wykoñczony oficjalny wizerunek.

Portrety graficzne ukazuj¹ce papie¿a w popiersiu (np. Petera Schencka – ze stu³¹, rycina 
w Effigies Romanorum Pontificorum…, Bassani 1775, t. 2; Franciscusa Ladomina – Hollstein-
-German, t. 20, 1977, s. 197, nr 6) sprawiaj¹ wra¿enie rytowanych z wzoru bardzo bliskiego, 
jeœli nie identycznego z przedstawieniem na obrazie ZKW/1651, jednak na ¿adnej z rycin nie 
wystêpuje nazwisko autora wzoru malarskiego czy rysunkowego. Najbli¿sza, bo ukazuj¹ca 
papie¿a – tak jak ZKW/1651 – siedz¹cego w fotelu, jest rycina Benoît Farjata. Rycina ta, 
wg Thiemego i Beckera, mia³a jakoby podane nazwisko Carla Maratty jako autora jej wzoru 
(Thieme, Becker, t. 11, s. 269), jednak w innych leksykonach nie ma potwierdzenia tego faktu. 
Równie¿ na egzemplarzu ryciny Farjata ze zbiorów ZK (nr inw. ZKW/4270, miedzioryt) nie ma 
nazwiska Maratty. Rycina ró¿ni siê od obrazu zwrotem postaci, u³o¿eniem prawej d³oni wznie-
sionej w geœcie b³ogos³awieñstwa oraz stu³¹ na ramionach papie¿a. Na niektórych wymienio-
nych powy¿ej rycinach równie¿ widoczna jest stu³a; byæ mo¿e istnia³ inny egzemplarz portretu 
malowanego, a ZKW/1651 jest jego zmienion¹ wersj¹.

Ikonografia Aleksandra VIII jest skromna, co wynika z krótkiego okresu jego pontyfikatu 
(10.10.1689-1.02.1691). Prawdopodobnie pierwszy, nieznany obecnie egzemplarz przedstawia-
j¹cy papie¿a siedz¹cego w fotelu, zwróconego w prawo, ze stu³¹, namalowa³ Gaulli, i ten za-
pewne by³ wzorem dla Farjata, a Morandi powtórzy³ kompozycjê odwrócon¹, bez stu³y, 
z wymienionymi powy¿ej niewielkimi zmianami.

Powtórzenia:
 222/1 kopia zmniejszona (pó³postaæ zwrócona w prawo), okreœlona jako Portret kardyna³a, kr¹g Giovanniego 

Battisty Salvi, zw. Sassoferrato, p³., 76,2x62,7 cm; aukcja Christie’s w Nowym Jorku, 4.04.1990, poz. 8);
 222/2 kopia zmniejszona (pó³postaæ zwrócona w lewo), XIX w. (?), Pa³ac Biskupów w Krakowie, tzw. Pokój 

Papieski (poch. z kolekcji kardyna³a Jana Puzyny; fot. z b³êdnym okreœleniem „Klemens X” w dokumen-
tacji Pa³acu Biskupów w Krakowie, Zb. Fot. IS PAN, nr neg. 158649).

Morandi

Historia: zbiory Torrigani, Florencja; kupiony 
na rynku sztuki we W³oszech przez Andrzeja 
Ciechanowieckiego; 1977 zakup MNW dla ZK od A. 
Ciechanowieckiego w Londynie, przechowywany w MNW 
(nr inw. 7969 Tc/78); 1982 depozyt MNW w ZK; 
1984 w³asnoœæ ZK; od 2002 depozyt ZK w Ambasadzie RP 
przy Stolicy Apostolskiej.

Literatura: niepublikowany.

 H.M.



 

Francesco de MURA
Francesco de Mura (Neapol 1696-1782 Neapol), malarz neapolitañski; uczeñ Francesca Solimeny. Malowa³ obra-
zy religijne i freski w koœcio³ach Neapolu, a tak¿e cykle alegorycznych obrazów w pa³acach Turynu i Neapolu.

 223 Alegoria Si³y Mi³oœci
nr inw. ZKW/1412
p³ótno, 75x135,5 cm

Obraz poprzednio atrybuowany malarzowi francuskiemu z XVIII w. ma wszelkie cechy stylu 
Francesca de Mury; autorstwo neapolitañskiego malarza potwierdzone przez N. Spinosê (list 
z 27.05.2005, opinia na podstawie fotografii). W depozycie w ZK (od 1999) przechowywana 
jest supraporta Alegoria Zgody Ma³¿eñskiej (w³asnoœæ prywatna, p³., 73x103 cm; nr inw. 
ZKW/1496 Dep), stanowi¹ca najprawdopodobniej pendant do ZKW/1412. Malowana niew¹t-
pliwie t¹ sam¹ rêk¹, przedstawia dwa putta, których szyje oplata ³añcuch z p³omienistym sercem, 
podobnie upozowane i ujête, na tle takiego samego jak w ZKW/1412 pejza¿u; na doklejonym 
wtórnie w dolnej czêœci fragmencie p³ótna widnieje napis M. Bacciarelli, co sk³oni³o M. Morkê 
do uznania obrazu za dzie³o tego malarza (Morka 2004). Jest bardzo prawdopodobne, ¿e obie 
Alegorie mia³y pierwotnie identyczne wymiary; trzydziestocentymetrowa ró¿nica ich szerokoœci 
jest wynikiem wtórnego przyciêcia podobrazia Alegorii Zgody Ma³¿eñskiej, o czym œwiadczy 
stan krajek p³ótna (obecnie obraz ten ma wyraŸnie mniejszy kadr ni¿ ZKW/1412, gdzie widaæ 
wiêcej pejza¿u po bokach figuralnej sceny). Obrazy pojawi³y siê na warszawskim rynku sztuki 
w odstêpie ok. 15 lat.

Zdaniem Spinosy obie przechowywane dziœ w ZK Alegorie s¹ dzie³em de Mury i maj¹ cechy 
jego dojrza³ego stylu. W³oska uczona wskaza³a na blisk¹ analogiê, jak¹ stanowi¹ dla nich sce-
ny z puttami na sklepieniu koœcio³a Nunziatelle w Neapolu z 1751, a tak¿e seria czterech ale-
gorycznych tond z puttami w Gemäldegalerie w Berlinie, zidentyfikowanych przez ni¹ w 1997 
jako dzie³a de Mury i datowanych na ok. 1750 (nr inw. NG 9-NG 11, deski, œrednica 102 cm; 
zob. Geismeier 1999, s. 52-53, il. 67-70; tak¿e zdjêcia w dokumentacji Dzia³u Malarstwa ZK, 
dziêki uprzejmoœci E. Schleiera). W jednym z tych tond, okreœlonym jako Dwa putta z ró¿¹, 

de Mura

ZKW/1412



 

ukazana jest identyczna para dzieci (taka sama poza, twarze, t³o ze ska³¹ i drzewem, u³o¿enie 
tkanin), które podaj¹ sobie nie p³omieñ, jak na obrazie w depozycie w ZK, lecz ró¿ê, a ich 
szyje nie s¹ oplecione ³añcuchem (nr inw. NG 8, il. 67). Podobieñstwa dla póz i gestów dzieci 
w ZKW/1412 znajdujemy z kolei w tondach NG 9 i NG 11 (Geismeier 1999, il. 68, 70). Mode-
lunek draperii, z charakterystyczn¹ „fruwaj¹c¹” fa³d¹, sposób malowania pejza¿u i listowia, 
kwiatów, modelunek cia³, twarzy i w³osów dzieci s¹ charakterystyczne dla wielu dzie³ de Mury, 
pocz¹wszy od k. lat 40. XVIII w. (por. Spinosa 1988, nr 254, 253, 265).

Niewykluczone, ¿e supraporty te by³y czêœci¹ serii obrazów, pokazuj¹cych ró¿ne aspekty 
mi³oœci. Ikonografia obu scen inspirowana jest emblematycznymi podrêcznikami. U Alciatusa 
(emblem LXXVI, zob. Alciatus/2002, s. 156), a za nim w Ikonologii Ripy (wyd. z 1613, cz. 1, 
s. 151-252; zob. te¿ Ripa/1998, s. 163) Si³a Mi³oœci (Forza d`Amore) przedstawiona jest pod 
postaci¹ Amora trzymaj¹cego w jednej rêce kwiaty, a w drugiej rybê (mi³oœæ panuje i na l¹dzie, 
i na morzu). Alegoria Zgody Ma³¿eñskiej (Concordia Maritale) u Ripy przedstawiona jest em-
blemem z postaciami kobiety i mê¿czyzny, których szyje oplata ³añcuch z sercem (zob. Ripa/1998, 
s. 212; Ripa 1613, bez il., opis w cz. 1, s. 120; taki sam w: Boudard 1766, t. 1, s. 105; na temat 
ikonografii Alegorii Zgody Ma³¿eñskiej zob. Morka 2004).

Ikonografia obrazów typowa jest dla malarstwa de Mury, który wielokrotnie, a¿ do koñco-
wego okresu swej twórczoœci, podejmowa³ tematykê alegorii Cnót lub Pór Roku, przedstawio-
nych pod postaci¹ scen z puttami (por. np. supraporty i sceny nad lustrami w Casercie 
w Neapolu, namalowane w koñcu lat 70.).

Nattier

Historia: 1984 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie, 
od 1991 eksponowany w korytarzu przy Sali Canaletta.

Literatura: niepublikowany.
 D.J.

Jean Marc NATTIER
Jean Marc Nattier (Pary¿ 1685-1766 Pary¿), malarz francuski; pracowa³ pocz¹tkowo w Holandii, nastêpnie 
czynny w Pary¿u, 1718 cz³onek Académie Royale, wziêty portrecista sfer arystokratycznych, zwi¹zany z dworem 
Ludwika XV i ksi¹¿¹t Orleanu.

 224 Portret Adama Tar³y (?)
nr inw. ZKW/3934
p³ótno; 79,6x65 cm
na odwrocie napis (przeniesiony z p³ótna oryginalnego na dubla¿owe): Jan Tar³o Wda Lubelski

Adam Tar³o h. Topór (1713-1744), wojewoda lubelski 1736.

Szmelcowana zbroja ze z³otymi pasami, bia³a szarfa.
Zdaniem X. Salmona (opinia ustna na podstawie oglêdzin obrazu, 2005), portret ten ma 

wszelkie cechy w³asnorêcznego dzie³a Nattiera.
Tradycyjna identyfikacja modela, zgodna z widniej¹cym na odwrocie p³ótna napisem (póŸ-

niejszym jednak ni¿ obraz) i dziewiêtnastowieczn¹ not¹ biograficzn¹ na kartce przymocowanej 
do blejtramu (Tar³o Jan Herbu Topór/ Wojewoda Lubelski potem/ Sandomier/ski 1717 Genera³ 
Lieutnant/ Syn Stanis³awa Wojewody Lubelskiego/ i Teresy./ Dunin Borkowskiej/ brat Anny Cetne-
rowej/ (:1718: 1726:) deputat do konstytucyi: mia³ 3 ¿ony 1o Maryja Lubowiecka Staroœcianka 
Oœwiê/cimska z któr¹ siê rozwiód³/ 2o El¿bieta Modrzejowska [sic!] wdowa po Aleksandrze/ £asz-
czu wojewodzie Be³zkim... Potockim) musi budziæ w¹tpliwoœci. Elementy kostiumu i kszta³t peruki 
ka¿¹ datowaæ obraz na ok. 1740; w tym czasie Jan Tar³o, urodzony w 1684 i zmar³y w 1750 



 

wojewoda lubelski i sandomierski, by³ znacznie starszy ni¿ przedstawiony w naszym obrazie 
mê¿czyzna. Jest za to prawdopodobne, ¿e portret przedstawia Adama Tar³ê, krewnego Jana 
i jego nastêpcê na urzêdzie wojewody lubelskiego, który w latach 1738-1740 przebywa³ 
we Francji i móg³ pozowaæ Nattierowi. Hipotezê tak¹ potwierdza porównanie ZKW/3934 
z portretem Adama Tar³y, ukazuj¹cym go tak¿e w pó³postaci, w zbroi, z Orderem Or³a Bia-
³ego, który otrzyma³ w 1742, po powrocie z Francji. Portret jest znany z kilku egzemplarzy 
(m.in. w zbiorach ZK, poch. z kolekcji Lanckoroñskch,� nr kat. 411, i w zbiorach MNW, 
poch. z Rydzyny); widzimy na nich podobn¹ twarz o regularnych rysach i du¿ych, niebieskich 
oczach.

Nie mo¿na równie¿ wykluczyæ, ¿e ZKW/3934 przedstawia inn¹ osobê – zarówno konwencja 
pó³postaciowego portretu ukazuj¹cego modela w zbroi, jak i cechy jego idealizowanej, potrak-
towanej ma³o indywidualnie fizjonomii s¹ typowe dla wielu portretów autorstwa Nattiera 
z ok. 1740. Blisk¹ analogiê dla naszego obrazu stanowi¹ np. namalowany w 1739 portret kawa-
lera maltañskiego, w Luwrze (nr inw. MI 1092), o zbli¿onych do ZKW/3934 wymiarach: 81x64 
cm, a tak¿e inne, podobne portrety reprodukowane przez Salmona w katalogu wystawy Nat-
tiera (zob. Salmon 1999, s. 105, il. 7 oraz s. 63, il. 6-10); zdaniem francuskiego badacza jed-
noznaczna identyfikacja naszego modela nie jest mo¿liwa.

Nattier

ZKW/3934



 

Obraz jest niew¹tpliwie to¿samy z jednym z trzech portretów, które wisia³y w Salonie Zie-
lonym wiedeñskiego pa³acu Lanckoroñskich przy Jacquingasse 18, odnotowanych w przewod-
niku z 1903 jako „französische Schule” (Palais Lanckoroñski 1903, s. 3). Nie widaæ go wpraw-
dzie na ¿adnej z fotografii ukazuj¹cych wnêtrza pa³acu, jednak zreprodukowany zosta³ na 
pocztówce z serii prezentuj¹cej obrazy z pa³acowej kolekcji (okreœlony w podpisie jako „Jan 
Tar³o [...], Französisch, um 1720”; Arch. ZK, AL, sygn. R XIX/22, 42).

Byæ mo¿e w XVIII w. by³ w³asnoœci¹ Rzewuskich w Rozdole – w inwentarzu pa³acu i dwor-
skich budynków w Rozdole z 1789 notowane s¹ cztery portrety Jana Tar³y, z którym identyfi-
kowany by³ model z naszego obrazu (zob. Gêbarowicz 1973, s. 260, 269, 279).

wed³ug Nattiera

Historia: zapewne w³asnoœæ Rzewuskich (w Rozdole?); 
zapewne w³asnoœæ Kazimierza Rzewuskiego; zapewne 
1820 w³asnoœæ jego córki, Ludwiki, zamê¿nej z Antonim 
Lanckoroñskim; zapewne w³asnoœæ ich syna, Kazimierza; 
w³asnoœæ jego syna, Karola, 1896-1901 umieszczony 
w Wiedniu w pa³acu przy Jacquingasse 18; 1933 w³asnoœæ 
dzieci Karola: Antoniego, Adelajdy i Karoliny 
Lanckoroñskich; miêdzy 20 paŸdziernika a 7 listopada 
1939 przejêty przez gestapo, pozostawa³ w pa³acu przy 
Jacquingasse; w maju 1943 wywieziony przez Niemców, 
zdeponowany w Steyersbergu; 1947 odzyskany przez 
Antoniego Lanckoroñskiego, zdeponowany w zamku 

Hohenems k. Vaduz w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany 
w banku w Szwajcarii; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej 
(nr ks. darów ZMK-5935).

ród³a: *Lista A.L. 1939, nr 20; *Lista HTO 1942, nr 483.

Literatura: Warszawa 1995, nr I. 15 (jako Jan Tar³o, kr¹g 
Nattiera); Juszczak, Ma³achowicz 1995, nr 13 (jako Adam 
Tar³o, kr¹g Nattiera).

 D.J.

wed³ug Jeana Marca NATTIERA

 225 Portret Marii Leszczyñskiej
nr inw. ZKW/1506
p³ótno, 147x113 cm

Maria (1703-1768), córka Stanis³awa Leszczyñskiego h. Wieniawa, króla polskiego, 1725 ¿ona Ludwika XV, 
królowa Francji.

Ciemnoczerwona suknia bramowana ciemnym futrem; klejnot z postaci¹ œw. Jana Nepomu-
cena przy gorsie. Kotara w tle ciemnozielona.

Kopia popularnego portretu Marii Leszczyñskiej, znanego z wielu powtórzeñ, namalowa-
nego przez Nattiera w kwietniu 1748 i w tym samym roku pokazanego na paryskim Salonie 
(nr 44), obecnie w zbiorach Wersalu (nr inw. MV 5672, p³., 138x107 cm, sygn. i dat.; Salmon 
1999, nr 52). By³ to ostatni portret, do którego Maria Leszczyñska pozowa³a osobiœcie. Zgodnie 
z zamówieniem samej królowej zosta³a ona ukazana en habit de ville, a nie w oficjalnym stroju 
dworskim; jedyny element mówi¹cy o jej królewskim statusie to burboñskie lilie na zaplecku 
fotela. X. Salmon wymienia przesz³o dwadzieœcia osiemnastowiecznych kopii tego portretu, 
przechowywanych obecnie w ró¿nych kolekcjach i znanych ze Ÿróde³, a tak¿e liczne wersje, 
które pojawi³y siê na rynku sztuki (w ró¿nych ujêciach, tak¿e zmniejszone do popiersia lub 
powiêkszone do ca³ej postaci; Salmon 1999, s. 198-200). Zdecydowana wiêkszoœæ tych kopii 
powstawa³a nie w pracowni Nattiera, lecz w królewskim cabinet du roi (warsztat dworski 
w Wersalu), na co istniej¹ Ÿród³owe potwierdzenia.

ZKW/1506 jest osiemnastowieczn¹ wiern¹ kopi¹, o nieco zwiêkszonych wymiarach (doda-
na niewielka partia t³a w górnej czêœci kompozycji), byæ mo¿e powsta³¹ w wersalskim warsz-
tacie, powtarzaj¹c¹ wszystkie szczegó³y orygina³u, ³¹cznie z napisem widniej¹cym na otwartych 
kartach le¿¹cej na konsoli Biblii: [EVANG]ELLE... CHAP IX.



 

wed³ug Jeana Marca NATTIERA

 226 Portret Marii Leszczyñskiej
nr inw. ZKW/297
p³ótno, 73x60 cm

Maria (1703-1768), córka Stanis³awa Leszczyñskiego h. Wieniawa, króla polskiego, 1725 ¿ona Ludwika XV, 
królowa Francji.

Ciemnoczerwona suknia bramowana ciemnym futrem; klejnot z postaci¹ œw. Jana Nepomu-
cena przy gorsie.

Zmniejszona do popiersia wersja portretu Marii Leszczyñskiej namalowanego przez Nattiera 
w 1748, przechowywanego w Wersalu (� glossa do nr. kat. 225). Znanych jest bardzo wiele kopii 
wersalskiego portretu, tak¿e zmniejszonych do popiersia, tak jak ZKW/297. Najbli¿sz¹ analogiê 

wed³ug Nattiera

Historia: dar Andrzeja Ciechanowieckiego z Londynu 
dla angielskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
(kupiony przez niego na rynku sztuki w Pary¿u); 
1985 dar rz¹du Wielkiej Brytanii (nr ks. darów ZMK-2801), 
od 1993 eksponowany w korytarzu przy Sali Canaletta.

Literatura: Bentkowska 1986, s. 4, 7.

 D.J.

ZKW/1506



 

dla naszego obrazu stanowi portret w zbio-
rach Musée Cognacq-Jay w Pary¿u (nr inw. 
79). Ma on niemal identyczne wymiary (p³., 
73x59 cm) i ukazuje popiersie królowej ujête 
w tak¹ sam¹ owaln¹ kamienn¹ ramê, wpisan¹ 
w prostok¹t p³ótna. T. Burollet (1980, nr 73) 
uzna³a ten portret za orygina³ Nattiera, zaœ 
X. Salmon (1999, s. 200) zaliczy³ go do kopii. 
Wersja w kamiennym owalu pojawi³a siê tak-
¿e na rynku paryskim w galerii Georges Petit, 
28.05.1909 (poz. 58).

ZKW/297 jest kopi¹ dobrej klasy; zdaniem 
X. Salmona (opinia ustna na podstawie oglê-
dzin obrazu, kwiecieñ 2005) wykonana zo-
sta³a najpewniej przez malarza zwi¹zanego 
z królewskim atelier.

wed³ug van der Neera

Historia: 1971 dar Eugeniusza Kucharskiego z Pary¿a; 
1973 przywieziony do Warszawy, przechowywany 
w Bibliotece Królewskiej (nr ks. darów ZMK-116); 
1981 w ZK, od 1983 eksponowany w Apartamencie 
Ksiêcia Stanis³awa.

Literatura: Bentkowska 1986, s. 7; Warszawa 1997-1998a, 
nr VI 4 (H. Ma³achowicz); Nancy/Warszawa 2004-2005, 
s. 111 (D. Juszczak). D.J.

wed³ug Eglona Hendrika van der NEERA
Eglon Hendrik van der Neer (Amsterdam ok. 1634-1703 Düsseldorf), malarz holenderski, syn i uczeñ Aerta van 
der Neera; dzia³a³ w Rotterdamie, Amsterdamie, 1687 nadworny malarz Karola II w Brukseli, 1690 – elektora 
Palatynatu w Düsseldorfie; odwiedzi³ tak¿e Pary¿. Malowa³ sceny rodzajowe, portrety i pejza¿e.

 227 M³oda kobieta jako Pomona (Handlarka owoców)
nr inw. ZKW/2087
deska z orzecha w³oskiego, 32,5x26,5 cm
na odwrocie: napis czarnym tuszem Fr. Mieris (trzykrotnie powtórzony); czerwona pieczêæ 
lakowa z tarcz¹ herbow¹ z labrami, w górnym polu tarczy ptak z rozpostartymi skrzyd³ami, 
w dolnym lew wsparty na kotwicy, w klejnocie po³ulew

Suknia czerwona, chusta przy dekolcie w kolorze ³ososiowym, chusta na ramionach bia³a. 
Kotara w kolorze ciemnej zieleni, ze z³ocist¹ frêdzl¹.

Obraz wzorowany na Handlarce ryb Eglona van der Neera ze zbiorów Luwru (nr inw. 
INV 1603, sygn., deska, 21,5x15,5 cm; Kat. Louvre, t. 1, 1979, s. 97). W obrazie paryskim tak 
samo upozowana i ubrana kobieta (z dodatkiem nakrycia g³owy), tak¿e ukazana przez arkadê 
okna, wskazuje identycznym gestem na kosz, w którym jednak znajduj¹ siê ryby, a nie owoce, 
zaœ z parapetu zwiesza siê g³adka p³ócienna tkanina, a nie wzorzysty kobierzec, jak 
w naszym obrazie. ZKW/2087 jest nieco wiêkszy – jego kompozycja jest poszerzona o widocz-
ny wokó³ arkady fragment œciany z wazonem i draperi¹; w pejza¿u po lewej stronie za plecami 
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kobiety widoczne s¹ postaci damy i kawalera, których brak w obrazie van der Neera (ich 
kostiumy i fryzury s¹ charakterystyczne dla mody z lat 90. XVII w.); ca³oœæ ma charakter bardziej 
dekoracyjny.

ZKW/2087 nie jest dzie³em Holendra, lecz osiemnastowiecznym naœladownictwem, najpew-
niej pêdzla francuskiego malarza. Twarz modelki o du¿ych, ciemnych oczach i drobnych ustach 
ma w sobie wyraŸny francuski rys; argumentem na rzecz takiej atrybucji jest równie¿ gatunek 
podobrazia – deski z orzecha stosowane by³y we W³oszech i we Francji, nie s¹ natomiast spo-
tykane w malarstwie szkó³ pó³nocnych. Sposób opracowania deski ka¿e datowaæ ZKW/2087 na 
1. æw. XVIII w. (opinia ustna M. Bijl, na podstawie oglêdzin deski, 2005).

Umieszczone na odwrocie napisy œwiadcz¹ o tym, ¿e obraz uchodzi³ za dzie³o Fransa van 
Mierisa (1635-1681). Kompozycja obrazu z postaci¹ ukazan¹ w arkadzie okna, zasób motywów 
(dekoracyjne draperie, girlandy, dywan), ¿ywa kolorystyka, emalierska faktura i precyzyjnie 
oddane szczegó³y s¹ istotnie charakterystyczne dla dzia³aj¹cych w Lejdzie tzw. Fijnschilders, 
na których zreszt¹ wzorowa³ siê niejednokrotnie Eglon van der Neer, jednak taka atrybucja 
jest niew³aœciwa.

Zakupiony z ekspertyz¹ L. Brusewicza (6.03.1986) jako dzie³o malarza z krêgu Gerrita Dou 
i Fransa van Mierisa St. (byæ mo¿e Carela de Moora), datowane na 1680-1710 (maszyn. 
w dokumentacji Dzia³u Malarstwa w ZK).

wed³ug van der Neera

Historia: 1987 zakup w P.P. „Desa”, Gdañsk, ul. D³uga 2, 
od 1988 eksponowany w Komnacie Wtórej.

Literatura: Brusewicz 1990, il. 7 na s. 165 (z podpisem: 
„Willem Mieris?”). D.J.
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Johann NIEDERMANN
Johann Niedermann (Dobre Miasto 1759-1833 Wiedeñ), malarz pochodzenia niemieckiego; od ok. 1780 czyn-
ny w Grudzi¹dzu, po 1783 pracowa³ w Kwidzynie dla rodziny Sierakowskich z Waplewa; ok. 1790-1794 
w Warszawie. Malowa³ g³ównie portrety, a tak¿e sceny rodzajowe, historyczne i mitologiczne.

 228 Portret Kajetana Onufrego Sierakowskiego
nr inw. ZKW/2675
p³ótno, 49x40 cm

Kajetan Onufry Sierakowski h. Ogoñczyk (1753-1841), kasztelan s³oñski 1787, senator Sejmu Wielkiego, senator 
Królestwa Polskiego.

Frak zielony z czarnymi wy³ogami, kamizela 
w kolorze s³omkowej ¿ó³ci; na szyi na czerwo-
nej wstêdze z bia³ymi paskami krzy¿ Orderu 
œw. Stanis³awa (nadany przed 1791; £oza 
1925, podana b³êdnie data: 1793); przez pierœ 
b³êkitna wstêga Orderu Or³a Bia³ego (nadany 
1792), gwiazda tego orderu na piersi.

Portret namalowany w 1792 zapewne 
jako pendant do portretu ¿ony (� nr kat. 
229), nietypowa jest jednak ró¿na skala figur 
i zwrot postaci w tê sam¹ stronê.

Portretowanego zidentyfikowa³ w 1990 
P. Mrozowski na podstawie podobieñstwa do 
portretu znajduj¹cego siê niegdyœ na plebanii 
w Bobrownikach ko³o Waplewa (zaginiony 
w czasie II wojny œwiatowej, znany z fotografii; 
KZSP, t. 11, 1969, z. 9, il. 110) i portretu znaj-
duj¹cego siê do 1990 w Zamku w £añcucie, 
obecnie w zbiorach prywatnych, równie¿ na-
malowanego w 1792 (d. nr inw. 169 M£; 
p³., 35x27 cm; na odwrocie dedykacja Siera-
kowskiego z 1792 dla nauczyciela domowego, 
ks. Jacka Tr¹bskiego).

Podobieñstwo fizjonomiczne modela w ZKW/2675 do portretów z Bobrownik i £añcuta jest 
wyraŸne, w¹tpliwoœci nasuwa jednak kolorystyka ubioru, odpowiadaj¹ca barwom munduru 
wojewódzkiego ziemi che³mskiej; Sierakowski jako kasztelan s³oñski powinien nosiæ mundur 
ziemi dobrzyñskiej – frak amarantowy, b³êkitne wy³ogi, kamizela bia³a.

 229 Portret Anny Teodory Sierakowskiej
nr inw. ZKW/2676
p³ótno, 49x40 cm
sygnowany na odwrocie: J. Niederman pinxit/ Varsovie/.../8. May 1792

Anna Teodora Sierakowska (1765-1792), córka Teodora Sierakowskiego h. Ogoñczyk, kasztelana s³oñskiego, 
¿ona Kajetana, kasztelana s³oñskiego.

Niedermann

ZKW/2675



 

Bia³a suknia, b³êkitna szarfa i wst¹¿ka na 
ciemnych w³osach.

Zapewne pendant do portretu mê¿a (� nr  
kat. 228).

Obraz jest byæ mo¿e ostatnim portretem 
Teodory Sierakowskiej, która zmar³a w wieku 
27 lat, kilka miesiêcy po jego powstaniu. Zna-
ne dziœ dwa inne wizerunki Sierakowskiej 
zosta³y namalowane ju¿ po jej œmierci: w Muz. 
w Miêdzyrzeczu, sygn. Niedermann W 1794 
(nr inw. MM.S. 1171, p³., 48,5x39,5 cm) 
i wzorowany na nim portret z plebanii w Bo-
brownikach (pendant do portretu mê¿a; zagi-
niony w czasie II wojny œwiatowej, znany 
z fotografii; KZSP, t. 11, 1969, z. 9, il. 109).

Norblin de la Gourdaine

Historia: 1990 zakup z r¹k prywatnych w £odzi.

Literatura: SAP, t. 6, 1998, s. 54 (dot. nr. kat. 228; 
M. Arszyñski, uzup. M. Heydel, jako portret mê¿czyzny 
z Orderem œw. Stanis³awa i Or³a Bia³ego). H.M.

Jean Pierre NORBLIN DE LA GOURDAINE
Jean Pierre (Jan Piotr) Norblin de la Gourdaine (Misy-Fault-Yonne 1745-1830 Pary¿), rysownik, malarz i rytow-
nik francuski; na pocz¹tku lat 70. pracowa³ dla Adama Kazimierza Czartoryskiego w Londynie, Spa i we Francji; 
1774-1804 pracowa³ w Polsce: dla Czartoryskich w Warszawie, Pow¹zkach, Pu³awach i dla Radziwi³³ów w Ar-
kadii i Nieborowie. Malowa³ f˜tes galantes, sceny historyczne, mitologiczne, w licznych rysunkach i rycinach 
przedstawia³ sceny rodzajowe i wydarzenia polityczne.

 230 Kuglarze z ma³pk¹ (Dama daj¹ca ja³mu¿nê)
nr inw. ZKW/3914
blacha miedziana, 22,5x17 cm
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 782

Kobieta stoj¹ca na schodach w bia³ej sukni, siedz¹ca na balustradzie w ró¿owej; kuglarz sto-
j¹cy u stóp schodów w ¿ó³tym p³aszczu, kuglarz widoczny po prawej w czerwonym kaftanie.

 231 Wró¿ka
nr inw. ZKW/3915
blacha miedziana, 22,5x16,9 cm
sygnowany na ³uku wejœcia do wie¿y: NB f. 1768 (ostatnia cyfra s³abo czytelna, byæ mo¿e 9)
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 783

Wró¿ka w brunatnym stroju, dama w bia³o-ró¿owej sukni, jej towarzyszka z parasolk¹ w suk-
ni ¿ó³tej.

ZKW/2676



 

Para obrazów powsta³ych we Francji i przywiezionych przez Norblina do Polski. S¹ to bodaj 
najwczeœniejsze z jego znanych prac olejnych, namalowane najprawdopodobniej jeszcze 
przed wst¹pieniem artysty do Akademii paryskiej. Maj¹ charakter malowniczych capricci. 
Architektura zameczku czy koœcio³a w ZKW/3915 ma zdecydowanie „pó³nocny” charakter 
(por. obrazy Davida Teniersa M³. czy kompozycje François Bouchera z architektur¹ à la fla-
mand), a tonacja kolorystyczna obrazu jest ch³odna – scena rozgrywa siê o poranku. Archi-
tektura w tle ZKW/3914 ma wyraŸnie w³oski, „po³udniowy” charakter, kolorystyka zaœ jest 
ciep³a – scena rozgrywa siê w ró¿owawym œwietle zachodz¹cego s³oñca. S¹ to wiêc wariacje 
na temat pó³nocnego i po³udniowego krajobrazu lub mo¿e dwie pory dnia. W obrazkach 
wyraŸnie czytelne s¹ inspiracje podobnymi niewielkimi pejza¿ami i capricci Huberta Roberta, 
zaœ w sposobie malowania sztafa¿u – wp³ywy Jeana-Honoré Fragonarda,  który w latach 60. 
w czasie pobytu we W³oszech wspó³pracowa³ z Robertem i pod jego wp³ywem zacz¹³ ma-
lowaæ pejza¿e.

Obrazy kupione zosta³y do galerii Stanis³awa Augusta od Norblina w 1782; w rachunku 
zakupu i potem w inwentarzach galerii królewskiej ZKW/3914 okreœlony by³ jako „La dame de 
charité”; kiedy jednak dok³adniej przyjrzymy siê scence rozgrywaj¹cej siê na tle w³oskiego 
pa³acu, zobaczymy, ¿e dama stoj¹ca na schodach nie daje ja³mu¿ny, lecz kuglarzowi, któremu 
towarzysz¹ piesek i ma³pka, p³aci za zakoñczony zapewne przed chwil¹ wystêp.

Norblin de la Gourdaine
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Norblin de la Gourdaine

Historia: 11 czerwca 1782 nabyte od Norblina do galerii 
Stanis³awa Augusta (nr 782, 783); od 1795 notowane 
w  pa³acu w £azienkach, Sypialnia króla; 1796 
przewieszone do Gabinetu do Ubierania; po 1798 
w³asnoœæ ksiêcia Józefa Poniatowskiego; 1813 w³asnoœæ 
Marii Teresy Tyszkiewiczowej, pozostawa³y w pa³acu 
w £azienkach; 7 paŸdziernika 1815 kupione przez 
Kazimierza Rzewuskiego, zapewne 1815/1816 wywiezione 
przez niego do Wiednia; 1820 w³asnoœæ jego córki 
Ludwiki, zamê¿nej z Antonim Lanckoroñskim; w³asnoœæ 
ich syna, Kazimierza; w³asnoœæ jego syna, Karola, 1896-
-1901 umieszczone w pa³acu przy Jacquingasse 18 
w Wiedniu, „Damensalon”; 1933 w³asnoœæ dzieci Karola: 
Antoniego, Adelajdy i Karoliny Lanckoroñskich; 
1943 prawdopodobnie wraz z innymi obrazami 
z kolekcji Lanckoroñskich wywiezione przez Niemców; 
1947 odzyskane przez Antoniego Lanckoroñskiego, 
zdeponowane w zamku Hohenems k. Vaduz 
w Vorarlbergu; 1950 zdeponowane w banku w Szwajcarii; 
1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej (nr ks. darów ZMK-5947, 
5948), od 1998 eksponowane w Galerii Lanckoroñskich.

ród³a: *Notte Norblin 1782 („La dame de charité et son 
Pendant...”); *Kat. gal. S.A. 1783, nr 782 („Norbelin”, 
„Dame faisante la Charité, sur cuivre”), nr 783 („La Diseuse 

de bonne avanture, sur cuivre”); *Kat. gal. S.A. 1784, 
s. 31, nr 782, 783 (w dziale „Sujets galants”); *Kat. galerii 
S.A. 1793, nr 782, 783; *Brulion kat. gal. S.A. przed 1795, 
nr 782, 783; *Kat. gal. S.A. 1795, nr 782, 783; *Obrazy 
1795, k. 350; *List Bacc. do S.A. 16 stycznia 1796, k. 18v 
(„£azienki en haut... Dans le cabinet de toilette... on 
a oté No 700, 701... par Teniers à la Place mit 782, 783... 
par Norblin”); *Inw. S.A. 1799, s. 419; *Notte Rzewuski 
2 paŸdziernika 1815; *Spécification Rzewuski 
7 paŸdziernika 1815; *Wydanie obrazów z £azienek 
10 paŸdziernika 1815 („782 Dama daj¹ca ja³mu¿nê, 
783 Wró¿ka, przez Norblena”); *Lista K³ossowskiego 1815; 
*Wypis sprzedanych obrazów 1815 („8bris 7 Jw. 
Rzewuski... 782, 783”).

Literatura: Rastawiecki, t. 2, 1851, poz. 7 i 8 na s. 63-64; 
Palais Lanckoroñski 1903, s. 14; Batowski 1911, s. 94; 
Thieme, Becker, t. 25, 1931 (Z. Batowski), s. 513; 
Mañkowski 1932, nr 782, 783 i s. 64, 157; PSB, t. 23, 1978 
(J. M. Micha³owski), s. 178; Patellière 1978, t. 1, s. 23, t. 2, 
nr 30; Warszawa 1995, nr I.16, I.17; Juszczak, 
Ma³achowicz 1995, nr 14 i 15; Juszczak, Ma³achowicz 
1998, nr 12, 13; SAP, t. 6, 1998, s. 116 (A. Bernatowicz).

 D.J.
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Jean Pierre NORBLIN DE LA GOURDAINE (z udzia³em uczniów?)

 232 Eak odmawiaj¹cy Minosowi udzia³u w wojnie przeciwko Ateñczykom
nr inw. ZKW/4146
p³ótno, 34x21,7 cm

Owidiusz, Metamorfozy, VII, 480-485
Król Krety, Minos, d¹¿y³ do wojny z Atenami, chc¹c pomœciæ œmieræ swego syna, Androge-

usza, zdradziecko zamordowanego przez Ateñczyków. Szukaj¹c sojuszników, przyby³ do Enopii 
(Eginy), do króla Eaka. Ten jednak odmówi³ pomocy, powo³uj¹c siê na odwieczne przymierze 
z Atenami. 

Obraz wzorowany na zamieszczonej w 2. tomie paryskiego wydania Metamorfoz z 1767-
-1771 grafice rytowanej przez Nicolasa Ponce’a wed³ug rysunku Charles’a Monneta (por. Nagler, 
t. 11, 1841, poz. 27).

Norblin de la Gourdaine 
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 233 Uratowanie Mirry
nr inw. ZKW/4147
p³ótno; 34x21 cm

Owidiusz, Metamorfozy, X, 380-425
Myrra (Mirra), ogarniêta kazirodcz¹ mi³oœci¹ do w³asnego ojca, Cynyrasa, nie mog¹c po-

zbyæ siê wystêpnego uczucia, targnê³a siê na w³asne ¿ycie. Czuwaj¹ca pod progiem jej sypial-
ni piastunka uratowa³a ¿ycie swojej pani.

Obraz wzorowany na zamieszczonej w 2. tomie paryskiego wydania Metamorfoz z 1767-
-1771 grafice rytowanej przez Louisa Bineta wed³ug rysunku Charles’a-Josepha-Dominique’a 
Eisena (Inv. f. fr. XVIII s., t. 2, 1933, nr 27).

Oba obrazy pochodz¹ najprawdopodobniej z serii zamówionej u Norblina przez ksiêcia Adama 
Kazimierza Czartoryskiego do dekoracji wnêtrz Szko³y Rycerskiej w Warszawie. Wzorowane 
by³y na rycinach ilustruj¹cych paryskie wydanie Metamorfoz Owidiusza z lat 1767-1771. Ka¿da 
scena opatrzona by³a stosownym do przedstawienia cytatem z Metamorfoz, umieszczo-
nym na wydzielonej czêœci p³ótna, o czym wiadomo z opisu zawartego w wydanych w 1871 
w DreŸnie pamiêtnikach wychowanka szko³y, Seweryna Bukara („w formacie arkuszowym 
obrazy wystawiaj¹ce znakomite fakta z mitologii na jednej po³owie arkusza, a na drugiej sto-
sownie do obrazu przytoczone wiersze ³aciñskie z Przemian Owidiusza”; cyt. za: Micha³owski 
1970, s. 94). Nie wiadomo, kiedy dok³adnie powsta³a seria; najprawdopodobniej mia³o to 
miejsce w pocz¹tku lat 80. XVIII w. (Patellière 1978, t. 1, s. 22; J. M. Micha³owski w: PSB, 
t. 23, 1978, s. 176). Nie jest tak¿e znana liczba obrazów wchodz¹cych w jej sk³ad (w paryskim 
wydaniu Metamorfoz by³o sto trzydzieœci dziewiêæ rycin ilustruj¹cych sceny) ani jej losy 
po likwidacji Szko³y Rycerskiej; w roku 1832, gdy Rosjanie ogo³ocili Pa³ac Kazimierzowski, 
obrazów ju¿ tam nie by³o. Byæ mo¿e seria wywieziona zosta³a do maj¹tku Czartoryskich 
w Sieniawie, bowiem wiadomo, ¿e do 1914 znajdowa³ siê tam licz¹cy ponad sto sztuk zespó³ 
obrazów przedstawiaj¹cych sceny z Metamorfoz, wzorowanych na rycinach z paryskiego wy-
dania Owidiusza, wedle tradycji wykonanych „pod okiem Norblina” (Batowski 1923, s. 173; 
zob. te¿ Chwalewik, t. 2, 1927, s. 193, który podaje liczbê stu jedenastu obrazów). Nie ma 
jednak pewnoœci, czy seria kadecka by³a to¿sama z seri¹ sieniawsk¹. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e 
sieniawskie obrazy by³y namalowanymi póŸniej replikami obrazów kadeckich lub te¿ mo¿e na 
seriê sieniawsk¹ z³o¿y³y siê obrazy przeniesione ze Szko³y Rycerskiej, uzupe³nione innymi o tej 
samej tematyce, malowanymi przez uczniów Norblina b¹dŸ amatorów pracuj¹cych pod okiem 
artysty (jak choæby dzieci Czartoryskich czy Radziwi³³ów). Dla Z. Batowskiego, który zna³ ob-
razy sieniawskie z autopsji, sprawia³y wra¿enie, i¿ s¹ „æwiczeniami malarskimi poprawianymi 
przez niego [Norblina] – czymœ w rodzaju gorszych, wybrakowanych duplikatów z cyklu 
w Korpusie Kadetów” (Batowski 1923, s. 173-174). Z artyku³u J. M. Micha³owskiego o obrazach 
ze Szko³y Rycerskiej wynika, ¿e badacz ten sk³onny jest uznaæ obie serie za to¿same (Micha-
³owski 1970), zaœ A. Bernatowicz (SAP, t. 6, 1998, s. 113) wysunê³a hipotezê, ¿e seria sieniaw-
ska mog³a poprzedzaæ powstanie obrazów dla Szko³y Rycerskiej i stanowiæ rodzaj serii przygo-
towawczej. Pa³ac w Sieniawie zosta³ spl¹drowany przez Rosjan w 1914; wed³ug E. Chwalewi-
ka (t. 2, 1927, s. 193) zbiory sieniawskie uleg³y rozgrabieniu i zniszczeniu, czêœæ obrazów 
sprzedano w Lublinie i Warszawie, wiele zaœ wywieŸli Rosjanie do Moskwy; niewielk¹ ich licz-
bê, na mocy traktatu ryskiego, rewindykowano.

W koñcu XIX i w XX w. obrazy z owidiuszowskiej serii ukazywa³y siê sporadycznie w handlu 
antykwarskim (zob. Batowski 1923, s. 171 i n. oraz Micha³owski 1970, s. 95).

Dziœ znanych jest piêæ obrazów wi¹zanych z Norblinowsk¹ seri¹ ze Szko³y Rycerskiej; 
oprócz ZKW/4146 i ZKW/4147 dwa w zbiorach Fund. Ciechanowieckich w ZK (Herkules 
i Omfale, nr inw. FC-ZKW/259, p³., 31,8x22,8 cm, i Pigmalion i Galatea, nr inw. FC-ZKW/258, 

Norblin de la Gourdaine



 

p³., 35,8x22,3 cm) i jeden w zbiorach MNW (Przemiana Pieryd w sroki, nr inw. MP 4416, p³., 
35x21,5 cm, depozyt w Muz. w £azienkach). ¯aden z tych obrazów nie zachowa³ pierwot-
nego formatu, czêœci z tekstami zosta³y obciête (w ZKW/4146 i ZKW/4147 wzd³u¿ prawej 
krawêdzi p³ócien zachowa³y siê ciemne pasy oddzielaj¹ce pierwotnie przedstawienie 
od inskrypcji). ZKW/4146 i ZKW/4147 doœæ wyraŸnie ró¿ni¹ siê od pozosta³ych trzech obrazów 
kolorystyk¹, a tak¿e, jak siê zdaje, poziomem wykonania. Utrzymane s¹ w tonacji brunatnych 
br¹zów, niemal monochromatyczne (para obrazów z Fund. Ciechanowieckich i Pierydy 
z MNW s¹ bardziej zró¿nicowane kolorystycznie, utrzymane w tonach pastelowych), zaœ ich 
modelunek, jakkolwiek przypominaj¹cy Norblinowski, jest nieco ubogi; obrazy wydaj¹ siê byæ 
niewykoñczonymi szkicami. Micha³owski, który ogl¹da³ obrazy przed konserwacj¹ (wówczas 
w rêkach prywatnych), zwróci³ uwagê na te ró¿nice, uzna³ jednak, ¿e s¹ one wynikiem stanu 
zachowania obrazów, a tak¿e charakteru przedstawionych scen, rozgrywaj¹cych siê we wnê-
trzach (Micha³owski 1970, s. 99-102) i nie podwa¿a³ atrybucji Norblinowi.

Kwestii autorstwa obrazów i ich ewentualnego pochodzenia w obecnym stanie badañ nie 
da siê rozstrzygn¹æ; proponujemy przyj¹æ, ¿e obrazy mog³y byæ wykonane z udzia³em pomoc-
ników; ich charakter zdaje siê odpowiadaæ opisowi Batowskiego, dotycz¹cemu obrazów 
z Sieniawy.

van Ostade

Historia: zamówione przez Adama Kazimierza 
Czartoryskiego do Szko³y Rycerskiej w Warszawie (?); 
w³asnoœæ Czartoryskich w pa³acu w Sieniawie (?); 
1965 zg³oszone w warszawskim Urzêdzie Konserwatorskim, 
w³asnoœæ prywatna; 1997 zakup z r¹k prywatnych 
w Warszawie, od 2001 eksponowane w Pokoju ¯ó³tym.

Literatura: Micha³owski 1970, s. 98-123; Kêpiñska 1978, 
s. 20; Patellière 1978, t. 2, nr 10, 11; SAP, t. 6, 1998, s. 113 
(A. Bernatowicz); Mizio³ek 2005, s. 39-40.

 H. M.

Adriaen van OSTADE
Adriaen van Ostade (Haarlem 1610-1685 Haarlem), malarz, rysownik i grafik holenderski czynny w Haarlemie; 
uczeñ Fransa Halsa. Malowa³ obrazy o tematyce rodzajowej, g³ównie sceny z ¿ycia ch³opów, w pocz¹tkowym 
okresie twórczoœci pod wp³ywem Adriaena Brouwera.

 234 Palacz i pijak
nr inw. ZKW/3917
deska dêbowa, 19,8x16,9 cm
na odwrocie fragment lakowej pieczêci, zapewne Antoniego Lanckoroñskiego

Kubrak palacza w kolorze go³êbioszarym, pijak w czerwonej czapce.
Dendrochronologiczne badanie deski wskazuje na rok 1648 jako najwczeœniejsz¹ mo¿liw¹ 

datê powstania obrazu, a za najbardziej prawdopodobne nale¿a³oby uznaæ datowanie na lata 
po 1654 (T. Wa¿ny, 1995).

Postaæ siedz¹cego palacza jest taka sama, jak w akwaforcie Ostadego Œmiej¹cy siê palacz 
(Hollstein-Dutch, t. 15, 1964, s. 7). Rysunkowe studium do tej akwaforty przechowywane jest 
w Kunsthalle w Hamburgu (nr inw. 22 280; Schnackenburg 1981, t. 1, nr 203). B. Schnacken-
burg sytuuje akwafortê i rysunek wœród prac Ostadego powsta³ych po 1670 (Schnackenburg 
1981, t. 1, nr 203 oraz s. 42, 46, 47, 119). Uczony ten nie wykluczy³, i¿ ZKW/3917 móg³ po-
wstaæ, jak wskazywa³aby na to dendrochronologia, kilkanaœcie lat wczeœniej ni¿ rysunek 
i akwaforta; zastrzeg³ jednak, ¿e przy takiej jego opinii nale¿y postawiæ znak zapytania, gdy¿ 
obraz znany jest mu jedynie ze zdjêcia. Zwróci³ jednoczeœnie uwagê na fakt, i¿ takie jak 
ZKW/3917 ma³e kompozycje z jedn¹ lub dwiema postaciami, pochodz¹ce z dojrza³ego okresu 



 

twórczoœci artysty, s¹ szczególnie trudne do datowania, gdy¿ styl Ostadego wykrystalizowa³ siê 
ostatecznie ok. 1650 i w 2. po³owie stulecia podlega³ ju¿ jedynie bardzo niewielkim zmianom 
(list z 11.05.2006).

Powtórzenia:
 234/1 replika autorska lub kopia, lata 50. XVII w., na aukcji Christie’s, Amsterdam 2002 (informacja od 

B. Schnackenburga, list z 11.05.2006);
 234/2 kopia (deska dêbowa, 20x17 cm), w latach 40. XX w. w posiadaniu handlarza Gottschewskiego w Ham-

burgu (fot. w RKD w Hadze; informacja od H. Doll; list z 19.09.1996);
 234/3 kopia wystawiona na aukcji w Monachium w 1910 (informacja jw.);
 234/4 kopia w posiadaniu marszanda Hermesa w Holandii (informacja jw.).

van Ostade

Historia: w³asnoœæ hr. Adelmanna von Landshut 
(Bawaria); 1871 kupiony od niego przez Karola 
Lanckoroñskiego, 1896-1902 umieszczony w Wiedniu 
w pa³acu przy Jacquingasse 18 (Sala Holenderska); 
1933 w³asnoœæ jego dzieci: Antoniego, Adelajdy i Karoliny 
Lanckoroñskich; prawdopodobnie wraz z innymi obrazami 
z kolekcji Lanckoroñskich 1943 wywieziony przez 
Niemców; w marcu 1944 zdeponowany w Altaussee 
k. Salzburga; 8 maja przejêty przez armiê amerykañsk¹ 
i w czerwcu 1945 przewieziony do Central Art Collecting 
Point w Monachium; zim¹ 1945 lub w 1946 ponownie 
na terenie Austrii; 1947 odzyskany przez Antoniego 

Lanckoroñskiego, zdeponowany w zamku Hohenems 
k. Vaduz w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany w banku 
w Szwajcarii; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej 
(nr ks. darów ZMK-5950), od 1998 eksponowany w Galerii 
Lanckoroñskich.

Literatura: Palais Lanckoroñski 1903, s. 11; Hofstede 
de Groot, t. 3, 1910, nr 179; Frimmels 1914, t. 2, s. 489; 
Schnackenburg 1981, s. 119; Warszawa 1995, nr I. 18 
(D. Juszczak, H. Ma³achowicz); Juszczak, Ma³achowicz 
1995, nr 16; Klessmann 1995, s. 2253; Juszczak, 
Ma³achowicz 1998, nr 14.
 D. J.

ZKW/3917



 

kr¹g Lorenza PASINELLEGO
Lorenzo Pasinelli (Bolonia 1629-1700 Bolonia), malarz w³oski; uczeñ Flaminia Torriego i Simone Cantariniego, 
dzia³a³ w Bolonii, a w latach 60. XVII w. równie¿ w Mantui, Rzymie i Florencji. Malowa³ sceny historyczne, mi-
tologiczne i religijne.

 235 Sybilla perska
nr inw. ZKW/2999
p³ótno, 88x73 cm

Stanik sukni w kolorze ciemnego b³êkitu o odcieniu indygo, rêkaw szaty spodniej w kolorze 
bladego kraplakowego ró¿u z blikami bieli i jasnego b³êkitu w œwiat³ach, przez praw¹ rêkê 
przerzucony p³aszcz w kolorze ciemnej, z³ocistej ¿ó³cieni; w rêku zielona ga³¹zka laurowa 
i z³ocista ga³¹Ÿ o pod³u¿nych liœciach.

Typ przedstawienia silnie osadzony w boloñskiej tradycji przedstawieñ Sybilli i kobiecych 
œwiêtych; kanon i proporcje postaci, typ fizjonomiczny, elementy kostiumu ka¿¹ datowaæ obraz 
na 2. po³. XVII w. Pó³figuralna kompozycja, typ idealizowanej, regularnej, wdziêcznej kobiecej 
twarzy o du¿ych oczach, drobnych ustach i prostym nosie, elegancja uk³adu ramion i gestów 
d³oni, modelunek obfitych fa³dów szat, zestawienie kolorów, sposób operowania œwiat³em 

kr¹g Pasinellego

ZKW/2999



 

– przywodz¹ na myœl twórczoœæ Lorenza Pasinellego. Najwiêcej analogii dla ZKW/2999 znaj-
dujemy w obrazach artysty z lat 1665-1670, powsta³ych po powrocie z Rzymu, takich jak 
Œw. Cecylia w Pinacoteca Nazionale w Bolonii, gdzie bardzo podobna – trudno oprzeæ siê 
wra¿eniu bezpoœredniej inspiracji – jest twarz œwiêtej, fryzura z klejnotem i wplecionymi 
wst¹¿kami, diagonalny uk³ad odchylonej do ty³u postaci ze wzniesion¹ g³ow¹ i rysunek d³oni 
o delikatnych, smuk³ych palcach (p³., 75x63 cm, zob. Baroncini 1993, nr 23; por. te¿ Sybillê 
z puttem w kolekcji prywatnej w Reggio Emilia czy tondo Alegoria Pokoju w Pinacoteca Na-
zionale w Bolonii; Baroncini 1993, nr 26, 27). Tak¿e zestawienie kolorów: ró¿u, ciemnego 
b³êkitu, z³ocistej neapolitañskiej ¿ó³cieni, oraz modelunek i uk³ad miêsistych fa³dów szat przy-
wodz¹ na myœl malarstwo Pasinellego z tego czasu (por. wspomniana wy¿ej Sybilla z puttem 
oraz Caritas Romana w Nasjonalgalleriet w Oslo; Baroncini 1993, nr 26, 35). Obraz zamkowy 
ró¿ni siê jednak od dzie³ Pasinellego nieco g³adsz¹ faktur¹, nie tak lekkim, mniej szkicowym 
prowadzeniem pêdzla; ca³oœæ zdaje siê byæ bardziej dekoracyjna, wra¿enie to wzmaga zasto-
sowanie – niespotykanego u boloñskiego mistrza – efektu „opalizowania” tkaniny (cangiante). 
Proponujemy uznaæ ZKW/2999 za pracê któregoœ z licznych malarzy zwi¹zanych z warsztatem 
artysty (na temat uczniów Pasinellego zob. Baroncini 1993, s. 92-101) lub zainspirowanego 
jego sztuk¹ naœladowcy i datowaæ obraz na ok. 1675.

Na grzbiecie zamkniêtej ksiêgi widnieje napis PERSICA, na kartach drugiej, otwartej, nie 
do koñca czytelny tekst: Clara Dei/ soboles solumas(?)/ pervadet caello(?). Przywodzi on na myœl 
wers z czwartej eklogi Wergiliusza (Eclogae IV, 49): „Cara Deum Soboles, magnum Iovis incre-
mentum” (niekiedy przytaczany jako „Clara...” etc.), w której Sybilla zapowiada narodziny 
dziecka maj¹cego przywróciæ Z³oty Wiek; przez chrzeœcijañstwo tekst Wergiliusza uznawany 
by³ za przepowiedniê przyjœcia Chrystusa. Z³ocista ga³¹zka, któr¹ wraz z ga³¹zk¹ oliwn¹ trzyma 
Sybilla, tak¿e nawi¹zuje do literackiej tradycji antycznej: z³otej ga³êzi Sybilli w Eneidzie Wergi-
liusza (VI, 136 i n.) oraz w Metamorfozach Owidiusza (XIV, 115 i n.). Wedle rzymskiej legendy, 
wró¿by sybilliñskie zapisywano na palmowych liœciach.

wed³ug Pesne’a

Historia: w³asnoœæ Rz¹du RP na UchodŸstwie w Londynie, 
przechowywany w jego siedzibie przy Eaton Place; 1992 
dar rz¹du RP na uchodŸstwie (nr ks. darów ZMK-4870).

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

wed³ug Antoine’a PESNE’A
Antoine Pesne (Pary¿ 1683-1757 Berlin), malarz francuski; od 1711 czynny w Berlinie na dworze Fryderyka 
Wilhelma I, póŸniej Fryderyka II, pracowa³ tak¿e dla dworu Augusta II w DreŸnie. Malowa³ portrety, obrazy 
mitologiczne i rodzajowe.

 236 Autoportret 
nr inw. ZKW/532
p³ótno, 103x83 cm

Szustokor aksamitny, ciemnob³êkitny.
Osiemnastowieczna kopia autoportretu Pesne’a z 1750-1751, znajduj¹cego siê dawniej 

w prywatnej kolekcji w Pary¿u, póŸniej w posiadaniu H. H. Zwillenberga w Amsterdamie 
(p³., 100x80 cm; Berckenhagen i in. 1958, nr 244h). Orygina³ pozostaj¹cy stale w zbiorach 
prywatnych jest znany dziêki miedziorytowi Georga Friedricha Schmidta z 1752, sygn. peint 
par lui-m˜me et gravé par son ami Schmit 1752 (Nagler, t. 15, 1841, nr 93; na rycinie zwrot 
postaci w lewo).



 

Józef PESZKA (?)
Józef Peszka (Kraków 1767-1831 Kraków), polski malarz i rysownik; uczeñ i wspó³pracownik Franciszka Smu-
glewicza, 1786-1792 dzia³a³ w Warszawie, nastêpnie w Wilnie, Moskwie i Petersburgu, od 1813 na sta³e 
w Krakowie; 1818 profesor tamtejszej Akademii Sztuk Piêknych. Malowa³ g³ównie portrety, tak¿e obrazy histo-
ryczne i alegoryczne.

 237 Król Dawid
nr inw. ZKW/847
p³ótno, 48,5x38,5 cm

Zielona szata, czerwony p³aszcz. Ciemnozielona kotara.
Obraz – przypisywany poprzednio Franciszkowi Smuglewiczowi – jest dzie³em malarza 

z jego krêgu. Wydaje siê byæ bliski stylistycznie twórczoœci ucznia Smuglewicza, Józefa Peszki, 
w którego kompozycjach o tematyce historycznej – zarówno wielkoformatowych, jak i mniej-
szych obrazach oraz w rysunkach – odnajdujemy podobne w proporcjach i rysunku postaci, 
o zbli¿onej charakterystyce twarzy, modelunku d³oni oraz fa³dów szat (por. Cudowne przejrze-
nie Mieszka w czasie obrzêdu postrzy¿yn w MNW, p³., 261x335 cm; Unia Lubelska, rysunek 
tuszem w zbiorach Ossolineum we Wroc³awiu oraz takie samo modello w zbiorach Fund. 
Ciechanowieckich w ZK, p³., 45x74 cm; Ho³d pruski, rysunek tuszem w zbiorach Ossolineum 
we Wroc³awiu, gdzie bliska analogia dla g³owy Dawida; tak¿e liczne analogie w innych, zw³asz-
cza rysunkowych pracach artysty; zob. Warszawa/Wilno 2000, nr IV/13, nr IV/60 i nr IV/58, 
IV/59). Proponujemy atrybucjê – ze znakiem zapytania – temu w³aœnie malarzowi.

Peszka (?)

Historia: 1974 legat Tadeusza Wierzejskiego dla ZK, 
przechowywany w MNW (nr ks. darów ZMK-528); 
1981 w ZK.

Literatura: niepublikowany. H.M.

ZKW/532



 

Max PETSCH
Max Petsch (Berlin 1840-1888 Karlsruhe), malarz niemiecki specjalizuj¹cy siê w obrazach z kwiatami.

 238 Ró¿e w wazonie
nr inw. ZKW/905
p³ótno, 90x64 cm
sygnowany u do³u po prawej: Petsch/ 82

Bukiet ¿ó³tych i bladoró¿owych ró¿ w mie-
dzianym wazonie, serweta czarna ze z³otymi 
frêdzlami.

Twórczoœæ tego malarza jest ma³o znana, 
leksykony notuj¹ jego pojedyncze prace. 
Zapewne wiêkszoœæ jego dzie³ znajduje siê 
w zbiorach prywatnych, w zbiorach muzeal-
nych nale¿¹ do rzadkoœci; w muzeach nie-
mieckich notowany jest tylko jeden jego 
obraz w Städtisches Museum (Augustiner-
museum) we Freiburgu (Schweers 1994, 
t. 9, s. 447).

Petsch

Historia: 1973 dar Wandy Szczerbiñskiej De Moline 
z Rzymu, przechowywany w Bibliotece Królewskiej 
(nr ks. darów ZMK-141); 1981 w ZK.

Literatura: niepublikowany. D.J.

Historia: 1973 dar Karoliny Pó³groszek z Warszawy, 
przechowywany w Bibliotece Królewskiej (nr ks. darów 
ZMK-117).

Literatura: niepublikowany. H.M.

ZKW/847

ZKW/905



 

Franciszek PFANHAUSER
Franciszek Jan Pfanhauser (Warszawa 1796-1865? Florencja?), malarz polski; uczeñ Zygmunta Vogla i Marcella 
Bacciarellego, od 1830 lub 1831 czynny w Warszawie, od ok. 1845 w Petersburgu, od 1848 na sta³e we Floren-
cji. Malowa³ portrety, obrazy religijne, wykonywa³ równie¿ litografie.

 239 Portret Karola Scholtza
nr inw. ZKW/292
p³ótno, 79x65,5 cm

Karol Scholtz (1783-1856), finansista i przemys³owiec warszawski, radca handlowy Banku Polskiego 1828.

Czarny surdut i chusta pod szyj¹, bia³a kamizelka i koszula; baretka Orderu œw. W³odzimie-
rza. Kotara w tle oliwkowozielona; na grzbietach dwóch pierwszych ksi¹¿ek od lewej napis 
Journal.

Pendant do portretu ¿ony datowanego 1832 (� nr kat. 240); portrety powsta³y z okazji 
œlubu.

Karol Scholtz by³ jednym z za³o¿ycieli Towarzystwa do Wyrobów Lnianych, które jako 
spó³ka akcyjna „Karol Scholtz i Spó³ka” od 1830 dzia³a³o na rzecz budowy mechanicznej przê-
dzalni lnu w osadzie nazwanej ¯yrardowem, na czeœæ wynalazcy maszyny przêdzalniczej, Fili-
pa de Girarda.

Pfanhauser

ZKW/291 ZKW/292



 

 240 Portret Marii Antoniny Scholtz
nr inw. ZKW/291
p³ótno, 79,5x65 cm
sygnowany u do³u po prawej: Pfanhauser w Warszawie/ Roku 1832

Maria Antonina Penlingen (1811-1881), urodzona w Wiedniu, 1832 ¿ona Karola Scholtza.

Bia³a at³asowa suknia i koronkowy bia³y szal, bi¿uteria i pas przy sukni z³ote.
Pendant do portretu Karola Scholtza (� nr kat. 239). Bia³a suknia i koronkowy welon s¹ 

zapewne strojem œlubnym.

Pfanhauser (?)

Historia: 1975 dar Stanis³awa Stañczyka z Londynu dla 
ZK, przechowywany w MNW (nr ks. darów ZMK-915, 
ZMK-914); 1981 w ZK.

Literatura: Juszczak, Ma³achowicz 2000a, nr 20, 19; SAP, 
t. 7, 2003, s. 75 (J. Polanowska).
 H.M.

Franciszek PFANHAUSER (?)

 241 Portret Teofili z Parysów Piweckiej
nr inw. ZKW/4861
p³ótno, 86x69 cm

Teofila z Parysów Piwecka (daty ¿ycia i biografia nieustalone).

Czarna suknia, bia³y woal na w³osach, szal 
w czerwone i bia³e pasy z niebieskim wzorem 
kwiatowym, bransoleta i pierœcionek wyk³a-
dane zielonym kamieniem, po³¹czone z³otym 
³añcuszkiem.

Suknia i fryzura wed³ug mody z ok. 1840.
U³o¿enie lewej rêki eksponuj¹ce bi¿ute-

riê zarêczynow¹ wskazuje, ¿e portret po-
wsta³ przed œlubem Teofili Parysówny, który 
mia³ miejsce zapewne w grudniu 1842 
lub w styczniu nastêpnego roku. Zachowa³ 
siê rachunek z 13 grudnia 1842, wystawio-
ny przez Magazyn Wyrobów Srebrnych 
Karola Malcza w Warszawie, Krakowskie 
Przedmieœcie 378 (Arch. ZK, D I/364), za 
zakup sreber przez brata portretowanej, 
Jana Parysa, który podarowa³ je siostrze 
w prezencie œlubnym. Srebra te zosta³y 
z³o¿one w darze ZK wraz z portretem.

Historia: w posiadaniu spadkobierców portretowanej; 
2005 legat Wandy z Parysów Soko³owskiej i Janiny Parys 
(nr ks. darów ZMK-7838).

Literatura: niepublikowany. H.M.

ZKW/4861



 

Jean PILLEMENT
Jean Baptiste Pillement (Lyon 1728-1808 Lyon), francuski malarz i dekorator; dzia³a³ w Lyonie, Pary¿u, 1745-1748 
w Madrycie, Portugalii, 1754-1762 w Londynie, a tak¿e w Wiedniu i Awinionie; 1765-1767 pracowa³ dla Stani-
s³awa Augusta w Warszawie przy modernizacji wnêtrz Zamku Królewskiego i zamku w Ujazdowie. Malowa³ 
pejza¿e, sceny rodzajowe, kwiaty.

 242- Seria supraport z Apartamentu Ksiêcia Stanis³awa 
 -245 w Zamku Królewskim

Seria czterech owalnych supraport, namalowanych na zlecenie Stanis³awa Augusta w 1765; 
jedno z najwczeœniejszych malarskich zamówieñ monarchy. Zdaniem A. Bernatowicz dwu 
z tych obrazów dotyczyæ mo¿e wzmianka w inwentarzu ZK z 1769, w którym w pokoju 
„à la grecque” (póŸniejszy Pokój ¯ó³ty) odnotowane s¹ owalne pejza¿e z architektur¹ 
z ruinami, w rzeŸbionych ramach (*Inw. ZK 1769, s. 225; Bernatowicz 2000, s. 61-62). Ob-
razy wisia³y nastêpnie w apartamencie bratanka króla, ksiêcia Stanis³awa, w po³udniowym 
skrzydle Zamku wraz z trzema innymi, owalnymi pejza¿ami o nieco wiêkszych wymiarach, 
tak¿e autorstwa Pillementa (w katalogu galerii Stanis³awa Augusta nr 1900-1902; wywiezio-
ne do Rosji 1915, zaginione). Prezentuj¹ wysok¹ klasê artystyczn¹ i nale¿¹ do najlepszych 
dzie³ w pejza¿owym oeuvre Pillementa; w sposób typowy dla póŸnorokokowego francuskie-
go malarstwa pejza¿owego artysta po³¹czy³ w nich rodzaj otoczenia i sztafa¿, wyraŸnie in-
spirowane malarstwem holenderskich italianistów, z lekk¹, „szkicow¹” technik¹ i jasn¹, 
pogodn¹ kolorystyk¹, opart¹ na szmaragdowych zieleniach i b³êkitach.

 242 Scena pasterska nad strumieniem
nr inw. ZKW/2451
p³ótno, 86x134 cm (owal)
sygnowany u do³u po lewej (na skale): Jean Pillement. 1765
u do³u poœrodku czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 1898
na odwrocie napis: Fait par Jean Pillement en 1765/ par ordre De Stanislas Auguste/ Roy de 
Pologne

Pasterka w b³êkitnej spódnicy, na której czerwony podkasany fartuch, pasterz w szarob³êkitnych 
spodniach, br¹zowej kamizeli i czarnym kapeluszu.

 243 Scena z zatok¹ morsk¹ w tle
nr inw. ZKW/2452
p³ótno, 86x134 cm (owal)
sygnowany u do³u poœrodku: J. Pillement. 1765
na odwrocie napis: Fait par Jean Pillement en 1765/ par ordre De Stanislas Auguste/ Roy de 
Pologne

Siedz¹cy pasterz w b³êkitnej kamizeli i czerwonym p³aszczu, pasterka w czerwonym gorsecie, 
b³êkitnej spódnicy i ¿ó³tym fartuchu.

Pillement



 

Pillement

ZKW/2451

ZKW/2452



 

Pillement

ZKW/2453

ZKW/2454



 

Pillement

 244 Scena pasterska nad rzek¹ z ruinami wie¿y w tle
nr inw. ZKW/2453
p³ótno, 86x134 cm (owal)
sygnowany u do³u po lewej: J. Pillement 1765
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 1897
na odwrocie napis: Fait par Jean Pillement en 1765/ par ordre De Stanislas Auguste/ Roy 
de Pologne

Stoj¹cy pasterz w czerwonym kaftanie, siedz¹cy – w b³êkitnej kamizelce.

 245 Krajobraz nadmorski z ruinami
nr inw. ZKW/2454
p³ótno, 86x134 cm (owal)
sygnowany u do³u po lewej: Jean Pillement 1765
u do³u poœrodku czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 1896
na odwrocie napis: Fait par Jean Pillement en 1765/ par ordre De Stanislas Auguste/ Roy de 
Pologne

Siedz¹cy ty³em mê¿czyzna w blado¿ó³tej kamizeli i czerwonej chustce na g³owie, stoj¹cy 
– w ciemnoczerwonej kamizeli.

Historia: galeria Stanis³awa Augusta (nr 1896-1899), ZK, 
ok. 1769 zapewne w pokoju „à la grecque” (dwa obrazy); 
od lat 70. w Apartamencie Ksiêcia Stanis³awa, Pokój 
Sypialny i Kompanii; po 1798 w³asnoœæ ksiêcia Józefa 
Poniatowskiego; 4 kwietnia 1809 kupione od niego przez 
Fryderyka Augusta, ksiêcia warszawskiego; 1815 przesz³y 
na w³asnoœæ Aleksandra I jako króla polskiego; w lipcu 
1915 wywiezione przez Rosjan, zapewne do Petersburga; 
w lutym 1922 rewindykowane na mocy traktatu ryskiego, 
w³¹czone do Zbiorów Pañstwowych RP, ZK (nr inw. 0358, 
0359, 0370, 0371); po 1924 w Apartamencie Ksiêcia 
Stanis³awa (od 1926 apartament prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej); po 17 wrzeœnia 1939 
ewakuowane do MNW (nr MN/Z 117-120); wywiezione 
przez Niemców; zapewne 1945 przejête przez Armiê 
Czerwon¹, przechowywane w muzeum w Carskim Siole; 
1989 zwrócone do ZK, nr kat. 242, 243 od 1990 
eksponowane w Pokoju Zielonym, nr kat. 244, 245 od 
1991 eksponowane w Apartamencie Ksiêcia Stanis³awa.

ród³a: *Inw. ZK 1769 (?), s. 225 („pokój à la grec 
nazwany, sto³owy”, „nad drzwiami landszaftów w ruinê 
architektury na p³ótnie malowanych, w ramy en ovale 
snycersk¹ robot¹ r¿niêtych, suto wyz³acane, osadzanych 
dwa”); *Kat. gal S.A. 1793, nr 1896-1899 („Pillement”, 
„Vue sur le bord de la mer avec figures – ovale”, 
„Vue champ˜tre au bord d’une rivière avec figures 
– ovale”, „Paysage avec figures au bord d’un ruisseau 
– ovale”, „Son pendant – ovale”); *Inw. ZK 1793, s. 18; 
*Brulion kat. gal. S.A. przed 1795, nr 1896-1899; *Kat. gal. 
S.A. 1795, nr 1896-1899; *Inw. ZK 1797, s. 55; *Inw. S.A. 
1799, s. 468 („les appartemens de la Comission Trilaterale 
[Apartament Ksiêcia Stanis³awa]); *Inw. ZK 1808, k. 11, 14 
(w Apartamencie Ksiêcia Stanis³awa, „Sala Kompanij... 
Dwa supraporty na p³ótnie malowane, jeden wyobra¿aj¹cy 

Landschaff Morskie..., a drugi Landschaff Wieyskie pod 
numerami 1896, 1897... Pokój Sypialny... Dwa Supraporty 
nad drzwiami, wystawuj¹ce widoki wiejskie pod No 1898 
i 1899”); *Acta Commisionis-Schloss 1808, f. 7, 20; *Acta 
Camerae-Schloss 1809; *Inw. ZK 1875, s. 132-134, 
poz. 162, 163, 165; *Prot. rewindykacji 1921-1924, prot. 
nr 62, 65 (16 lutego 1922); *Spis Brokla 1922, poz. 7, 8, 
11, 12, *Spis Batowskiego 1939/1940, poz. 117-120.

Literatura: Rastawiecki, t. 2, 1851, s. 103, nr 9-12; Opis 
Priedmietam 1886, poz. 39-42, s. 212;  Król 1926, s. 23; 
Mañkowski 1930, nr 1896-1899, i s. 63; Batowski 1936, 
s. 13-15; Bernatowicz 2000, s. 60-62; Milwaukee 2002, 
nr 35, 36 (D. Juszczak); SAP, t. 18, 2003, s. 176 
(A. Bernatowicz); Gordon-Smith 2005, s. 137-138.

 D.J.



 

Giuseppe PIROVANI
Giuseppe Pirovani (Pawia ok. 1759-po 1789, w drodze do Filadelfii w USA), malarz z Brescii; uczeñ Angeliki 
Kauffmann, a nastêpnie Pompea Batoniego w Rzymie.

 246 Portret Micha³a Kazimierza Ogiñskiego (?)
nr inw. ZKW/4707
p³ótno, œrednica 24,8 cm (tondo)
sygnowany na odwrocie: Giuseppe Pirovani/ dipinx in Roma 1789

Micha³ Kazimierz Ogiñski h. w³asnego (1730-1800), wojewoda wileñski 1764, hetman wielki litewski 1768, kon-
federat barski, muzyk amator i kompozytor.

Granatowy frak z czerwonym ko³nierzem i mankietami, guziki srebrne, kamizelka w kolorze 
s³omkowym. 

Identyfikacja modela na podstawie podo-
bieñstwa rysów twarzy do portretów Ogiñskie-
go: pêdzla Anny Rosiny Lisiewskiej z 1755, 
w Muz. Hist. w Sanoku (nr inw. MHS 1001; 
Warszawa 1993, nr 253), miedziorytu Franza 
Regisa Göza (Gab. Ryc. BUW, Zb. Król. T. 
25/76), portretu okreœlanego dawniej jako 
kopia orygina³u Angeliki Kauffmann, datowa-
nego po 1791, w MNW (nr inw. 211913), oraz 
portretu pêdzla Josepha Pitschmanna, k. lat 
90. XVIII w., Muz. w Nieborowie (nr inw. MP 
4340 MNW; Warszawa 1962, t. 2, nr 65). 
W wymienionych portretach wyraŸnie pod-
kreœlone s¹ charakterystyczny kszta³t wydat-
nego, zadartego nosa, linia brwi i do³ek 
w podbródku. Widoczny na ZKW/4707 zapis 
nutowy i instrument, przy którym siedzi por-
tretowany, daj¹ siê powi¹zaæ z artystyczn¹ 
aktywnoœci¹ Ogiñskiego. Pobyt Ogiñskiego 
w Rzymie w 1789 nie ma potwierdzenia 
w publikacjach dotycz¹cych jego biografii, ale 
jest prawdopodobny, gdy¿ w latach 80. het-
man wiêcej czasu spêdza³ na podró¿ach po 
Europie ni¿ w kraju (por. J. Michalski w: PSB, 
t. 23, 1978).

Kameralny, prywatny charakter przedstawienia t³umaczy brak akcesoriów takich, jak orde-
ry czy oznaki godnoœci wojskowej.

Pirovani

Historia: w³asnoœæ Karoliny Lanckoroñskiej w Rzymie, 
przechowywany w siedzibie Polskiego Instytutu 
Historycznego; 2002 legat K. Lanckoroñskiej 
(nr ks. darów ZMK-7584).

Literatura: niepublikowany.

 H.M.

ZKW/4707



 

Joseph PITSCHMANN
Joseph Franz Johann (Józef Franciszek Jan) Pitschmann (Triest 1758-1834 Krzemieniec), malarz pochodzenia 
austriackiego; uczeñ Heinricha Friedricha Fügera w Wiedniu, od 1788 dzia³a³ w Polsce: 1789-1794 w Warszawie, 
1794-1806 we Lwowie, od 1806 profesor rysunku i malarstwa w Liceum w Krzemieñcu. Malowa³ portrety.

 247 Portret Ludwiki z Iliñskich Gi¿yckiej
nr inw. ZKW/184
p³ótno, 47x37 cm (owal w prostok¹cie)
sygnowany u do³u po prawej: Pin.(?) J: P.
u góry napis: Ludwika z Iliñskich – Jenera³owa Gi¿ycka

Ludwika Gi¿ycka (daty ¿ycia nieustalone), córka Jana Kajetana Iliñskiego h. Lis, starosty ¿ytomierskiego, ¿ona 
Bart³omieja Gi¿yckiego, pu³kownika wojsk polskich i genera³a wojsk rosyjskich, gubernatora wo³yñskiego.

Bia³a suknia, niebieski szal, na w³osach nie-
bieska wst¹¿ka.

Datowanie wed³ug kostiumu i fryzury 
ok. 1800. Rodzina Gi¿yckich zwi¹zana by³a 
z Wo³yniem (Bart³omiej w 1814 by³ marsza³-
kiem szlachty wo³yñskiej, 1816 cywilnym 
gubernatorem wo³yñskim). Byæ mo¿e portret 
jest to¿samy z wymienionym przez Pitsch-
manna w spisie jego dzie³ w³asnych, który 
znajdowa³ siê przed 1857 w posiadaniu Ada-
ma S³owikowskiego (spis w ca³oœci przyto-
czony w: Rastawiecki, t. 3, 1857, s. 353-367). 
Tam pod nr. 199 zapis: „Gi¿ycka” w grupie 
dzie³ spisanych przez malarza z okresu jego 
pobytu we Lwowie 1794-1806.

Pitschmann (?)

Historia: 1971 dar El¿biety Toczy³owskiej z Londynu dla ZK 
(nr ks. darów ZMK-16), przechowywany w MNW (nr inw. 702 
Tc/71); 1981 w ZK, od 1988 eksponowany w Pokoju ¯ó³tym.

Literatura: ?Rastawiecki, t. 3, 1857, s. 358; SAP, t. 7, 2003 
(J. Polanowska). H.M.

Joseph PITSCHMANN (?)

 248 Portret Tadeusza Czackiego
nr inw. ZKW/526
p³ótno, 99,5x71,5 cm

Tadeusz Czacki h. Œwinka (1765-1813), historyk, reformator szkolnictwa, za³o¿yciel Liceum Krzemienieckiego 1805.

Mundur urzêdniczy: granatowy, lamowany czerwono, ze z³otym haftem na ko³nierzu; na szyi 
na czerwonej wstêdze z bia³ymi paskami krzy¿ Orderu œw. Stanis³awa (nadany 1786); przez 

ZKW/184



 

Historia: 1921 w³asnoœæ Zdzis³awa Lubomirskiego z Ma³ej 
Wsi (pow. grójecki, woj. mazowieckie); po 1943 w³asnoœæ 
jego córki, Julii z Lubomirskich Morawskiej w Ma³ej Wsi; 
nastêpnie w³asnoœæ Klementyny Morawskiej w Warszawie; 
1982 zakup do ZK, od 1987 eksponowany w Pokoju 
¯ó³tym. 

Literatura: Salski 1921, s. 30, il. (jako w³asnoœæ 
Konstantego Lubomirskiego, imiê w³aœciciela podane 
b³êdnie); Kat. Wilanów 1967, s. 47; SAP, t. 7, 2003, 
s. 242 (J. Polanowska).

 H.M.

pierœ b³êkitna wstêga Orderu Or³a Bia³ego 
(nadany 1792), gwiazda tego orderu na 
piersi. Kotara oliwkowozielona, ods³aniaj¹ca 
widok gmachu Liceum Krzemienieckiego.

Pitschmann namalowa³ w Krzemieñcu co 
najmniej piêæ portretów Czackiego. Spis spo-
rz¹dzony przez malarza wymienia te wizerun-
ki wœród dzie³ wykonanych w latach 1806-
-1834 (Rastawiecki, t. 3, 1857, s. 362-363, poz. 
391-394 i 417). Zapisy ograniczaj¹ siê tylko 
do podania nazwiska portretowanego i nie 
daj¹ wskazówek ani co do wygl¹du portretów, 
ani co do techniki. Jedynym bardziej dok³ad-
nym zapisem jest adnotacja: „obraz wielki”, 
która mo¿e dotyczyæ ca³opostaciowego por-
tretu, znajduj¹cego siê w 1851 w posiadaniu 
Micha³a Czackiego (obecne miejsce przecho-
wywania nieustalone; Rastawiecki, t. 3, 1857, 
s. 363, poz. 417). Dwa zapisy dotycz¹ z pew-
noœci¹ portretu pastelowego w zbiorach MNW 
(nr inw. 20686, 42x30,5 cm; Waniewska 1993, 
nr 78) i – znanego obecnie z fotografii – pa-
stelu z d. zbiorów Tarnowskich w Dzikowie 
(obecne miejsce przechowywania nieznane; 
Bo³oz-Antoniewicz 1894, nr 336, il.).

Charakterystyka g³owy w ZKW/526, ujêcie torsu i uk³ad wstêg orderowych s¹ prawie iden-
tyczne jak w portrecie pastelowym z MNW, twarz jednak jest m³odsza i szczuplejsza. Podobna 
charakterystyka twarzy wystêpuje w pastelu ze zbiorów Tarnowskich. Wydaje siê, ¿e ten ostat-
ni i ZKW/526 s¹ wczeœniejsze ni¿ portret pastelowy z MNW: powsta³y krótko po 1806. Oba 
pastele prezentuj¹ dobry poziom malarski i sprawiaj¹ wra¿enie wykonanych ad vivum.

Modelunek w ZKW/526 jest twardszy i bardziej schematyczny ni¿ w wiêkszoœci obrazów 
olejnych Pitschmanna. Byæ mo¿e jest jedn¹ z jego mniej udanych prac, nie mo¿na jednak wy-
kluczyæ, ¿e to wspó³czesna lub niewiele póŸniejsza kopia nieznanego dziœ portretu jego pêdzla.

Identyczna jak w ZKW/526 aran¿acja t³a z kolumn¹, kotar¹ i widokiem Liceum – inny jed-
nak zwrot ramion modela – pojawia siê w litografii Walentego Œliwickiego, 1820-1830 
(Kat. BN, t. 1, 1990, nr 780), miedziorycie Józefa Saundersa wg rysunku Mattea Baccellego 
(Kraszewski 1858, t. 5, s. 11), przed 1845 (Kat. BN, t. 1, 1990, nr 779), i litografii Maksymiliana 
Fajansa, po³. XIX w. (Kat. BN, t. 1, 1990, nr 771). Ryciny te oparte s¹ na jednym wzorze, byæ 
mo¿e na rysunku Baccellego, który zapewne skopiowa³ portret namalowany przez Pitschman-
na, nieznacznie zmieniaj¹c upozowanie modela.

Powtórzenia:
 248/1 miniatura, ok. 1815 (?), MNW (nr inw. Min. 642; Kamiñska-Krassowska 1978, nr 200);
 248/2 litografia Tadeusza Cegliñskiego, 1856 (Kat. BN, t. 1, 1990, nr 769);
 248/3 ilustracja w: Chmielowski 1898, s. nlb. 1.

Pitschmann (?)

ZKW/526



 

wed³ug Josepha PITSCHMANNA (?)

 249 Portret Józefa Niemojewskiego
nr inw. ZKW/2352
p³ótno, 211x122 cm

Józef Niemojewski h. Rola (1769-1839), rotmistrz 1. brygady Wielkopolskiej Kawalerii Narodowej, przywódca 
powstania koœciuszkowskiego w Wielkopolsce, uczestnik kampanii napoleoñskich,  genera³ brygady i komendant 
departamentu poznañskiego 1806.

Mundur Legionów Polskich we W³oszech: granatowa kurtka z karmazynowymi wy³ogami, 
srebrne hafty, epolety i guziki, granatowe spodnie z karmazynowymi lampasami. 

Obraz jest dziewiêtnastowieczn¹ kopi¹ pierwowzoru powsta³ego zapewne ok. 1794, którym 
by³ prawdopodobnie portret en pied, znajduj¹cy siê w okresie miêdzywojennym w posiadaniu 
profesora Politechniki Warszawskiej, Lecha Niemojewskiego („Przegl¹d Bydgoski” 1935, z. 1-2, 
il. po s. 10). 

Szczegó³y t³a oraz detale munduru (np. ozdoba na pasie ³adownicy) w ZKW/2352 s¹ wiernie 
przekopiowane z orygina³u. Jednak w dolnej partii obrazu widoczne s¹ zmiany – np. czapka 
w prawej d³oni jest granatowa, co w³aœciwe jest dla munduru Legionów, natomiast na pierwo-
wzorze, s¹dz¹c z fotografii zamieszczonej w „Przegl¹dzie Bydgoskim”, by³a ona zapewne kar-
mazynowa (na fotografii pierwowzoru jest ona znacznie jaœniejsza ni¿ mundur), co wskazywa-
³oby, ¿e pierwowzór ukazywa³ Niemojewskiego w mundurze Kawalerii Narodowej 
(w 1791 zosta³ rotmistrzem I brygady Kawa-
lerii Narodowej w Dywizji Wielkopolskiej), 
na którym wzorowane by³y mundury legio-
nowe. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e ZKW/2352 
powsta³ zapewne w okresie s³u¿by Niemo-
jewskiego w Legionach 1798-1806, mundur 
zaœ zosta³ przerobiony na odpowiedni dla 
tego etapu wojskowej kariery portretowane-
go (opinia M. Siciñski, 2004). 

W MNP znajduje siê portret Niemojew-
skiego (nr inw. Mp 1907, p³., 77x61 cm; Su-
chocka 2005, nr 1053) w pó³postaci, na 
którym mundur przedstawiony jest identycz-
nie, inne jest natomiast u³o¿enie lewej d³oni. 
Portret z MNP, przypisywany J. Pitschman-
nowi, jest zmniejszon¹ i nieznacznie zmie-
nion¹ wersj¹ z domniemanego pierwowzo-
ru w posiadaniu rodziny Niemojewskich. 
W MWP znajduje siê kopia obrazu poznañ-
skiego, namalowana w 1931 przez S. Gór-
niaka (nr inw. MWP 24409).

wed³ug Pitschmanna (?)

Historia: 1988 dar Krystiana Gruszczyñskiego z Toronto 
(nr ks. darów ZMK-4114).

Literatura: niepublikowany. H.M.

ZKW/2352



 

Giovanni Battista PITTONI
Giovanni Battista Pittoni (Wenecja 1687-1767 Wenecja), malarz w³oski czynny w Wenecji. Malowa³ kompozycje 
o tematyce mitologicznej, historycznej i religijnej na zamówienie europejskich dworów.

 250 Œwiêty Eustachy odmawia oddania czci bogom rzymskim
nr inw. ZKW/3910
p³ótno, 43,5x81 cm

Œw. Eustachy (Placyd), wódz za panowania Trajana, nawrócony na wiarê chrzeœcijañsk¹ po 
tym, jak podczas ³owów ujrza³ jelenia z krzy¿em miêdzy rogami. Eustachy odmówi³ nastêpcy 
Trajana, Hadrianowi, z³o¿enia czci bogom rzymskim po zwyciêskiej wyprawie wojennej, za co 
zosta³ skazany wraz z ¿on¹ i synami na mêczeñsk¹ œmieræ. 

Hadrian w b³êkitnej todze, Eustachy w czerwonej, ¿o³nierz po prawej w ¿ó³tej szacie, mê¿-
czyzna po lewej w bia³ej todze, postument z pos¹giem nakryty bia³¹ tkanin¹.

Jeden z trzech olejnych szkiców do obrazu w zakrystii koœcio³a S. Stae w Wenecji 
(p³., 120x180 cm), datowanego przez R. Pallucchiniego na pocz. 3. dekady XVIII w. (Pallucchi-
ni 1945, nr 136, s. 106-107; Pallucchini 1960, s. 117, il. 296), przez F. Zava Boccazzi na ok. 
1722 (Zava Boccazzi 1979, nr 210, il. 42). Szkice: w Musée des Beaux-Arts w Bordeaux (w³a-
snoœæ Luwru, nr inw. M.N.R. 295 [it 91], p³., 32x64 cm), w Bayerische Staatsgemäldesammlun-
gen, Alte Pinakothek, w Monachium (nr inw. 10741, p³., 31,7x64,4 cm; Zava Boccazzi 1979, 
nr 117, il. 41), trzeci, notowany na aukcji Helbinga w Monachium 12.12.1909 (Fenyö 1953, 
s. 290, il. 15 – mylnie podpisana). Zava Boccazzi przypuszcza, ¿e obraz na aukcji Helbinga jest 
to¿samy ze szkicem w Bordeaux.

ZKW/3910 jest nieco wiêkszy od dwóch pozosta³ych szkiców oraz bardziej precyzyjny ni¿ 
szkic z Bordeaux, a mniej dopracowany ni¿ monachijski – a wiêc nasza wersja by³aby drugim 
z kolei olejnym szkicem przygotowawczym do obrazu. ZKW/3910 ma równie¿ podobny 
do szkicu monachijskiego rozk³ad akcentów barwnych (b³êkitny p³aszcz Hadriana, czerwony 
p³aszcz i szara tunika Eustachego). Za bezpoœrednie modello dla p³ótna z S. Stae uznawany jest 

Pittoni

ZKW/3910



 

rysunek sangwin¹, opublikowany po raz pierwszy przez Pallucchiniego (Pallucchini 1945, 
nr 136, s. 106-107; Zava Boccazzi 1979, nr D.21, il. 39), obecnie w zbiorach Fondazione Gior-
gio Cini w Wenecji (nr inw. 30014, p³., 44x59,5 cm).

W zbiorach prywatnych znajduje siê kopia kompozycji z S. Stae, przez Zavê Boccazzi okre-
œlana jako dzie³o szko³y Pittoniego, ró¿ni¹ca siê od szkiców przygotowawczych u³o¿eniem 
prawej rêki pos¹gu Jowisza (p³., 58x95 cm; Zava Boccazzi 1979, nr S.21, il. 43).

Plersch

Historia: kolekcja Lanckoroñskich w Wiedniu, pa³ac przy 
Jacquingasse 18; miêdzy 20 paŸdziernika a 7 listopada 
1939 przejêty przez gestapo, pozostawa³ w pa³acu przy 
Jacquingasse; 1943 prawdopodobnie wraz z innymi 
obrazami z kolekcji Lanckoroñskich wywieziony przez 
Niemców; 1947 odzyskany przez Antoniego 
Lanckoroñskiego, zdeponowany w zamku Hohenems 

k. Vaduz w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany w banku 
w Szwajcarii; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej 
(nr ks. darów ZMK-5943).

Literatura: Warszawa 1995, nr I. 19 (D. Juszczak, 
H. Ma³achowicz); Juszczak, Ma³achowicz 1995, nr 17.

 H.M.

Jan Bogumi³ PLERSCH
Jan Bogumi³ Plersch (Warszawa 1732-1817 Warszawa), nadworny malarz Stanis³awa Augusta, twórca dekoracji 
œciennych w rezydencjach królewskich, scenograf, malarz kurtyn, 1803-1810 zwi¹zany z Teatrem Bogus³awskie-
go. Malowa³ tak¿e obrazy sztalugowe, portrety, obrazy religijne, pejza¿e.

 251- Portrety w³adców polskich
 -255 z serii z Lubostronia

Piêæ portretów z pocztu polskich królów, ksi¹¿¹t i hetmanów, namalowanego na zamówienie 
Fryderyka Skórzewskiego do dekoracji Sali Sto³owej pa³acu w Lubostroniu, budowanego 
w latach 1795-1800. Zachowa³o siê dziewiêæ obrazów z tej serii: prócz omówionych ni¿ej, 
bêd¹cych w³asnoœci¹ ZK, znane s¹ jeszcze cztery przechowywane w MNP: portret Leszka 
Bia³ego (nr inw. Mp 1574), Aleksandra Jagielloñczyka (nr inw. Mp 1575), Stefana Batorego 
(nr inw. Mp 1576), Zygmunta III (nr inw. Mp 1577; zob. Poznañ 1967, nr 86-89; Kat. Wilanów 
1967, seria A 4, s. 269, oraz s. 279, 282, 283; Suchocka 2005, nr 1065-1068); wszystkie obrazy, 
malowane na p³ótnie, maj¹ jednakowe wymiary (74,5x59,5 cm) i napisy z imieniem w³adcy 
i dat¹ œmierci umieszczone na banderolach. Trzy portrety: Boles³awa Chrobrego i Wac³awa 
Czeskiego w ZK oraz Aleksandra Jagielloñczyka w MNP s¹ sygnowane.

Seria liczy³a czterdzieœci cztery portrety: w³adców polskich (od Mieszka I do Fryderyka 
Augusta ksiêcia warszawskiego) i hetmanów (S. ¯ó³kiewskiego, J. K. Chodkiewicza, J. Tarnow-
skiego, S. Czarnieckiego; na temat liczby portretów zob. Ostrowska-Kêb³owska 1969, s. 288; 
zob. te¿ Chwalewik, t. 1, 1926, s. 364). Namalowana najpewniej ok. 1799, ukoñczona do 1806, 
kiedy ostatecznie urz¹dzone zosta³y wnêtrza pa³acu (por. Ostrowska-Kêb³owska 1969, s. 274); 
portret Fryderyka Augusta, który zosta³ ksiêciem warszawskim w 1807, musia³ zostaæ dodany 
nieco póŸniej. Seria znajdowa³a siê w Lubostroniu do II wojny œwiatowej (Kat. Wilanów 1967, 
s. 269). Pochodzenie z Lubostronia dziewiêciu portretów przechowywanych dziœ w ZK i MNP 
nie jest wprawdzie udokumentowane, lecz bardzo prawdopodobne; œwiadczy o tym zarówno 
fakt, ¿e wszystkie obrazy pojawi³y siê na rynku sztuki w Wielkopolsce, jak i to, ¿e na trzech 
obrazach widniej¹ sygnatury: dziêki relacji T. Stryjeñskiego z jego wizyty w Lubostroniu w 1926 
wiadomo, ¿e na kilku portretach dekoruj¹cych Salê Sto³ow¹ pa³acu by³y sygnatury Plerscha 
(Stryjeñski 1929, s. 13).

Wchodz¹ce w sk³ad serii z Lubostronia dwadzieœcia dwa wizerunki królów polskich by³y 
wiernymi kopiami Bacciarellowskich portretów z Pokoju Marmurowego (� nry kat. 13-34); 
Plersch ujednolici³ jedynie kszta³t p³ócien (wszystkie s¹ prostok¹tne, inaczej ni¿ u Bacciarellego) 



 

i doda³ banderole z napisami. Artysta kopiowa³ ju¿ wczeœniej portrety z Pokoju Marmurowego 
na zamówienie Stanis³awa Augusta; pod koniec 1795 zanotowa³ w spisie swoich prac wyko-
nanych dla króla: „Teraz zlecenie mam przez Imci Bagiarelego kopiowaæ portrety wszystkie 
znajduj¹ce siê w pokoju marmurowym” (*Specyfikacja Plerscha 1795, k. 77, publ. w: Król-
-Kaczorowska 1967). Wiadomo te¿, ¿e pracowa³ nad kopiami portretów z Bacciarellowskiego 
pocztu w paŸdzierniku 1796, wraz z Mateuszem Tokarskim, o czym znajdujemy kilkakrotne 
wzmianki w korespondencji króla z Bacciarellim (mowa w niej o kopiach dziewiêtnastu por-
tretów; monarcha myœla³ pocz¹tkowo o zleceniu tej pracy Tokarskiemu, Voglowi i Paderow-
skiemu, Bacciarelli zaproponowa³, by zaanga¿owaæ Plerscha; *List. S.A. do Bacc. 26 wrzeœnia 
1796, *List Bacc. do S.A. 5 paŸdziernika 1796, *List S.A. do Bacc. 11 paŸdziernika 1796). 
Niewykluczone, ¿e wzmianka w specyfikacji Plerscha z koñca 1795 i korespondencja z 1796 
dotycz¹ jednego cyklu (trzy portrety wykonane zosta³yby wczeœniej).

Seria namalowana dla Skórzewskiego do Lubostronia liczy³a dwukrotnie wiêcej wizerun-
ków; pomys³odawc¹ takiego jej kszta³tu by³ zapewne sam Skórzewski, autor patriotycznego 
programu wystroju pa³acowych wnêtrz. Tak pomyœlana seria zyska³a du¿¹ popularnoœæ, od-
powiadaj¹c na zapotrzebowanie zwi¹zane ze szczególnym momentem polskiej historii; jej 
powtórzenia wykonywa³ sam Plersch, a tak¿e inni malarze w ci¹gu 1. po³. XIX w. Serie te 
obejmowa³y zwykle ok. czterdziestu wizerunków w³adców polskich od Mieszka I po Frydery-
ka Augusta lub ok. czterdziestu piêciu, z dodatkiem czterech lub piêciu portretów hetmanów. 
Kopiowano tak¿e po kilka lub pojedyncze portrety z Plerschowskiej serii. Portrety, którymi 
Plersch uzupe³ni³ kopie Bacciarellowskiego cyklu (z wyj¹tkiem portretu Stanis³awa Augusta 
i Stanis³awa Leszczyñskiego), by³y wzorowane na wczeœniejszej ikonografii: portrety hetma-
nów na ich siedemnastowiecznych wizerunkach malarskich, zaœ portrety ksi¹¿¹t piastowskich 
– na graficznych pocztach w³adców polskich. G³ówn¹ inspiracj¹ by³y miedzioryty Salomona 
Neugebauera z cyklu Icones et vitae Principum ac Regum Poloniae, wyd. we Frankfurcie w 1620 
(cykl ten, oparty na Principum et Regum Polonorum Imagines ad vivum expressae Arnolda 
Myliusa, wydanym w 1594 w Kolonii, ró¿ni siê jednak od Myliusowskiego i innych jego po-
wtórzeñ istotnymi szczegó³ami; por. Warszawa 2005, s. 10-12 i nr 6, 10). Plersch powtórzy³ za 
Neugebauerem ujêcia (wiêksze popiersie), zwrot postaci i – niekiedy – u³o¿enie r¹k, fizjonomie, 
fryzury, kszta³t zarostu, elementy kostiumu (zbroje lub szuby, p³aszcze, medaliony i ³añcuchy, 
korony b¹dŸ mitry i ich zdobienia), akcesoria (miecze lub sceptry); zmienia³ jedynie niektóre 
szczegó³y. Znany mu by³ tak¿e niew¹tpliwie cykl popularnych w XVIII w. miedziorytów Be-
noît Farjata z serii Ducum Regumque Polonorum a Lecho ad Augustum effigies, wyd. w Rzy-
mie w 1702 i kilkakrotnie wznawianych, m.in. w 1764 (Kat. BN, t. 8, 1997, nr 7-13; Warsza-
wa 2005, nr 19), wywodz¹cy siê zreszt¹ z tych samych Treterowskich pierwowzorów, co cykl 
Neugebauera; u Farjata widoczne s¹ jedynie g³owy, z bardzo niewielkim fragmentem po-
piersia.

Powtórzenia serii:
 A seria autorska, z ok. 1806, licz¹ca pierwotnie czterdzieœci portretów w³adców polskich (od Mieszka I do 

Fryderyka Augusta ksiêcia warszawskiego; portret Stanis³awa Augusta sygn. i dat. 1806), pochodz¹ca 
z sali posiedzeñ Komisji Rz¹dowej Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego w Warszawie, 1922-
1939 w ZK; zachowa³o siê trzydzieœci osiem portretów, w zbiorach: MNW, ZK oraz MLW; wymiary 
portretów: ~70x50 cm, na banderolach napisy z dat¹ pocz¹tkow¹ panowania, imieniem w³adcy i liczb¹ 
lat panowania. Naszym zdaniem to¿sama z seri¹ wzmiankowan¹ kilkakrotnie w prasie warszawskiej z pocz. 
XIX w. (szczegó³owe omówienie serii � nr kat. 256); byæ mo¿e jest to ta sama seria, z której trzynaœcie 
obrazów przed 1804 znajdowa³o siê w Teatrze Narodowym w Warszawie (tyle wówczas gotowych?) 
i z której trzydzieœci szeœæ wzmiankowanych jest jako dekoracja na jednym z przedstawieñ w tym¿e teatrze 
w 1809 (Kat. Wilanów 1967, s. 269; Moszoro 1962, s. 49);

 B seria nieznanego autora, byæ mo¿e z udzia³em Plerscha, licz¹ca czterdzieœci szeœæ portretów w³adców 
polskich i hetmanów (w³adcy od Mieszka I do Fryderyka Augusta ksiêcia warszawskiego, hetmani: 
S. ¯ó³kiewski, S. Czarniecki, J. K. Chodkiewicz, S. Koniecpolski, J. Tarnowski, J. Zamoyski); nabyta przez 
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Augustyna Gorzeñskiego do przebudowywanego ok. 1795 pa³acu w Dobrzycy, sprzedana po jego œmier-
ci i w koñcu lat 30. XIX w. odkupiona przez Wincentego Turnê, umieszczona w pa³acu w Objezierzu 
(proweniencja z Dobrzycy i zakup przez Turnê potwierdzone archiwalnie; informacja od K. Balcera, 
materia³y w przygotowaniu do publikacji), po 1945 przechowywana w MNP; dwadzieœcia portretów 
zwrócono poprzednim w³aœcicielom (pojawi³y siê na rynku sztuki w Krakowie w 2004), dwadzieœcia 
szeœæ portretów nadal w zbiorach MNP (nry inw. Mp 1208-1231, Mp 2879; Suchocka 2005, nry 1894-
-1919); wymiary portretów: ~70x~52 cm, banderole z napisami o takiej samej treœci jak portrety 
z serii 251-255/A, ró¿ni¹ce siê jedynie szczegó³ami pisowni (jeden portret – Fryderyka Augusta – nie 
posiada banderoli; na temat brzmienia napisów b³êdna informacja w Kat. Wilanów 1967, s. 269-270, 
seria A 7). Czêœæ portretów z tej serii wydaje siê mieæ cechy malarstwa Plerscha (charakterystyczny 
„rzeŸbiarski” modelunek), czêœæ zaœ jest dzie³em innego, zreszt¹ dobrego, pêdzla. Zdaniem K. Balcera, 
obrazy mog³y zostaæ przywiezione przez Gorzeñskiego z Warszawy, gdzie genera³ mieszka³ do 1795. 
Bliskie zwi¹zki, jakie ³¹czy³y Gorzeñskiego ze Stanis³awem Augustem, ka¿¹ postawiæ pytanie, czy w sk³ad 
serii z Dobrzycy-Objezierza nie mog³y wejœæ portrety, nad którymi z polecenia monarchy w 1796 praco-
wali Plersch i Tokarski. Hipotezê tak¹ nale¿a³oby jednak poprzeæ Ÿród³owo;

 C seria autorska (?), licz¹ca czterdzieœci portretów w³adców polskich od Mieszka I do Fryderyka Augu-
sta ksiêcia warszawskiego, która wedle relacji E. Rastawieckiego znajdowa³a siê w pa³acu w S³ubicach 
k. Gostynia, „zakupiona przez Jana Mikorskiego” (Rastawiecki, t. 2, 1851, s. 111; Kat. Wilanów 1967, 
s. 269). Jan Chryzostom Andrzej Mikorski, w³aœciciel kolekcji dzie³ sztuki i „historycznej galerii obra-
zów” któr¹ zgromadzi³ w rodzinnych S³ubicach, zmar³ w 1849 (zob. nekrolog Mikorskiego w: Tyszka 
2004, s. 191, nr 7342); po bezpotomnej œmierci jego syna, Romana, S³ubice – wraz z czêœci¹ wypo-
sa¿enia – przesz³y na w³asnoœæ Augusta Potockiego, a w 1866 sprzedane zosta³y Grzybowskim, 
w których posiadaniu pozostawa³y do 1945. Czêœæ mienia pozosta³ego po Mikorskich zatrzyma³a 
druga ¿ona Romana, Helena, która zapisa³a je po swojej œmierci (1901) siostrzenicy, Zofii Bogus³aw-
skiej (zob. www.szlachta.org/marchewka.htm). Nie uda³o siê ustaliæ, w czyje rêce trafi³a seria Plerscha 
po œmierci Romana Mikorskiego;

 D seria nieznanego autorstwa, niewysokiej klasy, zapewne z 1. po³. XIX w., licz¹ca pierwotnie trzydzieœci 
szeœæ portretów w³adców polskich (od Mieszka I do Stanis³awa Augusta), pochodz¹ca z pa³acu Lubo-
mirskich w Kruszynie (przed 1905 w zbiorach Mniszchów w Wiœniowcu; informacja od K. Filarowskiej, 
Muz. Reg. w Radomsku), 1973-2004 w Muz. Reg. w Radomsku, 2004 zwrócona rodzinie Lubomirskich, 
wymiary portretów: 72x59 cm, napisy z poszerzonymi informacjami biograficznymi u do³u obrazów 
na prostok¹tnych t³ach (por. Kat. Wilanów 1967, s. 270, seria A 8). Cykl ten, prezentuj¹cy znacznie 
gorszy poziom wykonania ni¿ wy¿ej wymienione, liczy obecnie trzydzieœci osiem portretów, dwa por-
trety: Henryka Brodatego i W³adys³awa Laskonogiego s¹ bez w¹tpienia póŸniejsze, byæ mo¿e nawet 
z pocz. XX w.;

 E piêæ portretów autorstwa Johanna Gottlieba Jacobiego, zamówionych w 1828 do toruñskiego ratusza 
dla uzupe³nienia zdobi¹cego go wczeœniejszego pocztu w³adców polskich, w³asnoœæ Muz. Okrêgowego 
w Toruniu, Ratusz (J. Kruszelnicka, H. Za³êska w: SAP, t. 3, 1979, s. 168; Flik, Herdzin 2000); wymiary 
portretów: 82x65 cm, napisy z imieniem w³adcy i liczb¹ lat panowania na prostok¹tnych polach u do³u 
obrazu; trzy portrety: Chrobrego, £okietka i Kazimierza Wielkiego powtarzaj¹ Bacciarellowski pierwowzór, 
dwa: Kazimierza Odnowiciela i Boles³awa Krzywoustego s¹ takie jak w seriach Plerscha; wynika z tego, 
i¿ Jacobi wykona³ wszystke wizerunki na podstawie któregoœ z Plerschowskich cykli;

 F cztery portrety królów polskich pêdzla Józefa Mielcarzewicza, sygn. i dat., z lat 1822-1827, MNP, poch. 
z Galerii Miel¿yñskich (zob. J. Bia³ynicka-Birula w: SAP, t. 5, 1993, s. 525; Suchocka 2005, nry 866-869), 
wymiary portretów: 69x52 cm; portrety: Micha³a Korybuta, Augusta II powtarzaj¹ Bacciarellowski pier-
wowzór, portrety Stanis³awa Leszczyñskiego i Stanis³awa Augusta – wg wersji Plerscha; wizerunek Sta-
nis³awa Augusta taki, jak sygnowany portret z serii z Komisji Oœwiecenia, z serii w Objezierzu czy w Kru-
szynie; jest wiêc bardzo prawdopodobne, ¿e wszystkie portrety malowano wg któregoœ z cykli Plerscha.

Plersch



 

 251 Portret Boles³awa Chrobrego
nr inw. ZKW/1055
p³ótno, 74,5x60 cm
sygnowany u do³u po prawej: Pler.../ pinxit

Boles³aw I Chrobry (967-1025) z dynastii Piastów, panowa³ od 992, król polski od 1025.

Wiernie wzorowany na portrecie Chrobrego 
pêdzla Marcello Bacciarellego z Pokoju Mar-
murowego (� nr kat. 13), z dodaniem ban-
deroli. Na banderoli napis: BOLESLAW 
CHRABRY PIERWSZY KROL + 1025.

Powtórzenia:
 251/1 replika autorska, ok. 1806, MNW (nr inw. 

131357, p³., 68x50 cm; depozyt w Muz. Arch.-
-Hist. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim), z serii 
portretów poch. z sali posiedzeñ Komisji 
Oœwiecenia w Warszawie, przed II wojn¹ 
œwiatow¹ w ZK (� wstêp do nr. kat. 251-255, 
seria A), z napisem na banderoli: OBRANY 
ROKU 999. BOLES£AW CHRABRY. PANO-
WA£ 25.;

 251/2 kopia z pocz. XIX w., MNP (nr inw. Mp 1208; 
p³., 69x52 cm), z serii portretów poch. z pa-
³acu Gorzeñskich w Dobrzycy, od lat 30. 
w pa³acu Turnów w Objezierzu (� wstêp do 
nr. kat. 251-255, seria B), z napisem na ban-
deroli: OBRANY ROKU 999. BOLES£AW 
CHRABRY. PANOWA£ 25.;

 251/3 kopia Johanna Gottlieba Jacobiego, z 1828, Muz. Okrêgowe w Toruniu, Ratusz (nr inw MT/M/1/SM, 
p³., 82x65 cm), z napisem u do³u na prostok¹tnym polu: BOLESLAUS I CHROBRY REX POLONIAE RE-
GNAVIT ANNOS XXXIII (� wstêp do nr. kat. 251-255, seria E);

 251/4 kopia z 1. po³. XIX w., w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 w Muz. Reg. w Radomsku, nr inw. 
MR/Sz/26; p³., 72x59 cm), z serii portretów poch. z pa³acu Lubomirskich w Kruszynie (� wstêp do 
nr. kat. 251-255, seria D), z poszerzonym napisem biograficznym u do³u obrazu na prostok¹tnym polu.

 252 Portret Mieszka II
nr inw. ZKW/1057
p³ótno, 74,5x59 cm

Mieszko II (990-1034) z dynastii Piastów, król polski 1025-1031.

Korona, w której ukazany Boles³aw Chrobry w cyklu Marcella Bacciarellego w Pokoju Marmu-
rowym w ZK (� nr kat. 13), oraz b³êkitny p³aszcz podbity gronostajowym futrem. Na bande-
roli napis: MIECZYS£AW. II. + 1034.

Portret wzorowany na rycinach; najbli¿sz¹ analogiê odnajdujemy w miedziorycie Salomona 
Neugebauera z serii Icones et vitae Principum ac Regum Poloniae (wyd. Frankfurt 1620, s. 35). 
Miedzioryt opatrzony jest napisem MIECZISLAUS II. Plersch powtórzy³ niemal frontalne upozo-
wanie postaci, d³ugoœæ w³osów i kszta³t zarostu, elementy kostiumu, takie jak szuba, medalion, 
otwarta korona (u Neugebauera potraktowana jednak bardziej sumarycznie); w rycinie w³adca 
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dzier¿y sceptr, którego brak w obrazie (War-
szawa 2005, nr 10.4). Artysta inspirowa³ siê 
tak¿e najpewniej rycin¹ Benoît Farjata 
z Ducum Regumque Polonorum... (Kat. BN, 
t. 3, 1992, nr 3496).

Powtórzenia:
 252/1 autorska replika, ok. 1806, MNW (nr inw. 

13156, p³., 69x50 cm), z serii portretów poch. 
z sali posiedzeñ Komisji Oœwiecenia w Warsza-
wie, przed II wojn¹ w ZK (� wstêp do nr. kat. 
251-255, seria A); z napisem na banderoli: 
OBRANY ROKU 1024. MIECZYS£AW II. PANO-
WA£ 9;

 252/2 kopia z pocz. XIX w., MNP (nr inw. Mp 1209, 
p³., 69x52 cm), z serii portretów poch. z pa³a-
cu Gorzeñskich w Dobrzycy, od lat 30. w pa-
³acu Turnów w Objezierzu (� wstêp do 
nr. kat. 251-255, seria B), z napisem na ban-
deroli: OBRANY ROKU 1024. MIECZYS£AW II 
PANOWA£ 9; 

 252/3 kopia z 1. po³ XIX w, w³asnoœæ rodziny Lubo-
mirskich (przed 2004 w zbiorach Muz. Reg. w 
Radomsku, nr inw. MR/SZ/27, p³., 72x59 cm), z serii portretów poch. z pa³acu Lubomirskich w Kruszynie 
(� wstêp do nr. kat. 251-255, seria D), z poszerzonym napisem biograficznym u do³u na prostok¹tnym polu.

 253 Portret Boles³awa Krzywoustego
nr inw. ZKW/1056
p³ótno, 74,5x59,5 cm

Boles³aw III Krzywousty (1086-1138) z dynastii Piastów, ksi¹¿ê polski od 1102.

Czerwona mitra, czerwona szuba z br¹zo-
wym ko³nierzem. Na banderoli napis: BOLE-
S£AW III KRZYWOUSTY. + 1139.

Wizerunek wzorowany jest bardzo wier-
nie na miedziorycie przedstawiaj¹cym Bole-
s³awa III z pocztu w³adców polskich Salomo-
na Neugebauera Icones et vitae Principum ac 
Regum Poloniae (Frankfurt 1620, s. 45); je-
dyna ró¿nica to zamiana laski w kszta³cie 
regimentu, z któr¹ Boles³aw ukazany jest na 
rycinie, na miecz oraz jego bardziej pionowe 
ustawienie.

Obraz robi wra¿enie nieco gorzej malo-
wanego ni¿ pozosta³e portrety z cyklu; na 
jakoœci obrazu zawa¿y³y zabiegi konserwa-
torskie, którym by³ poddany.
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Powtórzenia:
 253/1 replika autorska, ok. 1806, MNW (nr inw. 129615, p³., 69x50,3 cm, depozyt w Muz. Hist.-Arch. w Ostrow-

cu Œwiêtokrzyskim), z serii portretów poch. z sali posiedzeñ Komisji Oœwiecenia w Warszawie, przed 
II wojn¹ œwiatow¹ w ZK (� wstêp do nr. kat. 251-255, seria A), z napisem na banderoli: OBRANY ROKU 
1102. BOLES£AW III KRZYWOUSTY. PANO: 27;

 253/2 kopia z pocz. XIX w., MNP (nr inw. Mp 1213, p³., 69x52 cm), z serii portretów poch. z pa³acu Gorzeñskich 
w Dobrzycy, od lat 30. XIX w. w pa³acu Turnów w Objezierzu (� wstêp do nr. kat. 251-255, seria B), 
z napisem na banderoli OBRANY Ru 1102. BOLES£AW III KRZYWOUSTY. PANO: 27;

 253/3 kopia Johanna Gottlieba Jacobiego, 1828, Muz. Okrêgowe w Toruniu, Ratusz (nr inw. MT/M/3/SM, 
p³., 82x6 cm), z napisem na prostok¹tnym polu u do³u obrazu: BOLESLAUS III REX POLONIAE REGNA-
VIT ANNOS XXXV (� wstêp do nr. kat. 251-255, seria E);

 253/4 kopia z 1. po³. XIX w., w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (do 2004 w Muz. Reg. w Radomsku, nr inw. MR/
SZ/31, p³., 72x59 cm), z serii portretów poch. z pa³acu Lubomirskich w Kruszynie (� wstêp do nr. kat. 
251-255, seria D), z poszerzonym napisem biograficznym u do³u na prostok¹tnym polu.
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 254 Portret Wac³awa Czeskiego
nr inw. ZKW/1058
p³ótno, 74,5x59,5 cm
sygnowany u do³u po prawej: P...

Wac³aw II (1271-1305) z dynastii Przemyœlidów, król czeski od 1278, polski od 1300.

Postaæ wiernie wzorowana na Bacciarellowskim portrecie Wac³awa Czeskiego z serii pocztu 
królów polskich z Pokoju Marmurowego w ZK (� nr kat. 14); orygina³ Bacciarellego ma jednak 
owalny format. Napis na banderoli: WAC£AW CZECH. + 1305.

Powtórzenia:
 254/1 replika autorska, ok. 1806, MNW (nr inw. 

131360, p³., 69x50 cm; depozyt w Muz. 
Arch.-Hist. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim), 
z serii portretów poch. z sali posiedzeñ 
Komisji Oœwiecenia w Warszawie, przed 
II wojn¹ œwiatow¹ w ZK (� wstêp do nr. 
kat. 251-255, seria A), z napisem na ban-
deroli: OBRANY ROKU 1300. WAC£AW 
KROL CZESKY. PANO: 6;

 254/2 kopia z pocz. XIX w., MNP (nr inw. Mp 1223, 
p³., 68,5x52 cm), z serii portretów poch. 
z pa³acu Gorzeñskich w Dobrzycy, od lat 30. 
w pa³acu Turnów w Objezierzu (� wstêp do 
nr. kat. 251-255, seria B), z napisem na ban-
deroli: OBRANY ROKU 1300. WAC£AW KROL 
CZESKY. PANO: 6.;

 254/3 kopia z 1. po³. XIX w., w³asnoœæ rodziny Lu-
bomirskich (przed 2004 w Muz. Reg. w Ra-
domsku (nr inw. MR/Sz/39, p³., 72x59 cm), 
z serii portretów poch. z pa³acu Lubomirskich 
w Kruszynie (� wstêp do nr. kat. 251-255, 
seria D), z poszerzonym napisem biograficz-
nym u do³u na prostok¹tnym polu.



 

 255 Portret Kazimierza Jagielloñczyka
nr inw. ZKW/1059
p³ótno, 74,5x59,5 cm

Kazimierz IV (1427-1492) z dynastii Jagiellonów, król polski od 1447.

Postaæ wiernie wzorowana na portrecie 
Bacciarellego z Pokoju Marmurowego; ory-
gina³ Bacciarellego ma jednak owalny format 
(� nr kat. 21). Napis na banderoli: KAZI-
MIERZ IAGIELLONCZYK. + 1492 Ru.

Powtórzenia:
 255/1 replika autorska, ok. 1806, MNW (nr inw. 

129057, p³., 69x50 cm; depozyt w Muz. Zam-
kowym w Malborku), z serii portretów poch. 
z sali posiedzeñ Komisji Oœwiecenia w War-
szawie, przed II wojn¹ œwiatow¹ w ZK 
(� wstêp do nr. kat. 251-255, seria A), 
z napisem na banderoli: OBRANY ROKU 
1447. KAZIMIERZ IIII. PANOWA£ 45;

 255/2 kopia z pocz. XIX w., w³asnoœæ prywatna, 2004 
na rynku sztuki w Krakowie (poprzednio 
w MNP, nr Mp 608, p³., 69x52 cm), z serii por-
tretów poch. z pa³acu Gorzeñskich w Dobrzycy, 
od lat 30. w pa³acu Turnów w Objezierzu 
(� wstêp do nr. kat. 251-255, seria B), z napi-
sem na banderoli: OBRANY Ru 1447 KAZI-
MIERZ IIII PANOWA£ 45;

 255/3 kopia z 1. po³. XIX w., w³asnoœæ rodziny Lubomirskich (przed 2004 w Muz. Reg. w Radomsku; nr inw. 
MR/Sz/46, p³., 72x59 cm), z serii portretów poch. z pa³acu Lubomirskich w Kruszynie (� wstêp do 
nr. kat. 251-255, seria D), z poszerzonym napisem biograficznym u do³u na prostok¹tnym polu.

Plersch

Historia: ok. 1799-1806 w³asnoœæ Fryderyka 
Skórzewskiego, pa³ac w Lubostroniu, Sala Sto³owa; 
w posiadaniu rodziny Skórzewskich w pa³acu 
w Lubostroniu do 1939 (?); 1964 w P.P. PKZ w Toruniu; 
1969 pracownia konserwacji UMK w Toruniu; 1974 dar 
mieszkañców ziemi bydgoskiej (przekazany przez Urz¹d 
Wojewódzki w Bydgoszczy), przechowywane w Bibliotece 
Królewskiej (nr ks. darów ZMK-452-456); 1981 w ZK.

Literatura: Kat. Wilanów 1967, s. 271 i n.; Ostrowska-
-Kêb³owska 1969, s. 288-289 (b³êdna informacja, ¿e obrazy 
s¹ w³asnoœci¹ UMK); PSB, t. 38, 1997, s. 368 (M. Czeppe; 
b³êdna informacja, ¿e portrety s¹ w³asnoœci¹ UMK); SAP, 
t. 7, 2003, s. 272 (A. Bernatowicz).

 D.J.

 256 Portret Boles³awa Wstydliwego
nr inw. ZKW/1262
p³ótno, 70x51 cm

Boles³aw V Wstydliwy (1226-1279) z dynastii Piastów, ksi¹¿ê sandomierski, krakowski od 1243.

Czerwona mitra, czerwony p³aszcz podbitym gronostajowym futrem, stalowoszara zbroja.
Na banderoli napis: OBRANY ROKU 1227 BOLESS£AW [sic!] V. WSTYDLIWY. PANO: 52.
Nale¿y do namalowanej ok. 1806 serii czterdziestu wizerunków w³adców polskich, która 

dekorowa³a siedzibê Komisji Rz¹dowej Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego w pó³-
nocnym skrzydle Pa³acu Kazimierzowskiego w Warszawie.

ZKW/1059



 

Seria zachowa³a siê niemal w komplecie 
(brak portretu Leszka Czarnego i Fryderyka 
Augusta ksiêcia warszawskiego): portret Bo-
les³awa Wstydliwego w ZK, trzydzieœci piêæ 
portretów w MNW (w³adcy od Mieszka I 
do Augusta II; nry inw. 12782-3, 128787, 
129057-8, 129062-4, 129615, 130922-4, 
131347-69, 133171) i dwa portrety w MLW 
(portret Augusta III, nr inw. ML.K.1052; por-
tret Stanis³awa Augusta, nr inw. ML. K. 1053). 
Portrety maj¹ jednakowe wymiary (p³., 
~69-70x49-50 cm) i banderole z napisami 
podaj¹cymi rok obioru, imiê panuj¹cego 
i d³ugoœæ panowania; portret Stanis³awa Au-
gusta jest sygnowany i datowany: Plersch pinxit 
1806. Seria jest autorsk¹ replik¹ cyklu nama-
lowanego przez artystê ok. 1799 na zamówie-
nie F. Skórzewskiego do pa³acu w Lubostroniu 
(� nr kat. 251-255), z pominiêciem portretów 
hetmanów. Plersch zmieni³ jedynie treœæ napi-
sów na banderolach i nieco pomniejszy³ wy-
miary obrazów. Tak jak w serii z Lubostronia, 
dwadzieœcia dwa portrety królów (z wyj¹tkiem 

portretu Stanis³awa Augusta) wzorowane s¹ na portretach Bacciarellego z Pokoju Marmurowego 
w ZK; portrety ksi¹¿¹t piastowskich Plersch skomponowa³, opieraj¹c siê na rycinach.

Portret Boles³awa V wzorowany jest na miedziorycie Salomona Neugebauera z cyklu Icones 
et Vitae Principum ac Regum Poloniae (wyd. Frankfurt 1620, s. 65). Plersch powtórzy³ rycinê 
stosunkowo dok³adnie: postaæ jest tak samo upozowana, identyczna jest mitra, fryzura ksiêcia 
z krótkich, wij¹cych siê w³osów i twarz o harmonijnych rysach i opuszczonych powiekach 
du¿ych oczu; jedyna ró¿nica to p³aszcz, którego nie ma w rycinie, choæ taki sam jest gest 
ugiêtej rêki z d³oni¹ na wysokoœci piersi. Zarówno ZKW/1262, jak i pozosta³e portrety z serii s¹ 
niew¹tpliwie autorskimi dzie³ami Plerscha; potwierdza to ich porównanie z obrazami z pocztu 
pochodz¹cego z Lubostronia, a tak¿e sygnatura na portrecie Stanis³awa Augusta w MLW. Za 
takim autorstwem omawianego cyklu, na podstawie stylowej, ze znakiem zapytania, opowie-
dzieli siê S. Kozakiewicz i R. Kie³czewski (w: Kat. Wilanów 1967, s. 269, seria A 3); badaczom 
tym znane by³y jedynie portrety przechowywane w MNW (mylnie podaj¹ ich liczbê jako trzy-
dzieœci dwa), nie znali lub nie kojarzyli z t¹ seri¹ sygnowanego portretu Stanis³awa Augusta.

S¹dzimy, i¿ jest to ten sam cykl, który Plersch usi³owa³ dwukrotnie – bezskutecznie – sprze-
daæ, zamieszczaj¹c og³oszenia w „Gazecie Warszawskiej” w 1806 i 1816 roku (25 kwietnia 1806: 
portrety „monarchów polskich, od Mieczys³awa I a¿ do ostatniego króla polskiego”, skopiowa-
ne „po dwuletniej ci¹g³ej pracy z oryginalnych portretów”; 17 lutego 1816: „zbiór portretów 
monarchów polskich [...] sztuk 40 [...] z orygina³ów najlepszych kopiowane przez Plerscha”; 
zob. Moszoro 1962, s. 40, poz. 247, s. 63, poz. 437; seria uzupe³niona w miêdzyczasie o portret 
Fryderyka Augusta, który w 1807 zosta³ ksiêciem warszawskim, do³¹czaj¹c tym samym do 
pocztu polskich panuj¹cych). Niew¹tpliwie ta sama seria czterdziestu portretów wystawiona 
zosta³a na licytacji po œmierci artysty, w paŸdzierniku 1817 („Gazeta Warszawska”, dod. do nr. 
85, s. 2095, i ponownie w dod. do nr. 86, s. 2118: „Pozosta³oœæ po [...] Pleszu [...] sk³adaj¹ca 
siê ze zbioru kompletnego Królów Polskich, przez zmar³ego malowanych [...] sprzedan¹ bêdzie”; 
A. Bernatowicz w: SAP, t. 7, s. 272); prawdopodobnie wtedy w³aœnie trafi³a do Komisji Oœwie-
cenia, ustanowionej w styczniu tego¿ roku. Zawis³a w sali posiedzeñ (Go³êbiowski 1827, s. 140); 

Plersch

ZKW/1262



 

trzydzieœci szeœæ portretów (od Mieszka I do Augusta II, w tym ZKW/1262) oprawionych by³o 
po szeœæ w jedn¹ ramê, zaœ cztery (Stanis³awa Leszczyñskiego, Augusta III, Stanis³awa Augusta 
i Fryderyka Augusta) pojedynczo, w osobne, z³ote ramy (zob. *Spis Blanka 1832). Seria, wy-
wieziona wraz ze zbiorami UW i TPN w ramach represji po powstaniu listopadowym do Rosji 
i przechowywana w Oru¿ejnoj Pa³atie na Kremlu (Opis Oru¿ejnoj Pa³aty 1884, s. 238-239, 
nr 3862-3867 i 3898-3901), po rewindykacji w 1922 zosta³a podzielona: trzydzieœci szeœæ por-
tretów, oprawionych w szeœæ panneaux, zawis³o w ZK w Sali Rady (wœród nich portret Bole-
s³awa V), a nastêpnie – w korytarzu przy Sali Canaletta w ZK (*Spis Brokla 1922; Brokl 1936, 
s. 125), osobno oprawne portrety Fryderyka Augusta i Stanis³awa Leszczyñskiego – w aparta-
mencie prezydenta RP (Apartament Ksiêcia Stanis³awa), zaœ portrety Augusta III i Stanis³awa 
Augusta wypo¿yczono do £azienek (*Inw. Pokoi Podkomorskich 1924; *Spis Brokla 1922, poz. 
78, 80 i 79, 81). Seria wywieziona zosta³a przez Niemców w czasie II wojny œwiatowej; roz-
dzielono wówczas portrety oprawne w panneaux; wiêkszoœæ obrazów rewindykowano w 1946. 
Nie by³o wœród nich portretu Boles³awa V, który zagin¹³. Dowodem na to, i¿ pochodzi z serii, 
której historiê zrekonstruowano powy¿ej, s¹ jego wymiary – identyczne z podanymi przez 
Z. Batowskiego w spisie obrazów ewakuowanych jesieni¹ 1939 z ZK do MNW – i takie samo 
brzmienie napisu na banderoli, z charakterystycznym b³êdem w pisowni imienia w³adcy: 
„Boless³aw” (*Spis Batowskiego 1939/1940). Spis Batowskiego i inwentarz Oru¿ejnoj Pa³aty 
(w którym przytoczone napisy na banderolach, a tak¿e sygnatura i data na portrecie Stanis³a-
wa Augusta) pozwalaj¹ potwierdziæ proweniencjê pozosta³ych portretów serii (Opis Oru¿ejnoj 
Pa³aty 1884, s. 238; zob. te¿ Chwalewik, t. 1, 1926, s. 384).

Pierwsza, autorska wersja portretu Boles³awa V, wchodz¹ca w sk³ad serii z Lubostronia, nie 
zachowa³a siê; ZKW/1262 jest jedynym znanym autorskim egzemplarzem wizerunku ksiêcia. 
Przechowywany w MNP portret z serii pochodz¹cej z Dobrzycy i Objezierza (� wstêp do 
nr. kat. 251-255, seria B) jest dzie³em nieznanego malarza, który, jak s¹dzimy, wspó³pracowa³ 
z Plerschem przy pracy nad seri¹ (nr inw. Mp 1219, p³., 69x52 cm; napis na banderoli: OBRA-
NY ROKU 1227 BOLES£AW V WSTYDLIWY PANO: 52). Malowany biegle, miêkkimi, p³ynnymi 
poci¹gniêciami pêdzla, wyraŸnie ró¿ni siê od portretów autorstwa Plerscha, które odznaczaj¹ 
siê charakterystycznym, wyrazistym, niemal rzeŸbiarskim modelunkiem. 

Niski poziom wykonania prezentuje natomiast kopia portretu Boles³awa V z serii portretów 
poch. z pa³acu Lubomirskich w Kruszynie, z 1. po³. XIX w. (� wstêp do nr. kat. 251-255, 
seria D), bêd¹ca w³asnoœci¹ rodziny Lubomirskich (przed 2004 w Muz. Reg. w Radomsku, 
nr inw. MR/Sz/34; p³., 72x59 cm).

Plersch

Historia: ok. 1818 gmach Komisji Rz¹dowej Wyznañ 
Religijnych i Oœwiecenia Publicznego w Warszawie 
(boczne skrzyd³o Pa³acu Kazimierzowskiego), sala 
posiedzeñ; w listopadzie 1832 w ramach represji 
po powstaniu listopadowym wywieziony przez Rosjan 
do Petersburga, z³o¿ony w Pa³acu Marmurowym; 
w maju 1834 przeniesiony do Ermita¿u; 1834 przewieziony 
do Moskwy, Kreml – Oru¿ejnaja Pa³ata (nr inw. 3871); 
w marcu 1922 rewindykowany na mocy traktatu ryskiego, 
w³¹czony do Zbiorów Pañstwowych RP, ZK 
(nr inw. 01893), 1924 notowany w Sali Rady, 1936 
notowany w korytarzu przy Sali Canaletta; po 17 wrzeœnia 
1939 ewakuowany do MNW (nr MN/Z 43); w czasie 
II wojny zaginiony; 1971 dar Felicji Antoszewskiej 
z Warszawy dla ZK, przechowywany w MNW 
i w Bibliotece Królewskiej (nr ks. darów ZMK-38); 
1981 w ZK.

ród³a: *Spis Blanka 1832 (skrzynia 1/24, nr 14); *Prot. 
rewindykacji 1921-1924, prot. nr 333 (1 marca 1922); 

*Spis Brokla 1922, poz. 65; *Spis Tretera 1924, k. 16v; 
*Spis Batowskiego 1939/1940, poz. 43 („BOLESS£AW 
WSTYDLIWY”).

Literatura: Opis Oru¿ejnoj Pa³aty 1884, cz. 4, s. 238, 
nr 3871.

 D.J.



 

 257 Krajobraz z mostkiem
nr inw. ZKW/4703
p³ótno, 73,3x101 cm
sygnowany u do³u po lewej: Plersch pinx.

Rzadki w twórczoœci Plerscha przyk³ad sztalugowego pejza¿u. Oprócz ZKW/4703 znane jest 
obecnie miejsce przechowywania jeszcze tylko jednego krajobrazu uznawanego za jego dzie-
³o, którego autorstwo nie jest jednak potwierdzone sygnatur¹: Przywitanie Katarzyny II w Ka-
niowie w 1787 roku w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki (eksponowany w pa³acu Potockich, 
nr inw. ¯-3965, p³., 114x163 cm; Chomyn 2006, s. 16-17; Plerschowi przypisywane jest tak¿e 
Po¿egnanie Katarzyny w tych¿e zbiorach, które wydaje siê byæ jednak dzie³em innej, gorszej 
rêki). Trzeci pejza¿, Burza, znany jest z fotografii; do 1939 by³ w³asnoœci¹ Stanis³awa Dobrzañ-
skiego w Warszawie; mia³a na nim widnieæ sygnatura i data 1809 (p³., 69,7x109,3 cm; zob. 
Morka 2002). Ten ostatni, o ile mo¿na to oceniæ z czarno-bia³ej fotografii, jest bardzo bliski 
stylistycznie ZKW/4703. Kompozycja obu pejza¿y oparta jest na podobnym schemacie: z jednej 
strony ponad nurtem rzeki wznosi siê brzeg z zabudowaniami, z drugiej, poprzez kamienny 
arkadowy mostek otwiera siê widok na odleg³e góry z zarysami miasta u podnó¿a, a sylwetka 
drzewa w bliskim planie stanowi obramienie tego widoku. Podobny jest tak¿e sposób malo-
wania pierzastego, delikatnego listowia i p³ynne prowadzenie pêdzla w partii sztafa¿u; gdyby 
nie ró¿nica wymiarów pejza¿e mo¿na by uznaæ za pendants, obrazuj¹ce dwa ró¿ne stany na-
tury. S¹dzimy zatem, ¿e powsta³y w tym samym czasie, czyli zapewne ok. 1809-1810. Stanowi¹ 
typowy przyk³ad stylistyki stosowanej w malarstwie pejza¿owym tego czasu; formu³a pejza¿owa, 
wykszta³cona w 2. po³. XVII w. przez drugie pokolenie pó³nocnoeuropejskich italianistów 

Plersch

ZKW/4703



 

(Herman van Swanevelt i jego naœladowcy), wyra¿ona jest tu dekoracyjnym jêzykiem wyrasta-
j¹cej z rokoka estetyki prze³omu XVIII i XIX stulecia.

Tommaso PORTA
Tommaso Porta (Brescia 1689-1768 Werona), malarz w³oski; uczeñ Antonia Tempesty. Malowa³ pejza¿e – obra-
zy sztalugowe i freski – w willach i pa³acach Werony i okolic, czêsto we wspó³pracy ze swym synem Andre¹.

 258 Krajobraz z rzek¹ i par¹ wieœniaków
nr inw. ZKW/2008
p³ótno, 63x93 cm
sygnowany na odwrocie: Porta f... lub p... (napis przeniesiony z p³ótna oryginalnego na dubla-
¿owe)

Kobieta w bia³ej spódnicy, b³êkitnym staniku z czerwonymi rêkawami, mê¿czyzna w ciemno-
¿ó³tym kaftanie i b³êkitnych spodniach.

Kszta³t liter sygnatury odpowiada pisowni sygnatur i Tommasa, i Andrei Porty (Butturini 
1977, il. po nr. 53 i nry 54, 103, 150); niestety, brak imienia artysty (zniszczone lub nieprzenie-
sione z oryginalnego p³ótna). Pejza¿e blisko ze sob¹ wspó³pracuj¹cych Portów s¹ niekiedy 
niezwykle trudne do rozró¿nienia; dopiero w póŸniejszym okresie twórczoœci, po œmierci ojca, 
Andrea wypracowa³ bardziej odrêbny, rozpoznawalny styl.

Charakter tego czysto dekoracyjnego, ca³kowicie imaginacyjnego widoku jest typowy dla 
maniery Tommasa Porty, któr¹ odnajdujemy zarówno we wczesnych, jak i póŸnych jego pracach: 

Porta

Historia: 2003 zakup w D.A. Sztuka w Krakowie. Literatura: Morka 2002; SAP, t. 7, 2003, s. 271 
(A. Bernatowicz). D.J.

ZKW/2008



 

kulisa drzewa o ukoœnym pniu i pierzastej koronie, kamienny mostek, akwedukt, ca³kowicie 
sztucznie wkomponowane w pejza¿ elementy zrujnowanych budowli (³uki lub wie¿e), fanta-
styczny, wypiêtrzony masyw skalny i b³êkitne góry w tle, drobne sylwetki zwierz¹t stada pêdzo-
nego przez pasterza, wreszcie – niemal znak rozpoznawczy jego obrazów – ukazana bokiem 
postaæ mê¿czyzny w kapeluszu, z kijem pasterskim na ramieniu (Butturini 1977, nr 5, 6, 9, 13, 
16, 17, 28, 32). Typowa dla pejza¿y Tommasa Porty jest tak¿e kolorystyka z przewag¹ ch³odnych, 
szmaragdowych zieleni i b³êkitów.

Bliskie ZKW/2008 s¹ równie¿ niektóre pejza¿e Andrei (por. np. Pejza¿ z wêdrowcem i osio³-
kiem w Seminario Maggiore w Weronie z 1763, p³., 100x73 cm; Butturini 1977, nr 90), jednak 
zdaniem F. Butturiniego (list z 18.01.2006; opinia na podstawie fotografii) nasz obraz jest bez-
spornym dzie³em Tommasa. W³oski uczony zaproponowa³ datowanie na lata 50., wskazuj¹c 
na analogiê do fresków artysty z 1756 (malowanych zreszt¹ we wspó³pracy z synem) w Villa 
Carlotti w Illasi ko³o Werony (Butturini 1977, nr 54-59).

Sztalugowe obrazy Portów by³y sygnowane na odwrociach; Butturini publikuje trzy takie 
obrazy pêdzla Andrei (Butturini 1977, nr 73, 82, 87) i tylko jeden pêdzla Tommasa (Pejza¿ 
z kaskad¹, kolekcja Morelli de Rossi w Udine, p³., 46x60 cm, sygn. i dat. 1757). ZKW/2008 
by³by wiêc drugim znanym sygnowanym sztalugowym pejza¿em artysty.

Grupa postaci na pierwszym planie po prawej wzorowana jest na rycinie Paulusa van So-
mera II wg Nicolaesa Berchema (Hollstein-Dutch, t. 27, 1983, nr 166, s. 187). W obrazach 
Tommasa Porty znajdujemy wiêcej przyk³adów posi³kowania siê rycinami wg Berchema lub te¿ 
inspiracji postaciami sztafa¿u z jego dzie³ (zob. postaæ kobiety siedz¹cej na koniu czy trzyma-
j¹cej wrzeciono repr. w: Butturini 1977, nr 11, 27 i 30, 111).

wed³ug Pulzone

Historia: 1986 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie, 
od 1989 eksponowany w Garderobie Króla.

Literatura: niepublikowany.
 D.J.

wed³ug Scipione PULZONE
Scipione Pulzone (Gaeta 1544-1598 Rzym), malarz w³oski; dzia³a³ w Rzymie, w Neapolu i dla Medyceuszy 
we Florencji. Malowa³ portrety i kompozycje religijne.

 259 Portret Franciszka I de Medici
nr inw. ZKW/1280
p³ótno, 200x115 cm

Franciszek I (1541-1587) z dynastii Medyceuszy, syn Cosima I, wielki ksi¹¿ê Toskanii od 1574.

Czarny wams i czarny p³aszcz podbity gronostajowym futrem; ³añcuch Orderu Z³otego Runa 
(nadany 1585); krzy¿ Orderu œw. Stefana na p³aszczu (ustanowiony przez Cosima I 1554).

Zwiêkszona do ca³opostaciowego ujêcia kopia portretu pêdzla Pulzone, ukazuj¹cego mo-
dela w 2/3 wysokoœci, przechowywanego w Uffizi (nr inw. 2241, p³., 143x119 cm), zdaniem 
K. Langedijk (t. 1, 1981, s. 123, t. 2, 1983, nr 42.38), namalowanego 1585 z okazji otrzymania 
przez ksiêcia Orderu Z³otego Runa (a nie, jak to b³êdnie podano w katalogu Uffizi, ok. 1590, 
po œmierci ksiêcia; Kat. Uffizi 1980, nr Ic 644). Portret florencki pochodzi z serii czterdziestu 
jeden portretów przedstawicieli rodu Medicich, której wykonywanie rozpoczêto w latach 80. 
XVI w. na zamówienie Franciszka I do dekoracji korytarza w Uffizi. By³ wielokrotnie kopiowa-
ny w k. XVI i w XVII w. Langedijk (t. 2, 1983, nr 42.39 a-m) wymienia trzynaœcie takich kopii, 
nie ma wœród nich jednak ZKW/1280.



 

W wersji w ZK – Order Z³otego Runa zawieszony na orderowym ³añcuchu, w wersji ory-
ginalnej – na zwyk³ym ³añcuchu z owalnych ogniw. Nasz obraz jest zapewne kopi¹ z 1. æw. 
XVII w., najprawdopodobniej stanowi¹c¹ pendant do portretu Ferdinanda I de Medici, brata 
Francesca I, w zbiorach ZK (� nr kat. 352).

wed³ug Pulzone

Historia: 1984 zakup od Andrzeja Ciechanowieckiego 
z Londynu (przez niego kupiony z r¹k prywatnych 
we W³oszech), od 1985 eksponowany w Galerii 
Królewiczowskiej.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

ZKW/1280



 

Herman Hendrik de QUITTER II
Herman Hendrik de Quitter II (Bonn, data ur. nieustalona-1731? Brunszwik), malarz niemiecki; ok. 1700 uczeñ 
Carla Maratty w Rzymie, podró¿owa³ do Holandii, Anglii, Francji i W³och, nadworny malarz na dworze land-
grafów w Kassel. Malowa³ portrety.

 260 Portret Wilhelma VIII Hessen-Kassel (?)
nr inw. ZKW/1534
p³ótno, 150x97 cm
sygnowany u do³u poœrodku (na karcie z planem fortyfikacji): H. de Quitter/ f. Ao 1729 (ostatnia 
cyfra s³abo czytelna)

Wilhelm VIII (1682-1760), ksi¹¿ê Hessen-Kassel, dowódca w s³u¿bie holenderskiej 1699-1748, regent od 1730, 
landgraf Hessen-Kassel od 1751, feldmarsza³ek wojsk cesarskich. 

Ciemnob³êkitny szustokor ze z³otym haftem; przez pierœ b³êkitna wstêga z krzy¿em Orderu Or³a 
Bia³ego (nadanym 1723); po lewej stronie napierœnik, he³m, regiment, plan fortyfikacji. 
W g³êbi po prawej pejza¿ ze scen¹ polowania na jelenia i par¹ w mi³osnym uœcisku.

Portret uchodzi³ za wizerunek króla Augusta II b¹dŸ jego syna, Fryderyka Augusta.

de Quitter II

ZKW/1534



 

Podstaw¹ nowej identyfikacji modela jako Wilhelma VIII by³ fakt, ¿e dzia³alnoœæ Quittera 
ogranicza³a siê w zasadzie do dworu w Kassel, gdzie namalowa³  ponad dwadzieœcia portretów 
landgrafów Hessen-Kassel, zwi¹zanych dynastycznie ze Szwecj¹ (dziewiêtnaœcie z nich znajdu-
je siê w zamku Gripsholm). Przedstawiony na naszym obrazie mê¿czyzna wykazuje rodzin-
ne podobieñstwo do innych cz³onków tego rodu sportretowanych przez Quittera, oraz przez 
Philipa van Dyka, Martina van Mytensa M³., Georga Engelhardta Schrödera.

S. £oza (1939) b³êdnie podaje 1755 jako datê nadania Wilhelmowi Orderu Or³a Bia³ego, 
w rzeczywistoœci zosta³ on odznaczony w 1723 (*Spécification Chevaliers ok. 1726). Polski 
order jest eksponowany w wizerunkach ksiêcia z 1724 i 1736, sygnowanych i datowanych przez 
P. van Dyka (Gripsholm, nr inw. 1906; Gemäldegalerie Alte Meister, Kassel, nr inw. GK 328) 
i w póŸniejszych portretach, np. w portrecie pêdzla Johanna Heinricha Tischbeina St. z 1753 
(Museum Schloss Fasanerie k. Fuldy, nr inw. FAS B 74), znanym z wielu powtórzeñ, z których 
jedno znajduje siê w zbiorach Fund. Ciechanowieckich w ZK (nr inw. FC-ZKW/91).

W okresie, w którym powsta³ portret ZKW/1534, kariera wojskowa Wilhelma osi¹gnê³a 
punkt szczytowy. W uznaniu jego zas³ug, miêdzy innymi jako dowódcy regimentu jazdy holen-
derskiej w wojnie o sukcesjê hiszpañsk¹, przyznano mu w 1727 rangê genera³a kawalerii; 
z tym awansem wi¹¿¹ siê takie elementy obrazu, jak akcesoria wojskowe i przedstawienie 
konia w tle. Widoczna w g³êbi scena polowania na jelenia w po³¹czeniu z wyobra¿eniem pary 
kochanków kojarzona jest w tradycji ikonograficznej z pojêciem Luxuria – raczej jednak w 
znaczeniu „namiêtnoœæ” ni¿ „nieczystoœæ” czy „rozpusta” (Dittrich 2004, s. 417-418). Zwi¹zek 
tej sceny z charakterem portretu nie jest oczywisty. Byæ mo¿e chodzi tu o inwersyjne odwo³a-
nie siê do fragmentu z Ars Amatoria Owidiusza: „Militiae species Amor est” (II, 233).

pracownia Reinera

Historia: 1976 zakup MNW dla ZK od Andrzeja 
Ciechanowieckiego z Londynu (nr inw. 6916 Tc/76); 
1982 w ZK, od 1984 eksponowany w Pokoju Wstêpowym.

Literatura: Warszawa 1983a, nr 304 (jako August II); 
Lorentz 1986, s. 156 (jako Quitter de Henry, August II).
 H.M.

pracownia Václava Vavrinca REINERA
Václav Vavrinec (Wenzel Lorenz) Reiner (Praga 1686-1743 Praga), malarz praski; odwiedzi³ W³ochy, gdzie wy-
war³o nañ wp³yw malarstwo Jana Fransa van Bloemena zw. Orizzonte i Salvatora Rosy. Malowa³ obrazy sztalu-
gowe i freski – sceny religijne i krajobrazy; dekorowa³ wiele praskich koœcio³ów.

 261 Krajobraz
nr inw. ZKW/1567
p³ótno, 76,5x103,5 cm

Z informacji od poprzedniego w³aœciciela obrazu wynika, ¿e na odwrocie, na starym p³ótnie 
dubla¿owym, widnia³ napis: Wenzl Reiner (nieprzeniesiony na nowe). Obraz istotnie ma cechy 
stylowe malarstwa Reinera, wydaje siê jednak, ¿e odbiega nieco klas¹ od pejza¿y uznanych za 
bezsporne dzie³a jego rêki. Kompozycja ZKW/1567 przywodzi na myœl rozwi¹zane w poziomym 
formacie, heroiczne, idealizowane pejza¿e Reinera z ok. 1720, zainspirowane malarstwem Jana 
Fransa van Bloemena zw. Orizzonte, takie np. jak para pejza¿y w zamku Frýdlant w Czechach 
(p³., 124x170 cm; Preiss 1968, il. 3), czy – stanowi¹cy dlañ szczególnie blisk¹ analogiê – Pejza¿ 
górski ze sztafa¿em w zamku w Kozel w Czechach (p³., 82,5x117,5 cm; Preiss 1968, il. 4). Jed-
nak w samym sposobie prowadzenia pêdzla brak tak charakterystycznej dla Reinera, a zaczerp-
niêtej od Salvatora Rosy, barokowej ekspresji. Nasz obraz malowany jest mniej fakturalnie, 
mniej w nim szerokich impastów ujawniaj¹cych nerwow¹, szybk¹ pracê pêdzla, którymi malarz 
praski zwyk³ budowaæ formy: charakterystyczne, „faliste” wzniesienia i zag³êbienia gruntu, 



 

ska³y, pnie drzew i wodê. Tak¿e sztafa¿ w ZKW/1567, choæ bardzo bliski manierze Reinera 
(por. np. Pejza¿ nadrzeczny z rybakami w zamku Romberg, Czechy, repr. w: Seifertová, Ševcik 
1997, il. 24), malowany jest nieco bardziej schematycznie. Obraz prezentuje nierówn¹ klasê: 
partia nieba i dalszy plan z górami i budowlami malowane s¹ znacznie lepiej ni¿ plany bli¿sze. 
Proponujemy uznaæ go za dzie³o warsztatu, byæ mo¿e powsta³e przy udziale mistrza.

Rembrandt

Historia: 1985 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie, 
od 1989 eksponowany w Pokoju Zielonym. 

Literatura: niepublikowany.
 D.J.

REMBRANDT 
Rembrandt van Rijn (Lejda 1606-1669 Amsterdam), malarz i grafik holenderski, jeden z najwybitniejszych twór-
ców doby baroku; od 1625 czynny w Lejdzie, od 1631 w Amsterdamie. Malowa³ sceny historyczne, biblijne, 
mitologiczne, pejza¿e, portrety.

 262 Dziewczyna w ramie obrazu
nr inw. ZKW/3906
deska topolowa, 105,5x76, 3 cm
sygnowany po lewej, ok. 35 cm od dolnej krawêdzi: Rembrandt f / 1641
u góry po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 207
na odwrocie: czerwon¹ farb¹ NB; pieczêcie z czerwonego laku: z monogramem Kazimierza 
Rzewuskiego CCR pod koron¹; dwie (s³abo czytelne) z trzyman¹ przez or³y tarcz¹ herbow¹ 
z dwoma klejnotami – prawy zapewne Zadora; dwie z hrabiowskim herbem w³asnym Lanc-
koroñskich i dewiz¹ FLAMMANS PRO RECTO (zniszczone mechanicznie); dwie sercowate 
z monogramem FR [Fredericus Rex] pod koron¹ i napisem BUREAU DE BERLIN (zapewne 
pieczêæ urzêdu celnego w Berlinie).

ZKW/1567



 

Rembrandt

ZKW/3906



 

Ciemnoczerwona, aksamitna suknia, czarny kapelusz; w uszach kolczyki z gruszkowatymi per-
³ami, iluzjonistycznie malowana rama obrazu ujmuj¹ca postaæ modelki, widoczna przy dolnej 
i prawej krawêdzi.

Typ ubioru, niezwi¹zanego z ówczesn¹ mod¹, pojawiaj¹cy siê w przedstawieniach malar-
skich, by³ traktowany jako strój „antyczny” b¹dŸ „dawny” i pe³ni³ rolê kostiumu mitologicznego, 
historycznego, orientalnego lub biblijnego. Rembrandt wielokrotnie przedstawia³ osoby ubra-
ne w ten sposób zarówno w malarstwie olejnym (np. Portret Saskii w czerwonym kapeluszu, 
ok. 1633/34-1642, Staatliche Kunstsammlungen Kassel, Schloss Wilhelmhöhe, nr inw. GK 236 
– Corpus Rembrandt, t. 2, 1986, nr A 85; Uœmiechniêta m³oda kobieta, Drezno, Gemäldegalerie 
Alte Meister, nr inw. 1556 – Corpus Rembrandt, t. 2, 1986, nr A 76), jak i w rycinach (np. Para 
ma³¿eñska i œmieræ, akwaforta – Bartsch 1797, nr 109; Wielka ¿ydowska narzeczona – Bartsch 
1797, nr 340). Suknia z karczkiem lamowanym futrem i szerokim sznurowaniem gorsetu, 
przedstawiona w ZKW/3906, przypomina ubiór kobiecy z rysunku Rembrandta ze zbiorów 
British Museum w Londynie (nr inw. 1895-9-15-1270; Edinburgh/London 2001, nr 80).

Pocz¹tkowo Rembrandt zacz¹³ malowaæ inne przedstawienie – siedz¹c¹ kobietê, zwrócon¹ 
lekko w lewo, ubran¹ w sukniê odpowiadaj¹c¹ ówczesnej modzie, z kryz¹ typu „m³yñskie ko³o”, 
w ma³ym czepku na g³owie. Postaæ by³a przesuniêta nieco w prawo w stosunku do namalo-
wanej ostatecznie dziewczyny. Portret kobiety w czepcu nie zosta³ ukoñczony, a deskê wyko-
rzystano powtórnie. ZKW/3906 nie jest portretem, lecz przedstawieniem typu tronie; w prak-
tyce warsztatowej Rembrandta nie zosta³ odnotowany przypadek u¿ycia pod³o¿a zaczêtego ju¿ 
obrazu do namalowania portretu zamówionego przez konkretn¹ osobê.

Przynajmniej od lat 60. XVIII w. obraz uchodzi³ za dzie³o Rembrandta. W¹tpliwoœci atry-
bucyjne wysun¹³ Horst Gerson (Bredius/Gerson 1969), który jednak¿e nie zna³ obrazu z au-
topsji. Od czasu II wojny œwiatowej obraz uznawany by³ za zaginiony i znany tylko z fotogra-
fii. Nie zosta³ uwzglêdniony w Corpus of Rembrandt, t. 3, 1989, ujmuj¹cym dzie³a Rembrand-
ta z lat 1635-1642. Po 1994 podjêto próbê weryfikacji dotychczasowej atrybucji: w 1995 obraz 
zosta³ opublikowany jako w³asnorêczne dzie³o Rembrandta (Warszawa 1995, nr I 20), w 1998 
A. Ziemba przypisa³ portret Ferdinandowi Bolowi. W 2006 E. van de Wetering uzna³ obraz za 
dzie³o Rembrandta.

Z³y stan zachowania ZKW/3906 by³ jedn¹ z przyczyn negowania autorstwa Rembrandta. 
Obraz by³ w znacznym stopniu przemalowany, pokryty rozleg³ymi uzupe³nieniami pocho-
dz¹cymi z 2. po³. XVIII i zapewne z XIX w., które mia³y pokryæ ubytki i przetarcia oryginalnej 
warstwy malarskiej. Zabiegi te stosowane w tle mia³y zatuszowaæ zarysy pierwotnej kompo-
zycji, które uczytelni³y siê na skutek zniszczeñ i postêpuj¹cej transparencji farb. W efekcie 
w tle po prawej stronie pojawi³ siê ciemny kszta³t przypominaj¹cy kolumnê, który zosta³ 
powtórzony przez Wincentego Lesseura w miniaturowej kopii obrazu (� nr kat. 262/3). 
Uzupe³nienia by³y równie¿ w partii sukni i twarzy. Obraz zosta³ poddany konserwacji 
w Pracowni Konserwacji w ZK (maj 2005-marzec 2006). Przemalowania usuniêto, a w miej-
scach, gdzie ze wzglêdu na zniszczenie oryginalnej warstwy nie by³o to mo¿liwe – zreduko-
wano. Œlady pierwotnej kompozycji, widoczne przed konserwacj¹ w promieniach rentge-
nowskich i w fakturze obrazu, po usuniêciu przemalowañ uczytelni³y siê na gorsie i prawym 
rêkawie sukni.

Obraz znany by³ przynajmniej od 1769 pod tytu³em ¯ydowska narzeczona. Tytu³ taki jeszcze 
w XVII w. by³ nadany kilku dzie³om Rembrandta, na których kobiety przedstawione s¹ z d³u-
gimi, niezwi¹zanymi w³osami (np. akwaforty Wielka ¿ydowska narzeczona – domniemany 
portret córki osiad³ego w Amsterdamie portugalskiego ¯yda, Efraima Bueno, 1635 – Bartsch 
1797, nr 340; Ma³a ¿ydowska narzeczona, 1638 – Bartsch 1797, nr 192; obraz ¯ydowska na-
rzeczona, ok. 1662, Amsterdam, Rijksmuseum, nr inw. C 216). ¯ydowska tradycja nakazywa³a 
pannie przy podpisywaniu kontraktu œlubnego przyjmowaæ przysz³ego oblubieñca z rozpusz-
czonymi w³osami (Edinburgh/London 2001, s. 113 i przyp. 3).

Rembrandt



 

E. van de Wetering uzna³ Dziewczynê w ramie obrazu za charakterystyczny dla twórczoœci 
Rembrandta z koñca lat 30. i pocz¹tku lat 40. XVII w. przyk³ad trompe-l’oeil i poszukiwañ spo-
sobu oddania ruchu postaci. Iluzja prze³amania umownej przestrzeni obrazu uzyskana jest 
poprzez ujêcie postaci w ramê i wysuniêcie d³oni poza ni¹ (podobnie jak w portrecie Agathy 
Bas z 1641, Buckingham Palace w Londynie, nr inw. 1157, 104x82 cm, czy w Portrecie m³odej 
kobiety, tzw. Marii Trip, 1639, 107x82 cm, Amsterdam, Rijksmuseum, depozyt Familie van We-
ede Stichting, nr inw. C 597; Corpus Rembrandt, t. 3, 1989, nr A 145, A 131). Ruch kobiety 
sugerowany jest przez lekkie cofniêcie prawego ramienia i uk³ad prawej d³oni „zawieszonej” 
w powietrzu, tu¿ nad krawêdzi¹ ramy. Równie¿ materia prawego rêkawa zdaje siê byæ ukaza-
na w ruchu, podobnie jak zwisaj¹cy z prawego ucha kolczyk z per³¹.

Powtórzenia:
 262/1 kopia, zapewne XVII w., Statens Museum for Kunst, Kopenhaga (nr inw. KMSsp 406, p³., 97,2x81 cm);
 262/2 akwaforta Georga Friedricha Schmidta, sygn. G. F. Schmidt fec. 1769, z inskrypcj¹: La Fiancée Juive, 

grave d’apres le tableau original de Rembrandt tiré du cabinet de Mr. Le Comte de Kamke [sic!] et dédié au 
dit Seigneur etc. (Nagler, t. 15, 1845, s. 323, nr 156 ); � pendant, nr kat. 263/1;

 262/3 miniatura Wincentego Lesseura, sygn. i dat. 1797, Muz. Polskie w Rapperswilu (nr inw. 701, akwarela, 
gwasz na koœci); � pendant, nr kat. 263/2;

 262/4 kopia, 1. po³. XIX w. (?), Lwowska Galeria Sztuki – zamek w Olesku (nr inw. ¯ 1735, p³., 102,5x78 cm; 
byæ mo¿e wykonana w Wiedniu na zlecenie Lanckoroñskich; poch. z Muz. Lubomirskich we Lwowie); 
� pendant, nr kat. 263/3;

 262/5 kopia oœmiok¹tna, zapewne XIX w., depozyt Sapiehów w Zamku Królewskim na Wawelu (nr inw. Dep. 
162, p³., 89,5x71 cm; poch. z kolekcji Sapiehów z Krasiczyna); � pendant, nr kat. 263/4;

 262/6 akwaforta Williama Ungera, ok. 1876, rytowana w Wiedniu (Le Blanc, t. 4, 1890, nr 28);� pendant, 
nr kat. 263/5.

Rembrandt

Historia: � nr kat. 263.

ród³a: � nr kat. 263.

Literatura: � nr kat. 263.

 263 Uczony przy pulpicie
nr inw. ZKW/3905
deska topolowa, 105,7x76,4 cm
sygnowany na bocznej œcianie pulpitu: Rembrandt/ f 1641
u góry po lewej: czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 208; w prawym dolnym œlady 
tego samego numeru (czytelne „2”, dwie pozosta³e cyfry zachowane szcz¹tkowo)
na odwrocie: czarn¹ farb¹ No. 32; czerwon¹ farb¹ NB; pieczêcie z czerwonego laku: z mo-
nogramem Kazimierza Rzewuskiego CCR pod koron¹; z hrabiowskim herbem w³asnym Lanc-
koroñskich (zniszczona); dwie (s³abo czytelne) z trzyman¹ przez or³y tarcz¹ herbow¹ z dwoma 
klejnotami – prawy zapewne Zadora; dwie z monogramem FR [Fredericus Rex] pod koron¹ 
i napisem BUREAU DE BERLIN (zapewne pieczêæ urzêdu celnego w Berlinie). 

Czarny kapelusz, p³aszcz szarobrunatny z odcieniem zieleni, podbity ciemnobr¹zowym futrem, 
z³oty ³añcuch.

ZKW/3905 nale¿y do czêsto pojawiaj¹cego siê w malarskim i graficznym oeuvre Rembrand-
ta typu wizerunków uczonych starców czy filozofów. E. van de Wetering (opinia ustna 2005) 
zwróci³ uwagê, ¿e ZKW/3905, mimo ¿e jest przedstawieniem typu tronie, wykazuje cechy por-
tretowe. Mê¿czyzna jest m³odszy ni¿ starcy przedstawiani zazwyczaj przez Rembrandta, 
np. Mê¿czyzna w orientalnym kostiumie, ok. 1639 (Chatsworth, The Duke of Devonshire 
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Collection; Corpus Rembrandt, t. 3, 1989, nr A 130). Charakterystyka twarzy, jej wyraz nazna-
czony melancholijnym zamyœleniem, spojrzenie skierowane w przestrzeñ przypominaj¹ sposób 
ujêcia twarzy Cornelisa Claesz. Anslo i jego ¿ony Aeltje Gerritsdr. Schouten (1641; Corpus 
Rembrandt, t. 3. 1989, nr A 143). Twarz mê¿czyzny z ZKW/3905 wyró¿nia siê zaznaczonymi 
indywidualnymi szczegó³ami, np. brodawka na lewym policzku, zaczerwieniony nos, co mo¿e 
wskazywaæ, ¿e jest wizerunkiem konkretnego modela.

Przynajmniej od lat 60. XVIII w. obraz uwa¿any by³ za dzie³o Rembrandta. Dalsze losy 
atrybucji do 1995 � jak nr kat. 262. W 1998 A. Ziemba przypisa³ obraz Rembrandtowi. 
E. van de Wetering w 2006 uzna³ autorstwo Rembrandta za niew¹tpliwe.

W 1769 obrazowi nadano tytu³ Ojciec narzeczonej zapisuj¹cy jej posag (� nr kat. 263/1), 
w latach nastêpnych, gdy obraz nale¿a³ do galerii Stanis³awa Augusta, okreœlany by³ jako 
Ojciec ¿ydowskiej narzeczonej lub wariantami tego okreœlenia (� ród³a). Tytu³y te, sugeruj¹ce 
zwi¹zek tematyczny ZKW/3905 z ZKW/3906, by³y zapewne wyrazem przekonania, ¿e obrazy 
s¹ pendants, poniewa¿ pochodz¹ z jednego czasu, maj¹ identyczne formaty i rodzaj pod³o¿a. 
W rzeczywistoœci jednak nie s¹ ze sob¹ zwi¹zane i nie zosta³y namalowane jako para. Pary 
portretów autorstwa Rembrandta skomponowane s¹ zawsze wed³ug zasady: portret mêski po 
lewej, kobiecy po prawej, czyli odwrotnie ni¿ w przypadku naszych obrazów. ZKW/3905 
z ZKW/3906 nie s¹ spójne kompozycyjnie, ró¿ni¹ siê skal¹ figur i sposobem ich zakompono-
wania na p³aszczyŸnie. Gdyby obrazy powsta³y jako para, oba powinny byæ ujête w iluzjoni-
styczn¹ ramê, jak ma to miejsce np. w portrecie Agathy Bas i jej mê¿a, Nicolaesa Bambeecka. 
Mimo tych ró¿nic obrazy uchodzi³y za parê, byæ mo¿e ju¿ na pocz¹tku XVIII w. Prawdopodob-
na, lecz nie ca³kiem pewna, jest teza S. A. C. Dudok van Heela, ¿e obrazy wymienione w in-
wentarzu maj¹tku Jana van Lennep z 1711 s¹ to¿same z obrazami z kolekcji Lanckoroñskich 
(� ród³a; przytoczony opis okreœla mê¿czyznê jako „czytaj¹cego”; zob. van der Veen 2003, 
s. 60, przyp. 63). Obrazy s¹ wymienione razem w 1769 w opisie F. Nicolaia, a wyraŸnie jako 
pendants okreœlone s¹ w inskrypcjach na rycinach G. F. Schmidta 1769 i 1770, jako para zo-
sta³y zakupione przez Stanis³awa Augusta i tak te¿ s¹ zapisywane w katalogach galerii Stani-
s³awa Augusta i w inwentarzach £azienek, a nastêpnie w dokumentach sprzeda¿y Kazimierzo-
wi Rzewuskiemu.

Obrazy ZKW/3906 i ZKW/3905 namalowane s¹ na pojedynczych deskach topolowych 
o gruboœci 1,6-1,7 cm (wizerunek dziewczyny) i 1,5-1,6 cm (wizerunek mê¿czyzny), o us³ojeniu 
pionowym, sfazowanych ze wszystkich stron (okreœlenie gatunku drewna T. Wa¿ny, 1995). 
Krawêdzie desek nieoryginalne, przyciêcie mog³o mieæ miejsce przed 1777, czyli przed naby-
ciem obrazów przez Stanis³awa Augusta, wymiary obu obrazów podane w katalogu galerii 
króla z 1783 s¹ identyczne. Byæ mo¿e niewielkie korekty by³y równie¿ dokonywane w XIX w., 
aby zniwelowaæ uszkodzenia krawêdzi.

Zastosowanie pod³o¿a topolowego jest rzadkie w praktyce warsztatowej Rembrandta. 
J. Bauch i D. Eckstein (1981, s. 254) odnotowali trzy przyk³ady, z czego tylko w odniesieniu do 
pierwszego z nich autorstwo Rembrandta zosta³o potwierdzone w Corpus of Rembrandt: Por-
tret m³odej kobiety (Marii Trip?), 1639, 107x82 cm, Amsterdam, Rijksmuseum, Stichting Six, 
nr inw. C 597 (Corpus Rembrandt, t. 3, 1989, nr A 131); Dziewczyna w welonie, ok. 1640 (Bauch 
i Eckstein podaj¹ datowanie 1633), 62,2x48,9 cm, Waszyngton, National Gallery of Art, Wide-
ner Collection, nr inw. 667 (Corpus Rembrandt, t. 3, 1989, nr C 103); Portret Anny Wijmer, 
1641, 99,5x81,5 cm, Amsterdam, Rijksmuseum Stichting Six, nr 3 (Corpus Rembrandt, t. 3, 
1989, nr C 113). Prace Rembrandt Research Project przynios³y kolejne dwa przyk³ady, lecz 
okreœlenie gatunku drewna nie jest tu pewne: Mê¿czyzna w orientalnym kostiumie, ok. 1639, 
deska topolowa (lub lipowa), 102,8x78,8 cm, Chatsworth, The Duke of Devonshire Collection 
(Corpus Rembrandt, t. 3, 1989, nr A 128); Portret mê¿czyzny trzymaj¹cego kapelusz, ok. 1639, 
byæ mo¿e deska topolowa podbita mahoniow¹ w czasie konserwacji 1967, 81,4x71,4 cm, 
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Los Angeles, The Armand Hammer Collection (Corpus Rembrandt, t. 3, 1989, nr A 130); oraz 
dwa dzie³a o atrybucji w¹tpliwej lub zweryfikowanej negatywnie: M³odzieniec w berecie i kirysie, 
Florencja, Galleria Uffizi, nr inw. 3890, 62,7x54 cm (Corpus Rembrandt, t. 3, 1989, nr B 11); 
Portret mê¿czyzny stoj¹cego w drzwiach, kolekcja prywatna, 104,5x78,5 cm (Corpus Rembrandt, 
t. 3. 1989, nr C 110). Zatem nasze obrazy s¹ dwoma z piêciu przyk³adów u¿ycia desek topolo-
wych – wiêkszoœæ obrazów na pod³o¿u drewnianym, które wysz³y spod rêki Rembrandta, na-
malowana jest na deskach z dêbu i z gatunków orientalnych. Zapewne ok. 1639-1641 malarz 
zakupi³ niewielk¹ partiê desek topolowych i u¿y³ ich tytu³em próby czy eksperymentu.

Powtórzenia:
 263/1 akwaforta Georga Friedricha Schmidta, z inskrypcj¹: Le Père de La Fiancée réglant sa dot, d’après le ta-

bleau original de Rembrandt tiré du Cabinet de M. Le Comte de Kamke. Rembrandt pinx. 1641. G. F. Schmidt 
fec. Auqua forti 1770 (Nagler, t. 15, 1845, s. 323, nr 157); � pendant, nr kat. 262/2;

 263/2 miniatura Wincentego Lesseura, sygn. i dat. 1797, Muz. Polskie w Rapperswilu (nr inw. 702, akwarela, 
gwasz na koœci); � pendant, nr kat. 262/3;

 263/3 kopia, 1. po³. XIX w. (?), Lwowska Galeria Sztuki – zamek w Olesku (nr inw. ¯ 1736, p³., 102,5x78 cm; 
byæ mo¿e wykonana w Wiedniu na zlecenie Lanckoroñskich, poch. z Muz. Lubomirskich); � pendant, 
nr kat. 262/4;

 263/4 kopia oœmiok¹tna, zapewne XIX w., depozyt Sapiehów w Zamku Królewskim na Wawelu (nr inw. 
Dep. 161, p³., 89,5x71 cm; poch. z kolekcji Sapiehów z Krasiczyna); � pendant, nr kat. 262/5;

 263/5 akwaforta Williama Ungera, ok. 1876, rytowana w Wiedniu (Le Blanc, t. 4, 1890, nr 27); � pendant, 
nr kat. 262/6.

Historia (dot. nr. kat. 262, 263): przed 1711 byæ mo¿e 
w³asnoœæ Jana van Lennep w Amsterdamie; przed 1769 
w³asnoœæ Friedricha Paula von Kamecke w Berlinie 
(dom przy Unter den Linden); 1769 w³asnoœæ jego córki, 
El¿biety Henrietty Marii Go³owkin; 1777 sprzedane 
przez ni¹ Stanis³awowi Augustowi; galeria Stanis³awa 
Augusta (nr 207, 208), od 1795 notowane w pa³acu 
w £azienkach,  Galeria Obrazów; 1798 w³asnoœæ 
ksiêcia Józefa Poniatowskiego; 1813 w³asnoœæ 
Marii Teresy z Poniatowskich Tyszkiewiczowej, 
pozostawa³y w £azienkach; 7 paŸdziernika 1815 
kupione przez Kazimierza Rzewuskiego; 
zapewne 1815/1816 wywiezione przez niego 
do Wiednia; 1820 w³asnoœæ jego córki, Ludwiki, 
zamê¿nej z Antonim Lanckoroñskim; w³asnoœæ ich syna, 
Kazimierza; w³asnoœæ jego syna Karola, miêdzy 1896 
a 1901 umieszczone w pa³acu przy Jacquingasse 18 
w Wiedniu, Sala Holenderska; 1933 w³asnoœæ dzieci 
Karola: Antoniego, Adelajdy i Karoliny Lanckoroñskich; 
miêdzy 20 paŸdziernika a 7 listopada 1939 przejête 
przez gestapo, pozostawa³y w pa³acu przy Jacquingasse; 
1943 wywiezione przez Niemców; 1944 zdeponowane 
w Altaussee k. Salzburga (nr 257, 258); 8 maja 1945 
przejête przez armiê amerykañsk¹ i 24-26 czerwca 
zdeponowane w Central Art Collecting Point 
w Monachium (nr 566, 567); 1945-1946 ponownie 
na terenie Austrii; 1947 odzyskane przez Antoniego 
Lanckoroñskiego, zdeponowane w zamku Hohenems 
k. Vaduz w Vorarlbergu; 1950 zdeponowane w banku 
w Szwajcarii; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej 
(nr ks. darów ZMK-5939, 5938), od 1998 eksponowane 
w Galerii Lanckoroñskich.

ród³a (dot. nr. kat. 262, 263): ?*Inw. Jana van Lennep 
1711 („een vrouweconterfeytsel met handen van 
Rembrandt, een lazende man van dezelve”); Nicolai 1769 

(„Bey den Herren Grafen Kameke ist auch ein kabinett 
schöner Gemälde in Lebensgrösse, ein alter mann und 
ein junges Mädchen von Rembrandt”); *Spis Kamecke 
przed 1777, k. 207, 208, nr 35, 34; *List Konigsfelsa 
do Bacc. 4 grudnia 1777 (proœba o zap³acenie 
„la somme 545 # à Madame Comtesse de Kameke [...] 
pour les tableaux”); *Kat. gal. SA 1783, nr 207 
(„Rembrand”, „La mariée Juive, debout à mi Corps, 
les deux mains sur une table, coifée d’un bonnet de 
velours noir qui lui fait ombre à moitie du Visage; ses 
Cheveux lui pendent sur les Epaules), nr 208 („La Père 
de la Mariée; il est à mi corps assis devant une table sur 
la quelle est un Cahier de Papier, il tient une Plume et 
semble réflechir sur ce qu’il veut écrire, il a la barbe 
grise et l’habit fourré de Zobols”); *Kat. gal. S.A. 1784, 
k. 68, nr 207, 208 (w dziale „Portraits”); *Kat. gal. S.A. 
1793, nr 207, 208; *Brulion kat. gal. S.A. przed 1795, 
nr 207, 208; *Kat. gal. S.A. 1795, nr 207, 208 (dopisek 
„vendu au comte Rzewuski le 7. 8bre 1815”); *Obrazy 
1795, k. 348; *Inw. S.A. 1799, s. 408; *Spécification 
£azienki 1808-1815, k. 4; *Spécification Rzewuski 
7 paŸdziernika 1815; *Notte Rzewuski 2 paŸdziernika 
1815 (wymieniony tylko nr 208); *Wydanie obrazów 
z £azienek 10 paŸdziernika 1815 („207 ¯ydówka przez 
Rembrandta”, „208 ¯yd przez tego¿”); *Lista 
K³ossowskiego 1815; *Wypis sprzedanych obrazów 1815, 
k. 225 („8bris 7 JW. Rzewuski”); *Lista A.L. 1939, nr 113, 
168; *Lista HTO 1942, nr 8 i 9 („Rembrandt, Porträt eines 
jungen Mädchens mit schwarzem Barett; Rembrandt, 
Brustbild eines Gelehrten mit Barett, Buch und Feder”); 
*Neue Bergungsliste Altaussee 1944/1945, nr 257, 258; 
*CACP Monachium 1945, nr 566, 567.

Literatura (dot. nr. kat. 262, 263): Bode, Hofstede de 
Groot, t. 6, 1901, nr 298, 299; Krzywoszewski 1903, s. 5; 
Wurzbach, t. 2, 1910, s. 412; Hofstede de Groot, t. 6, 
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wed³ug REMBRANDTA

 264 Skrucha œwiêtego Piotra
nr inw. ZKW/3908
p³ótno, 50,7x64,3 cm
na odwrocie pieczêæ z czerwonego laku z monogramem Kazimierza Rzewuskiego CCR pod 
koron¹ oraz uszkodzona pieczêæ z hrabiowskim herbem w³asnym Lanckoroñskich

Mt 26, 75; Mk 14, 72; £k 22, 61-62
Kopia obrazu namalowanego przez Rembrandta w 1631 w Lejdzie (sygn. i dat., deska, 

59x47,8 cm), dawniej w kolekcji ksi¹¿¹t de Mèrode w Belgii, obecnie w zbiorach Israel 
Museum, Schickman Gallery w Jerozolimie (nr inw. B01.0148; Corpus Rembrandt, t. 1, 
1982, nr A 36; Haverkamp-Begemann 1990).

1915, nr 331, 239; Bode 1918, s. 15-17; Valentiner 1921, 
nr 258 l., 258 p.; Chwalewik, t. 2, 1927, s. 453; Mañkowski 
1929, s. 8-11; Mañkowski 1932, nr 207, 208; Bredius 1935, 
nr 359, 219; Bauch 1966, nr 176, 265; Bredius/Gerson 1969, 
nr 359, 219; Warszawa 1995, nr I. 20, I. 21,(D. Juszczak, 
H. Ma³achowicz); Juszczak, Ma³achowicz 1995, nr 18 i 19; 
Ziemba 1998; Juszczak, Ma³achowicz 1998, nr 15, 16; 

Winiewicz-Wolska 2003, s. 26, przyp. 47, s. 31, 42; van der 
Veen 2003, s. 60, przyp. 63; Ziemba 2005, s. 180; van de 
Wetering 2006a, s. 42 (dot. nr. kat. 262), van de Wetering 
2006b, s. 115 (dot. nr. kat. 263), s. 119 (dot. nr. kat. 263); 
Berlin 2006, nr 33, 34 (E. van de Wetering, V. Manuth).

 H. M.

ZKW/3908

wed³ug Rembrandta



 

Ta sama twarz starego mê¿czyzny, zapewne mieszkañca Lejdy, pojawia siê w kilku innych 
obrazach Rembrandta, a tak¿e Jana Lievensa; zachowa³y siê rysowane z natury studia jego 
g³owy, które s³u¿y³y potem za model do olejnych obrazów i rycin (por. Corpus Rembrandt, 
t. 1, 1982, nr A 11; Haverkamp-Begemann 1990, s. 18-19).

Prócz ZKW/3908 w literaturze wymienianych jest jeszcze piêæ kopii obrazu z Jerozolimy, 
wszystkie znajduj¹ siê – b¹dŸ znajdowa³y – w rêkach prywatnych (zob. Haverkamp-Begemann 
1990, s. 12, poz. 1-6).

ZKW/3908 jest stosunkowo wiernym powtórzeniem orygina³u; g³ówn¹ ró¿nicê stanowi¹ 
sylwetki ¿o³nierzy dodane z lewej strony w g³êbi, na tle czerwonej ³uny, i sylwetka koguta 
(obecnie bardzo s³abo widoczna) nad ramieniem œwiêtego. Obraz sta³ siê tym samym bardziej 
dos³owny i jednoznaczny, w zgodzie z ikonograficzn¹ tradycj¹ przedstawieñ œw. Piotra.

Zdaniem wiêkszoœci autorów ZKW/3908 jest kopi¹ powsta³¹ w XVIII w.; jedynie E. Haver-
kamp-Begemann okreœli³ obraz jako „wczesn¹ kopiê”. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na fakt, 
¿e obraz nie by³ mu znany z autopsji, tak jak i innym badaczom, którzy pisali o nim po II woj-
nie œwiatowej.

Powtórzenia:
 264/1 akwaforta G. F. Schmidta, 1770 (Corpus-Rembrandt, t. 1, 1982, nr A 11, poz. 6; Nagler, t. 17, 1845, 

nr 170). Autorzy rembrandtowskiego Corpusu uznali, ¿e ZKW/3908 zosta³ namalowany wg tej grafiki, 
jednak widniej¹ca na niej inskrypcja (f: Bol. pinx.-G.F. Schmidt fec: 1770./ du Cabinet de Mr. le Cller Trible), 
skonfrontowana z nasz¹, potwierdzon¹ archiwalnie, wiedz¹ o proweniencji obrazu (� ni¿ej: Historia 
i ród³a), wyklucza tak¹ zale¿noœæ obu dzie³. Zatem racjê mieli W. Bode (1883) i Haverkamp-Begemann 
(1990), ¿e to ZKW/3908 by³ pierwowzorem ryciny Schmidta. W rycinie pojawia siê motyw ¿o³nierzy, taki 
jak w ZKW/3908, którego brak w innych powtórzeniach kompozycji Rembrandta.

wed³ug Rembrandta

Historia: 1775 kupiony od Jakoba Triebla do galerii 
Stanis³awa Augusta (nr 140); 1778 notowany w ZK, 
gabinet na 1. piêtrze (wnêtrze niezidentyfikowane); 1788 
notowany w pa³acu w £azienkach, Gabinet do Ubierania 
na piêtrze; 1795 notowany w Galerii Obrazów na parterze 
pa³acu; 1796 przygotowany do wywiezienia 
do Grodna, spakowany i ukryty w Kaplicy Wielkiej w ZK, 
a potem w £azienkach w szopie na ³odzie; 1797/1798 
ponownie w pa³acu w £azienkach, gabinet przy Sali 
Salomona; 1798 w³asnoœæ ksiêcia Józefa Poniatowskiego; 
1813 w³asnoœæ Marii Teresy Tyszkiewiczowej, pozostawa³ 
w pa³acu w £azienkach; 7 paŸdziernika 1815 kupiony 
przez Kazimierza Rzewuskiego, zapewne 1815/1816 
wywieziony przez niego do Wiednia; 1820 w³asnoœæ jego 
córki, Ludwiki, zamê¿nej z Antonim Lanckoroñskim; 
w³asnoœæ ich syna, Kazimierza; w³asnoœæ jego syna, Karola, 
1896-1902 umieszczony w pa³acu przy przy Jacquingasse 18 
w Wiedniu, Sala Holenderska; 1933 w³asnoœæ dzieci 
Karola: Antoniego, Adelajdy i Karoliny Lanckoroñskich; 
miêdzy 20 paŸdziernika a 7 listopada 1939 przejêty przez 
gestapo, pozostawa³ w pa³acu przy Jacquingasse; w maju 
1943 wywieziony przez Niemców; 1944 zdeponowany 
w Altaussee k. Salzburga (nr 361); 8 maja 1945 przejêty 
przez armiê amerykañsk¹ i miêdzy 24 a 26 czerwca 1945 
zdeponowany w Central Art Collecting Point 
w Monachium (nr 547); zim¹ 1945 ponownie 
na terenie Austrii, zdeponowany w Kremsmünster (nr 78); 
1947 odzyskany przez Antoniego Lanckoroñskiego, 
zdeponowany w zamku Hohenems k. Vaduz 
w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany w banku w Szwajcarii; 
1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej (nr ks. darów ZMK-
5941), od 1998 eksponowany w Galerii Lanckoroñskich.

ród³a: *Notte Triebel 1775 („Reniement de S. Pierre de 
Nicollas Vukol... 300” dukatów); Bernoulli 1778/1963, s. 443 
(„w gabinecie [na 1. piêtrze ZK, nie wiadomo, o które 
wnêtrze chodzi]: Starzec, jeden z najlepszych obrazów 
Ferdinanda Bola”); *Kat. gal. S.A. 1783, nr 140 („Ferdinand 
Bol, St Pierre agenouillé se répétant d’avoir renié son 
maitre, tableau d’un gran fini”); *Kat. gal. S.A. 1784, k. 3, 
nr 140 (dzia³ „Histoire sainte et Sujets Dévots”); Fortia de 
Piles, Boiseglin de Kerdu 1792/1963, s. 685 (pa³ac 
w £azienkach, pierwsze piêtro, ma³y gabinet, „piêkny Œwiêty 
Piotr w wiêzieniu Ferdynanda Bola”);; *Kat. gal. S.A. 1793, 
nr 140; *Kat. gal. S.A. 1795, nr 140; *Tableaux 1795, 
k. 331v; *List. Bacc. do S.A. 16 stycznia 1796, k. 19 („£azienki 
en haut... Dans le cabinet de toilette... on a oté No 140 
St Pierre agenouillé par Ferd: Bol... à la Place mit 1813...”); 
*Inv. des 13 caisses 1796, k. 54; *Inw. S.A. 1799, s. 412; 
*Spécification £azienki 1808-1815, k. 4; *Notte Rzewuski 
2 paŸdziernika 1815; *Spécification Rzewuski 7 paŸdziernika 
1815; *Wydanie obrazów z £azienek 10 paŸdziernika 1815 
(„140 Sty Piotr klêcz¹cy”); *Lista K³ossowskiego 1815; *Wypis 
sprzedanych obrazów 1815, k. 225 („8bris 7 Jw. Rzewuski... 
140”); *Lista A.L. 1939, nr 105; *Neue Bergungsliste 
Altaussee, nr 361; *CACP Monachium 1945, nr 547.

Literatura: Bode 1883, s. 385; Bode, Hofstede de Groot, 
t. 1, 1897, nr 41; Palais Lanckoroñski 1903, s. 11 (jako 
Rembrandt); Chwalewik, t. 2, 1927, s. 453 (przypisywane 
Rembrandtowi); Mañkowski 1932, nr 140 i s. 56, 110; Corpus 
Rembrandt, t. 1, 1982, nr A 36, poz. 7/2, s. 349; Haverkamp-
-Begemann 1990, s. 12, poz. 2, s. 24; Warszawa 1995, nr I.22 
(D. Juszczak, H. Ma³achowicz); Juszczak, Ma³achowicz 1995, 
nr 20; Juszczak, Ma³achowicz 1998, nr 19.
 D.J.



 

wed³ug REMBRANDTA

 265 „Polski szlachcic”
nr inw. ZKW/3964
p³ótno, 84x60 cm

Strój w kolorze ciemnej, zgaszonej czerwieni, 
z³oty ³añcuch.

Namalowana w k. XIX lub w pierwszych 
dziesiêcioleciach XX w. kopia obrazu Rem-
brandta, sygnowanego i datowanego 1637, 
ze zbiorów National Gallery of Art w Wa-
szyngtonie (Andrew W. Mellon Collection, 
nr inw. 78; deska, 96,8x66 cm; Corpus Rem-
brandt, t. 3, 1990, nr A 122); autorzy rem-
brandtowskiego Corpusu nie wymieniaj¹ 
¿adnej jego malarskiej ani graficznej kopii.

ZKW/3964 jest stosunkowo wiernym po-
wtórzeniem, byæ mo¿e powsta³ym na pod-
stawie orygina³u, który do 1937 znajdowa³ 
siê w petersburskim Ermita¿u.

wed³ug Reniego

Historia: przed II wojn¹ w ZK; po 17 wrzeœnia 1939 
ewakuowany do MNW (nr MN/Z 298); wywieziony przez 
Niemców; 1946 rewindykowany (5 maja, transport 
z Krakowa; nr rew. 5593), w³¹czony do zbiorów MNW 
(nr inw. 130910); 1993 przekazany na w³asnoœæ ZK.

ród³a: *Prot. rewindykacji 1945-1951, t. V, s. 34, 
nr 5593.

Literatura: niepublikowany. D.J.

wed³ug Guida RENIEGO
Guido Reni (Bolonia 1575-1642 Bolonia), malarz w³oski, jeden z najwa¿niejszych przedstawicieli szko³y rzymsko-
-boloñskiej wczesnego baroku; dzia³a³ w Bolonii i w latach 1601-1614 w Rzymie. Malowa³ obrazy i freski o tema-
tyce historycznej, alegorycznej, religijnej. Mia³ wielu uczniów, wywar³ wielki wp³yw na malarstwo w³oskie XVII w.

 266 Madonna ze œpi¹cym Dzieci¹tkiem
nr inw. ZKW/848
p³ótno, 43x47,5 cm

Madonna w ciemnoz³ocistej chuœcie, b³êkitnym p³aszczu i czerwonej sukni. Kotara w tle 
w kolorze zgaszonego, bladego ró¿u.

Prezentuj¹ca mierny poziom wykonania, pochodz¹ca najpewniej z k. XVIII lub pocz. XIX w. 
zmniejszona kopia jednej z najczêœciej powtarzanych kompozycji Guida Reniego, której ory-
gina³, namalowany 1627, przechowywany jest w Galleria Doria Pamphilj w Rzymie (92x110 cm, 
owal; Pepper 1984, nr 115, s. 257). Kompozycja obrazu, odwrócona w stosunku do orygina³u, 

ZKW/3964



 

œwiadczy o tym, ¿e powsta³ za poœrednic-
twem grafiki lub innej, powtarzaj¹cej grafikê 
kopii; obraz Reniego by³ wielokrotnie repro-
dukowany w grafice (zob. Pepper 1984, 
nr 115, s. 257).

kr¹g Reschiego

Historia: 1975 dar Zofii Wojciechowskiej-Grabskiej 
z Warszawy, przechowywany w Bibliotece Królewskiej 
(nr ks. darów ZMK-805); 1981 w ZK.

Literatura: niepublikowany. D.J.

kr¹g Pandolfa RESCHIEGO
Pandolfo Reschi (Gdañsk ok. 1643-1696 Florencja), uczeñ i naœladowca Salvatora Rosy i Jacques’a Courtois 
zw. il Borgognone; pocz¹tkowo czynny w Rzymie, od ok. 1670 we Florencji. Malowa³ pejza¿e i widoki miejskie 
oraz sceny batalistyczne.

 267 Bitwa pod Wiedniem 1683
nr inw. ZKW/68
p³ótno, 114x240 cm

Król Jan III w ¿ó³tym ¿upanie i p³aszczu gronostajowym, na kasztanowatym koniu. Na murach 
miasta po prawej zatkniêta chor¹giew w barwach Habsburgów.

ZKW/848

ZKW/68



 

Po lewej schematyczny widok Wiednia oddaje w ogólnych zarysach panoramê miasta, 
ujêt¹ z tego samego punktu, jak na rycinie Romeyna de Hooghe z cyklu wydanego przez Ni-
colasa Visschera w 1683 (Nagler, t. 6, s. 293, poz. 36), i o zbli¿onym uk³adzie najwy¿szych wie¿ 
i linii fortyfikacji.

Zasada budowy kompozycji – ze st³oczonym pierwszym planem i górzystym pejza¿em 
z elementami architektury, a tak¿e ujêcia przewróconych koni, adaptowane z repertuaru ma-
larskiego Jacques’a Courtois, by³y podstaw¹ do uznania w 1980 ZKW/68 za dzie³o jego naœla-
dowcy i kopisty, Pandolfo Reschiego. Obraz bliski jest manierze Reschiego w kolorystyce nieba 
i pejza¿u, sposobie malowania chmur i dymów; ma³o dynamiczne figury ludzi i koni malowa-
ne s¹ jednak doœæ schematycznie. Autor pochodzi³ zapewne z krêgu malarzy florencko-sieneñ-
skich, pozostaj¹cych pod wp³ywem Reschiego.

W MNW znajduje siê obraz Bitwa pod Parkanami, przypisana Reschiemu przez T. Pocheæ-
-Perkowsk¹ na podstawie analogii z ZKW/68 (nr inw. 164324, p³., 144x224 cm; Warszawa 1983, 
nr 30).

Richter 

Historia: nabyty przez rz¹d RFN za poœrednictwem 
Andrzeja Ciechanowieckiego; 1980 dar rz¹du RFN dla ZK 
(nr ks. darów ZMK-1683), przechowywany w MNW, 
Podchor¹¿ówka (nr inw. 8483 Tc/80); 1981 w ZK, od 1983 
eksponowany w Pokoju Królewiczowskim I.

Literatura: Warszawa 1980, s. 14-15 (jako P. Reschi); 
Lorentz 1986, s. 155 (jako P. Reschi).

 H.M.

Ludwig RICHTER 
Ludwig Richter (Drezno 1803-1884 Drezno), malarz niemiecki; uczeñ Josepha Antona Kocha, dzia³a³ w DreŸnie 
i Miœni, 1823-1826 we W³oszech, profesor malarstwa w Kunstakademie w DreŸnie. Jeden z czo³owych pejza¿y-
stów okresu póŸnego romantyzmu, ilustrator ksi¹¿ek (drzeworyty).

 268 Krajobraz w³oski
nr inw. ZKW/474
p³ótno, 120x170 cm
u do³u po lewej œlady sygnatury: ch 

Obraz przywodzi na myœl prace Richtera z pierwszego okresu jego twórczoœci: pejza¿e malo-
wane we W³oszech w latach 1823-1826 lub italianizuj¹ce widoki, jakie artysta tworzy³ po po-
wrocie z W³och, w DreŸnie i Miœni. W jego malarstwie z tego czasu, znacznie bardziej ni¿ 
w póŸniejszych pracach, czytelne s¹ wp³ywy idealizowanych, heroizowanych krajobrazów 
Josepha Antona Kocha. Charakterystyczna dla Richtera i bardzo wyraŸna w ZKW/474 jest 
swoista teatralnoœæ ujêcia i stylizacja pejza¿u, sposób malowania dekoracyjnie ujêtych, faluj¹cych 
p³aszczyzn gruntu, linii brzegu rzeki i wód, rysunek listowia (zw³aszcza krzewów po prawej), 
motyw pêdów traw i ga³¹zek na pierwszym planie z lewej, wreszcie kolorystyka (por. np. obraz 
z 1824 w Museum der bildenden Künste w Lipsku czy z ok. 1832 w kolekcji prywatnej; Spitzer, 
Bischoff 2003, nr 2, 22). Tak¿e sztafa¿ w ZKW/474 znajduje bliskie analogie w italianizuj¹cych 
pejza¿ach Richtera. Proporcje postaci i elementy kostiumu ka¿¹ datowaæ obraz na lata 30. 
XIX w. Nie jest jasna ikonografia sceny: jedna z przedstawionych kobiet ubrana jest w strój 
stylizowany na ubiór wspó³czesnej wieœniaczki, druga – w szatê stylizowan¹ na antyczn¹ (Italia 
i Germania?).

Na korzyœæ atrybucji Richterowi przemawia tak¿e kszta³t zachowanego fragmentu sygnatu-
ry: charakterystyczna pisownia ma³ych liter – taka jak w sygnaturach tego malarza.



 

Hyacinthe RIGAUD
Hyacinthe Rigaud (Perpignan 1659-1743 Pary¿), malarz francuski; pocz¹tkowo czynny w Montpellier i Lyonie, 
od 1681 w Pary¿u, 1700 cz³onek Académie Royale. Wziêty portrecista sfer arystokratycznych, nadworny malarz 
Ludwika XIV.

 269 Portret Jana Andrzeja Morsztyna
nr inw. ZKW/385
p³ótno, 116x88 cm (pierwotne wymiary 95x76 cm)
na odwrocie napis: de Raciborsko/ Effigies Illustris Andreae + Morsztyn Supremi Polo:/niae Regni 
Thesaurarij picta Luteliae Parisiorum/ Anno Domini. 1690 a Pictore Rygau

Jan Andrzej Morsztyn h. Leliwa (1613-1693), poeta i t³umacz, podskarbi wielki koronny 1668-1683.

Szmelcowana zbroja, bia³a szarfa.
Pierwotnie portret mia³ kszta³t owalu i wymiary 95x76 cm. Na dosztukowanym do kszta³tu 

prostok¹ta p³ótnie domalowane zosta³y fragment bia³ej szarfy, rêkojeœæ szpady i he³m.

Rigaud

Historia: 1982 zakup z r¹k prywatnych w Mielcu, od 1988 
eksponowany w korytarzu przy Sali Canaletta. 

Literatura: niepublikowany.
 D.J.

ZKW/474



 

Domalowane fragmenty s¹ dzie³em dobrego pêdzla; ich stylistyczna spójnoœæ z oryginaln¹ 
czêœci¹ kompozycji, a tak¿e ze sposobem malowania podobnych akcesoriów w innych portre-
tach Rigauda wskazuje, ¿e powsta³y w pracowni mistrza, byæ mo¿e na polecenie samego 
portretowanego, który z ró¿nych wzglêdów móg³ chcieæ zmieniæ format obrazu.

Rigaud

ZKW/385



 

Portret, namalowany w 1690, o czym œwiadczy napis na odwrocie, nie jest odnotowany 
w ksiêdze rachunków malarza Livre de raison (opublikowana 1919 przez J. Romana), choæ 
znajdujemy w niej potwierdzenie na to, ¿e Morsztyn – od 1683 mieszkaj¹cy we Francji na sta³e, 
blisko zwi¹zany z dworem Ludwika XIV – by³ klientem malarza. Nazwisko Morsztyna figuruje
 w niej dwukrotnie: w 1692 odnotowany jest jego portret z córk¹, zaœ w 1697 „le comte Mores-
tin” (zob. Ryszkiewicz 1967, s. 11). Zdaniem A. Ryszkiewicza, jest wielce prawdopodobne, ¿e 
drugi z zapisów dotyczy namalowanej ju¿ po œmierci Morsztyna repliki wizerunku, którego 
orygina³em jest ZKW/385. Cechy stylistyczne i klasa naszego obrazu ka¿¹ uznaæ go za dzie³o 
autorskie. Fakt, i¿ nie figuruje w Livre, nie podwa¿a takiej atrybucji; spis ten, jak dziœ wiadomo, 
nie by³ kompletny i nie ujmuje wielu znanych obecnie, sygnowanych dzie³ malarza (por. Per-
reau 2004, s. 86). Twarz modela, zgodnie z praktyk¹ malarsk¹ Rigauda, zosta³a niew¹tpliwie 
wykonana ad vivum, postaæ natomiast – wedle standardowej formu³y wypracowanej w atelier 
artysty dla portretów w zbroi – zapewne na podstawie modelu (zob. reprodukowany przez 
S. Perreau obraz ze studiami póz postaci w zbrojach, z szarfami tak samo uk³adaj¹cymi siê jak 
w ZKW/385; Perreau 2004, s. 114, il. 81). Poza modela i sposób malowania zbroi i szarfy 
z charakterystycznym, dekoracyjnym wêz³em s¹ bardzo typowe dla wielu portretów Rigauda 
i jego atelier, powsta³ych w latach 90. XVII w. (zob. Perreau 2004, s. 201-203).

Powtórzenia:
 269/1 kopia warsztatowa zredukowana do popiersia, Muz. w Wilanowie (nr inw. 1199 Wil; p³., 37x29 cm). 

Przez T. Pocheæ uznany za replikê autorsk¹ (Kat. Wilanów 1967, nr 138 b), zdaniem A. Ryszkiewicza 
(1967, s. 13), do którego wypada siê przychyliæ, jest to dobrej klasy dzie³o warsztatu.

wed³ug Rigaud

Historia: w³asnoœæ rodziny Morsztynów; w³asnoœæ 
Ludwika Hieronima Morstina w P³awowicach, a po 1945 
w Krakowie i Warszawie; 1965 jego legat z przeznaczeniem 
dla ZK, przechowywany w MNW, Oddzia³ Wilanów (nr ks. 
darów ZMK-1; nr inw. MN 232457); od 1973 w Bibliotece 
Królewskiej; 1982 w ZK, od 1983 eksponowany 
w Dawnej Kordegardzie.

Literatura: Kraków 1883, s. 28, nr 178; Mycielski 1911; 
Kraków 1930, nr 15, s. 5; Kat. Wilanów 1967, nr 138a 
(T. Pocheæ); Ryszkiewicz 1967, s. 12-13; Warszawa 1983a, 
nr 109 (H. Ma³achowicz); Lorentz 1986, s. 152; 
Warszawa 1993, nr 160 (P. Mrozowski); 
Baltimore i in. 2000, nr 27 (P. Mrozowski).
 D.J.

wed³ug Hyacinthe’a RIGAUD

 270 Portret Marii Ludwiki z Morsztynów Bieliñskiej z córk¹ (?)
nr inw. ZKW/1539
p³ótno, 149,5x111 cm

Maria Ludwika Bieliñska (zm. 1730), córka Jana Andrzeja Morsztyna h. Leliwa, 1680/82 ¿ona Kazimierza Lu-
dwika Bieliñskiego, marsza³ka wielkiego koronnego.
Katarzyna Bieliñska (zm. 1761), córka Kazimierza Ludwika Bieliñskiego h. Junosza, póŸniejsza ¿ona Jakuba 
Potockiego, nastêpnie Jeana Victora, barona de Besenval-Brunstatt.

Bia³a suknia, b³êkitny p³aszcz przepasany z³otym paskiem, przejrzysty czarny woal na g³owie 
i prawym ramieniu; dziewczynka w bladob³êkitnej sukience i z³ocisto¿ó³tej draperii.

Uchodzi³ za portret Marianny z Bieliñskich (1688-po 1737), primo voto Denhoffowej, od 1719 
¿ony Ignacego Jerzego Lubomirskiego, z córk¹ Mariann¹, i przypisywany by³ Louisowi de Sil-
vestre. Fryzura i twarz modelki przypominaj¹ nieco znane portrety Marianny, wówczas jeszcze 
Denhoffowej, autorstwa Adama Mányokiego, w zbiorach Kunsthalle w Karlsruhe i w MNW 
(Lauts 1966, t. 2, s. 178; Kat. MNW 1964, nr 116, przypisywany te¿ Antoine’owi Pesne’owi), 



 

jednak ma ona nieco szczuplejsz¹ twarz. Jest wiêc bardzo prawdopodobne, ¿e nasz obraz 
przedstawia matkê Marianny z Bieliñskich, Mariê Ludwikê z Morsztynów, z córk¹ Katarzyn¹, 
siostr¹ Marianny. A. Ryszkiewicz wspomina o uchodz¹cym za dzie³o Rigauda portrecie „pani 
Bieliñskiej z córk¹”, znajduj¹cym siê w zbiorach rodzinnych de Besenval w Pary¿u (zob. Rysz-
kiewicz 1967, s. 14-15), ukazuj¹cym modelkê w bia³ej at³asowej sukni i b³êkitnym p³aszczu 
(takie kolory stroju w ZKW/1539). Zdaniem Ryszkiewicza kopi¹ paryskiego portretu móg³ byæ 
pokazany w 1883 na wystawie zabytków z czasów Jana III w Krakowie portret Bieliñskiej 
z córk¹, o wymiarach 148x107 cm, okreœlany w katalogu wystawy jako dzie³o szko³y francuskiej, 
pochodz¹cy ze zbiorów Lubomirskich z Rozwadowa (Kraków 1883, nr 130, s. 22; w katalogu 
nie ma reprodukcji portretu). Wed³ug informacji Andrzeja Ciechanowieckiego, ZKW/1539, 
kupiony na rynku antykwarskim w Wiedniu, gdzie Lubomirscy mieli mieszkanie, jest prawie 
na pewno to¿samy z obrazem z Rozwadowa; wymiary naszego obrazu s¹ bardzo zbli¿one do 
tych podanych w katalogu wystawy z 1883.

Obraz nie jest oczywiœcie dzie³em Rigauda – odbiega poziomem od autorskich prac – lecz 
niew¹tpliwie powtarza pierwowzór jego pêdzla. Orygina³ powstaæ musia³  w pocz¹tku lat 90. 
XVII w.; kompozycja sceny, sposób malowania tkanin, poza i wszystkie elementy charaktery-
stycznego, swobodnego, „prywatnego” stroju modelki przywodz¹ na myœl wczesne kobiece 
portrety Rigauda, w których, jak na to zwraca uwagê S. Perreau, szczególnie czytelne by³y wp³y-
wy malarstwa van Dycka i Lely’ego (por. Perreau 2004, s. 161-162, il. 127; Perreau 2005, s. 44). 
W prywatnej kolekcji we Francji zachowa³ siê szkic rysunkowy (poprzednio przypisywany 

wed³ug Rigaud

ZKW/1539





Nicolasowi de Largillière, przez Perreau uznany za dzie³o Rigauda), który jest studium postaci 
dziewczynki z naszego obrazu; widoczna jest tak¿e d³oñ jej matki z palcami ujmuj¹cymi ga³¹z-
kê kwiatów (Perreau 2005, s. 46). Zdaniem Perreau mo¿e to byæ studium do portretu znanego 
jedynie ze wzmianek Ÿród³owych, przedstawiaj¹cego pani¹ Hennequin d’Ecquevilly z czwórk¹ 
dzieci, za który Rigaud otrzyma³ zap³atê w 1692. Francuskiemu badaczowi nie jest znany ani 
nasz obraz, ani jego domniemany pierwowzór, niegdyœ w zbiorach Besenval. Nie mo¿na oczy-
wiœcie wykluczyæ, ¿e taka sama postaæ dziewczynki i poza jej matki u¿yte zosta³y do dwu ró¿nych 
portretów; jak wiadomo, Rigaud wielokrotnie stosowa³ szczególnie udane rozwi¹zania kompo-
zycyjne, tworz¹c wizerunki ró¿nych osób, czêsto na wyraŸne ¿yczenie samych zainteresowanych. 
Niemal identyczny gest rêki i uk³ad palców d³oni odnajdujemy np. w portrecie Suzanne de 
Boubers de Benâtre w Kunsthaus w Zurychu z ok. 1786 (Perreau 2005, s. 46), którego ogólna 
koncepcja i charakter s¹ zreszt¹ bliskie ZKW/1539. Analogiê (poza modelki, strój) dla ZKW/1539 
stanowi tak¿e portret Nieznanej damy z Murzynkiem w Musée des Beaux-Arts w Carpentras, 
z ok. 1690 (Perreau 2004, il. 127, p³., 147x114 cm).

Rochalewski (?)

Historia: rosyjskie zbiory cesarskie, Warszawa, 1886 
notowany w Belwederze; po I wojnie w³¹czony do Zbiorów 
Pañstwowych RP (nr inw. 01334 £K; II-d-190), 1924 
notowany w Pokojach Podkomorskich w ZK (Apartament 
Ksiêcia Stanis³awa); po 17 wrzeœnia 1939 ewakuowany 
do MNW; wywieziony przez Niemców; 1946 rewindykowany 
(nr rew. 6624, transport z Krakowa 5 kwietnia), w³¹czony 
do zbiorów MNW (nr inw. 130334); 1998 w³asnoœæ ZK.

ród³a: *Spis Brokla 1922, poz. 163; *Inw. £azienek 1923, 
nr 01334; *Inw. Pokoi Podkomorskich 1924, s. 6 („Manifest 
1864”); *Prot. rewindykacji 1945-1951, t. 3, s. 44, nr 6624.

Literatura: Opis priedmietam 1886, s. 166, poz. 127.
 H.M.

Historia: prawdopodobnie zbiory Lubomirskich 
w Rozwadowie; prawdopodobnie zbiory tej¿e rodziny 
w Wiedniu; 1979 zakup MNW dla ZK od Andrzeja 
Ciechanowieckiego z Londynu (przez niego kupiony na 

rynku sztuki w Wiedniu), przechowywany w MNW 
(nr inw. 8779 Tc/80); 1982 w ZK.

Literatura: ?Kraków 1883, nr 130.
 D.J.

Adolf ROCHALEWSKI (?)
Adolf Rochalewski (data i miejsce ur. nieustalone – ok. 1874 miejsce œmierci nieustalone), malarz portretów 
i obrazów rodzajowych, czynny m.in. w Warszawie, prezentowa³ swoje prace na wystawach Sztuk Piêknych 
w Warszawie 1836 i 1838.

 271 Uw³aszczenie ch³opów w 1864 roku
nr inw. ZKW/4140
p³ótno, 94,5x77,5 cm

Mê¿czyzna po lewej w granatowej sukmanie, 
drugi po prawej ubrany w bia³¹ sukmanê, 
trzyma kartê z napisem cyrylic¹: „Ukaz/ 19 
fiewralia/ 1864” (wed³ug kalendarza grego-
riañskiego – 2 marca).

Przedstawienie nawi¹zuj¹ce do uw³asz-
czenia ch³opów w Królestwie Polskim dekre-
tem cara z 1864. 

ZKW/4140





Philipp Peter ROOS zw. ROSA DA TIVOLI
Philipp Peter Roos zw. Rosa da Tivoli (St. Goar 1657-1706 Rzym), malarz niemiecki, najbardziej znany przedsta-
wiciel du¿ej rodziny malarskiej, od 1677 dzia³a³ we W³oszech, od 1691 g³ównie w Rzymie. Malowa³ przed-
stawienia zwierz¹t i pasterzy na tle italianizuj¹cego pejza¿u.

 272 Zwierzêta i pasterz nad strumieniem
nr inw. ZKW/2122
p³ótno, 57x91,5 cm

Pejza¿ dobrej klasy, przyk³ad póŸnego stylu Rosy da Tivoli: w ostatniej dekadzie swojej dzia-
³alnoœci, od ok. 1695-1696 artysta rezygnuje z kompozycji, w których z bliska ukazane, du¿e 
sylwetki zwierz¹t ciasno wype³niaj¹ kadr obrazu, na rzecz scen nieco szerzej otwartych na 
krajobraz. Dotychczas jednolita, oparta na brunatnoœciach paleta barwna rozjaœnia siê 
i o¿ywia, pojawiaj¹ siê silne akcenty czerwieni i b³êkitu – tak jak w ZKW/2122, gdzie inten-
sywna czerwieñ spodni wieœniaka kontrastuje z mocnym b³êkitem nieba i górskiego masywu 
w tle. Zmienia siê sposób prowadzenia pêdzla: d³ugie, p³ynne poci¹gniêcia zast¹pione zo-
staj¹ przez krótkie, nerwowe i wij¹ce siê. Faktura jest rozwibrowana; grunt, roœlinnoœæ, 
fantazyjne ruiny w tle zdaj¹ siê falowaæ. Blisk¹ analogiê dla kompozycji ZKW/2122 stanowi 
obraz Rosy da Tivoli w Niedersächsisches Landesmuseum w Hanowerze, przedstawiaj¹cy 
podobnie ujêt¹ scenê z nachylonym nad strumieniem pasterzem i zwierzêtami, datowany 
przez H. Jeddinga na pocz¹tek lat 90. XVII w. (p³., 122x171 cm, nr inw. PAM 857; Jedding 
1955, s. 179; Dülberg 1990, nr 100).

Autorstwo Philippa Petera Roosa potwierdzone przez R. Klessmanna na podstawie oglêdzin 
obrazu (2004).

Roos

Historia: w³asnoœæ Edwarda Lipiñskiego; 1985 zakup z r¹k 
rodziny w Warszawie, od 1991 eksponowany w Pokoju 
Zielonym.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

ZKW/2122



 

Philipp Peter ROOS zw. ROSA DA TIVOLI (?)

 273 Kozy i pies nad strumieniem
nr inw. ZKW/477
p³ótno, 79,5x69 cm

Kompozycja z grup¹ trzech lub czterech 
zwierz¹t wype³niaj¹cych pierwszy plan ob-
razu i charakterystyczn¹, dominuj¹c¹ syl-
wetk¹ koz³a ze skrêconymi rogami jest ty-
powa dla obrazów, które Roos malowa³ 
w pierwszym okresie swojej twórczoœci, 
w latach 80. XVII w. Obraz prezentuje dobry 
poziom wykonania; sposób malowania pej-
za¿u, a tak¿e sierœæ zwierz¹t oddana charak-
terystycznymi, d³ugimi, p³ynnymi poci¹gniê-
ciami pêdzla pozwalaj¹ z du¿ym prawdo-
podobieñstwem widzieæ w nim autorskie 
dzie³o, nie mo¿na jednak wykluczyæ, ¿e wy-
szed³ spod pêdzla dobrego naœladowcy.

naœladowca Philippa Petera ROOSA zw. ROSA DA TIVOLI

 274 Scena pasterska
nr inw. ZKW/4473
p³ótno, 60x79,5 cm

Obraz miernej klasy, najpewniej z 1. po³. 
XVIII w., utrzymany w typie popularnych 
pasterskich kompozycji, jakie malowali ma-
larze z rodziny Roosów. Kompozycyjnie bliski 
obrazom Philipa Petera, który – oprócz naj-
bardziej dlañ charakterystycznych przedsta-
wieñ ze zwierzêtami wype³niaj¹cymi bardzo 
bliski plan obrazu – w latach 90. malowa³ 
równie¿ sceny ujête z nieco dalszego punktu 
widzenia, o podobnej kompozycji i moty-
wach jak ZKW/4473: charakterystyczna, 
stanowi¹ca centralny punkt obrazu sylwetka 
ukazanego bokiem konia, siedz¹cy z boku 
pasterze, owce, kozy, pies etc. (np. obraz 

Roos (?)

ZKW/477

ZKW/4473

Historia: 1982 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie, 
od 1984 eksponowany w Garderobie Króla.

Literatura: niepublikowany. D.J.



 

w prywatnej kolekcji w Rzymie, zob. Salerno 1977-1980, t. 2, nr 103.2, lub w Walker Art Gal-
lery w Liverpoolu, zob. Salerno 1977-1980, t. 2, nr 103.5). Autor obrazu by³ najprawdopodob-
niej W³ochem, czynnym w Neapolu.

naœladowca Roosów

Historia: w³asnoœæ p. Struszkiewiczowej w Krakowie; 
1950 nabyty od niej przez Aleksandra Gieysztora; 
2000 zakup do ZK.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

naœladowca ROOSÓW

 275 Owce na tle pejza¿u
nr inw. ZKW/1732
p³ótno, 71,5x90,5 cm
sygnowany u do³u po lewej: ... Roos fec.

Sygnatura, zapewne wspó³czesna obrazowi, maj¹ca – jak siê zdaje – uchodziæ za sygnaturê 
Philippa Petera Roosa (inicja³ imienia nieczytelny), nie jest sygnatur¹ tego malarza; zosta³a 
po³o¿ona najpewniej w celu zwiêkszenia handlowej wartoœci obrazu. Scena skomponowana 
jest w manierze typowej dla obrazów P. P. Roosa (ujête z bliska, du¿e sylwetki zwierz¹t ukaza-
ne na tle pejza¿u), jednak sposób malowania sierœci zwierz¹t zupe³nie nie przypomina jego 
dzie³. Jest to niewysokiej klasy dzie³o naœladowcy, maluj¹cego w manierze Roosów. Wielce 
prawdopodobne, ¿e pos³ugiwa³ siê on rycinami ojca Philippa Petera, Johanna Heinricha, 
który wprawdzie swe olejne obrazy komponowa³, ukazuj¹c zwykle grupy zwierz¹t w dalszym 
planie, jednak w rycinach stosowa³ schemat znany póŸniej z obrazów jego syna. ZKW/1732 
jest swego rodzaju kompilacj¹ motywów zaczerpniêtych z rycin J. H. Roosa; w rycinach tych 
znajdujemy niemal identyczne sylwetki owiec, o tak samo potraktowanej sierœci (owca z lewej, 
zob. Hollstein-German, t. 36, 1994, nr 30, s. 62; owca z prawej, zob. tam¿e, nr 20, s. 36; ss¹ca 
owieczka, zob. tam¿e, nr 11; Jedding 1998, nr 130 i n.). Wydaje siê, ¿e autor obrazu – pos³u-
guj¹c siê rycinami ojca – zamierza³ stworzyæ kompozycjê w typie obrazów syna, najbardziej 
popularnego przedstawiciela rodziny Roosów. Niezbyt wysoki poziom wykonania, charakter 

ZKW/1732



 

ukazanego w tle budynku (chata w typie „pó³nocnym”, ze spadzistym dachem, zamiast typowej 
dla kompozycji Roosów rustykalnej, toskañskiej architektury), a tak¿e kolorystyka obrazu wska-
zuj¹ na naœladowcê czynnego w XVIII w., najpewniej niemieckiego.

Alexander ROSLIN z udzia³em pracowni
Alexander Roslin (Malmö 1718-1793 Pary¿), portrecista szwedzki; 1745 malarz nadworny ksi¹¿¹t Brandenburg-
-Culmbach, 1747-1752 dzia³a³ we W³oszech, a nastêpnie w Pary¿u; 1774 portretowa³ króla Gustawa III i jego 
rodzinê w Sztokholmie, 1775 pracowa³ na zlecenie Katarzyny II w Petersburgu i Moskwie, 1777 odwiedzi³ 
Warszawê.

 276 Portret Ludwika XVI
nr inw. ZKW/3370
p³ótno; 153x119 cm
u do³u po prawej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 1541

Ludwik XVI (1754-1793) z dynastii Burbonów, król Francji od 1774.

Jeden z siedmiu portretów (� nr kat. 4, 71, 131, 153, 173, 197) z serii kompletowanej miêdzy 
pocz¹tkiem lat 70. a 1785 przez Stanis³awa Augusta do wystroju Gabinetu Monarchów Euro-
pejskich (Konferencyjnego) w ZK – prace architektoniczne w latach 1783-1786.

Strój Orderu Œwiêtego Ducha: czarny frak z zielonymi mankietami, zielona kamizela i czar-
ny p³aszcz o zielonym podbiciu ze z³otym haftem z motywem p³omieni, czarny kapelusz 
z bia³ym piórem, ³añcuch Orderu Œwiêtego Ducha, przez pierœ b³êkitna wstêga orderu i gwiaz-
da orderowa na lewej piersi, du¿a, haftowana gwiazda tego orderu powtórzona na p³aszczu; 
³añcuch Orderu Z³otego Runa, drugi klejnot tego orderu na czerwonej wst¹¿ce na lewej pier-
si wraz z miniatur¹ krzy¿a Orderu œw. Ludwika.

Na stole laska ze zwieñczeniem w kszta³cie d³oni, tzw. main de justice, i korona. Jest to 
korona Ludwika XV, wykonana przez Augustina Duflota wg projektu Claude’a Rondé (1722), 
przechowywana obecnie w Luwrze (koronê Ludwika XVI zdemontowano po jego korona-
cji; Morel 1988, s. 203), w g³êbi marmurowe popiersie Marii Antoniny autorstwa Louisa-
Simona Boizota, wykonane w 1781, tak¿e w zbiorach Luwru (Kat. Louvre-Sculpture, t. 1, 
1998, s. 104).

Portret wyj¹tkowy w ikonografii Ludwika XVI – jedyny znany wizerunek ukazuj¹cy go 
w stroju Orderu Œwiêtego Ducha. Ta wersja zreformowanego stroju orderowego obowi¹zy-
wa³a od 1 stycznia 1778, autorem jej projektu by³ lyoñski rysownik Philippe de Lassalle 
(zob. Juszczak, Ma³achowicz 2000, s. 72).

Przez G. W. Lundberga (1957) i P. Bjurströma (1993) obraz uznany zosta³ za autorskie dzie-
³o Roslina; naszym zdaniem powsta³ przy udziale pracowni. Ró¿nica pomiêdzy poziomem 
wykonania twarzy i r¹k modela a parti¹ stroju jest uderzaj¹ca; têpy koloryt i nieco schematycz-
ny modelunek tkanin i orderów nie jest wy³¹cznie wynikiem z³ego stanu zachowania warstwy 
malarskiej.

Namalowany najprawdopodobniej 1782-1783. Nie jest znana korespondencja dotycz¹ca 
jego zamówienia przez Stanis³awa Augusta, nast¹pi³o to najpewniej ok. 1782. Zdaniem Lund-
berga (1957, t. 1, s. 214, t. 3, s. 97) wykonania tego w³aœnie portretu dotyczy rozkaz z 1782 
(dokument w Archives Nationales w Pary¿u), wydany przez Ludwika XVI malarzowi Josepho-
wi Siffredowi Duplessisowi, nakazuj¹cy dostarczenie Roslinowi portretu króla w popiersiu; 
wizerunek pêdzla Duplessisa mia³ najpewniej s³u¿yæ jako wzór dla portretu zamówionego 

Roslin

Historia: 1985 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie, 
od 1988 eksponowany w korytarzu przy Sali Canaletta.

Literatura: niepublikowany.
 D.J.



 

u Roslina. Istotnie, ujêcie twarzy w ZKW/3370 jest bardzo bliskie owalnemu portretowi Lu-
dwika XVI namalowanemu przez Duplessisa ok. 1775 (zbiory Wersalu, nr inw. MV 3966; 
Constans 1995, nr 1592). Roslin wykona³ równie¿ – byæ mo¿e ad vivum – przygotowawczy 
rysunek g³owy monarchy w takim samym ujêciu (Graphische Sammlung Albertina, Wiedeñ; 
zob. Lundberg 1957, t. 1, s. 214).

Roslin

ZKW/3370



 

W stanis³awowskich archiwaliach nie zachowa³y siê dokumenty dotycz¹ce p³atnoœci Rosli-
nowi za portret francuskiego króla; jest prawdopodobne, ¿e – jak pisze Lundberg – by³ on 
podarunkiem Ludwika XVI dla Stanis³awa Augusta.

W kwietniu 1783 snycerz Johann Hawemann wykona³ w Warszawie ramê do portretu 
(*Hawemann 1783); fakt ten nie przes¹dza jednak o dacie przybycia obrazu do Polski, bowiem 
wiadomo, ¿e niektóre ramy do portretów z Gabinetu Monarchów gotowe by³y na d³ugo przed 
ukoñczeniem obrazów (zob. Juszczak, Ma³achowicz 2000, s. 64, 94). Terminus ante quem 
przywiezienia obrazu do Polski stanowi rok 1784 – odnotowany jest on bowiem w inwentarzu 
galerii królewskiej z tego roku.

Rotari

Historia: zapewne 1782/1783 przys³any z Pary¿a do Polski, 
galeria Stanis³awa Augusta (nr 1541), ZK, Gabinet 
Konferencyjny, zawieszony 1786; po 1798 w³asnoœæ ksiêcia 
Józefa Poniatowskiego; 4 kwietnia 1809 kupiony od niego 
przez Fryderyka Augusta, ksiêcia warszawskiego; 1815 
przeszed³ na w³asnoœæ Aleksandra I jako króla polskiego; 
w lipcu 1832 w ramach represji po powstaniu 
listopadowym wywieziony przez Rosjan do Petersburga; 
1833 przewieziony do Moskwy, Kreml – Oru¿ejnaja Pa³ata 
(nr 3860); w marcu 1922 rewindykowany na mocy 
traktatu ryskiego, w³¹czony do Zbiorów Pañstwowych RP, 
ZK (nr inw. 01398), pracownia konserwacji przy ZK, 
konserwowany przez J. Rutkowskiego; 1924 zawieszony 
w Gabinecie Konferencyjnym; po 17 wrzeœnia 1939 
ewakuowany do MNW (nr MN/Z 88); wywieziony przez 
Niemców; w grudniu 1945 sk³adnica w Fischhorn; 1946 
rewindykowany (adnotacja w ks. inwentarzowej MNW; 
spis rewindykacyjny niezachowany), w³aczony do zbiorów 
MNW (nr inw. 128612); 1981 depozyt w ZK, w sierpniu 
1984 zawieszony w zrekonstruowanym Gabinecie 
Konferencyjnym; 1993 w³asnoœæ ZK.

ród³a: *Kat. gal. S.A. 1784, s. 82, nr 1541 („Roslin, Louis 
16 Roi de France”); Fortia de Piles, Boiseglin de Kerdu 
1792/1963, s. 680; *Inw. ZK 1793, s. 5; *Kat. gal. S.A. 
1793, nr 1541; *Brulion kat. gal. S.A. przed 1795, nr 1541; 
*Kat. gal. S.A. 1795, nr 1541 (dopisek „reste au Château”); 

*Inw. ZK 1797, s. 10; *Inw. S.A. 1799, s. 461; *Tableaux 
historiques 1807, k. 61 (tam¿e); *Inw. ZK 1808, s. 164 
(„2. Portret Ludwika XVI Króla Francuzkiego, robiony przez 
Malarza Roslla”); *Succesion du Roi-Château 1808, k. 64; 
*Acta Commisionis-Schloss 1808, f. 7, 20; *Acta Camerae-
-Schloss 1809; *Obrazy pozosta³e w ZK 1810, k. 38; *Inw. 
ZK 1829, k. 140 („Siedm Portretów Olejno malowanych 
Monarchów wspó³czesnych Stanis³awa Augusta, w ramach 
z³oconych snycerskiej roboty do œciany przymocowanych 
z herbami ka¿dego Monarchy”); *Pismo z 19 czerwca 1832; 
*Pismo z 12 lipca 1832; *Pismo z 2 sierpnia 1832; *Prot. 
rewindykacji 1921-1924, prot. nr 199 (1 marca 1922); 
*Spis Brokla 1922, poz. 19; *Spis Tretera 1924, k. 13; 
*Spis Batowskiego 1939/1940, poz. 88.

Literatura: Glücksberg 1832, s. 4; S³otwiñski 1881, s. 572; 
Opis Oru¿ejnoj Pa³aty 1884, s. 236, nr 3860; Treter 1923, 
s. 788; Król 1926, s. 30; Przewodnik po Zamku 1930, s. 19; 
Mañkowski 1932, nr 1541 i s. 58; Brokl 1936, s. 45-46; 
Lundberg 1957, t. 3, nr 547; Kat. MNW 1967, t. 2, 
nr 1094; Rottermund 1989, s. 180; Bjurström 1993, 
s. 54-55; Juszczak, Ma³achowicz 2000, s. 69-73.

 D.J.

Pietro ROTARI
Pietro Antonio Rotari (Werona 1707-1762 Petersburg), malarz w³oski; uczeñ Antonia Balestry w Wenecji, Fran-
cesca Trevisaniego w Rzymie i Francesca Solimeny w Neapolu; dzia³a³ w Weronie, od 1751 pracowa³ 
w Wiedniu, a nastêpnie dla Augusta III w DreŸnie, od 1756 w Petersburgu, malarz nadworny cesarzowej El¿-
biety. Malowa³ portrety, obrazy o treœci religijnej i rodzajowej.

 277 Portret Franciszka Micha³a Rzewuskiego
nr inw. ZKW/3936
p³ótno, 61x48,5 cm

Franciszek Micha³ Rzewuski h. Krzywda (1730-1800), pose³ na sejmy, pisarz polny koronny 1752, marsza³ek 
nadworny koronny 1775.

Czerwona bekiesza z ko³nierzem z sobolowego futra; przez pierœ b³êkitna wstêga Orderu Or³a 
Bia³ego (nadany 1757), gwiazda tego orderu na piersi.



 

Wed³ug tradycji, utrwalonej przez zapisy w katalogach galerii Stanis³awa Augusta, portret 
namalowany przez Rotariego. Obraz ten zidentyfikowa³ A. Ciechanowiecki jako to¿samy 
z zapisanym w katalogu galerii z 1795 w Bibl. Ossoliñskich (*Kat. gal. S.A. 1795 Ossolineum) 
pod nr. 2253 (Mañkowski 1932 publikuje go pod numerem 2252c, powo³uj¹c siê na ten sam 
egzemplarz katalogu). ZKW/3936 nale¿a³ do zbiorów Stanis³awa Augusta krótko, o czym œwiad-
czy fakt, ¿e ju¿ w spisie sporz¹dzonym nied³ugo po œmierci króla (*Spécification-tableaux 
Stanislas Auguste 1799-1806) pod numerem 2253 wpisany jest inny obraz.

Ciechanowiecki datuje portret na 2. po³owê 1758, kiedy Rzewuski, przebywaj¹c w Peters-
burgu, mia³ zamówiæ u Rotariego swój portret z zamiarem podarowania go cesarzowej El¿-
biecie.

Sposób nabycia tego portretu do zbiorów Lanckoroñskich nie jest wyjaœniony. W dotych-
czasowych publikacjach podawana by³a informacja o nabyciu obrazu przez K. Lanckoroñskie-
go na aukcji Mniszchów w Pary¿u w 1910. T. de Rosset (2003, s. 164) wysun¹³ hipotezê, ¿e 
obraz by³ wystawiony w drugiej czêœci aukcji 1910, która nie mia³a katalogu, nie jest to jednak 
mo¿liwe, bowiem ju¿ w 1903 wisia³ w hallu pa³acu przy Jacquingasse 18 (Palais Lanckoroñski 
1903, s. 8; Arch. ZK, AL R XIX/21,1). Zatem móg³ byæ zakupiony na aukcji Mniszchów tylko 
w 1902, jednak nie jest wymieniony w jej katalogu. Byæ mo¿e obraz by³ wystawiony na aukcji 
dodatkowo b¹dŸ zosta³ zakupiony bezpoœrednio od Mniszchów.

Na odwrocie nalepka z koñca XIX w., dokumentuj¹ca tradycyjn¹ atrybucjê Rotariemu, 
okolicznoœci powstania portretu oraz proweniencjê z Wiœniowca: Le portrait est de Pietro Ro-
tari peinte célèbre du XVIIIe siècle appelé le Greuze du Nord car quoique Italien, il habita toujours 
Vienne, Petersbourg et Varsovie où il fit les portrais de tous les grands personnages du temps. 
Il fut fait Comte par Catherine II. Le portrait du Marsza³ek W.K. Rzewuski a du ˜tre à Paris vers 
1780. Il étais à Wiœniowiec.

Rama z herbem Krzywda w zwieñczeniu wykonana wspó³czeœnie z portretem.

Rotari

ZKW/3936



 

wed³ug Pietra ROTARIEGO

 278 M³oda kobieta z robótk¹ rêczn¹
nr inw. ZKW/1566
p³ótno, 45x35,5 cm

W³osy przewi¹zane czerwon¹ wst¹¿k¹, zie-
lony kaftanik i bia³a koszula.

Przedstawienie w typie obrazów z serii 
rodzajowych „g³ów” (varie teste), malowa-
nych przez Rotariego w koñcowym okresie 
jego pobytu w DreŸnie i przez ca³y pobyt 
w Rosji 1756-1762. Wiêkszoœæ tych obrazów 
namalowanych w Rosji (trzysta szeœædziesi¹t 
siedem lub trzysta szeœædziesi¹t osiem sztuk) 
umieszczona jest w Gabinecie Portretowym 
pa³acu Peterhof pod Petersburgiem. Wymia-
ry ZKW/1566 odpowiadaj¹ formatom p³ó-
cien stosowanym przez Rotariego ju¿ w serii 
drezdeñskiej: ~44x35 cm. Ten sam lub zbli-
¿ony format ma równie¿ wiêkszoœæ portretów 
z Peterhofu: ~45-47x35 cm.

Bliskimi analogiami kompozycyjnymi s¹ 
dwa przedstawienia z Peterhofu: obraz wiêk-
szego formatu ukazuj¹cy modelkê w pó³po-
staci (Polazzo 1990, s. 93, il. 157) oraz o for-
macie mniejszym, ukazuj¹cy modelkê w ka-
drze podobnym do ZKW/1566, gdzie równie¿ 
podobny jest typ twarzy i uk³ad r¹k (Polazzo 
1990, s. 116, il. 203).

Powtórzenia:
 277/1 kopia niewysokiej klasy, XIX w., Lwowska Galeria Sztuki – zamek w Olesku (nr inw. ¯ 4065, p³., 59x48 cm).

wed³ug Rotariego

Historia: po 1793 galeria Stanis³awa Augusta (nr 2253); 
byæ mo¿e podarowany przez Stanis³awa Augusta Urszuli 
z Zamoyskich Mniszchowej; zbiory Mniszchów 
w Wiœniowcu; zapewne ok. 1848 w³asnoœæ Andrzeja 
Mniszcha, po 1850 wywieziony do Pary¿a; byæ mo¿e 1902 
kupiony przez Karola Lanckoroñskiego przy okazji aukcji 
zbiorów Mniszchów w Pary¿u; przed 1903 umieszczony 
w pa³acu w Wiedniu przy Jacquingasse 18, hall; 
1933 w³asnoœæ dzieci Karola Lanckoroñskiego: Antoniego, 
Adelajdy i Karoliny; miêdzy 20 paŸdziernika a 7 listopada 
1939 przejêty przez gestapo, pozostawa³ w pa³acu przy 
Jacquingasse; 1943 wywieziony przez Niemców 
z Wiednia; 1944 zdeponowany w Altaussee k. Salzburga 
(nr 304); 8 maja 1945 przejêty przez armiê amerykañsk¹ 
i 24-26 czerwca przewieziony do Central Art Collecting 
Point w Monachium (nr 634); 1945/1946 ponownie 
na terenie Austrii; 1947 odzyskany przez Antoniego 

Lanckoroñskiego, zdeponowany w zamku Hohenems 
k. Vaduz w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany w banku 
w Szwajcarii; przed 1994 depozyt u Andrzeja 
Ciechanowieckiego w Londynie; 1994 dar Karoliny 
Lanckoroñskiej (nr ks. darów ZMK-6070), od 1998 
eksponowany w Galerii Lanckoroñskich.

ród³a: *Kat. gal. S.A. 1795 Ossolineum, nr 2253; 
*Lista A.L. 1939, nr 10; *Lista HTO 1942, nr 374; *Neue 
Bergungsliste Altaussee 1944/1945, nr 304; *CACP 
Monachium 1945, nr 634.

Literatura: Palais Lanckoroñski 1903, s. 8; Ciechanowiecki 
1987, s. 123-127; Warszawa 1989, nr 36; Ryszkiewicz 1990, 
s. 97-98; Warszawa 1995, nr I. 23; Juszczak, Ma³achowicz 
1995, nr 21; Juszczak, Ma³achowicz 1998, nr 18; 
de Rosset 2003, nr 343.
 H.M.
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wed³ug Petera Paula RUBENSA
Peter Paul Rubens (Siegen 1577-1640 Antwerpia), malarz flamandzki, jeden z najwybitniejszych artystów epoki 
baroku; 1600-1608 czynny we W³oszech, pocz¹tkowo w s³u¿bie Gonzagów w Mantui, potem w Rzymie i Genui, 
1608-1619 pracowa³ w Antwerpii, od 1628 w Madrycie i Londynie. Portrecista, twórca obrazów religijnych, 
historycznych; wywar³ wielki wp³yw na malarstwo XVII w.

 279 Bitwa Greków z Amazonkami
nr inw. ZKW/862
deska dêbowa, 94x124 cm

Tezeusz, w³adca Aten, w czasie wojny z Amazonkami pomóg³ Heraklesowi w wykonaniu jego 
dziewi¹tej pracy – zdobyciu pasa królowej Amazonek, Hippolity.

Obaj herosi ukazani na moœcie: po lewej Tezeusz na bia³ym koniu, Herakles pieszo, bez 
zbroi.

Kopia obrazu namalowanego najpewniej ok. 1615, znajduj¹cego siê obecnie w zbiorach 
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, w Monachium (nr inw. 324, deska 
dêbowa, 121x165 cm; Kat. Monachium 1983, s. 459-461). Kopia wspó³czesna orygina³owi, 
badanie dendrochronologiczne deski ZKW/862 wskaza³o 1612 jako najwczeœniejsz¹ mo¿liw¹ 
datê powstania obrazu, pochodzenie drewna z Polski lub Litwy (T. Wa¿ny, 1988).

wed³ug Rubensa

Historia: 1985 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie, 
od 1986 eksponowany w Pokoju ¯ó³tym.

Literatura: niepublikowany.
 H.M.

ZKW/862



 

ZKW/862 wiernie powtarza kolorystykê wersji monachijskiej, z niewielkimi ró¿nicami 
w roz³o¿eniu akcentów barwnych, zw³aszcza czerwieni: po lewej stronie Tezeusz w czerwo-
nym p³aszczu i he³mie z bia³ym pióropuszem, w oryginale – p³aszcz bia³y, pióropusz czer-
wony, szata Amazonki na prawo od g³owy konia zielona – w oryginale czerwona. Podobnie 
barwy maœci koni powtórzone s¹ dok³adnie, z wyj¹tkiem konia po lewej stronie poni¿ej 
mostu – na kopii jest ona znacznie jaœniejsza ni¿ w oryginale. Rozk³ad pozosta³ych kolorów 
taki, jak w obrazie z Monachium. Wiernoœæ w odtworzeniu barw, a tak¿e zgodny z orygina-
³em zwrot kompozycji ZKW/862 mo¿e œwiadczyæ, ¿e kopista zna³ dzie³o Rubensa, a nie 
pos³ugiwa³ siê wzorem graficznym – miedziorytem Lucasa Vorstermana I i Petera Paula 
Rubensa z 1623 (Hollstein-Dutch, t. 43, 1993, nr 100), którego kompozycja jest odwrócona 
stronami. Na rynku sztuki pojawi³a siê kopia uznawana za wspó³czesn¹ Rubensowi, o kom-
pozycji zwróconej w tê sam¹ stronê, co na rycinie Vorstermana (Philips, Londyn, 2.12.1997, 
poz. 90, deska, 73x105 cm; www.rkd.nl, nr 30352).

Kopia ZKW/862 oraz rycina Vorstermana odbita z szeœciu p³yt o ³¹cznym wymiarze 
85,6x120,8 cm maj¹ bardzo zbli¿one wymiary. Kompozycja ZKW/862 jest œcieœniona z powodu 
koniecznoœci dostosowania jej do podobrazia wê¿szego o 41 cm od deski orygina³u. £uk mostu 
jest krótszy i mocniej wygiêty. Analogiczny zabieg zastosowany jest w rycinie Vorstermana.

J. S. Held (1980) nie odnotowa³ ¿adnych szkiców olejnych do Bitwy Amazonek z Monachium, 
a L. Burchard i R.-A. d’Hulst (1963) rysunków bezpoœrednio zwi¹zanych z t¹ kompozycj¹.

Oprócz obrazu monachijskiego Rubens wykona³ co najmniej trzy wersje malarskie tematu 
– w 1598, Poczdam, Sanssouci (Jaffé 1989, nr 7); monochromatyczna, na ma³ej desce, znana 
dziœ z kopii rysunkowej w gabinecie rycin Statens Museum for Kunst w Kopenhadze (nr inw. 
IV/31; Burchard, d’Hulst 1963, t. 1, s. 86); barwna na desce, zbiory prywatne w Wielkiej Bry-
tanii (71x125 cm, dawniej kolekcja ebenisty Cressenta; Burchard, d’Hulst 1963, t. 1, s. 86).

Rustem

Historia: 1983 zakup w P.P. „Desa”, Kraków, 
ul. S³awkowska 14, od 1988 eksponowany 
w Komnacie G³ównej.

Literatura: niepublikowany.

 H.M.

Jan RUSTEM
Jan Rustem (Konstantynopol 1762-1835 Puszki k. Dukszt), malarz wileñski; uczeñ Jeana Pierre’a Norblina 
i Marcella Bacciarellego w Warszawie; 1788-1790 przebywa³ w Niemczech i na Pomorzu Zachodnim, od 1798 
zwi¹zany z katedr¹ malarstwa Uniwersytetu Wileñskiego, wyk³adowca rysunku i malarstwa; 1811 profesor. Ma-
lowa³ g³ównie portrety.

 280 Portret Jêdrzeja Œniadeckiego
nr inw. ZKW/1537
p³ótno, 86,5x73,5 cm

Jêdrzej Œniadecki (1768-1838), profesor chemii i medycyny w Szkole G³ównej Litewskiej Akademii Medyko-
-Chirurgicznej w Wilnie; autor pierwszego polskiego podrêcznika chemii.

Mundur profesora Uniwersytetu Wileñskiego: granatowy na czerwonym spodzie, na ko³nierzu 
i mankietach z³oty haft, guzy z³ote.

Mundury wprowadzone po 1803, zapewne przez w³adze rosyjskie, znane s¹ z wizerunków 
uczonych zwi¹zanych z Uniwersytetem w Wilnie (np. Józefa Franka z ok. 1812 w MNW, poch. 
z galerii portretów s³awnych Polaków ks. J. K. Bogus³awskiego; Alojzego Ludwika Capellego 
z ok. 1823 w Lietuvos Dailės Muziejus w Wilnie; Warszawa/Wilno 2000, nr V/33 i V/53). 
ZKW/1537 mo¿na datowaæ wed³ug wieku portretowanego na ok. 1815.



 

 281 Portret Wincentego Witaczka
nr inw. ZKW/2120
p³ótno, 68x55,5 cm

Wincenty Witaczek (1776-1842), urodzony w Czechach, lekarz ksiêcia Józefa Poniatowskiego, przebywa³ 
w Polsce od ok. 1800.

Czarny frak, p³aszcz w odcieniu rdzawego br¹zu, w lewej d³oni ksi¹¿ka.
Identyfikacja portretowanego wed³ug in-

formacji w³aœcicielki obrazu, potomkini Win-
centego Witaczka. Brak ikonografii porów-
nawczej. Datowanie wed³ug stroju i fryzury 
– ok. 1805-1810.

Obraz poprzednio okreœlany jako dzie³o 
nieznanego malarza, ma cechy stylu Rustema. 
Wykazuje podobieñstwo typu fizjonomicznego 
o esowato wygiêtej linii brwi oraz techniki 
malowania w³osów do portretów jego autor-
stwa, np. Józefa Saundersa z ok. 1805 w MNW 
(nr inw. MP 2805; Warszawa/Wilno 2000, 
nr V/29), Jana Fryderyka Niszkowskiego 
sprzed 1816 w Lietuvos Dailes Muziejus 
w Wilnie (nr inw. T 2029; Warszawa/Wilno 
2000, nr V/41), a tak¿e autoportretów mala-
rza: z 1810 w Lietuvos Dailes Muziejus 
w Wilnie (nr inw. T 2115; Warszawa/Wilno 
2000, nr V/28) i z ok. 1813 w MNW (nr inw. 
MP 4190; Warszawa/Wilno 2000, nr V/39).

Powtórzenia:
 280/1 kopia Medarda Rudnickiego, 1888, Muz. UJ 

(nr inw. 2577, p³., 98x83 cm).

Rustem

Historia: w³asnoœæ Jêdrzeja Œniadeckiego w maj¹tku 
Bo³tup; 1838 w³asnoœæ jego syna, Józefa Konstantego; 
w³asnoœæ jego syna, Andrzeja Franciszka w maj¹tku 
Woroniany; 1898 w³asnoœæ jego córki, Marii Antoniny, 
zamê¿nej z Kazimierzem Robertem Osiecimskim 
(od 1907 Osiecimskim-Hutten-Czapskim) w maj¹tku 
Pleszow pod Krakowem i w Krakowie; w³asnoœæ ich 
wnuka, Andrzeja Stanis³awa, syna Matyldy Marii 
z Osiecimskich-Hutten-Czapskich i Jerzego Stanis³awa 
Ciechanowieckiego; 1979 zakup MNW dla ZK od 
Andrzeja Ciechanowieckiego z Londynu, przechowywany 
w MNW (nr inw. 8365 Tc/79); 1981 depozyt MNW w ZK; 
1984 w³asnoœæ ZK.

Literatura: Lorentz 1986, s. 156; Toruñ/Wilno 1996, 
nr I.29. H.M.

ZKW/1537

ZKW/2120



 

naœladowca Carla RUTHARTA
Carl Borromäus Andreas Ruthart (Gdañsk ok. 1630-1703 L’Aquila), malarz niemiecki; ok. 1664 czynny w An-
twerpii, 1665-1667 w Ratyzbonie, Berlinie i Wiedniu, nastêpnie na sta³e w Rzymie. Malowa³ sceny myœliwskie 
i obrazy z walcz¹cymi zwierzêtami, po wst¹pieniu w 1672 do zakonu celestynów – obrazy religijne.

 282 Jeleñ osaczony przez wilki
nr inw. ZKW/3957
p³ótno, 92x118 cm
na odwrocie: pieczêæ z czerwonego laku z herbem Suchekomnaty

Jeleñ atakowany przez trzy wilki i rysia skacz¹cego ze ska³y.
ZKW/3957 jest powsta³ym w 1. po³. XVIII w. naœladownictwem obrazów Rutharta, nawi¹zu-

j¹cym do czêsto stosowanego przez tego malarza schematu kompozycyjnego z grup¹ walcz¹cych 
zwierz¹t na tle skalnej œciany i otwart¹ perspektyw¹ pejza¿u po lewej (np. Walka niedŸwiedzia 
z lampartem, Muzeum Narodowe w Gdañsku, nr inw. MNG/SD/353/M, p³., 92x76 cm; Tygrys 
i lew nad powalonym jeleniem, Städtische Kunstsammlungen Augsburg, nr inw. 12290). Pejza¿ 
w tle ZKW/3957, w nasyconych ultramarynowych b³êkitach, przypomina kolorystykê krajobra-
zu z NiedŸwiedzi osaczonych przez psy w Museum der bildenden Künste w Lipsku (Maximilian 

naœladowca Rutharta

Historia: w posiadaniu rodziny portretowanego; 1978 dar 
Alicji Witaczek z Warszawy dla ZK, przechowywany 
w MNW (niewpisany do ks. darów; nr inw. 7965 Tc/78); 
1987 w ZK.

Literatura: Juszczak, Ma³achowicz 2000a, nr 9 
(jako malarz warszawski).
 H.M.

ZKW/3957



 

Simon SAINT-JEAN (?)
Simon Saint-Jean (Lyon 1808-1860 Ecully-Lyon), malarz francuski specjalizuj¹cy siê w przedstawie-
niach kwiatów i owoców.

 283 Owoce w grocie
nr inw. ZKW/3694
p³ótno, 175x115,5 cm

Kompozycja z winnych gron, brzoskwiñ, œliwek i dyni, u³o¿onych pod kamiennym blokiem. 
Tonacja ró¿nych odcieni zieleni z akcentami ¿ó³ci, czerwieni i fioletu na owocach.

ZKW/3694 prezentuje typ kompozycji 
charakterystyczny dla ouvre Simona Saint-
-Jeana – z przedstawieniem na pejza¿owym 
tle kwiatów i owoców, wype³niaj¹cych du¿¹ 
czêœæ powierzchni p³ótna o formacie niety-
powo du¿ym dla martwej natury. Bliskie 
ZKW/3694 s¹ np. Kwiaty na tle pejza¿u, 1854, 
zbiory Fontainebleau (nr inw. MI286, p³., 
160x117,5 cm; zob. www.photo.rmn.fr),
Bukiet w grocie, zbiory Luwru (nr inw. 
R.F.927, p³., 102x82 cm; Kat. Louvre, t. 4, 
1986, s. 204) oraz obraz w Wallace Collec-
tion (nr inw. P601, p³., 44,2x53,5 cm).

Z ty³u stempel paryskiej firmy materia-
³ów malarskich Deforge et Carpentier, rue 
Halevy 6.

Speck von Sternburg Stiftung, nr inw. 1725). Ch³odna kolorystyka ska³ zbudowanych z szerokich, 
g³adkich p³aszczyzn utrzymanych w gamie srebrzystych szaroœci nawi¹zuje do analogicznych 
fragmentów w wymienionych obrazach z Gdañska i Augsburga.

Saint-Jean (?)

Historia: przed II wojn¹ œwiatow¹ w rezydencji prezydenta 
RP w Racocie oraz w ZK (nr inw. II-d 20); po 17 wrzeœnia 
1939 ewakuowany do MNW (nr MN/Z 260); 1945 
w³¹czony do zbiorów MNW (nr inw. 127704); 1993 
przekazany na w³asnoœæ ZK.

ród³a: *Spis Batowskiego 1939/1940, poz. 260 („malarz 
francuski, XIX w.”).

Literatura: niepublikowany. H.M.

Historia: galeria Mi¹czyñskich-Dzieduszyckich we Lwowie 

(nr inw. 183); 1933 przejêty do Pañstwowych Zbiorów 

Sztuki (nr inw. 3537) na pokrycie sumy 300.000 z³ 

zad³u¿enia w³aœcicieli w PKO, przechowywany w ZK; 

po 17 wrzeœnia 1939 ewakuowany do MNW; 1945 

w³¹czony do zbiorów MNW (nr inw. 127681), 1947 

depozyt w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, nastêpnie 

w Urzêdzie Rady Ministrów; 1993 przekazany do ZK.

ród³a: *Inw. PZS 1919-1939, t. 2, nr 3537 (tu informacja, 
¿e w inwentarzu galerii Dzieduszyckich z 1923 obraz 
odnotowany pod nr. 183); *Spis Batowskiego 1939/1940, 
k. 33, poz. 253 (jako malarz holenderski XVIII w.).

Literatura: niepublikowany.

 H.M.

ZKW/3694



 

wed³ug Alonsa SÁNCHEZA COËLLO
Alonso Sánchez Coëllo (Benifairó del Vallas, Walencja 1531/1532-1588 Madryt), malarz hiszpañski; ok. 1552-1555 
dzia³a³ w Portugalii w s³u¿bie rodziny królewskiej, od 1555 w s³u¿bie infantki Juany w Valladolid, 1559 czynny 
na dworze Filipa II w Madrycie. Malowa³ portrety.

 284 Portret Do1⁄4y Juany
nr inw. ZKW/103
p³ótno, 107x79 cm

Juana (1535-1573) z dynastii Habsburgów, córka cesarza rzymsko-niemieckiego Karola V, 1552 ¿ona infanta 
portugalskiego Jana Manuela, regentka Hiszpanii 1554-1559 w imieniu brata, Filipa II.

Czarna suknia, na szyi zawieszenie z rubinem na bia³ej wstêdze. Na obro¿y psa umieszczona 
tarcza z herbami Hiszpanii i Portugalii.

Zmniejszona kopia portretu infantki Juany ze zbiorów Kunsthistorisches Museum w Wied-
niu (zamek Ambras), sygnowanego i datowanego 1557 (nr inw. 3127, p³., 180x122 cm; Heinz, 
Schütz 1976, nr 31). Orygina³ ukazuje modelkê w ca³ej postaci, na tle kolumny widocznej 
z lewej strony obrazu. W zbiorach Kunsthistorisches Museum przechowywana jest pó³figuralna 
kopia tego portretu, dobrej klasy, pêdzla niderlandzkiego malarza (nr inw. 3562), wersja por-
tretu równie¿ w muzeum Descalzas Reales w Madrycie (zob. Heinz, Schütz 1976, s. 71). Ni-
niejszy obraz jest kopi¹ dobrej klasy, zapewne dzie³em dworskiego kopisty z XVI w.

wed³ug Sáncheza Coëllo

ZKW/103



 

Maximilian Joseph SCHINNAGL
Maximilian Joseph Schinnagl (Burghausen, Bawaria 1697-1762 Wiedeñ), malarz pochodzenia niemieckiego 
czynny w Wiedniu. Malowa³ g³ównie leœne krajobrazy, w których partie figuralne wykonywa³ czêsto Franz Chri-
stoph Janneck, a tak¿e Karl Josef Aigen.

Franz Christoph JANNECK (?)
Franz Christoph Janneck (Graz 1703-1761 Wiedeñ), malarz austriacki, czynny w Grazu, a od 1730 na sta³e 
w Wiedniu. Malowa³ sceny rodzajowe i pejza¿e; autor sztafa¿u w pejza¿ach Maximiliana Josepha Schinnagla, 
Josefa Orienta i innych.

 285 Pejza¿ leœny z rzek¹ z prawej strony
nr inw. ZKW/3419
deska dêbowa (odwrocie czêœciowo przeklejone p³ótnem), 36x52 cm
na odwrocie lakowa pieczêæ z herbem Suchekomnaty

 286 Pejza¿ leœny z rzek¹ z lewej strony
nr inw. ZKW/3418
deska dêbowa, 36x52,5 cm
na odwrocie lakowa pieczêæ z herbem Suchekomnaty

Para pejza¿y. Przedwojenna atrybucja Schinnaglowi i Janneckowi podtrzymana przez A. Chu-
dzikowskiego (Kat. MNW 1964). Œlady sygnatury, o których wspomina Chudzikowski (w od-
niesieniu do ZKW/3419), nie s¹ obecnie widoczne.

Schinnagl malowa³ zarówno leœne pejza¿e ukazane z bliska, jak i widoki ujête z góry, na-
wi¹zuj¹ce w charakterze do flamandzkich pejza¿y nadreñskich, z rzek¹ wij¹c¹ siê w g³¹b ob-
razu ku zamglonym wzgórzom na horyzoncie – takie jak ZKW/3419 i ZKW/3418. By³y to 
zwykle pary widoków skomponowane jako pendants. Janneck czêsto wspó³pracowa³ z Schin-
naglem jako autor sztafa¿u w jego obrazach. „Pejza¿owy” sztafa¿ Jannecka, malowany p³ynnie 
i szkicowo, bliski jest w charakterze w³oskim machiette i zupe³nie nie przypomina eleganckich 
figur o wyraŸnie zarysowanym konturze i precyzyjnie oddanych szczegó³ach stroju, jakie znamy 
z jego malowanych samodzielnie, rodzajowych obrazów. Figurki w naszych obrazach malo-
wane s¹ jednak jeszcze bardziej p³ynn¹ i nerwow¹ kresk¹, ni¿ to ma miejsce w wiêkszoœci 
pejza¿y, w których Janneck wykonywa³ partiê sztafa¿u, dlatego przy takiej atrybucji proponu-
jemy postawiæ znak zapytania (sztafa¿ ten wydaje siê byæ bli¿szy stylistyce Norberta Grunda 
i jego naœladowców, por. np. Ofiarê Wenus w zbiorach praskiego Zamku; Seifertová, Ševčik 
1997, s. 217).

Schinnagl/Janneck (?)

Historia: 1981 zakup od Andrzeja Ciechanowieckiego 
z Londynu (kupiony przez niego na rynku sztuki w Pary¿u), 
od 1988 eksponowany w Sieni Ciemnej.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.



 

Historia: galeria Mi¹czyñskich-Dzieduszyckich we Lwowie 
(nr inw. 68, 148); 1933 przejête do Pañstwowych Zbiorów 
Sztuki na pokrycie zad³u¿enia w³aœcicieli w PKO (nr inw. 
3547, 3546), przed 1939 w ZK; po 17 wrzeœnia 1939 
ewakuowane do MNW; 1940 umieszczone w budynku 
d. poselstwa Czechos³owacji przy ul. Szopena w Warszawie; 
wywiezione przez Niemców, sk³adnica Fischhorn; 
rewindykowane 1946 (transport z Salzburga 24 kwietnia, 
nr rew. 3417, 4680), w³¹czone do zbiorów MNW (nr inw. 
129050, 129049), pa³ac w Wilanowie; 1982 depozyt MNW 
w ZK; od 1984 eksponowane w Pokoju Zielonym; 
1993 przekazane na w³asnoœæ ZK.

ród³a: *Inw. PZS 1919-1939, t. 2, nr 3547, 3546 
(tu informacja, ¿e w inwentarzu galerii Dzieduszyckich 
z 1923 obrazy odnotowane pod nr. 68, 148); *Spis MNW 
1940, k. 6 (31 stycznia 1940... Do dawnego poselstwa 
Czechos³owackiego na ulicy Szopena... Dz 70, Dz 71, 
Schinnagel i Janneck); *Prot. rewindykacji 1945-1951, 
t. VII, s. 111, nr 3417 i s. 118, nr 4680.

Literatura: Kat. MNW 1964, nr 198, 197 
(A. Chudzikowski); Kat. MNW 1967, t. 2, nr 1162, 1161.

 D.J.

Schinnagl/Janneck 

ZKW/3419

ZKW/3418



 

Floris van SCHOOTEN
Floris van Schooten (miejsce urodzenia nieustalone ok. 1585-po 1655 Haarlem), malarz holenderski, dzia³aj¹cy 
w Haarlemie; 1639 i 1640 dziekan tamtejszej gildii œw. £ukasza. Malowa³ martwe natury, sceny targowe i kuchenne.

 287 Stragan z warzywami i owocami
nr inw. ZKW/2220
p³ótno, 108x156 cm

Ubiory czarne, bia³e kryzy, chusta i czepki; t³o, sto³y, kosze w odcieniach brunatnych szaroœci 
i ciep³ych br¹zów; owoce w jaskrawych odcieniach czystych czerwieni, ¿ó³ci i fioletów, akcen-
ty zieleni w liœciach, warzywach w koszu pod sto³em i winnych gronach.

Obraz przypisany van Schootenowi wed³ug ustnego oœwiadczenia H. Kozakiewiczowej przez 
M. Walickiego, atrybucja podtrzymana przez A. Chudzikowskiego i M. Morkê (opinia M. Mor-
ki 1987, maszyn. w Oœrodku Sztuki ZK) i potwierdzona przez F. G. Meijera, który uzna³ obraz 
za dobre i niew¹tpliwe dzie³o Schootena zapewne z lat 30. XVII w. (list z 27. 09. 2006). Obraz 
nie zosta³ ujêty w monograficznym opracowaniu P. Gammelbo (Floris Gerritsz. van Schooten, 
„Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek” XVII, 1966, s. 105-142). Blisk¹ analogi¹ dla ZKW/2220 
jest obraz Sprzedawczyni winogron (aukcja zimowa w Galerie Sanct Lucas, Wiedeñ 1993/1994, 
poz. 4, obecnie kolekcja prywatna; www.rkd.nl, nr 2887, datowany przez F. G. Meijera na 
1645-1655).

Historia: po II wojnie œwiatowej w posiadaniu Stefana 
Kozakiewicza i jego spadkobierców  w Warszawie; 1988 
zakup (refundowowany przez Polski Monopol Loteryjny), 
od 1988 eksponowany w Komnacie Trzeciej.

Literatura: Ma³achowicz 1993, s. nlb. 4.

 H.M.

van Schooten

ZKW/2220



 

wed³ug Georga Engelhardta SCHRÖDERA
Georg Engelhardt Schröder (Sztokholm 1684-1750 Sztokholm), malarz szwedzki; 1724 nadworny portrecista 
w Sztokholmie. Malowa³ portrety oraz sceny alegoryczne, mitologiczne i religijne.

 288 Portret Fryderyka I
nr inw. ZKW/1536
p³ótno, 233,5x144,5 cm
u do³u po prawej napis: Koenig von Schweden, Gemahl/ Ulrike Eleonorens, Landgraf von Hessen 
Cassel

Fryderyk I (1670-1751), ksi¹¿ê Hessen-Kassel, 1715 m¹¿ Ulryki Eleonory M³., siostry króla szwedzkiego Karola XII,  
król szwedzki od 1720, landgraf Hessen-Kassel 1730.

Jasnob³êkitny haftowany srebrem strój dworski, aksamitny ciemnob³êkitny p³aszcz z aplikowa-
nymi z³otymi koronami haftowanymi przez Tobiasa Leij M³. (zachowany w Livrustkammaren, 
Sztokholm). W dekoracji rzeŸbiarskiej konsoli po prawej siedmiodzielna tarcza herbowa z her-
bami Fryderyka jako landgrafa Hessen-Kassel z herbem Hesji w polu sercowym. Po lewej 
w g³êbi, w niszy, pos¹g stoj¹cej Minerwy.

Za pierwowzór tego ujêcia uwa¿a siê portret w pó³postaci, namalowany 1730-1731 przez 
Martina Mytensa M³. (Gripsholm, nr inw. Grh 1355; Kat. Gripsholm 1951, nr 1355), który by³ 

w tym czasie zatrudniony na dworze cesar-
skim w Wiedniu, lecz na krótko przyjecha³ do 
Szwecji. Portret Fryderyka I i jego pendant , 
portret Ulryki Eleonory, sta³y siê wzorami dla 
licznych powtórzeñ, równie¿ w wersjach ca-
³opostaciowych. Wersje en pied przypisywane 
Georgowi Engelhardtowi Schröderowi znaj-
duj¹ siê w Livrustkammaren w Sztokholmie 
(nr inw. 1969:341; Ekstrand 1991, il. na s. 59) 
i w Drottningholm (nr inw. Drh 374) – wersja 
ró¿ni¹ca siê od poprzedniej kolorem butów 
monarchy.  ZKW/1536 wiernie powtarza szcze-
gó³y kompozycji i kostiumu z portretu w Liv-
rustkammaren, jedyn¹ ró¿nic¹ jest brak fote-
la tronowego z wielkim rzeŸbionym zwieñcze-
niem zaplecka, który widoczny jest na obu 
portretach ze zbiorów szwedzkich.

Znane s¹ równie¿ trzy powtórzenia kom-
pozycji Schrödera w wersji miniaturowej, 
wykonane gwaszem, przypisywane Nicla-
sowi Lafrensenowi St. (Gripsholm, nr inw. 
Grh 3485, Olausson, Sjöholm 2001, t. 1, 
s. 354; Norrköping, Stadsmuseet; Sztokholm, 
kolekcja prywatna).

wed³ug Schrödera

ZKW/1536



 

Schultz

Historia: 1977 zakup MNW dla ZK w P.P. „Desa”, 
Warszawa, salon nr 10, ul. Targowa 61, przechowywany 
w MNW (nr inw. 8149 Tc/79); 1981 depozyt MNW w ZK; 
1984 w³asnoœæ ZK, od 1984 eksponowany w Galerii 
Królewiczowskiej.

Literatura: niepublikowany.

 H.M.

Daniel SCHULTZ
Daniel Schultz (Gdañsk 1615?-1683 Gdañsk), malarz gdañski; odwiedzi³ Holandiê i Flandriê, od 1649 pracowa³ 
w Warszawie dla Jana Kazimierza, Micha³a Korybuta i Jana III. Malowa³ g³ównie portrety, a tak¿e sceny ze 
zwierzêtami.

 289 Portret Jana Kazimierza w bia³ym ko³nierzu
nr inw. ZKW/1175
p³ótno, 79x66,5 cm

Jan II Kazimierz (1609-1672) z dynastii Wazów, król polski 1648-1668.

Szmelcowana zbroja, bia³y ko³nierz; ³añcuch Orderu Z³otego Runa (nadany 1638).
Dobrej klasy portret, przypisany Schultzowi przez B. Steinborn. Jej zdaniem powstaæ musia³ 

ok. 1649 – po elekcji (20 wrzeœnia 1648), a przed koronacj¹ Jana Kazimierza (17 stycznia 1649), 
o czym œwiadczy brak królewskich insygniów. Malowany bardzo swobodnie, p³ynnie i szkicowo, 
robi wra¿enie wykonanego ad vivum. Za zaproponowanym przez Steinborn datowaniem 
przemawia wiek portretowanego, a tak¿e bardzo bliskie analogie w charakterystyce twa-
rzy modela, jakie ³¹cz¹ ZKW/1175 z sygnowan¹ i datowan¹ 1649 rycin¹ Willema Hondiusa 

ZKW/1175



 

Daniel SCHULTZ (?)

 290 Ptasie podwórko
nr inw. ZKW/3630
p³ótno, 124x146 cm

Koguty i kury z kurczêtami na wiejskim podwórku zamkniêtym drewnianym ogrodzeniem. T³o 
i upierzenie ptactwa utrzymane w ró¿nych odcieniach br¹zów, w œrodkowej czêœci kompozycji 
silniejszym œwiat³em wydobyte ¿ó³tawe biele, czerñ i czerwieñ.

Oferowany przez poprzedniego w³aœciciela jako obraz  „w typie Melchiora de Hondecoete-
ra”. Hipotezê o autorstwie Schultza wysunê³a B. Steinborn, zaliczaj¹c ZKW/3630 do kategorii: 
„Obrazy, które móg³ namalowaæ Schultz” (Steinborn 2004, nr 46). Podkreœli³a analogie kom-
pozycyjne do obrazu Ptasie podwórko I, znajduj¹cego siê obecnie w Muzeum im. Aleksandra 
Puszkina w Moskwie (nr inw. E¯-1061, p³., 130x160 cm; Steinborn 2004, nr 36), i do rycin 
Schultza o tej tematyce (Steinborn 2004, nr 48-51).

Historia: 1994 zakup z r¹k prywatnych w Radzewicach 
k. Œwi¹tnik nad Wart¹.

Literatura: Steinborn 2004, s. 57 i nr 46.

 H.M.

wg Schultza (Kat. BN, t. 2, 1992, nr 1695). W rycinie bliska jest poza modela, inne jednak 
detale zbroi i kszta³t ko³nierza, a tak¿e u³o¿enie w³osów nad czo³em; ZKW/1175 nie by³ – jak 
siê zdaje – jej pierwowzorem.

Powtórzenia:
 289/1 kopia, 2 po³. XVII lub pocz. XVIII w., MNW (nr inw. MP 4900, p³., 73x59 cm, owal w prostok¹cie; depo-

zyt w MHW).

Schultz (?)

Historia: 1983 zakup od Andrzeja Ciechanowieckiego 
z Londynu (kupiony przez niego na rynku sztuki w Pary¿u), 
od 1983 eksponowany w Dawnej Kordegardzie.

Literatura: Steinborn 2004, nr 1 i s. 21, 22; Gdañsk 2004, 
nr I 78, s. 157 (B. Steinborn).
 D.J.

ZKW/3630



 

Johann Christoph SCHÜTZE
Johann Christoph Schütze (miejsce i data ur. nieustalone-1765 Weissenfels, Saksonia-Anhalt), malarz i archi-
tekt saski; 1719-1745 architekt ksi¹¿¹t Sachsen-Weissenfels w Zerbst, 1746 architekt na dworze polsko-saskim 
w Weissenfels. Jako malarz portrecista zwi¹zany z dworem Anhalt-Bernburg i Anhalt-Zerbst.

 291 Portret Johanna Friedricha Steina
nr inw. ZKW/2132
p³ótno, 79,5x64,2 cm
na odwrocie napis: Johann Fridrich [sic!] Stein ist gebohren/ dem 27 Maj: 1752 gestorbt 
d. 25 Mart: 1754/ pinxit JC Schütze

Johann Friedrich Stein (1752-1754).

Czerwony strój ze z³otymi szamerunkami, bia³y czepek ze z³ocist¹ koronk¹. Oparcie fotela 
ciemnob³êkitne.

Portretowany przedstawiony zgodnie z konwencj¹ typow¹ dla dzieciêcych wizerunków, 
która – ukszta³towana w malarstwie holenderskim i flamandzkim XVII w. – ¿ywotna by³a a¿ po 
po³owê wieku XVIII. Zgodnie z ówczesn¹ mod¹ nosi strój bêd¹cy nawi¹zaniem do ubioru 
mêskiego: szamerowany szustokor, przed³u¿aj¹cy siê jednak u do³u w sukienkê, któr¹ ch³opcy 
nosili zwykle do ok. siódmego roku ¿ycia. Towarzysz¹cy mu piesek jest symbolem disciplina 
– podstawowej zasady, jak¹ nale¿a³o kierowaæ siê w wychowywaniu dziecka. Le¿¹cy u stóp 
ch³opca zwiêd³y kwiat, symbol przemijania, to czêsty motyw w portretach dzieciêcych: czy to 
poœmiertnych, czy malowanych za ¿ycia (zob. J. B. Bedaux w: Haarlem/Antwerpen 2000-2001, 
s. 19-22). ZKW/2132 jest portretem poœmiertnym, o czym wiadomo z napisu na odwrocie, 
zatem kwiat ma tu oczywist¹ wymowê wanitatywn¹.

Schütze

Historia: 1986 dar Hanny Lipskiej z Pforzheim 
(nr ks. darów ZMK-3454).

Literatura: niepublikowany. D.J.

ZKW/2132



 

Louis de SILVESTRE M³odszy
Louis de Silvestre (Sceaux 1675-1760 Pary¿), malarz francuski; 1706 profesor Académie Royale w Pary¿u, 1716-
-1748 malarz nadworny Augusta II i Augusta III w DreŸnie, 1725 dyrektor tamtejszej Malerakademie, od 1748 
w Pary¿u, 1752 dyrektor Académie Royale. Malowa³ portrety, obrazy o tematyce mitologicznej i historycznej.

 292 Portret Fryderyka Augusta Rutowskiego
nr inw. ZKW/56
p³ótno, 145x115,5 cm
na odwrocie napis: Generalfeldmarschall/ Graf Rudowsky [sic!]/ Sohn August des Starken

Fryderyk August Rutowski (1702-1764), syn naturalny Augusta II, genera³ major armii saskiej 1727, dowódca 
gwardii saskiej 1737, feldmarsza³ek saski 1749.

Kirasjerski skórzany ³osiowy kolet z czerwonymi wy³ogami i z³ocistym haftem, szmelcowany 
kirys, z³ocista szarfa oficerska, pod lew¹ pach¹ czarny kapelusz; przez pierœ b³êkitna wstêga 
z krzy¿em Orderu Or³a Bia³ego (nadany przed 1724).

Silvestre M³odszy

ZKW/56



 

Jedna z kilku replik portretu namalowanego przez Silvestre’a w 1724 w DreŸnie, obecnie 
w zbiorach drezdeñskiej Gemäldegalerie Alte Meister (nr inw. Gal. 3961, sygn. i dat., p³., 
124x114 cm; Marx 1975, nr 49). H. Marx publikuje ZKW/56 jako replikê autorsk¹, stawiaj¹c 
przy takim okreœleniu znak zapytania (obraz znany by³ niemieckiemu uczonemu przed konser-
wacj¹, wówczas mocno przemalowany i œciemnia³y) i datuje na 1724 lub 1727; jego zdaniem 
mo¿e byæ to obraz to¿samy z portretem publikowanym przez R. A. Weigerta (1932) pod nu-
merem 209, który jednak, jak to odnotowuje Weigert, by³ z ty³u sygnowany i datowany 1727. 
Napisu takiego na ZKW/56 nie ma, byæ mo¿e nie zosta³ przeniesiony na p³ótno dubluj¹ce. 
Obraz jest nieukoñczony – w lewym dolnym rogu widoczna jest du¿a partia podmalówki, 
podobnie w partii t³a po lewej. Bardzo dobrze malowana g³owa modela ma wszelkie cechy 
malarstwa Silvestre’a, nieco gorzej oddane s¹ rêce i niektóre partie stroju (np. szarfa orderowa); 
byæ mo¿e obraz malowany by³ z udzia³em warsztatu lub te¿ te partie nie s¹ ukoñczone.

Zdaniem M. Siciñskiego (ekspertyza, 2002), portretowany przedstawiony jest w paradnym 
ubiorze wy¿szego oficera kawalerii armii sardyñskiej, w której Rutowski, wychowany i kszta³-
cony na dworze sardyñskim, s³u¿y³ jako pu³kownik przed swym powrotem do Drezna w 1724 
(zob. te¿ Siciñski 2003, s. 41). Wprawdzie suknie zwierzchnie mundurów pu³ków ciê¿kiej ka-
walerii sardyñskiej by³y ciemnoniebieskie z czerwonymi wy³ogami, jednak – jak mo¿na wnio-
skowaæ z zachowanych Ÿróde³ ikonograficznych – wy¿si oficerowie kawalerii sardyñskiej wy-
stêpowali czêsto w ubiorach z³o¿onych z ³osiowych koletów na czerwonej podszewce, na 
które zak³adali kirysy lub superwesty (na to, ¿e nie mamy tu do czynienia z mundurem armii 
saskiej ani polskiej, wskazuje – prócz czerwonej poszewki koletu – z³ocista szarfa, która w mun-
durach tych armii nie wystêpowa³a).

pracownia de Silvestre’a M³odszego

Historia: zbiory Wettinów, Drezno; 1932 zamek Moritzburg 
(nr inw. Mo 1535); 1948 Gemäldegalerie Alte Meister 
w DreŸnie (nr inw. 75/67); 1978 dar rz¹du NRD dla ZK, 
przechowywany w MNW (nr ks. darów ZMK-1489); 
od 1979 w Bibliotece Królewskiej; 1981 w ZK, od 1986 
eksponowany w Pokoju Wstêpowym.

Literatura: ?Weigert 1932, nr 209; Marx 1975, nr 49a; 
Voisé 1997, nr 52.

 D.J.

pracownia Louisa de SILVESTRE’A M³odszego

 293 Portret Augusta II
nr inw. ZKW/1538
p³ótno, 248x170 cm

Fryderyk August I (1670-1733) z dynastii Wettinów, elektor saski 1694, król polski 1697-1706 i 1709-1733 jako 
August II.

Czerniona zbroja, ciemnob³êkitny p³aszcz; przez pierœ b³êkitna wstêga z krzy¿em Orderu Or³a 
Bia³ego (przez niego ustanowiony); na stole przykrytym zielon¹ tkanin¹ insygnia królewskie 
i ko³pak elektorski. Kotara w tle czerwona, na z³ocistym spodzie.

Bardzo wierna, dobrej klasy kopia warsztatowa popularnego portretu Augusta II, które-
go orygina³, namalowany przez Silvestre’a w 1718, przechowywany jest w Residenzschloss 
w DreŸnie (zbiory Gemäldegalerie Alte Meister, nr inw. Gal. 39430, sygn. i dat., p³., 253x172 cm; 
Marx 1975, nr 13). Kopie ca³opostaciowe, w pó³postaci i popiersia, m.in. w: zamku Moritz-
burg, zamku Pillnitz, trzy egzemplarze w zbiorach galerii drezdeñskiej (Marx 1975, nr 13 a, 
b, c), w Bibl. Kórnickiej PAN, w MNW, w MNP (Voisé 1997, nr 1, 2, 4), w Lwowskim 



 

Muz. Hist. (wersja w pó³postaci, XVIII w., i ca³opostaciowa, pêdzla Henryka Rodakowskiego). 
To ujêcie portretowe czêsto pojawia³o siê tak¿e w miniaturach (np. miniatura Charles’a 
Boita, Grünes Gewölbe w DreŸnie, nr inw. III 33; Warszawa 1997-1998a, nr V 8).

pracownia de Silvestre’a M³odszego

Historia: zbiory Lubomirskich w Rozwadowie; 1978 zakup 
MNW dla ZK w Centrali HZ „Ars Polona” w Warszawie, 
przechowywany w MNW (nr 8842 Tc/80); 1981 depozyt 
MNW w ZK; 1984 w³asnoœæ ZK, od 1993 eksponowany 
w korytarzu przy Sali Canaletta.

Literatura: Voisé 1997, nr  3.

 D.J.

ZKW/1538



 

pracownia Louisa de SILVESTRE’A M³odszego

 294 Portret Tekli Ró¿y Wiœniowieckiej
nr inw. ZKW/57
p³ótno, 163x134 cm
u do³u po lewej bia³y numer inwentarza galerii drezdeñskiej z ok. 1741: 2199

Tekla Ró¿a Wiœniowiecka (1703-1747), córka Karola Stanis³awa Radziwi³³a h. Tr¹by, kanclerza wielkiego litew-
skiego, ¿ona: Jakuba Henryka Flemminga, 1730 Micha³a Serwacego Wiœniowieckiego, 1745 Micha³a Antoniego 
Sapiehy.

B³êkitna suknia na z³ocistym spodzie, czerwony p³aszcz podbity gronostajowym futrem, we w³o-
sach czerwona wst¹¿ka.

Z zapisu w inwentarzu galerii drezdeñskiej sprzed 1741 wynika, ¿e obraz, odnotowany 
tam pod numerem 2199, zosta³ „dostarczony” przez Silvestre’a 3 sierpnia 1731 (Marx 1975, 
s. 80, 183).

Zdaniem H. Marxa jest to jednak kopia warsztatowa; obraz wyraŸnie odbiega poziomem 
wykonania od autorskich prac mistrza. Nie zachowa³ siê orygina³ tego portretu, nie jest równie¿ 
wzmiankowany w Ÿród³ach ani literaturze.

pracownia de Silvestre’a M³odszego

Historia: zbiory Wettinów, zamek w Pillnitz; 1948 zbiory 

Gemäldegalerie Alte Meister w DreŸnie (nr inw. 75/88); 

1978 dar rz¹du NRD dla ZK, przechowywany w MNW 

(nr ks. darów ZMK-1490); od 1979 w Bibliotece 

Królewskiej; 1981 w ZK.

ród³a: *Inw. obrazów Drezno przed 1741, s. 37, nr 2199 
(„Sylvester, La Feldmarsch. Flemming, Princ. Radzevil, itzo 
Fürstin Wisniowiczka”).

Literatura: Marx 1975, nr 71a; Voisé 1997, nr 66.
 D.J.

ZKW/57



 

pracownia Louisa de SILVESTRE’A M³odszego

 295 Portret syna Augusta III (Fryderyk Krystian?)
nr inw. ZKW/2472
p³ótno, 93,5x69,5 cm

B³êkitna sukienka naszywana srebrnym galonem; przez pierœ b³êkitna wstêga z krzy¿em Orde-
ru Or³a Bia³ego; regalia i ko³pak elektorski na czerwonej poduszce. Kotary w tle czerwono-
rdzawe.

Kupiony jako portret anonimowego dziecka. Stylistycznie bliski malarstwu Silvestre’a, jest 
najprawdopodobniej warsztatow¹ kopi¹ obecnie nieznanego portretu pêdzla tego malarza. 
Le¿¹ce na stole regalia i ko³pak elektorski, krój sukienki i fason koszuli charakterystyczne dla 
dzieciêcej mody mêskiej, pocz¹wszy od 2. dziesiêciolecia XVIII w., oraz rysy twarzy dziecka 
wskazuj¹, ¿e jest to wizerunek któregoœ z synów Augusta III. 

Portret ma charakter oficjalny, królewicz ukazany jest zgodnie z konwencj¹ reprezentacyjnych 
portretów doros³ych w³adców: stoi na tle kotary, praw¹ rêk¹ wskazuje le¿¹ce na stole konso-
lowym insygnia, lew¹ rêkê wspiera na biodrze. Towarzysz¹ mu jednak równie¿ atrybuty typo-
we dla dzieciêcych portretów, w których czêsto pojawiaj¹ siê zabawki, ksi¹¿ki, instrumenty 
muzyczne, maj¹ce wymowê symboliczn¹ lub wskazuj¹ce na upodobania dziecka i stanowi¹ce 
element identyfikuj¹cy ma³ego modela. Tak¹ rolê w ZKW/2472 pe³ni¹ skrzypce i zielnik 

pracownia de Silvestre’a M³odszego

ZKW/2472



 

wed³ug Louisa de SILVESTRE’A M³odszego

 296 Portret Augusta III
nr inw. ZKW/272
p³ótno, 75x60 cm

Fryderyk August II (1696-1763) z dynastii Wettinów, 1733 elektor saski i król polski jako August III.

Szmelcowana zbroja, granatowy p³aszcz; przez pierœ b³êkitna wstêga Orderu Or³a Bia³ego 
(nadany 1713/1714); na szyi na czerwonej wstêdze klejnot Orderu Z³otego Runa (nadany 1722).

Pendant do portretu Marii Józefy (� nr kat. 297). Oba portrety s¹ dzie³em bardzo s³abego, 
prowincjonalnego pêdzla. ZKW/272 jest 
zmniejszon¹ do popiersia kopi¹ popularnego 
wizerunku, za którego pierwowzór uznawa-
ny jest portret Silvestre’a w zbiorach Fund. 
XX Czartoryskich w Krakowie (nr inw. XII-
361, p³., 175x116 cm; Marx 1975, s. 64; Voisé 
1997, nr 20), znany z wielu powtórzeñ ma-
larskich i ryciny Jeana Daullé (Hutten-
-Czapski 1901, nr 141). Autor naszego obra-
zu niew³aœciwie odtworzy³ Order Z³otego 
Runa: oddaj¹c stosunkowo wiernie górn¹, 
z³o¿on¹ z gwiazdy ze szlachetnych kamieni 
czêœæ klejnotu orderowego, pomin¹³ zawie-
szenie w postaci baranka.

z kolorowymi ilustracjami, odnosz¹ce siê byæ mo¿e do zainteresowañ Fryderyka Krystiana 
(1722-1760), najlepiej wykszta³conego spoœród rodzeñstwa, od najm³odszych lat zainteresowa-
nego muzyk¹ i sztukami plastycznymi.

Rysy twarzy modela przypominaj¹ fizjonomiê Fryderyka Krystiana, znan¹ z jego malarskich 
i graficznych wizerunków (np. portret w Gemäldegalerie w DreŸnie, z warsztatu Silvestre’a; 
Marx 1975, nr 35a). Jednak Fryderyk Krystian dosta³ Order Or³a Bia³ego dopiero w wieku 
piêciu lat, w 1727, a dziecko przedstawione w ZKW/2472 wydaje siê byæ nieco m³odsze 
(w: £oza 1925 nie jest podany rok nadania; datê 3.08.1727 ustali³a na podstawie Ÿróde³ 
M. Mêclewska, zob. Mêclewska i in., Order Or³a Bia³ego – statuty i kawalerowie, w przygoto-
waniu). Dlatego trzeba równie¿ wzi¹æ pod uwagê mo¿liwoœæ, ¿e portret przedstawia któregoœ 
z m³odszych synów Augusta III: np. Franciszka Ksawerego, który otrzyma³ Order w wieku trzech 
lat (1733), lub Karola Krystiana odznaczonego w wieku dwóch lat (1735).

wed³ug de Silvestre’a M³odszego

Historia: 1987 na aukcji Sotheby’s w Londynie 
(21.10.1987, poz. 141, jako szko³a austriacka, XVIII w.); 
1989 zakup od Andrzeja Ciechanowieckiego z Londynu.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

ZKW/272



 

 297 Portret Marii Józefy
nr inw. ZKW/273
p³ótno, 75x57 cm

Maria Józefa (1699-1757) z dynastii Habsburgów, córka cesarza rzymsko-niemieckiego Józefa I, 1719 ¿ona 
ksiêcia saskiego Fryderyka Augusta, póŸniejszego króla polskiego Augusta III, 1733 królowa polska.

Czerwona suknia i ciemnob³êkitny p³aszcz 
podbity gronostajowym futrem.

Pendant do portretu Augusta III (� nr 
kat. 296).

Typ wizerunku Marii Józefy znany z rycin, 
powtarzaj¹cych najpewniej pierwowzór Sil-
vestre’a (mezzotinta Gabriela Bodenehra, 
Kat. BN, t. 3, 1992, nr 3251; miedzioryt Jo-
hanna Sysanga z 1737, Kat. BN, t. 3, 1992, 
nr 3257); w katalogu dzie³ Silvestre’a ze 
zbiorów drezdeñskich H. Marx (1975) nie 
publikuje jednak ¿adnej malarskiej wersji 
takiego wizerunku. Nasz obraz jest stosunko-
wo bliski rycinom, jednak ró¿ni siê od nich 
szczegó³ami.

W zbiorach MHW znajduje siê wersja 
tego samego typu wizerunku królowej, bar-
dzo zbli¿ona do omawianej, choæ lepszej 
klasy i na pewno bli¿sza domniemanemu 
Silvestrowskiemu pierwowzorowi (nr inw. 
MHW 1502, p³., 79x60 cm; Liszewska, Plapis 
1990, nr 28).

Smuglewicz

Historia: 1974 dar Julianny i Henryka Koterbów z Warszawy 
i ich syna, Edwarda, z USA, przechowywane w Bibliotece 
Królewskiej (nr ks. darów ZMK-336, 337); 1981 w ZK.

Literatura: nr. kat. 296 – Voisé 1997, nr 26; nr kat. 297 
– niepublikowany.
 D.J.

Franciszek SMUGLEWICZ
Franciszek Smuglewicz (Warszawa 1745-1807 Wilno), malarz i rysownik; uczeñ Szymona Czechowicza w War-
szawie; stypendysta Stanis³awa Augusta w Rzymie. Po powrocie, od 1784 pracowa³ w Warszawie, od 1797 
w Wilnie, a 1800-1801 w Petersburgu dla cara Paw³a I. Malowa³ obrazy o tematyce antycznej, biblijnej, histo-
rycznej, a tak¿e portrety.

 298 Œmieræ Epaminondasa
nr inw. ZKW/3440
p³ótno, 160x107,5 cm
sygnowany u do³u na mieczu: F. Smuglewicz 1788
na odwrocie napis: Epominandes [sic!] Franciszek Smuglewicz Ru 1788

Epaminondas (ok. 420-362 p.n.e.), wódz i polityk tebañski, zdoby³ dla Teb hegemoniê w Gre-
cji, pokonuj¹c Spartê w bitwie pod Mantinej¹, w której poleg³.

Epaminondas w z³ocistej zbroi i ró¿owych spodniach, starzec stoj¹cy za nim w bia³ej todze.

ZKW/273



 

Obraz ten mo¿e byæ to¿samy, choæ nie 
ma co do tego pewnoœci, z zamówion¹ 
u Smuglewicza przez Karola Prozora kompo-
zycj¹, o której artysta pisa³ do swego protek-
tora 25 marca 1789: „Obraz Epaminonda 
zupe³nie ju¿ skoñczony. Ramy tylko pod po-
z³ot¹ zostaj¹” (korespondencja Smuglewicza 
z Prozorem zachowa³a siê w odpisach w BJ, 
rkps 5802, t. 2, k. 123; cyt. za: Mikulski 1956, 
s. 396). Przedstawienie Epaminondasa, wraz 
z zamówionymi przez Prozora u Smuglewicza 
trzema innymi obrazami, wys³ane zosta³o do 
zleceniodawcy w listopadzie 1789 (zob. Rysz-
kiewicz 1975, s. 9).

Powtórzenia:
 298/1 replika autorska, sygn. i dat. 1797, MNW 

(nr inw. MP 4284, p³., 158x105 cm; pocho-
dzenie nieznane, w zbiorach muzeum od 
1962); namalowana byæ mo¿e w Wilnie, 
dok¹d Smuglewicz przeniós³ siê z Warszawy 
1797; prezentuje ni¿sz¹ klasê ni¿ ZKW/3440;

 298/2 replika (?) autorska wzmiankowana przez 
E. Rastawieckiego, w Warszawie, w³aœciciel 
nieznany („Zgon Epaminondasa”; Rastawiec-
ki, t. 2, 1851, nr 23, s. 177); byæ mo¿e to¿sa-
ma z ZKW/3440 lub ww. wersj¹ w MNW.

Smuglewicz

Historia: 1926 kupiony w Domu Sztuki w Warszawie 

do Zbiorów Pañstwowych RP (nr inw. 1380), eksponowany 

w ZK, Sala Rady; po 17 wrzeœnia 1939 ewakuowany 

do MNW (nr MN/Z 105); wywieziony przez Niemców; 

przejêty przez wojska ZSRR; 1956 rewindykowany 

z Ermita¿u, w³¹czony do zbiorów MNW (nr inw. 131448); 

1984 depozyt  MNW w ZK; 1993 w³asnoœæ ZK, depozyt ZK 

w Pa³acu Prezydenckim.

ród³a: *Inw. PZS 1919-1939, nr 1380; *Spis Batowskiego 
1939/1940, poz. 105; *Rewind. z Ermita¿u 1956, poz. 247.

Literatura: Warszawa 1927, nr 127; Przewodnik po Zamku 
1930, s. 28; Galeria sztuki polskiej 1932, nr 286; Brokl 
1936, s. 55; Warszawa/Wilno 2000, nr I/9, s. 107 
(W. Dobrowolski, K. Za³êski, b³êdnie jako w³asnoœæ MNW, 
omy³kowo z reprodukcj¹ wersji z 1797).
 D.J.

 299 Wygnanie Arystydesa
nr inw. ZKW/3439
p³ótno, 155,3x117 cm
sygnowany u do³u po lewej: F.... (sygnatura niemal ca³kowicie zniszczona)

Arystydes (ok. 540-ok. 468 p.n.e.), syn Lizymacha, zw. Sprawiedliwym, ateñski wódz i polityk, 
jeden z dziesiêciu strategów w bitwie pod Maratonem 490 p.n.e., 482 p.n.e. decyzj¹ s¹du 
skorupkowego wygnany z Aten; gdy Persowie ponownie zagrozili najazdem, odwo³any z wy-
gnania, bra³ udzia³ w bitwach pod Salamin¹ i Platejami.

Arystydes w bia³ej szacie i ciemno¿ó³tym p³aszczu przerzuconym przez kolana, mê¿czyzna 
z lewej w ciemnozielonej tunice, starzec w g³êbi w czerwonym p³aszczu.

Na obrazie widnia³a, obecnie niemal ca³kowicie zniszczona, sygnatura i data: F. Smuglewicz 
1788 – w takim brzmieniu przytoczona w: Galeria sztuki polskiej 1932. 

ZKW/3440



 

Smuglewicz kilkakrotnie podejmowa³ temat, ukazuj¹c ten fragment z legendy o Arystydesie, 
w którym bohater, na proœbê niewidomego Ateñczyka nieœwiadomego z kim rozmawia, 
w czasie s¹du skorupkowego wpisuje na skorupkê w³asne imiê. Obraz namalowany w Warsza-
wie w roku rozpoczêcia Sejmu Czteroletniego mia³ mieæ – jak zwracaj¹ uwagê K. Za³êski 
i W. Dobrowolski (Warszawa/Wilno 2000) – wymowê patriotyczn¹: sk³aniaæ wspó³czesnych do 
ponoszenia ofiar za Ojczyznê. Znane s¹ dwa rysunki Smuglewicza przedstawiaj¹ce na bardziej 
rozbudowanym, wielofiguralnym tle tê sam¹ scenê; oba przechowywane w MNW. W jednym 
z nich, z ok. 1778 (nr inw. MNW Rys. Pol. 4348, tusz lawowany; Warszawa/Wilno 2000, nr I/49, 
s. 140), grupa dwóch centralnych postaci jest bardzo zbli¿ona do tej w ZKW/3439 – maluj¹c 
obraz, artysta posi³kowa³ siê niew¹tpliwie wykonanym ok. 10 lat wczeœniej rysunkiem (taki sam 
uk³ad i pozy postaci, zmienione tylko nieznacznie gesty r¹k).

Powtórzenia:
 299/1 replika autorska, MNK (nr inw. MNK IIa 1035, p³., 155x124 cm), przez T. Dobrowolskiego datowana na 

ok. 1798 (Dobrowolski 1957, s. 92, il. 64; wówczas w zbiorach prywatnych), zaœ przez E. Wojta³ow¹ 
na ok. 1788 (Kat. MNK 2001, nr 891; tam b³êdna informacja, ¿e ZKW/3439 jest w³asnoœci¹ MNW).

Smuglewicz

Historia: 1926 kupiony w Domu Sztuki w Warszawie 
do Zbiorów Pañstwowych RP (nr inw. 1379), eksponowany 
w ZK, Sala Rady; po 17 wrzeœnia 1939 ewakuowany 
do MNW; wywieziony przez Niemców; 1946 
rewindykowany (transport z Salzburga 24 kwietnia, nr rew. 
4455), w³¹czony do zbiorów MNW (nr inw. 130321); 1984 
depozyt w ZK; 1993 w³asnoœæ ZK.

ród³a: *Inw. PZS 1919-1939, nr 1397; *Spis Batowskiego 
1940, poz. 63; *Prot. rewindykacji 1945-1951, t. VII, s. 108, 
nr 4455 („scena biblijna, PZS 1397”).

Literatura: Warszawa 1927, nr 126 (jako „Scena 
Alegoryczna”); Przewodnik po Zamku 1930, s. 27; Galeria 
sztuki polskiej 1932, nr 285; Brokl 1936, s. 55; Kat. MNW 
1975, nr 920; Warszawa/Wilno 2000, s. 95 i nr I/7, s. 105 
(W. Dobrowolski, K. Za³êski).

 D.J.

ZKW/3439



 

Jan Frans SOOLMAKER
Jan Frans Soolmaker (Antwerpia? 1635 - po 1685 W³ochy?), malarz flamandzki lub holenderski, naœladowca 
Nicolaesa Berchema, czynny w Antwerpii. Malowa³ italianizuj¹ce pejza¿e z pasterzami i zwierzêtami.

 300 Krajobraz z pasterzami
nr inw. ZKW/3907
p³ótno, 60,7x79,2 cm
sygnowany u do³u po lewej: J S...ER
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 156 (s³abo czytelny)

Obraz pochodz¹cy z galerii Stanis³awa Augusta, uchodzi³ w XVIII w. i potem, gdy stanowi³ 
w³asnoœæ Lanckoroñskich, za dzie³o Nicolaesa Berchema. W lewym dolnym rogu obrazu wid-
niej¹ s³abo czytelne œlady sygnatury; kszta³t liter odpowiada znanym sygnaturom Soolmakera.

Soolmaker malowa³ italianizuj¹ce pejza¿e mocno inspirowane kompozycjami Berchema, 
daleko jednak odbiegaj¹ce klas¹ od jego dzie³, czego przyk³adem jest ZKW/3907. Sygnatura 
zosta³a prawdopodobnie œwiadomie wytarta, by obraz móg³ uchodziæ za dzie³o s³ynnego Ho-
lendra i – co za tym idzie – osi¹gn¹æ wy¿sz¹ cenê. Celowe niszczenie sygnatur Soolmakera 
by³o czêst¹ praktyk¹ handlarzy sztuki, zw³aszcza w XVIII w. (por. Bernt 1948, t. 3, nr 776).

Postaæ siedz¹cej na oœle kobiety, wspieraj¹cej podbródek na lewej rêce, wzorowana jest na 
grafice Cornelisa Visschera II wg Berchema (Hollstein-Dutch, t. 40, 1992, nr 75, s. 92).

Obraz trafi³ do galerii Stanis³awa Augusta na pewno przed 1783, odnotowany jest bowiem 
w pierwszym egzemplarzu katalogu królewskiej galerii (*Kat. gal. S.A. 1783, nr 156). Byæ mo¿e 
jest to¿samy z obrazem kupionym w 1775 od antykwariusza Jakoba Triebla – na poz. 7 rachun-
ku za obrazy kupione od Triebla figuruje „Tableau par Berghem” wyceniony na 60 dukatów 
(*Notte Triebel 1775); tak samo wyceniony jest ZKW/3907 w katalogu galerii z 1795 (*Kat. gal. 
S.A. 1795, nr 156; Mañkowski 1932, nr 156). Nie mamy jednak ca³kowitej pewnoœci, czy ra-
chunek ten nie dotyczy innego obrazu Berchema, odnotowanego w tym¿e katalogu pod nu-
merem 305 i wycenionego na tê sam¹ kwotê.

Soolmaker

ZKW/3907



 

Joseph STEPHAN
Joseph Stephan (Monachium ok. 1709-1786 Monachium), malarz i rytownik niemiecki; czynny we Frankfurcie 
nad Menem, a od 1745 w Monachium. Malowa³ krajobrazy i sceny ze zwierzêtami.

 301 Idealizowany widok Dinnant nad Moz¹ (?)
nr inw. ZKW/2282
p³ótno, 43x62,5 cm
sygnowany u do³u poœrodku (na kamieniu): ST 

Stephan sygnowa³ swe prace ca³ym nazwiskiem b¹dŸ identycznym jak w ZKW/2282 monogra-
mem wi¹zanym. Italianizuj¹cy sztafa¿ z pasterzami i zwierzêtami umieszczony jest w rozleg³ym 

Stephan

Historia: galeria Stanis³awa Augusta (nr 156; byæ mo¿e 
kupiony 1775 od Jakoba Triebla); 1788 notowany 
w Belwederze; 1796 przeniesiony do Galerii Obrazów 
w pa³acu w £azienkach; 1798 w³asnoœæ ksiêcia Józefa 
Poniatowskiego; 1813 w³asnoœæ Marii Teresy 
Tyszkiewiczowej, pozostawa³ w pa³acu w £azienkach; 
7 paŸdziernika 1815 kupiony przez Kazimierza 
Rzewuskiego, zapewne 1815/1816 wywieziony 
do Wiednia; 1820 w³asnoœæ jego córki Ludwiki, zamê¿nej 
z Antonim Lanckoroñskim; 1839 w³asnoœæ ich syna, 
Kazimierza; 1893 w³asnoœæ jego syna, Karola, 1796-1901 
umieszczony w pa³acu przy Jacquingasse 18 w Wiedniu, 
Salon Zielony; 1933 w³asnoœæ dzieci Karola: Antoniego, 
Adelajdy i Karoliny Lanckoroñskich; miêdzy 20 paŸdziernika 
a 7 listopada 1939 przejêty przez gestapo, pozostawa³ 
w pa³acu przy Jacquingasse; w maju 1943 wywieziony 
przez Niemców, zdeponowany w Steyersbergu; 1947 
odzyskany przez Antoniego Lanckoroñskiego, 
zdeponowany w zamku Hohenems k. Vaduz w Vorarlbergu; 
1950 zdeponowany w banku w Szwajcarii; 1994 dar 
Karoliny Lanckoroñskiej (nr ks. darów ZMK-5940), 
od 1998 eksponowany w Galerii Lanckoroñskich.

ród³a: *Kat. gal. S.A. 1783, nr 156 („Berghem”, „Paysage. 
A droite une femme est sur un aine et un homme tient 

une vache par les cornes, à la gauche une femme file et 
divers animaux...”); *Kat. gal. S.A. 1784, s. 42, nr 156 
(dzia³ „Paysages”); *Inw. Belwederu 1788, s. 9 („Izba 
druga” na parterze, „Wyobra¿enie po prawey stronie 
Kobiety siedz¹cej na Oœlicy i cz³owieka trzymaj¹cego 
krowê za rogi, po lewej stronie kobieta i ró¿ne zwierzêta 
malowane przez Berghem, 156”) ; *Kat. gal. SA. 1793, 
nr 156; *Kat. gal. S.A. 1795, nr 156; *List Bacc. do S.A. 
16 stycznia 1796, k. 20v („£azienki en bas... Dans la 
Gallerie... on a oté No 120, 24... à la Place mit 156 
– Paysage par Berchem”); *Inw. S.A. 1799, s. 408; *Notte 
Rzewuski 2 paŸdziernika 1815; *Spécification Rzewuski 
7 paŸdziernika 1815; *Wydanie obrazów z £azienek 
10 paŸdziernika 1815 („156 Landszaft przez Berghema 
z Galeryi”); *Lista K³ossowskiego 1815; *Wypis 
sprzedanych obrazów 1815 („8bris 7 Jw. Rzewuski... 56”); 
*Lista A.L. 1939, nr 214; *Lista HTO 1942, nr 796.

Literatura: Palais Lanckoroñski 1903, s. 3-4 
(jako Berchem); Mañkowski 1932, nr 156 i s. 57, 157 
(jako Berchem); Warszawa 1995, nr I. 4 (D. Juszczak, 
H. Ma³achowicz, jako Berchem); Juszczak, Ma³achowicz 
1995, nr 22; Juszczak, Ma³achowicz 1998, nr 19.

 D.J.

ZKW/2282



 

pejza¿u z szerokim biegiem rzeki wœród ³agodnych wzgórz, typowym dla nadreñskich czy nad-
mozañskich widoków. Most spinaj¹cy brzegi rzeki, sylwetka zamku z wie¿yczkami w naro¿ach 
na lewym brzegu, a tak¿e pozosta³e budowle przypominaj¹ nieco nadmozañskie Dinnant.

Obraz trafi³ do zbiorów ZK na mocy decyzji Ministerstwa Kultury i Sztuki, zatrzymany 
na granicy polskiej w trakcie próby przemytu; jego poprzedni w³aœciciel nie jest znany.

Stoop

Historia: przejêty przez Urz¹d Ce³ na granicy RP w trakcie 
próby przemytu; 1988 przyjêty z G³ównego Urzêdu Ce³ 
decyzj¹ MKiS do zbiorów ZK, od 1991 eksponowany 
w Pokoju Zielonym.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

Dirck STOOP
Dirck Stoop (Utrecht ok. 1618-1686 Utrecht?), holenderski malarz i rytownik; dzia³a³ w Utrechcie, nastêpnie 
we W³oszech, na dworze Katarzyny Bragança w Portugalii, w Anglii, a od 1678 ponownie w Holandii. Malowa³ 
sceny z jeŸdŸcami i pejza¿e z grotami.

 302 Bitwa z Turkami
nr inw. ZKW/1278
p³ótno, 115x172 cm
sygnowany u do³u po lewej: R. Stoop

Forma sygnatury wyznacza datowanie naszego obrazu na lata po 1661; Stoop zacz¹³ u¿ywaæ 
hiszpañskiej formy swego imienia „Rodrigo” i sygnowaæ obrazy „R. Stoop” lub „Rod. Stoop” 
od 1661, kiedy wyjecha³ do Portugalii. Artysta wielokrotnie podejmowa³ temat bitew z Turka-
mi; prócz bardziej tradycyjnie rozwi¹zanych scen (np. obraz na aukcji Sotheby’s w Londynie, 
4.06.1990, poz. 2, czy sygn. i dat. 1650 obraz w Gemäldegalerie w Berlinie, nr inw. 876, 
zob. Kat. Berlin SM 1996, nr 1626) malowa³ tak¿e takie jak ta kompozycje z ujêtymi w bardzo 
bliskim planie du¿ymi postaciami. Na aukcji Christie’s w Nowym Jorku, 11.01.1991 (poz. 64), 
pojawi³ siê obraz bêd¹cy niew¹tpliwie dzie³em Stoopa (w katalogu aukcji jako Jan Frans van 

ZKW/1278



 

wed³ug Pierre’a SUBLEYRASA
Pierre Subleyras (Saint-Gilles-du-Gard 1699-1749 Rzym), malarz francuski; dzia³a³ w Tuluzie, nastêpnie, stypen-
dysta Académie de France w Rzymie, gdzie osiad³ na sta³e w 1728. Malowa³ obrazy o tematyce religijnej 
i portrety.

 303 Portret Fryderyka Krystiana
nr inw. ZKW/1277
p³ótno, 177x120 cm

Fryderyk Krystian (1722-1763) z dynastii Wettinów, 
syn Augusta III, królewicz polski, elektor saski 1763.

Zbroja stalowa ze z³ocon¹ dekoracj¹, p³aszcz 
ciemnob³êkitny, szarfa bia³a; przez pierœ b³ê-
kitna wstêga z krzy¿em Orderu Or³a Bia³ego 
(nadany 1727). Kotara w odcieniu rozbielo-
nej karminowej czerwieni ze z³otymi aplika-
cjami.

Ujêcie postaci skopiowane z portretu 
pêdzla Pierre’a Subleyrasa z 1739, przed-
stawiaj¹cego Fryderyka Krystiana na tle 
budowli Rzymu (Fund. Ciechanowieckich 
w ZK, p³., 107x87 cm, sygn., nr inw. FC-ZKW/
1135; druga wersja autorska w Staatliche 
Kunstsammlungen w DreŸnie, nr inw. 3841). 
Powtórzono dok³adnie szczegó³y ubioru, 
uk³ad r¹k i akcesoria na postumencie po 
lewej, brak bardzo wyraŸnie wyeksponowa-
nej na portrecie rzymskim wstêgi z krzy¿em 
Orderu œw. Januarego (nadanego 1738). 
T³o znacznie powiêkszono, pozostawiono 
podwieszon¹ po lewej stronie kotarê, do-
dano pieñ drzewa po lewej, a budowle 
Rzymu zast¹piono pejza¿em ze scen¹ bata-
listyczn¹.

Bredael), o wiêkszych ni¿ ZKW/1278 wymiarach (p³., 162x203 cm), lecz uderzaj¹co podobnej, 
choæ odwróconej stronami kompozycji: grupa walcz¹cych jeŸdŸców we wschodnich strojach 
wype³niaj¹ca bliski plan obrazu i scena odleg³ej bitwy w tle, w centrum kompozycji tak samo 
upozowany jeŸdziec na wznosz¹cym kopyta jab³kowitym rumaku, walcz¹cy z jeŸdŸcem na 
padaj¹cym koniu (w naszym obrazie zapewne polski wojownik z ose³edcem, w obrazie z Chri-
stie’s – Maur), podobna kolorystyka oparta na br¹zach i ugrach z akcentami czerwieni 
w strojach walcz¹cych.

wed³ug Subleyrasa

Historia: 1984 zakup od Andrzeja Ciechanowieckiego 
z Londynu (kupiony przez niego na rynku sztuki 
w Londynie), od 1984 eksponowany w Pokoju 
Królewiczowskim I.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

ZKW/1277



 

wed³ug Justusa SUTTERMANSA
Justus Suttermans (Antwerpia 1597-1681 Florencja), malarz flamandzki; od 1620 nadworny portrecista wielkich 
ksi¹¿¹t Toskanii we Florencji, pracowa³ tak¿e w Modenie i Genui oraz 1623-1625 w Wiedniu dla cesarza Ferdy-
nanda II, w Rzymie dla papie¿y Urbana VIII i Innocentego X.

 304 Portret Eleonory Gonzagi
nr inw. ZKW/1279
p³ótno, 200x114 cm

Eleonora (1598-1655), córka ksiêcia Mantui, Vincenza Gonzagi, 1622 ¿ona cesarza rzymsko-niemieckiego Fer-
dynanda II.

Suknia z bia³o-z³otego brokatu, z klejnotem 
z inicja³ami Ferdynanda II, zawieszonym 
na czerwonej wst¹¿eczce na ³añcuchu opa-
suj¹cym modelkê w pasie. W tle czerwona 
kotara, na stole ugrowa tkanina.

Miernej klasy kopia narzeczeñskiego por-
tretu ksiê¿niczki, namalowanego przez Sut-
termansa w Mantui, w pocz¹tkach 1621, 
obecnie w zbiorach Kunsthistorisches Mu-
seum w Wiedniu, zamek Ambras (nr inw. 
7146, p³., 188x125 cm; Heinz, Schütz 1976, 
nr 241). Portret Suttermansa wzmiankowany 
jest w liœcie ksiê¿nej Mantui, Katarzyny de 
Medici, do Krystyny Lotaryñskiej, z 5 stycznia 
1621, w którym pisze ona o portrecie Ele-
onory Gonzagi, przywiezionym w³aœnie przez 
malarza z Mantui do Florencji, i o tym, ¿e 
przysz³a cesarzowa jest piêkniejsza w rzeczy-
wistoœci ni¿ na portrecie (list w archiwum 
Medyceuszy w Archivio di Stato we Floren-
cji, vol. 6110, f. 138; zob. www.medici.org). 
W Palazzo Ducale w Mantui znajduje siê 
autorska replika portretu, w której na stole, 
zamiast siedz¹cego pieska, widnieje list 
z adresem do Eleonory jako cesarzowej 
(Heinz 1963, s. 216).

ZKW/1279, malowany sucho i schema-
tycznie, jest zapewne kopi¹ powsta³¹ w 2. po³. 
XVII w.; jej autor pomin¹³ i uproœci³ niektóre 
elementy orygina³u (brak pieska czy listu na 

Portret nieporównanie ni¿szej klasy ni¿ dzie³o Subleyrasa, jednak zbie¿noœæ ujêcia postaci 
i kolorystyki jest bardzo wyraŸna.

wed³ug Suttermansa

Historia: 1984 depozyt Andrzeja Ciechanowieckiego 
z Londynu w ZK; 1984 zakup do ZK.

Literatura: niepublikowany.
 H.M.

ZKW/1279



 

stole, brak chustki w lewej d³oni portretowanej, uproszczony rysunek fa³dów kotary, lewego 
rêkawa sukni i tkaniny okrywaj¹cej stó³).

Tassi

Historia: 1984 zakup od Andrzeja Ciechanowieckiego 
z Londynu (kupiony przez niego na rynku sztuki 
we W³oszech), od 1985 eksponowany w Galerii 
Królewiczowskiej.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

Agostino TASSI
Agostino Tassi (Ponzano Romano? 1581/1582-1644 Rzym), malarz w³oski; pracowa³ dla ksi¹¿¹t Toskanii we Flo-
rencji i Livorno, od 1610 na sta³e w Rzymie. Malowa³ pejza¿e, widoki architektoniczne, mariny; twórca wielu 
dekoracji œciennych w pa³acach Rzymu. Kierowa³ du¿ym warsztatem.

 305 Festyn u wybrze¿y zatoki
nr inw. ZKW/4708
p³ótno, 34,5x77,3 cm

Uznawany poprzednio za dzie³o anonimowego w³oskiego malarza, ma wszelkie cechy malarstwa 
Agostina Tassiego. Do takiej atrybucji przychyli³a siê P. Cavazzini (opinia na podstawie fotogra-
fii; list z 17.09.2005). Analogie dla ZKW/4708 znajdujemy zarówno we wczesnych pejza¿ach 
artysty (freskach i obrazach sztalugowych), jak i tych ze œrodkowego okresu twórczoœci. Typowa 
dla dzie³ Tassiego jest kompozycja oparta na zestawieniu przeciwstawnych sobie diagonalnych 
linii z dominant¹ w postaci ³agodnego wzgórza za lustrem wody, pas „kulistych” krzewów 
na wzgórzu, motyw ukazanych frontalnie dziobów barek z opuszczonymi ¿aglami, charaktery-
styczna maczugowata korona drzewa, rustykalna budowla (por. np. Pagórkowaty pejza¿ z po-
staciami przy ognisku w kolekcji Lancellotti w Rzymie, ok. 1610-1615, czy Po³awiacze korali 
w prywatnej kolekcji w Rzymie, ok. 1622-1623; Cavazzini 1998, s. 163, il. 179, s. 187, il. 194; 
por. te¿: Salerno 1977-1980, t. 1, nr 36.5; Cavazzini 1998, il. 193). Najbardziej czytelny rys stylu 
Tassiego stanowi¹ postaci sztafa¿u o wyd³u¿onych proporcjach, w charakterystycznych strojach 
i kapeluszach z piórami, a tak¿e sylwetka pochylonego nad brzegiem mê¿czyzny (w naszym 
obrazie wchodz¹cy do wody p³ywak, w licznych marinach Tassiego rybak wyci¹gaj¹cy sieæ). 

ZKW/4708



 

Niemal identyczny jak w ZKW/4708 korowód tancerzy, którym przygrywa grajek i przygl¹daj¹ 
siê dwaj kawalerowie siedz¹cy na ³aweczce, pojawia siê w malowidle w sali balowej Palazzo 
Lancellotti w Rzymie (fresk i al secco; fragment fryzu obiegaj¹cego salê), datowanym przez 
P. Cavazzini na 1625 (1998, s. 134, 137); ukazuje ono z lewej festyn na ³¹ce na tle pa³acowych 
budowli, z prawej – pejza¿ z ³agodnymi wzgórzami nad wod¹. Inny jest sposób operowania 
œwiat³em: w malowidle w Palazzo Lancellotti postaci, choæ tañcz¹ na podobnym jak w ZKW/4708 
zacienionym skrawku ³¹ki, podkreœlaj¹cym doln¹ krawêdŸ obrazu, s¹ jasno oœwietlone s³oñ-
cem; w naszym obrazie ich ocienione sylwetki s¹ bardziej monochromatyczne i ostro kontra-
stuj¹ z jasnym t³em (taki sam zabieg zastosowa³ artysta w Statku na mieliŸnie w prywatnej ko-
lekcji w Rzymie, ok. 1623-1627; Cavazzini 1998, s. 134, il. 154).

Zdaniem P. Cavazzini obraz powsta³ wczeœniej ni¿ malowid³o Lancellotti – ok. 1618-1620. 
Za takim datowaniem przemawia – wed³ug w³oskiej uczonej – sposób kszta³towania przestrze-
ni, charakterystyczny dla wczeœniejszej fazy twórczoœci Tassiego: pejza¿ jest syntetyczny 
i uproszczony, praktycznie pozbawiony trzeciego planu. Fakt, i¿ w malowidle zosta³ wykorzy-
stany – najpewniej za pomoc¹ rysunku – wczeœniej u¿yty motyw, jest typowy dla praktyki 
Tassiego i jego warsztatu (por. Cavazzini 1998, s. 183).

Przedstawiona w ZKW/4708 scena to festyn z okazji œwiêta pocz¹tku wiosny, tzw. Calendi-
maggio, które obchodzone by³o w wielu rejonach Italii w ostatnich dniach kwietnia i 1 maja; 
ustawiano wówczas s³up ozdobiony kwiatami lub ró¿nymi darami natury – tzw. Palo di Maggio 
(jak w naszym obrazie) lub te¿ „drzewo obfitoœci” o wysokim g³adkim pniu – tzw. Albero della 
Cuccagna (jak w malowidle w Palazzo Lancellotti lub obrazie Tassiego w prywatnej kolekcji 
we Florencji, ukazuj¹cym obchody Calendimaggio w Rzymie na Piazza Campidoglio; zob. 
Pugliatti 1977, s. 151). Cavazzini zwraca uwagê, ¿e przedstawienie tañcz¹cych postaci to temat 
wyj¹tkowy w twórczoœci Tassiego (1998, s. 129, przyp. 48) i w ogóle rzadki w malarstwie rzym-
skim tego czasu. ZKW/4708 jest jedynym – prócz malowid³a w Palazzo Lancellotti – dzie³em 
Tassiego ukazuj¹cym scenê z tañcem.

Teniers M³odszy

Historia: w³asnoœæ Karoliny Lanckoroñskiej w Rzymie; 
jej legat, 2002 przekazany przez Fund. Lanckoroñskich 
w Rzymie (nr ks. darów ZMK-7587).

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

David TENIERS M³odszy
David Teniers M³. (Antwerpia 1610-1690 Bruksela), malarz flamandzki; uczeñ swego ojca, Davida St.; 1632 mistrz 
gildii œw. £ukasza w Antwerpii; 1647 kustosz galerii gubernatora hiszpañskich Niderlandów, arcyksiêcia Leopol-
da Wilhelma w Brukseli, 1651 malarz nadworny. Malowa³ sceny rodzajowe, religijne, mitologiczne. Kierowa³ 
du¿ym warsztatem.

 306 Wiejski doktor 
nr inw. ZKW/3919
deska dêbowa, 25x19 cm
sygnowany u do³u po prawej: D. TENIERS FEC
u góry po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 701
na odwrocie pieczêæ lakowa Kazimierza Rzewuskiego z monogramem CCR pod koron¹

Czerwonawobr¹zowa tonacja i szkicowy, nerwowy sposób prowadzenia pêdzla charaktery-
styczne s¹ dla dzie³ artysty z lat 70. XVII w.; dendrochronologiczne badanie deski potwierdza 
takie datowanie (T. Wa¿ny, 15.12.1994; najwczeœniejsza mo¿liwa data powstania obrazu 1669; 
deska dêbowa, drewno ze œrodkowej czêœci Niemiec).



 

Zdaniem J. Vervaeta (opinia ustna 1994) obraz, który w osiemnastowiecznych inwentarzach 
(� ni¿ej: ród³a) okreœlany by³ jako przedstawienie sprzedawcy wódki („Vendeur d’eau de vie”), 
w istocie przedstawia wêdrownego doktora. Szklane naczynie, które trzyma w uniesionej rêce 
mê¿czyzna, to kolba wype³niona uryn¹ – symbol wiedzy medycznej; charakterystycznym ele-
mentem kostiumu medyka w tego rodzaju przedstawieniach jest futrzana czapka (znak mate-
rialnego statusu), lekarzowi towarzyszy czêsto stara kobieta z koszykiem (ikonografia tematu 
szczegó³owo omówiona w: Moonen, Vervaet 1973). W XVII w. temat lekarza „urologa” nabra³ 
wymowy satyryczno-negatywnej, tak jak to ma miejsce w naszym obrazie.

W¹tpliwoœci co do takiej interpretacji sceny przedstawionej w ZKW/3919 podnios³a J. Mack-
-Andrick (Karlsruhe 2005-2006, s. 308); jej zdaniem obraz przedstawia jednak raczej parê 
sprzedawców wódki lub likieru, o czym œwiadczy upozowanie postaci i ich gestykulacja, cha-
rakterystyczna dla innych przedstawieñ tego typu. Teniers malowa³ podobne, ma³oformatowe 
obrazy ukazuj¹ce przedstawicieli ró¿nych zawodów – w tym domokr¹¿nych sprzedawców 
rozmaitych rodzajów towarów, tak¿e znachorów oferuj¹cych pseudomedyczne specyfiki – po-
cz¹wszy od lat 40. XVII w., a¿ do koñca swej kariery.

Obraz uznawany by³ w XVIII w. za pendant drugiego o tych samych wymiarach i prowe-
niencji, który rzeczywiœcie przedstawia sprzedawcê wódki, jest jednak dzie³em warsztatowym 
(� nr kat. 307). Obrazy kupione do kolekcji Stanis³awa Augusta jako para, we wszystkich sta-
nis³awowskich Ÿród³ach odnotowywane by³y jako pendants i tak te¿ by³y eksponowane.

Powtórzenia:
 306/1 miedzioryt z akwafort¹, Pierre-Étienne Moitte, z inskrypcj¹: Le Marchand de Ratafiat, D. Teniers pinx, P.E. 

Moitte sculp. (Karlsruhe 2005-2006, s. 308).

Teniers M³odszy

ZKW/3919



 

pracownia Davida TENIERSA M³odszego

 307 Sprzedawca wódki
nr inw. ZKW/3918
deska dêbowa, 25,7x19,6 cm (pierwotne wymiary ~25,7x~16 cm)
u góry po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 700
na odwrocie pieczêæ lakowa Kazimierza Rzewuskiego z monogramem CCR pod koron¹

Jeden z dwu obrazów pochodz¹cych z galerii Stanis³awa Augusta, uznawanych za pendants 
i za autorskie prace Teniersa, które jednak nie by³y pierwotnie par¹ i s¹ dzie³em dwu ró¿nych 
r¹k. Autorem Wiejskiego doktora (� nr kat. 306) by³ niew¹tpliwie Teniers, zaœ Sprzedawcê 
wódki, zdaniem M. Klinge (list z 27.04.1998, opinia na podstawie fotografii), nale¿y uznaæ za 
dzie³o naœladowcy. Œwiadczy o tym zarówno sposób prowadzenia pêdzla, mniej p³ynny i szki-
cowy ni¿ w obrazach Teniersa, jak i schematycznie malowana partia pejza¿u, brak p³ynnego 
budowania g³êbi, nieco sztuczna relacja pomiêdzy pejza¿em i postaci¹. Z kolei dukt pêdzla 
w partii nieba, biegle malowana twarz i rêce postaci czy szklane naczynia na tacy pozwalaj¹, 
jak s¹dzimy, szukaæ autora obrazu w krêgu mistrza – byæ mo¿e w jego warsztacie.

Wzd³u¿ bocznych krawêdzi ZKW/3918 doklejono dwie listwy o szerokoœci ~1,8 cm ka¿da, 
powiêkszaj¹c tym samym jego wymiary do wymiarów Wiejskiego doktora, niew¹tpliwie po to, 
by w celach komercyjnych uczyniæ z obrazów parê. Na listwach domalowane zosta³y braku-
j¹ce fragmenty pejza¿u. Czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta le¿y czêœciowo na desce 
oryginalnej, czêœciowo na listwie wtórnej, 
a zatem powiêkszenie nast¹pi³o przed za-
kupem obrazów do królewskiej kolekcji. 
Anomalia struktury drewna nie pozwala na 
precyzyjne datowanie deski (dendrochrono-
logia T. Wa¿ny, 15.12.1994).

Na aukcji Christie’s w Nowym Jorku 
pojawi³a siê (04.1990, poz. 239) wersja tej 
samej kompozycji z okreœleniem „kr¹g Davi-
da Teniersa M³odszego”, niemal identyczna 
we wszystkich szczegó³ach (drobne ró¿nice 
w tle: jedno zamiast dwu drzew po prawej, 
bardziej sumarycznie potraktowany dom 
z lewej, wiêkszy kadr u góry ponad g³ow¹ 
mê¿czyzny), niew¹tpliwie jednak innej, 
nieco gorszej rêki. Wymiary deski, na której 
namalowany zosta³ obraz w Christie’s 
– 26x17,5 cm – s¹ takie same, jak pierwotne 
wymiary podobrazia w ZKW/3918. Zapew-
ne istnia³ nieznany dziœ wspólny pierwowzór 
obu obrazów, pêdzla Teniersa.

pracownia Teniersa M³odszego

Historia: � nr kat. 307

ród³a: � nr kat. 307

Literatura: Palais Lanckoroñski 1903, s. 11; Mañkowski 
1932, nr 701, s. 54, 110, 157; Warszawa 1995, nr I. 24; 

Juszczak, Ma³achowicz 1995, nr 23; Juszczak, 
Ma³achowicz 1998, nr 20, s. 64-68; Dijon 2004, 
nr 48 (D. Juszczak); Karlsruhe 2005-2006, nr 101 
(J. Mack-Andrick, jako Znachor).
 D.J.

ZKW/3918



 

Anna Dorothea THERBUSCH
Anna Dorothea Therbusch (Berlin 1721-1782 Berlin), malarka niemiecka; uczennica swojego ojca, Georga Li-
siewskiego, i Antoine’a Pesne’a w Pary¿u; w pocz. lat 60. pracowa³a dla dworów w Stuttgarcie i w Mannheim, 
od 1765 czynna w Pary¿u, 1767 cz³onek Académie Royale, 1769 po powrocie do Berlina portrecistka na dworze 
Fryderyka II. Malowa³a portrety, obrazy mitologiczne, alegoryczne i religijne.

 308 Apoteoza ksiêcia Ferdynanda Hohenzollerna
nr inw. ZKW/3965
p³ótno, 73x60 cm
sygnowany u do³u po prawej (na postumencie sfinksa): A D Thörbusch. née de Liszewska/ 
peintre du Roi. Berlin. A. 1779

Ferdynand (1730-1813) z dynastii Hohenzollernów, syn króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I, m³odszy brat 
Fryderyka II, genera³ major wojsk pruskich.

Tronuj¹cy ksi¹¿ê w antykizuj¹cym stroju, z Orderem Or³a Czarnego, w otoczeniu postaci ko-
biecych, które personifikuj¹ zalety dobrych rz¹dów i powinnoœci w³adcy, m.in. Obfitoœæ, Wia-
rê, M¹droœæ; na pierwszym planie staro¿ytnoœci egipskie – figura sfinksa i kanopa; po lewej 
postument z p³askorzeŸb¹ na jednej ze œcian i g³owami baranów na naro¿ach.

ZKW/3965 jest byæ mo¿e to¿samy z zaginionym obrazem nale¿¹cym dawniej do zarz¹du 
Preussische Könighauses (nr inw. GK I 9312, wymiary nieznane; Berckenhagen 1987, nr 46). 
E. Berckhenhagen zamieszcza zachowan¹ fotografiê tego obrazu, która jest zgodna w szcze-
gó³ach z ZKW/3965. Mo¿liwe równie¿, ¿e zaginiony obraz by³ du¿ego formatu, a ZKW/3965 
jest jego modello.

Therbusch

Historia (dot. nr. kat. 307, 306): przed 1783 galeria 
Stanis³awa Augusta (nr 700, 701); 1788 notowane 
w pa³acu w £azienkach, w przedpokoju drugim na piêtrze; 
1795 notowane w Gabinecie do Ubierania w pa³acu; 
1796 spakowane, ukryte w Kaplicy Wielkiej ZK, a potem 
w £azienkach w szopie na ³odzie; 1797/98 ponownie 
w pa³acu w £azienkach, w gabinecie przy Sali Salomona; 
1798 w³asnoœæ ksiêcia Józefa Poniatowskiego;  
1813 w³asnoœæ Marii Teresy Tyszkiewiczowej, pozostawa³y 
w pa³acu w £azienkach; 7 paŸdziernika 1815 kupione 
przez Kazimierza Rzewuskiego; zapewne 1815/1816 
wywiezione przez niego do Wiednia; 1820 w³asnoœæ jego 
córki, Ludwiki, zamê¿nej z Antonim Lanckoroñskim; 
w³asnoœæ ich syna, Kazimierza; w³asnoœæ jego syna, Karola, 
1896-1901 umieszczone w pa³acu przy Jacquingasse 18 
w Wiedniu, Sala Holenderska; 1933 w³asnoœæ dzieci 
Karola: Antoniego, Adelajdy i Karoliny Lanckoroñskich; 
prawdopodobnie wraz z innymi obrazami z kolekcji 
Lanckoroñskich 1943 wywiezione przez Niemców; 
1947 odzyskane przez Antoniego Lanckoroñskiego, 
zdeponowane w zamku Hohenems k. Vaduz 
w Vorarlbergu; 1950 zdeponowane 
w banku w Szwajcarii; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej 
(nr ks. darów ZMK-5952, 5951), od 1998 eksponowane 
w Galerii Lanckoroñskich.

ród³a (dot. nr. kat. 307, 306): *Kat. gal. S.A. 1783, 
nr 700, 701 („Teniers”  „Beveurs d’ Eau de vie”); *Kat. gal. 
S.A. 1784, s. 99 (w dziale „Bambochades”); *Inw. £azienek 
1788, s. 29 („Górne piêtro, przedpokój drugi: Szynkarze 
czyli markietani Oryginalna przez Teniers 700... Do tej¿e 
reprezentacji przez tego¿ 701”); *Kat. gal. S.A. 1793, 
nr 700, 701; *Brulion kat. gal. S.A. przed 1795, nr 700, 
701; *Kat. gal. S.A.1795, nr 700, 701; *Tableaux 1795, 
k. 332 v; *List Bacc. do S.A. 16 stycznia 1796, k. 18v 
(„£azienki en haut... Dans la cabinet de toilette... on a oté 
No 700, 701... à la Place mit 782, 783”); *Inv. des 
13 caisses 1796, k. 54, 54v; *Inw. S.A. 1799, s. 412; 
*Spécification Tableaux £azienki 1808-1815, k. 4; 
*Wypis sprzedanych obrazów 1814-1815; *Notte 
Rzewuski 2 paŸdziernika 1815; *Spécification Rzewuski 
7 paŸdziernika 1815; *Wydanie obrazów z £azienek 
10 paŸdziernika 1815 („700, 701, Przekupnie wudek 
przez Teniersa”); *Lista K³ossowskiego paŸdziernik 1815, 
(„700, 701 Handlarze wudki z Gabinetu przy Sali”).

Literatura (dot. nr. kat. 307): Mañkowski 1932, nr 700 
i s. 54, 110, 157 (jako Teniers); Warszawa 1995, nr I.25 
(D. Juszczak, H. Ma³achowicz, jako Teniers); Juszczak, 
Ma³achowicz 1995, nr 24; Juszczak, Ma³achowicz 1998, 
nr 21, s. 68-70.
 D.J.



 

wed³ug Johanna Alexandra THIELEGO
Johann Alexander Thiele (Erfurt 1685-1752 Drezno), malarz i rytownik niemiecki; od ok. 1715 czynny w DreŸ-
nie, malarz nadworny Augusta II i Augusta III, pracowa³ tak¿e na dworach w Brunszwiku i Kassel. Malowa³ 
pejza¿e i sceny historyczne.

wed³ug Thielego

Historia: 1994 zakup na aukcji Dorotheum w Wiedniu 
(7.06.1994, poz. 108; jako Apoteoza Stanis³awa Augusta).

Literatura: niepublikowany. H.M.

ZKW/3965

 309 Œwiêto Saturna i górników na Plauenscher Grund ko³o Drezna 
  26 wrzeœnia 1719

nr inw. ZKW/1683
p³ótno, 59,8x82,5 cm

Przedstawienie jednego z festynów odbywaj¹cych siê we wrzeœniu 1719, poœwiêconych planetom 
i patronuj¹cym im bogom (S³oñce-Apollo – 10 wrzeœnia; Mars – 12 wrzeœnia; Jowisz – 15 wrzeœnia; 
Ksiê¿yc-Diana – 18 wrzeœnia; Merkury – 20 wrzeœnia; Wenus – 23 wrzeœnia; Saturna – 26 wrze-
œnia), zorganizowanych z okazji œlubu ksiêcia Fryderyka Augusta II (póŸniejszego króla polskiego, 
Augusta III) i arcyksiê¿niczki austriackiej Marii Józefy. Festyn 26 wrzeœnia po³¹czony by³ z parad¹ 
cechów górników, którym patronowa³ Saturn. Œwiêto Saturna mia³o równie¿ wymowê symbo-
liczn¹, s³u¿¹c¹ propagandzie rz¹dów Augusta II – z³oty wiek panowania Saturna jest paralel¹ 
z rz¹dami Wettina (por. Weber 1985, s. 75-81). Iluminacja po lewej stronie na wzgórzu z³o¿ona 
ze znaków Saturna, Jowisza, Ksiê¿yca, S³oñca, Wenus, Marsa, Merkurego i napisu CONSTELLA-
TIO FELIX.

Powtórzenie obrazu Thielego, znajduj¹cego siê niegdyœ w zamku Moritzburg ko³o Drezna, 
wyciêtego z ram i skradzionego w 1945. Pierwotne wymiary p³ótna notowanego w inwentarzach 
Moritzburga od 1722 wynosi³y 107x154 cm (list H.-J. Göpferta ze Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden, 24.04.1989). Zbyt du¿a ró¿nica miêdzy wymiarami orygina³u z Moritzburga a wymia-
rami p³ótna z kolekcji ZK by³a podstaw¹ odrzucenia wysuwanych w koñcu lat 80. XX w. suge-
stii, jakoby nasz obraz mia³ byæ fragmentem p³ótna skradzionego z Moritzburga. Wed³ug ory-
gina³u Thielego Carl Heinrich Fehling wykona³ rysunek, znajduj¹cy siê obecnie w zbiorach 
Kupferstich-Kabinett Staatliche Kunstsammlungen w DreŸnie (nr inw. C 6770, pióro, pêdzel, 
tusz, o³ówek, 55,2x87,4 cm; Sonderhausen/Arnstadt 2003, s. 187, il. 11). Rysunek ukazuje 



 

scenê w szerszym kadrze, z dalszej perspektywy, dziêki czemu architektura i figury ludzkie s¹ 
w du¿o mniejszej skali w stosunku do pejza¿u. Natomiast kompozycja ZKW/1683 ujêta jest 
w bli¿szym planie, identycznie jak na miedziorycie Andrei Zucchiego wykonanym wed³ug ry-
sunku Fehlinga (59x83 cm; Sonderhausen/Arnstadt 2003, s. 187, il. 12). Wiele szczegó³ów 
w rycinie Zucchiego jest identycznych z analogicznymi fragmentami ZKW/1683 – forma pawi-
lonów, iluminacja na wzgórzu po lewej, sztafa¿ na pierwszym planie, fragment wzgórza kuli-
sowo zamykaj¹cego pierwszy plan z prawej strony, kszta³t wzgórza po lewej na horyzoncie. 
Zbie¿noœci te oraz podobieñstwo wymiarów ZKW/1683 i ryciny dowodz¹, ¿e obraz jest powtó-
rzeniem miedziorytu Zucchiego.

Zakupiony z atrybucj¹ Johannowi Samuelowi Mockowi i okreœlony jako Festyn nocny 
z fajerwerkami na urodziny Augusta III.

wed³ug Thielego

Historia: 1976 zakup MNW dla ZK od Andrzeja 
Ciechanowieckiego z Londynu, przechowywany w MNW 
(nr inw. 7284 Tc/76); 1981 depozyt MNW w ZK; 1984 
w³asnoœæ ZK, od 1987 eksponowany w Pokoju 
Wstêpowym.

Literatura: Lorentz 1986, s. 156 (jako Jan Chrystian Mock, 
Festyn nocny z fajerwerkami na urodziny Augusta III); 
Sonderhausen/Arnstadt 2003, s. 186, s. 128, il. 7.

 H.M.

ZKW/1683



 

wed³ug Gerarda THOMASA
Gerard Thomas (Antwerpia 1663-1720 Antwerpia), malarz flamandzki; dzia³a³ w Antwerpii, 1688/89 mistrz gildii 
œw. £ukasza, póŸniej jej dziekan. Malowa³ sceny rodzajowe, jego specjalnoœci¹ by³y widoki wnêtrz pracowni 
artystów i alchemików.

 310 W pracowni rzeŸbiarza
nr inw. ZKW/1174
p³ótno, 51,5x59,5 cm
na odwrocie wtórna sygnatura: B. v. d Bosch

Jest to nieco zmniejszona kopia obrazu Gerarda Thomasa, przechowywanego w Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten w Antwerpii (nr inw. 783, p³., 66x84 cm), którego pendant 
w tych¿e zbiorach, ukazuj¹cy pracowniê malarza, sygnowany jest G. Thomas fe (zob. Morel-
-Deckers 1988, s. 110-113; Warszawa 1997-1998, nr 35, 36).

Umieszczona na odwrocie ZKW/1174 sygnatura jest najprawdopodobniej wtórna; obraz 
zbyt wyraŸnie odbiega poziomem wykonania od prac Balthasara van den Bossche, ucznia 
Thomasa (który tak¿e specjalizowa³ siê w obrazach przedstawiaj¹cych pracownie malarzy 
i rzeŸbiarzy), by uznaæ go za kopiê jego pêdzla.

Ikonografiê przedstawieñ pracowni malarzy i rzeŸbiarzy malowanych w pocz. XVIII w. 
w Antwerpii zanalizowa³a Z. Zaremba Filipczak (1987, s. 177-190); jej zdaniem w³aœciwym 
tematem tych obrazów jest proces nauczania artystycznego rzemios³a – jego podstaw¹ by³o 
kopiowanie s³ynnych obrazów i rzeŸb. Nauki takie bardzo czêsto pobiera dziecko: w obrazie 
Thomasa i omawianym tu jego powtórzeniu ukazany jest ch³opiec, który wykonuje na pod-
stawie ma³ego bozzetto kopiê rzeŸby przedstawiaj¹cej jedz¹cego winne grono Bachusa, 
najpewniej d³uta Artusa Quellinusa St. (zob. Morel-Deckers 1988, s. 112). Drugi ch³opiec ogl¹-
da ukazany w centrum kompozycji globus nieba – symbol harmonii natury; harmoniê bêd¹c¹ 
wytworem umys³u i umiejêtnoœci cz³owieka symbolizuj¹ wype³niaj¹ce pracowniê rzeŸby. 

wed³ug Thomasa

ZKW/1174



 

S¹ to kopie s³ynnych rzeŸb antycznych – np. Gladiator Borghese, Flora Farnese, Pseudo Seneka, 
oraz nowo¿ytnych – np. Herkules z Anteuszem Giambologni. Klient odwiedzaj¹cy pracowniê 
nosi strój polskiego szlachcica.

ZKW/1174 jest najpewniej kopi¹ wspó³czesn¹ orygina³owi, malowan¹ schematycznie i pre-
zentuj¹c¹ ni¿szy poziom wykonania.

Historia: 1983 na aukcji Christie’s w Londynie 
(27.05.1983, poz. 171); 1984 zakup od Andrzeja 
Ciechanowieckiego z Londynu.

Literatura: Morel-Deckers 1988, s. 112; Warszawa 1997-
-1998, s. 136 (Y. Morel-Deckers).
 D.J.

wed³ug Flaminia TORRIEGO
Flaminio Torri (Bolonia 1620-1661 Modena), w³oski malarz i rytownik; uczeñ Guida Reniego, dzia³a³ w Bolonii 
i Modenie. Malowa³ obrazy religijne i historyczne, wykonywa³ kopie obrazów znanych mistrzów.

 311 Sybilla
nr inw. ZKW/3002
p³ótno, 79x66,5 cm

Zielony zawój z czerwonym klejnotem, ciemnoz³ocista suknia, udrapowana na ramionach 
tkanina b³êkitna.

Kopia obrazu przechowywanego w Galle-
ria Pallavicini w Rzymie (p³., 83x67,6 cm; Zeri 
1959, nr 492), zbli¿ona w wymiarach i iden-
tyczna niemal we wszystkich szczegó³ach 
kompozycji, wzbogaconej jedynie o ksi¹¿kê 
w tle. Obraz w Galleria Pallavicini jest jednym 
z zaledwie piêtnastu uznanych w literaturze 
za pewne dzie³ Torriego; figuruje w spisie 
obrazów bêd¹cych w³asnoœci¹ kardyna³a 
Lazzara Pallavicini, sporz¹dzonym w 1679, 
do³¹czonym do jego testamentu: „174... Una 
Sibilla che scrive mezza figura al naturale... 
di Flaminio Torri” (cyt. za: Zeri 1959, s. 296). 
R. Roli (1977, s. 295, tabl. 85) datuje obraz 
na lata po 1650. Sybilla Torriego jest w oczy-
wisty sposób inspirowana podobnymi kom-
pozycjami Guercina: jej poza jest niemal 
identyczna jak w Sybilli perskiej z 1647 w Pi-
nacoteca Capitolina w Rzymie, zaœ strój taki 
sam jak Sybilli samijskiej z 1651 w kolekcji 
prywatnej (Mahon 1991, nr 111, 136).

Obraz w Galleria Pallavicini jest moc-
no zniszczony, trudno zatem rozstrzygn¹æ, 
czy nieco twardy, rzeŸbiarski modelunek 
ZKW/3002 jest bliski orygina³owi; porówna-
nie z innymi obrazami Torriego ka¿e jednak 
uznaæ nasz obraz za kopiê – byæ mo¿e dzie-
³o pracowni.

wed³ug Torriego

ZKW/3002



 

Historia: w³asnoœæ Rz¹du RP na UchodŸstwie w Londynie, 
przechowywany w jego siedzibie przy Eaton Place; 1992 
dar Rz¹du RP na UchodŸstwie w Londynie (nr ks. darów 
ZMK-4873).

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

Sophie Ernestine de TOTT
Sophie Ernestine de Tott (Konstantynopol 1758-1848 Wersal), malarka francuska pochodzenia wêgierskiego; 
czynna w œrodowisku porewolucyjnej emigracji francuskiej: od 1789 w Szwajcarii, w koñcu lat 90. XVIII w. 
w Hamburgu, nastêpnie w Londynie, gdzie w latach 1801-1804 wystawia³a w Royal Academy; po 1814 
we Francji. Malowa³a portrety, po powrocie do Francji – równie¿ sceny religijne.

 312 Portret Ludwiki Lanckoroñskiej
nr inw. ZKW/3927
p³ótno, 105,2x84,5 cm
sygnowany u do³u po lewej: Sophie de Tott

Ludwika z Rzewuskich Lanckoroñska (1776-1839), córka Kazimierza Rzewuskiego h. Krzywda, 1794 ¿ona An-
toniego Józefa Lanckoroñskiego.

Bia³a suknia, czerwony szal; napis na postumencie: FIDEI/ SACRVM. 

de Tott

ZKW/3927



 

naœladowca François de TROY
François de Troy (Tuluza 1645-1730 Pary¿), malarz francuski czynny w Pary¿u, portrecista krêgów dworskich 
i mieszczañskich; 1692 profesor Académie Royale, 1708 jej dyrektor.

 313 Portret Marii Anny Krystyny Bawarskiej
nr inw. ZKW/900
p³ótno, 73x60 cm

Maria Anna Krystyna (1660-1690) z dynastii Wittelsbachów, córka elektora bawarskiego Ferdynanda, 1680 ¿ona 
Ludwika, delfina Francji, syna Ludwika XIV.

Bia³a suknia, ciemnob³êkitny p³aszcz.
Nieco zmieniona w szczegó³ach kopia wi-

zerunku delfinowej Francji, przechowywanego 
w Wersalu (nr inw. MV 4298, p³., 68x58 cm) 
okreœlonego przez C. Constans jako dzie³o 
warsztatu François de Troy (Constans 1995, 
t. 2, nr 4920). ZKW/900 przedstawia modelkê 
w identycznym ujêciu, ubran¹ w tak¹ sam¹ 
at³asow¹ bia³¹ sukniê z koronk¹ przy dekolcie 
(bez ozdoby w formie pasów klejnotów) i tak 
samo uk³adaj¹cy siê, podbity gronostajowym 
futrem ciemnob³êkitny p³aszcz, który jednak 
inaczej ni¿ to ma miejsce w wersalskim ob-
razie, nie jest pokryty haftem w burboñskie 
lilie. W naszym obrazie twarz portretowanej 
wydaje siê byæ nieco starsza.

Obraz jest jednym z nielicznych zachowanych prac Sophie de Tott, która do czasu publi-
kacji F. Tótha (2004) pozostawa³a malark¹ niemal ca³kowicie nieznan¹. W lakonicznych 
wzmiankach w leksykonach (Thieme, Becker, t. 33; Benezit, t. 13) wymieniany jest oprócz 
obrazu z kolekcji Lanckoroñskich tylko portret Ludwika Józefa de Bourbon, ksiêcia Condé, 
z 1802 (Chantilly, musée Condé, nr inw. PE 398, p³., 145x107 cm). 

Ubiór i fryzurê portretowanej mo¿na datowaæ na ok. 1800. F. Tóth wi¹¿e powstanie por-
tretu z okresem, kiedy malarka prowadzi³a studio w Hamburgu w koñcu lat 90. XVIII w.

Obraz reprodukowany na pocztówkach prezentuj¹cych wnêtrza i dzie³a sztuki z pa³acu przy 
Jacquingasse w Wiedniu, wydawanych od 1902 (Arch. ZK, AL R XIX/18,69), okreœlony jako 
dzie³o szko³y wiedeñskiej, co œwiadczy, ¿e nie wiedziano wówczas o istnieniu sygnatury.

naœladowca de Troy

Historia: w³asnoœæ Ludwiki z Rzewuskich zamê¿nej 

z Antonim Lanckoroñskim; 1839 w³asnoœæ ich syna, 

Kazimierza; w³asnoœæ jego syna Karola, 1896 wystawiony 

na Wiener-Congress-Ausstellung w Wiedniu; miêdzy 1896 

a 1901 umieszczony w  pa³acu przy Jacquingasse 18 

w Wiedniu, hall; 1933 w³asnoœæ dzieci Karola: Antoniego, 

Adelajdy i Karoliny Lanckoroñskich; miêdzy 

20 paŸdziernika a 7 listopada 1939 przejêty przez gestapo, 

pozostawa³ w pa³acu przy Jacquingasse; w maju 1943 

wywieziony przez Niemców, zdeponowany 

w Steyersbergu; 1947 odzyskany przez Antoniego 
Lanckoroñskiego, zdeponowany w zamku Hohenems 
k. Vaduz w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany w banku 
w Szwajcarii; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej 
(nr ks. darów ZMK-5928).

ród³a: *Lista A.L. 1939, nr 112; *Lista HTO 1942, nr 322.

Literatura: Warszawa 1995, nr I. 26 (D. Juszczak, 
H. Ma³achowicz); Juszczak, Ma³achowicz 1995, nr 25; 
Tóth 2004, s. 63-64.
 H.M.

ZKW/900



 

ZKW/900, uwa¿any dot¹d za portret Marii Kazimiery, nie ma zwi¹zku z ¿adnym ze znanych 
ikonograficznych typów wizerunku królowej, choæ modelka przypomina j¹ nieco z rysów twa-
rzy. Umieszczony na blejtramie (XX w.?) napis tuszem: Maria Mancini œwiadczy o tym, ¿e 
i taka identyfikacja portretowanej by³a brana pod uwagê (portrety Marii Mancini ukazuj¹ po-
dobn¹, czarnow³os¹ kobietê o du¿ych oczach i regularnych rysach twarzy).

van Valckenborch I

Historia: 1983 dar Andrzeja Ciechanowieckiego 
z Londynu (kupiony przez niego na rynku sztuki w Pary¿u; 
nr ks. darów ZMK-2526).

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

Lucas van VALCKENBORCH I
Lucas van Valckenborch I (Leuven 1535 lub po 1535 - 1597 Frankfurt n. Menem), malarz flamandzki; 1566 mistrz 
w Mechelen (Malines), dzia³a³ w Antwerpii, Liège, Akwizgranie, 1579 malarz nadworny arcyksiêcia Macieja 
w Brukseli, a od 1582 w Linzu; od ok. 1590 wraz z bratem Martenem I kierowali warsztatem we Frankfurcie 
n. Menem. Malowa³ g³ównie pejza¿e, tak¿e portrety i sceny targowe.

 314 Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu
nr inw. ZKW/185
deska dêbowa, 24,5x19,5 cm

Uznawany niegdyœ za dzie³o Jana Brueghla St. (umieszczony na blejtramie napis o³ówkiem 
informuje, ¿e tak¹ opiniê wyda³ Leon hr. Piniñski, który datowa³ obraz na rok 1550 – sic!). 
W dokumentacji Tadeusza Wierzejskiego, a nastêpnie MNW, gdzie obraz by³ przechowywany 

ZKW/185



 

do 1981, okreœlany jako dzie³o anonimowego niderlandzkiego malarza z 2. po³. XVI w. Ma 
wszelkie cechy malarstwa Valckenborcha. Nietypowy dla dzie³ tego artysty pionowy format jest 
najprawdopodobniej wynikiem uciêcia sporego fragmentu podobrazia (prawa krawêdŸ deski 
g³adka i niepokryta gruntem); porównanie ZKW/185 z innymi obrazami Valckenborcha o po-
dobnej wysokoœci pozwala przypuszczaæ, ¿e pierwotna szerokoœæ obrazu wynosi³a ~34-36 cm.

Obraz malowany typow¹ dla Valckenborcha i szko³y Mechelen technik¹: listowie drzew 
oddane jest punktowo nak³adanymi na ciemniejsze t³o drobnymi, jasnymi impastami: wiêksze 
plamki w partii liœci du¿ego drzewa i krzewów na pagórku, drobne punkciki listowia drzew 
rosn¹cych wzd³u¿ drogi z prawej strony obrazu. 

Proponujemy datowanie na lata 90. XVI w.; obraz ma cechy póŸnych pejza¿y artysty, po-
wsta³ych we frankfurckim okresie jego dzia³alnoœci. W malowanych w koñcu lat 90. pejza¿ach 
o podobnych, niewielkich rozmiarach, ukazuj¹cych okolice Bad Schwalbach w dolinie Aaru, 
odnajdujemy taki sam, ujêty z podwy¿szonego punktu widzenia, rozleg³y, p³aski teren z pasmem 
³agodnych wzgórz na horyzoncie, otwieraj¹cy siê poza ciemnym pierwszym planem z charak-
terystycznym pagórkiem, nad którym góruje sylwetka drzewa (np. obraz w zbiorach prywatnych 
w Szwecji, blacha miedziana, 22x36 cm, sygn. i dat. 1597; w prywatnej kolekcji w USA, deska, 
40x64 cm, sygn. i dat. 1597; w prywatnej kolekcji w Antwerpii, deska, 11,5x20 cm; Wied 1990, 
nr 93, 91, 70). Istotn¹ analogiê dla ZKW/185 stanowi¹ rozgrywaj¹ce siê w takim samym pej-
za¿u okolic Bad Schwalbach dwie sceny z dworskim towarzystwem odwiedzaj¹cym lecznicze 
Ÿród³a, gdzie pojawia siê taki sam motyw Ÿróde³ka w kamiennej obudowie i bardzo podobny 
stylistycznie sztafa¿ (postaci o charakterystycznych drobnych rysach i rysunku d³oni, malowane 
delikatnymi, miêkkimi poci¹gniêciami pêdzla), umieszczony w bliskim planie obrazu – Cesarz 
Rudolf II u leczniczego Ÿród³a w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, z ok. 1593 (nr inw. 5655, 
deska, 24x40 cm; Wied 1990, nr 69), i Pejza¿ ze Ÿród³em (Bad Schwalbach) w zbiorach brunsz-
wickiego Herzog Anton Ulrich-Museum (nr inw. 54, sygn. i dat. 1596, deska, 26x34 cm; Wied 
1990, nr 86).

Dendrochronologiczne badanie deski wykaza³o, i¿ pochodzi ona z dêbu œciêtego najwczeœ-
niej ok. 1562, z terenu zachodnich Niemiec (T. Wa¿ny, 1995).

pracownia della Vecchii

Historia: kolekcja Leona Piniñskiego we Lwowie (?); 
kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w Warszawie; 1974 jego 
legat dla ZK, przechowywany w MNW (nr ks. darów ZMK-
537); 1981 w ZK, od 1983 eksponowany w Komnacie Wtórej.

Literatura: Juszczak 2001.

 D.J.

pracownia Pietra della VECCHII
Pietro della Vecchia (Wenecja lub Vicenza 1602/03-1678 Wenecja), malarz wenecki; twórca obrazów religijnych, 
a tak¿e postaci wojowników i tzw. teste di carattere.

 315 G³owa Minerwy
nr inw. ZKW/2206
deska œwierkowa, 44,5x30 cm

Stalowosrebrzysty he³m ze z³oceniami i bia³o-ró¿owym pióropuszem, p³aszcz czerwony. T³o 
b³êkitne.

Tego typu przedstawienia, tzw. teste zorzonesche lub bravi – g³owy ¿o³nierzy, bohaterów 
biblijnych i mitologicznych w fantazyjnych kapeluszach i he³mach z piórami – produkowane 
by³y masowo od lat 40. XVII w. w pracowni Pietra della Vecchia (zob. Aikema 1984, s. 87). 
Przedstawiona tu Minerwa (?) nosi he³m o identycznym kszta³cie, z takimi samymi piórami, 



 

jak np. Wojownik w Museé des Beaux-Arts 
w Bordeaux, uznany za autorskie dzie³o del-
la Vecchii (nr inw. 5690, p³., 114x90 cm; 
zob. Aikema 1984, s. 89 i il. 24), i taki sam 
naramiennik zbroi z charakterystycznie od-
danym blikiem œwiat³a; tak¿e typ fizjonomicz-
ny postaci z wydatnym, „trójk¹tnym” nosem 
i szeroko otwartymi, ekspresyjnymi oczami 
jest bardzo charakterystyczny dla maniery 
weneckiego malarza (por. Aikema 1984, 
s. 88, 91). ZKW/2206 jest dobrej klasy dzie-
³em warsztatowym, powsta³ym najpewniej 
w 40.-50. latach XVII w.

van de Velde III

Historia: 1987 legat Marty Majewskiej z Wroc³awia, 
z³o¿ony przez Mariê Nowick¹ i Ma³gorzatê Biernack¹-
-Lubañsk¹ (nr ks. darów ZMK-3940).

Literatura: niepublikowany. D.J.

Jan van de VELDE III
Jan van de Velde III (Haarlem ok. 1619-1662 Amsterdam?), malarz holenderski; czynny w Amsterdamie od 1642. 
Malowa³ martwe natury. 

 316 Martwa natura z roemerem, cytryn¹, tac¹ z chlebem, 
zwitkiem z ziarnami maku i no¿em
nr inw. ZKW/1733
deska topolowa, 64x49,5 cm
sygnowany po prawej na wysokoœci czaszy kielicha (sygnatura wtórna): AVB 

Stó³ nakryty zielonkawobrunatn¹ serwet¹, do po³owy obrana cytryna, roemer z bia³ym winem, 
talerz srebrny, na nim pokruszony chleb, orzechy (lub kasztany), ro¿ek z nasionami maku 
zwiniêty z kartki zapisanego czarno-czerwono papieru, nó¿ z czarno-czerwon¹ r¹czk¹ z ka-
mienia.

Obraz w XIX w. by³ przemalowany – z prawej strony na talerzu domalowano owoce, na 
serwecie poni¿ej talerza umieszczono fa³szyw¹ sygnaturê Jana Davidsz. de Heema (napisy na 
odwrocie – Jan Davidz de Heem/ né a Utrecht en 1600 mort a Anvers en 1674/ J. DHEEM; wzd³u¿ 
osi pionowej de Hem). W 1939 obraz mia³ byæ pokazany w MNW na wystawie „Malarze mar-
twej natury” i na tê okazjê w³aœciciel obrazu, konserwator Bohdan Marconi, usun¹³ przemalo-
wania i odkry³ monogram AVB. Sygnatura ta zosta³a uznana za autentyczn¹, mimo ¿e taki typ 
kompozycji wystêpuje rzadko w oeuvre van Beyerena. Autorstwo van Beyerena na podstawie 
fotografii zakwestionowa³ F. G. Meijer, uznaj¹c obraz za typowy dla twórczoœci Jana van de 
Velde III, i zaproponowa³ datowanie na 2. po³. lat 50. XVII w. (F. G. Meijer, list z 27.09. 2006). 

ZKW/2206



 

Niewielkich rozmiarów obrazy van de Vel-
dego charakteryzuj¹ siê minimalistyczn¹ 
kompozycj¹, jednorodnym i powtarzalnym 
zestawem przedmiotów i podobnym jak 
w ZKW/1733 sposobem malowania tkaniny 
i opracowania t³a. Za bliskie analogie Meijer 
uzna³ Martw¹ naturê z roemerem, cytryn¹ 
i solniczk¹ (49,6x37,3 cm, w³asnoœæ prywatna 
w Waszyngtonie; Vroom 1980, nr 694), Mar-
tw¹ naturê z roemerem, oliwkami i no¿em 
(42x31 cm, sygn. i dat. 164..., w³asnoœæ pry-
watna w Szwecji; Vroom 1980, nr 680) oraz 
Martw¹ naturê z roemerem, orzechami, oliw-
kami i jab³kiem granatu (42x31 cm, sygn. 
i dat. 1658, antykwariat Richarda Greena, 
Londyn, 1996, sprzedany 1998; www.rkd.nl, 
nr 15422). 

Okreœlenie gatunku drewna – T. Wa¿ny 
2004.

naœladowca C. J. Verneta

Historia: niezidentyfikowana kolekcja (na odwrocie 
po lewej bia³y nr: B. 19.); od 1890 w³asnoœæ rodziny 
Marconich; 1939 konserwowany w MNW, gdzie 
pozosta³ po wojnie; 1985 zakup, od 1988 eksponowany 
w Komnacie Trzeciej.

Literatura: Walicki 1939, nr 12 (jako A. van Beyeren); 
Marconi 1982, s. 266-271 (jako A. van Beyeren); 
Ma³achowicz 1993, s. nlb. 15 (jako A. van Beyeren).

 H.M.

naœladowca Claude’a Josepha VERNETA
Claude Joseph Vernet (Awinion 1714-1789 Pary¿), malarz francuski; 1734-1752 czynny w Rzymie, nastêpnie
w Pary¿u, 1753 cz³onek Académie Royale, w latach 1753-1762 pracowa³ dla Ludwika XV (seria widoków portów 
francuskich). Malowa³ krajobrazy; jego specjalnoœci¹ by³y pejza¿e marynistyczne, tak¿e widoki portów. Mia³ 
wielu naœladowców.

 317 Burza morska
nr inw. ZKW/2411
p³ótno, 98x137,5 cm

Obraz zakupiony z atrybucj¹ Vernetowi; choæ jest dzie³em dobrego pêdzla, odbiega jednak 
poziomem wykonania od jego autorskich prac. Nie jest to kopia ¿adnego z obrazów zebranych 
w obszernym catalogue raisonné artysty, autorstwa F. Ingersoll-Smouse (1926), choæ analogie 
kompozycyjne z licznymi Sztormami czy Burzami jego pêdzla (g³ównie tymi z pocz. lat 70., 
malowanymi po powrocie do Francji) s¹ oczywiste; odnajdujemy w nich ten sam motyw 
ska³y z ga³êzi¹ krzewu zamykaj¹c¹ jedn¹ stronê kompozycji, widok zatoki z odleg³¹ wie¿¹, 

ZKW/1733



 

przechylone maszty okrêtu w œrodkowym planie (obraz w Národní galerie w Pradze z 1772 
czy Sztorm w kolekcji prywatnej w Anglii z 1773; Ingersoll-Smouse 1926, t. 2, nr 962, 961).

Obrazu nie mo¿na, jak siê zdaje, zwi¹zaæ bezspornie z nazwiskiem ¿adnego z licznych 
uczniów i naœladowców Verneta; jego twórca mo¿e byæ natomiast to¿samy z autorem ma-
riny w zbiorach prywatnych w Parmie, opublikowanej przez P. i I. Consigli (1990, il. 222), 
jako dzie³o anonimowego naœladowcy Verneta (podobny sposób prowadzenia pêdzla, mo-
delunek).

J. Vernet

Historia: 1988 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie, 
od 1991 eksponowany w Pokoju Zielonym.

Literatura: niepublikowany.
 D.J.

Jules VERNET
Jules Vernet (miejsce ur. nieustalone ok. 1792-1843 Pary¿), francuski malarz portretowych miniatur; malowa³ 
tak¿e niewielkie portrety sztalugowe. W latach 1812-1824 wystawia³ na paryskim Salonie.

 318 Portret dziecka
nr inw. ZKW/2652
p³ótno, 67x58 cm
sygnowany u do³u po lewej: J. Vernet 1832

B³êkitne niebo, bia³a draperia.
Konwencja portretu wskazuje, ¿e mo¿e byæ wizerunkiem poœmiertnym.

ZKW/2411



 

Joseph Marie VIEN
Joseph Marie Vien (Montpellier 1716-1809 Pary¿), malarz francuski; czynny w Pary¿u oraz w latach 1744-1750 
i 1775-1782 w Rzymie, 1759 profesor Académie Royale w Pary¿u, 1775 dyrektor Académie de France w Rzymie, 
1789 pierwszy malarz Ludwika XVI. Malowa³ obrazy historyczne, mitologiczne, religijne. Jeden z najbardziej 
wp³ywowych malarzy francuskiego klasycyzmu.

 319 Cezar przed pomnikiem Aleksandra Wielkiego
nr inw. ZKW/3362
p³ótno, 298,x158,5 cm
sygnowany u do³u po prawej: i. m. vien 1767
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 868

Swetoniusz, ¯ywoty Cezarów, I, 7
Po wyl¹dowaniu w Kadyksie Juliusz Cezar odwiedzi³ œwi¹tyniê Herkulesa, gdzie przed po-

mnikiem Aleksandra Wielkiego uœwiadomi³ sobie, ¿e jako dojrza³y m¹¿ nie osi¹gn¹³ tak wiele, 
jak zmar³y m³odo Aleksander.

Cezar w z³ocistym stroju i czerwonym p³aszczu, starzec po prawej w ciemnooran¿owej 
szacie i b³êkitnym p³aszczu, siedz¹ca kobieta w golêbioszarej szacie i zielonym p³aszczu. 

Jeden z czterech obrazów (� nry kat. 150, 181, 320) zamówionych przez Stanis³awa Au-
gusta ok. 1765 w Pary¿u, za poœrednictwem pani Geoffrin, do projektowanego przez Victora 
Louisa od 1765 Przedpokoju Senatorskiego (Przedpokój Sali Wielkiej) w Zamku Królewskim 
w Warszawie (koncepcja ideowa i historia powstania serii � nr kat. 150). 

Temat wybrany przez Stanis³awa Augusta dla zilustrowania idei Wspó³zawodnictwa; obraz 
mia³ byæ opatrzony umieszczon¹ u do³u na p³ycinie sentencj¹: Alexandrii gloria excitavit Caesa-
rem („S³awa Aleksandra poruszy³a Cezara”). W pocz¹tkowym zamyœle króla – jak siê zdaje – au-
torem obrazu mia³ byæ Carle Vanloo, którego œmieræ 15 lipca 1765 udaremni³a te plany. Król 
pisa³ do pani Geoffrin: „Vanloo umar³, a z nim i mój Cezar” (list z 31 sierpnia 1765, cyt. 
za: Micha³kowa w: Poznañ 1973, s. 42); nie chodzi tu raczej o Przera¿enie Cezara na widok 

Vien

Historia: 1990 legat Heleny Ga³êzowskiej z Warszawy, 
z³o¿ony przez ks. Andrzeja Ga³kê (nr ks. darów 
ZMK-4659).

Literatura: niepublikowany. D.J.

ZKW/2652



 

Vien

ZKW/3362



 

g³owy Pompejusza (namalowane ostatecznie przez Lagrenée) z tej samej serii, gdy¿ ten obraz 
Stanis³aw August czêœciej tytu³owa³ w skrócie „Pompejusz”. Na temat projektowanego Cezara 
przed pomnikiem Aleksandra król prowadzi³ szerok¹ korespondencjê z pani¹ Geoffrin, ta ostat-
nia zasiêga³a rady w Académie des-belles lettres co do historycznych szczegó³ów epizodu 
(zob. J. Micha³kowa w: Poznañ 1973, s. 42).

Nad projektem kompozycji pracowali równie¿ Franciszek Smuglewicz w Rzymie (wykoñ-
czony rysunek tuszem lawowanym w Gab. Ryc. BUW, Zb. Król. T. 175, nr 64; ró¿ny od póŸ-
niejszej kompozycji Viena; Budziñska 1971, s. 152 i n., il. 9) i w Warszawie Jean Pillement. 
Pillement wykona³ trzy ró¿ne projekty rysunkowe tej kompozycji: w dwu pomnik Cezara ma 
formê obelisku (ró¿ne jest ustawienie i pozy postaci; Gab. Ryc. BUW, Zb. Król. T. 174, nr 165 
i nr 166, czarna kredka; tam¿e dwa przygotowawcze szkice do nr. 166: Zb. Król. T. 174, nr 162, 
czarna kredka, i nr 167, o³ówek i czarna kredka), w trzecim – tak¹ jak w ostatecznie zrealizo-
wanym obrazie (� nr kat. 319/2). ZKW/3362 jako jedyny spoœród obrazów paryskiego cyklu 
jest w ca³oœci bardzo œciœle oparty na rysunku Pillementa.

Obraz wystawiony na Salonie 1767, w Livret du Salon de 1767, nr 16, odnotowany jako 
„Caesar débarquant à Cadix trouve dans le temple d’Hercule la statue d’Alexandre, et gémit 
d’˜tre inconnu à l’âge oú ce héros s’étoit déjà couvert la gloire”; podobnie jak pozosta³e z tej 
serii, skrytykowany ostro przez Diderota; g³osy prasy francuskiej by³y bardziej pochlebne 
(Diderot/Seznec, Adhémar 1963, s. 84-87; J. Micha³kowa w: Poznañ 1973, s. 42).

Szkice i powtórzenia: 
 319/1 autorski przygotowawczy szkic olejny, przed 1767, Musée des Beaux-Arts w Arras (karton, 43x24 cm); 

kompozycja bliska ostatecznej realizacji, ró¿nice w elementach kostiumu i t³a (Cezar i mê¿czyzna po 
prawej w szyszaku z piórami, za kolumnad¹ zarysy budowli), nieznaczne ró¿nice w pozach i gestach 
postaci (Gaehtgens, Lugand 1988, nr 205, s. 182);

 319/2 projekt rysunkowy Jeana Pillementa, ok. 1765-1767, Gab. Ryc. BUW (Zb. Król. T. 174, nr 158, wykoñ-
czony rysunek czarn¹ kredk¹, papier, 33x21,8 cm, kompozycja zamkniêta u góry trój³ukiem; Gordon-Smith 
2005, s. 146-147); bli¿szy ostatecznej realizacji ni¿ ww. szkic Viena (taka sama kompozycja, pozy i gesty 
postaci, szczegó³y kostiumów, za kolumnad¹ roœlinnoœæ), najpewniej przes³any Vienowi do Pary¿a. 
W Gab. Ryc. BUW tak¿e dwa, mniej wykoñczone, przygotowawcze szkice Pillementa do tego¿ projektu 
(Zb. Król. T. 174, nr 159, pióro, tusz, papier, 33x21,8 cm, zamkniêty trój³ukiem; Zb. Król. T. 174, nr 168, 
o³ówek, pióro, papier, 33x21,7 cm, zamkniêty pó³koliœcie; Batowski 1936, s. 24, il. 7);

 319/3 zmniejszona kopia gwaszem (barwna), autorstwa Carla Quaglio, 1771-1772, sygn., Gab. Ryc. BUW 
(Zb. Król. T. 174, nr 303, papier, pergamin, 32,9x21 cm; Budziñska 1971, s. 154 i n., i il. 10); poch. 
z galerii Stanis³awa Augusta (Mañkowski 1932, nr B 92), z serii czterech kopii obrazów z Przedpokoju 
Sali Wielkiej – wszystkie wisia³y w Bia³ym Domu w £azienkach (� nr kat. 150/4, 181/3, 320/1);

 319/4 szkic olejny, XVIII w., zaginiony, galeria Stanis³awa Augusta, wisia³ w Belwederze i Myœlewicach (Mañ-
kowski 1932, nr 746: „Caesar visitant le tombeau d`Alexandre”, 36x19 cali, czyli ok. 89,3x47 cm, autor 
niepodany). Jeden z czterech szkiców olejnych o jednakowych wymiarach i tytu³ach wskazuj¹cych 
na zwi¹zek z obrazami z cyklu z Przedpokoju Sali Wielkiej (� nr kat. 150/5, 181/4, 320/2); po 1802 
w Jab³onnie, uchwytne w Ÿród³ach do 1820 (*Notte-Collection de Roi 1820, s. 9). Nie by³y to najpraw-
dopodobniej autorskie szkice do obrazów, lecz wykonane w Warszawie zmniejszone kopie du¿ych 
kompozycji; H. Kowalski na podstawie analizy Ÿróde³ wysun¹³ hipotezê, ¿e mog³y byæ dzie³em Carla 
Davida Hoffmeistra (Kowalski 2001, s. 151);

 319/5 kopia olejna, ok. 1789; do II wojny œwiatowej w pa³acu Raczyñskich przy ul. D³ugiej w Warszawie, 1944 
zniszczona (p³., ~194x~306 cm, zamkniêta prosto u góry); zamówiona wraz z kopiami trzech pozosta³ych 
obrazów z cyklu (� nr kat. 150/6, 181/5, 320/3) przez Kazimierza Raczyñskiego do Sali Balowej pa³acu 
Raczyñskich, przebudowywanego 1787-1789 (Rewski 1929, s. 22-25 i il. 25);

 319/6 kopia olejna autorstwa Zygmunta Pabisiaka, pa³ac Raczyñskich przy ul. D³ugiej w Warszawie (obecnie 
siedziba AGAD), Sala Balowa (p³., 194x306 cm), wykonana na podstawie orygina³u Viena specjalnie 
do pa³acu odbudowywanego w latach 70. XX w. (Kwiatkowska 1980, s. 128), wraz z kopiami pozosta³ych 
obrazów z cyklu (� nr kat. 150/7, 181/6, 320/4).

Vien



 

Historia: 1767 wystawiony na Salonie w Pary¿u; 1768 
przys³any z Francji do Polski, galeria Stanis³awa Augusta 
(nr 868); ok. 1771 w Zamku Ujazdowskim, 1772 notowany 
w Sali Audiencjonalnej; 1775 notowany w Sali Tronowej 
w Zamku Ujazdowskim; 1783 przeniesiony do ZK, 
Przedpokój Sali Wielkiej; po 1798 w³asnoœæ ksiêcia Józefa 
Poniatowskiego; przed 1808 przeniesiony do Pokoju 
Oficerskiego; 4 kwietnia 1809 kupiony od ksiêcia Józefa 
Poniatowskiego przez Fryderyka Augusta, ksiêcia 
warszawskiego?; ok. 1810 notowany u marsza³ka ZK 
Adama Broñca (pomieszczenia na parterze ZK); 1815 
przeszed³ na w³asnoœæ Aleksandra I jako króla polskiego; 
1823 notowany w Malarni; przed 1829 ponownie 
w Przedpokoju Sali Wielkiej; w lipcu 1915 wywieziony 
przez Rosjan, zapewne do Petersburga; w marcu 1922 
rewindykowany na mocy traktatu ryskiego, w³¹czony 
do Zbiorów Pañstwowych RP, ZK (nr inw. 01394); 
1922-1923 pracownia konserwacji w ZK, konserwowany 
przez J. Rutkowskiego; 1923 zawieszony w Sali Rady; 
po 17 wrzeœnia 1939 ewakuowany do MNW (nr MN/Z 
107), gdzie pozostawa³ w czasie wojny; 1945 w³¹czony 
do zbiorów MNW (nr inw. 130912); 1981 depozyt w ZK, 
w sierpniu 1984 zawieszony w zrekonstruowanym 
Przedpokoju Sali Wielkiej; 1993 w³asnoœæ ZK.

ród³a: *List S.A. do Moszyñskiego ok. 1770 („tableaux de 
Paris destinés pour la Salle [du Dais à Ujazdów]”); 
*Specyfikacja Ujazdów styczeñ-marzec 1771, k. 34 („Malarz 
Quaglio Kopiowa³ Trzy Wielkie Malowania Historyczne 
z Pary¿a”); *Specyfikacja Ujazdów paŸdziernik-grudzieñ 
1771, k. 35 („Malarze [Quaglio i Hoffmeister] kopiowali 
malowania historyczne ze Sali”); *Inw. Ujazdowa 1772, k. 49 
(„obrazy wielkie Paryskie – w Sali Audiencyi”); *Inw. 
Ujazdowa 1775, s. 6 („Sala nazwana tronowa... Cztery 
Obrazy wielkie w Boazeryi umyœlnie do tego malowane”); 

*Kat. gal. S.A. 1783, nr 868 („Vien”, „Regret de Cesar”); 
*Kat. gal. S.A. 1784, s. 2, nr 868 (w dziale: „Histoire 
profane”: „Vien, regret de Cesar en... la statue 
d’Alexandre”); *Kat. gal. S.A. 1793, nr 868 (dopisek: „Se 
trouve encore dans l’Attelier de peinture au Château de 
Varsovie 1823“); *Inw. ZK 1793, s. 18; *Brulion kat. gal. S.A. 
przed 1795, nr 868; *Kat. gal. S.A. 1795, nr 868 (dopisek: 
„laissé au Château“); *Inw. ZK 1797, s. 16; *Inw. S.A. 1799, 
s. 464; *Inw. ZK 1808, s. 38 („¯al Cesara wystawiony, 
No 868”, dopisek: „do massy oddane”); *Acta Commisionis-
Schloss 1808, f. 7, 72 (Pokój Oficerski, „No 868... [zosta³ 
oddany] do Massy króla polskiego”); *Tableaux du Château 
6 Avril 1810, k. 34 („868... chez Me Broniec”); *Obrazy 
pozosta³e w ZK 1810, k. 38; *Explication en général-
Succesion du Roi 1810 („4 Tableaux chez le Maréchal 
Broniec... 868”); *Inw. ZK 1829, k. 99 („Cztery obrazy olejno 
malowane historyczne  listewkami z³oconymi, u góry 
owalne”); *Restauracja obrazów 1858 („2 [obrazy] Viena”); 
*Inw. ZK 1875, s. 130, poz. 155; *Prot. rewindykacji 
1921-1924, prot. nr 197 (1 marca 1922); *Spis Brokla 1922, 
poz. 15; *Spis Tretera 1924, k. 16; *Spis Batowskiego 
1939/1940, poz. 107.

Literatura: Opis priedmietam 1886, s. 210, nr 21; 
Tatarkiewicz 1919, s. 69-70; Treter 1923, s. 783, 788; Réau 
1924, s. 30-32; Przewodnik po Zamku 1930, s 28; 
Mañkowski 1932, nr 868 i s. 23, 24; Brokl 1936, s. 55-56; 
Batowski 1936, s. 18-21; Diderot/Seznec, Adhémar 1963, 
s. 11, 19-20, 84-87; Kat. MNW 1967, nr 1381; Poznañ 
1973, nr 60 (J. Micha³kowa, bibliografia); Sandoz 1975, 
s. 111; Gaehtgens, Lugand 1988, s. 28, 89-90, 180, nr 204, 
s. 182; Rottermund 1989, s. 98-99; Kowalski 2001; Dijon 
2004, nr 72 (D. Juszczak).
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 320 WstrzemiêŸliwoœæ Scypiona
nr inw. ZKW/3363
p³ótno, 298,5x157 cm
sygnowany u do³u na krawêdzi tarczy: io.m.vien. 1768
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 869

Liwiusz, XXVI, 50
Scypion Afrykañski Starszy zwraca iberyjskiemu ksiêciu wziêt¹ do niewoli narzeczon¹.

Scypion w z³ocisto-srebrnym stroju i jasnym p³aszczu, dziewczyna w bia³ej sukni i z³ocistym 
p³aszczu, klêcz¹cy ksi¹¿ê w czerwonym p³aszczu, wysypuj¹cy monety ciemnoskóry m³odzieniec 
w b³êkitnym stroju.

Jeden z czterech obrazów (� nr kat. 150, 181, 319) zamówionych przez Stanis³awa Augu-
sta ok. 1765 w Pary¿u, za poœrednictwem pani Geoffrin do projektowanego przez Victora 
Louisa od 1765 Przedpokoju Senatorskiego (Przedpokój Sali Wielkiej) w Zamku Królewskim 
w Warszawie (koncepcja ideowa i historia powstania serii� nr kat. 150). 

Historia oparta na opowiadaniu Polibiusza, powtórzona przez Liwiusza, ma bogat¹ tradycjê 
w malarstwie i grafice (Budziñska 1971, s. 154). Epizod zosta³ wybrany przez Stanis³awa Au-
gusta dla zilustrowania idei Sprawiedliwoœci. Obraz mia³ byæ opatrzony umieszczon¹ u do³u 
na p³ycinie sentencj¹ Suum cuique („Ka¿demu, co mu siê nale¿y”).

Vien



 

Vien

ZKW/3363



 

Zamówiony zosta³ pocz¹tkowo u François Bouchera; z korespondencji Stanis³awa Augusta 
z pani¹ Geoffrin i ze s³ów Diderota (zob. Diderot/Seznec, Adhémar 1963, s. 87; J. Micha³kowa 
w: Poznañ 1973, s. 43) wynika, ¿e Boucher, niechêtny zamówieniu i naginaniu siê do bardzo 
szczegó³owych wymagañ i instrukcji króla, odmówi³ realizacji zamówienia. Wykona³ jednak 
do zamówionej kompozycji 4 rysunki (obecnie w zbiorach Detroit Institute of Arts, Metropoli-
tan Museum of Arts, Musée des Beaux-Arts w Quimper i kolekcji prywatnej; zob. Kowalski 
2002, s. 144-145). Nad kompozycj¹ Scypiona pracowali równolegle, tak jak i nad pozosta³ymi 
obrazami z serii, Jean Pillement w Warszawie (wykoñczony projekt rysunkowy, czarna kredka, 
i szkic do tego¿ projektu piórem, Gab. Ryc. BUW, Zb. Król. T. 174, nr 173; trzy szkice o³ówkiem 
i kredk¹, ró¿ne warianty kompozycji, Zb. Król. T. 174, nr 163, 174, 176; dwa studia postaci, 
kredka, Zb. Król. T. 174, nr 171, 172; wszystkie ró¿ne od póŸniejszej kompozycji Viena; por. 
Batowski 1936, s. 22) i Franciszek Smuglewicz w Rzymie (wykoñczony rysunek tuszem lawo-
wanym, sygn., Gab. Ryc. BUW, Zb. Król. T. 175, nr 61, ró¿ny od kompozycji Viena; Budziñska 
1971, s. 152 i n., il. 5).

Vien wykona³ obraz w 1768 (27 grudnia 1767 pani Geoffrin informowa³a króla, ¿e gotowe 
s¹ trzy obrazy z serii, z wyj¹tkiem obrazu Bouchera; zob. Correspondance/1785, s. 319), jako 
jedyny z serii nie by³ on wiêc pokazany na Salonie 1767, choæ podobnie jak pozosta³e zosta³ 
skrytykowany przez Diderota w Livret du Salon de 1767, redagowanym w 1768 (Diderot/Seznec, 
Adhémar 1963, s. 87; J. Micha³kowa w: Poznañ 1973, s. 43).

Szkice i powtórzenia:
 320/1 kopia gwaszem (barwna), autorstwa Carla Quaglio, 1771-1772, sygn., Gab. Ryc. BUW (Zb. Król. T. 174, 

nr 302, papier, pergamin, 32,9x21 cm; Budziñska 1971, s. 154 i n., il. 6); poch. z galerii Stanis³awa Au-
gusta (Mañkowski 1932, nr B 91), z serii czterech kopii obrazów z Przedpokoju Sali Wielkiej – wszystkie 
wisia³y w Bia³ym Domu (� nr kat. 150/4, 181/3, 319/3);

 320/2 szkic olejny, XVIII w., zaginiony, galeria Stanis³awa Augusta, wisia³ w Belwederze i Myœlewicach (Mañ-
kowski 1932, nr 1019: „La continence de Scipion, esquise”, 36x19 cali, czyli ok. 89,3x47 cm, autor nie- 
podany). Jeden z czterech szkiców olejnych o jednakowych wymiarach i tytu³ach wskazuj¹cych 
na zwi¹zek z obrazami z cyklu z Przedpokoju Sali Wielkiej (� nr kat. 150/5, 181/4, 319/4), po 1802 
w Jab³onnie, uchwytne w Ÿród³ach do 1820 (*Notte-Collection de Roi 1820, s. 9). Nie by³y to najprawdo-
podobniej szkice autorskie, lecz zmniejszone kopie du¿ych kompozycji; H. Kowalski na podstawie analizy 
Ÿróde³ wysun¹³ hipotezê, ¿e mog³y byæ dzie³em Carla Davida Hoffmeistra (Kowalski 2001, s. 150);

 320/3 kopia olejna, ok. 1789; do II wojny w pa³acu Raczyñskich przy ul. D³ugiej w Warszawie, 1944 zniszczo-
na (p³., ~194x~306 cm, zamkniêta prosto u góry); zamówiona wraz z kopiami trzech pozosta³ych ob-
razów z cyklu (� nr kat. 150/6, 181/5, 319/5) przez marsza³ka Kazimierza Raczyñskiego do Sali Balowej 
przebudowywanego 1787-1789 pa³acu Raczyñskich (zob. Rewski 1929, s. 25 i il. 24);

 320/4 kopia olejna, autorstwa Zygmunta Pabisiaka, pa³ac Raczyñskich przy ul. D³ugiej w Warszawie (obecnie 
siedziba AGAD), Sala Balowa (p³., 192x307 cm), wykonana na podstawie orygina³u Viena specjalnie do 
pa³acu odbudowywanego w latach 70. XX w. (Kwiatkowska 1980, s. 128), wraz z kopiami pozosta³ych 
trzech obrazów z cyklu (� nr kat. 150/7, 181/6, 319/6).

Vien

Historia: 1768 przys³any z Francji do Polski, galeria 
Stanis³awa Augusta (nr 869); ok. 1771 w Zamku 
Ujazdowskim, 1772 notowany w Sali Audiencjonalnej; 
1775 notowany w Sali Tronowej w Zamku Ujazdowskim; 
1783 przeniesiony do ZK, Przedpokój Sali Wielkiej; po 
1798 w³asnoœæ ksiêcia Józefa Poniatowskiego; przed 1808 
przeniesiony do Pokoju Oficerskiego; 4 kwietnia 1809 
kupiony od ksiêcia Józefa Poniatowskiego przez Fryderyka 
Augusta, ksiêcia warszawskiego?; ok. 1810 notowany 
u marsza³ka ZK Adama Broñca (pomieszczenia na parterze 
ZK); 1815 przeszed³ na w³asnoœæ Aleksandra I jako króla 
polskiego; 1823 notowany w Malarni; przed 1829 
ponownie w Przedpokoju Sali Wielkiej; w lipcu 1915 

wywieziony do Rosji, zapewne do Petersburga; w marcu 
1922 rewindykowany na mocy traktatu ryskiego, w³¹czony 
do Zbiorów Pañstwowych RP, ZK (nr inw. 01397); 
1922-1923 pracownia konserwacji w ZK, konserwowany 
przez J. Rutkowskiego; 1923 zawieszony w Sali Rady; 
po 17 wrzeœnia 1939 ewakuowany do MNW (nr MN/Z 108), 
gdzie pozostawa³ w czasie wojny; 1945 w³¹czony 
do zbiorów MNW (nr inw. 130298); 1981 depozyt MNW 
w ZK, w sierpniu 1984 zawieszony w zrekonstruowanym 
Przedpokoju Sali Wielkiej; 1993 w³asnoœæ ZK.

ród³a: *List S.A. do Moszyñskiego, ok. 1770 („tableaux 
de Paris destinés pour la Salle [du Dais à Ujazdów]”); 
*Specyfikacja Ujazdów styczeñ-marzec 1771, k. 34 



 

Joseph VIVIEN
Joseph Vivien (Lyon 1657-1734 Bonn), malarz francuski; 1698 przyjêty do Académie Royale w Pary¿u, 1700 
malarz nadworny elektora Maksymiliana II Emanuela, pracowa³ w Monachium, a tak¿e Bonn i Brukseli. Malowa³ 
portrety.

 321 Portret Karola Alberta
nr inw. ZKW/334
p³ótno, 108x90,5 cm

Karol Albert (1697-1745) z dynastii Wittelsbachów, syn elektora bawarskiego Maksymiliana II Emanuela i Teresy 
Kunegundy Sobieskiej, elektor bawarski 1726, koronowany na cesarza rzymsko-niemieckiego 1742 jako Karol VII, 
nie obj¹³ tronu.

Zbroja stalowa, na prawym ramieniu jasnopurpurowy p³aszcz, szarfa na biodrach ciemnob³ê-
kitna; na szyi na ³añcuchu Order Z³otego Runa (nadany 1701).

Jeden z serii szeœciu portretów przedstawiaj¹cych dzieci Maksymiliana II Emanuela, namalo-
wanych przez Viviena miêdzy 19 stycznia 1717 a lipcem 1719. Vivien wykona³ równie¿ repliki, 
przeznaczone do wys³ania bawarskiemu pos³owi w Hadze, Jacobowi Anthonowi Gansinotowi. 
Wœród orygina³ów portretów, nale¿¹cych dziœ do zbiorów Bayerische Verwaltung der Staatliche 
Schlösser, Gärten und Seen, Monachium, Residenz (Schleissheim 1976, t. 2, nr 500, 502-505), 
nie ma portretu Karola Alberta, który, jak podaje H. Börsch-Supan (1963, s. 177, nr 46A i s. 195), 
zosta³ odziedziczony przez ksiêcia Karola Bawarskiego w 1925 i wystawiony przez niego na 
aukcji w wiedeñskim Dorotheum (29-30.04.1929, poz. 3; p³., 108x90 cm). Wymiary podane 
w katalogu tej aukcji s¹ identyczne z obecnymi wymiarami ZKW/334, a zarazem nieco mniejsze 
ni¿ wymiary pozosta³ych portretów z serii i repliki autorskiej zamówionej przez Gansinota, 
obecnie w Bredzie (� nr kat. 321/1), których wysokoœci wynosz¹ 118-120 cm. Zapewne przed 
aukcj¹ w 1929 obraz zosta³ przeniesiony na nowy, mniejszy blejtram, dolna czêœæ p³ótna zosta-
³a zawiniêta (obecnie zachowana oryginalna krajka tylko przy górnej krawêdzi) i z tego powo-
du he³m i rêkojeœæ szpady widoczne s¹ tylko czêœciowo. Replika z Bredy i rycina Franza Xavera 
Josepha Spaetta (� nr kat. 321/2) ukazuj¹ pierwotny wygl¹d dolnej czêœci kompozycji.

Vivien

(„Malarz Quaglio Kopiowa³ Trzy Wielkie Malowanie 
Historyczne z Pary¿a”); *Specyfikacja Ujazdów paŸdziernik-
-grudzieñ 1771, k. 35 („Malarze [Quaglio i Hoffmeister] 
kopiowali malowania historyczne ze Sali”); *Inw. Ujazdowa 
1772, k. 49 („obrazy wielkie Paryskie –  w Sali Audiencyi”); 
*Inw. Ujazdowa 1775, s. 6 („Sala nazwana tronowa... 
Cztery Obrazy wielkie w Boazeryi umyœlnie do tego 
malowane”); *Kat. gal. S.A. 1783, nr 869 („Vien“, 
„Continence de Scipion”); *Kat. gal. S.A. 1784, s. 21, 
nr 869 (w dziale „Histoire profane”); *Kat. gal. S.A. 1793, 
nr 869 (dopisek: „Se trouve encore dans l’Attelier de 
peinture au Château de Varsovie 1823; *Inw. ZK 1793, 
s. 18; *Brulion kat. gal. S.A. przed 1795, nr 869; *Kat. gal. 
S.A. 1795, nr 869 (dopisek: „laissé au Château”); *Inw. ZK 
1797, s. 16; *Inw. S.A. 1799, s. 464; *Inw. ZK 1808, s. 38 
(„WstrzemiêŸliwoœæ Scypiona, No 869”, dopisek: „do massy 
oddane“); *Acta Commisionis-Schloss 1808, f. 7, 72 
(„No 869... [zosta³ oddany] do Massy króla polskiego“); 
*Tableaux du Château 6 Avril 1810, k. 34 („867-870 chez 
Me Broniec”); *Obrazy pozosta³e w ZK 1810, k. 38; 
*Explication en général-Succesion de Roi 1810, k. 2 

(„4 Tableaux chez le Maréchal Broniec... 869”); *Inw. ZK 
1829, k. 99 („Cztery obrazy olejno malowane historyczne 
z listewkami z³oconymi, u góry owalne”); *Restauracja 
obrazów 1858 („2 [obrazy] Viena”); *Inw. ZK 1875, s. 130, 
poz. 155; *Prot. rewindykacji 1921-1924, prot. nr 198 
(1 marca 1922); *Spis Brokla 1922, poz. 18; *Spis Tretera 
1924, k. 16; *Spis Batowskiego 1939/1940, poz. 108.

Literatura: Opis Priedmietam 1886, s. 210, nr 22; 
Tatarkiewicz 1919, s. 69-70; Treter 1923, s. 781, 783, 788; 
Réau 1924, s. 30-32; Przewodnik po Zamku 1930, s. 28; 
Mañkowski 1932, nr 869 i s. 23-24; Brokl 1936, s. 55-56; 
Batowski 1936, s. 18-21; Diderot/Seznec, Adhémar 1963, 
s. 11, 87; Kat. MNW 1967, nr 1382; Poznañ 1973 
(J. Micha³kowa; tu pe³na bibliografia), nr 61; Sandoz 1975, 
s. 114; Gaehtgens, Lugand 1988, s. 88, 90, 180, nr 206, 
s. 182; Rottermund 1989, s. 98-99; Kowalski 2001.

 D.J.



 

Powtórzenia:
 321/1 replika autorska namalowana dla Gansinota, obecnie ratusz w Bredzie (p³., 120x90 cm; w spisie prac 

Viviena, zestawionym przez jego córkê w 1735, podane wymiary: 3 stopy 6 calix3 stopy; Börsch-Supan 
1963, nr 46B i s. 195 – nies³usznie okreœlona jako zaginiona; Schleissheim 1976, t. II, nr 501 – nies³usznie 
uto¿samiana z obrazem wystawionym na aukcji w Dorotheum w 1929);

 321/2 miedzioryt Franza Xavera Josepha Spaetta, po 1726, sygn. J. Vivien pinx – F. Jo. Spaett sculp., w kata-
logu aukcji Dorotheum 29-30.04.1929 publikowany jako ilustracja do wystawionego obrazu (Nagler, 
t. 19, 1847, s. 111, nr 3; Le Blanc, t. 3, 1888, s. 570, poz. 2).

Vivien

Historia: 1763-1770 w zamku Nymphenburg; 1925 
w³asnoœæ Karola Bawarskiego; 1929 sprzedany na aukcji 
Dorotheum w Wiedniu (29-30.04.1929, poz. 3); przed 
1980 w³asnoœæ prywatna w Austrii; nabyty przez rz¹d RFN 
za poœrednictwem Andrzeja Ciechanowieckiego; 1980 dar 
rz¹du RFN dla ZK (nr ks. darów ZMK-1686), przecho-

wywany w MNW, Podchor¹¿ówka (nr inw. 8484 Tc/80); 
1981 w ZK, od 1983 eksponowany w Pokoju 
Królewiczowskim I.

Literatura: Börsch-Supan 1963, nr 46A i s. 195; Warszawa 
1980, nr 5; Lorentz 1986, s. 155.
 H.M.

ZKW/334



 

wed³ug Jakoba Ferdinanda VOETA
Jakob Ferdinand Voet (Antwerpia 1639-1689 Pary¿), portrecista flamandzki; dzia³a³ w Antwerpii, od 1663 
w Rzymie, Mediolanie, Florencji, od ok. 1684 w Pary¿u, jako nadworny malarz Ludwika XIV.

 322 Portret François-Michela Le Tellier, markiza de Louvois
nr inw. ZKW/3001
p³ótno, 75,5x60,6 cm (owal)

François-Michel Le Tellier, markiz de Louvois (1641-1691), minister wojny Ludwika XIV.

Czarny strój; przez pierœ b³êkitna wstêga 
Orderu Œwiêtego Ducha.

Kopia portretu François-Michela Le Tel-
lier namalowanego przez Voeta; w 1686 
Johann Hainzelmann wykona³ na podstawie 
obrazu Voeta rycinê, sygnowan¹: Ferdinan-
dus Voet pinxit. J. Hainzelman delineavit et 
sculpsit... 1686 (Hollstein-German, t. 12 A, 
1983, nr 2). Data powstania ryciny Hainzel-
manna wyznacza datowanie jej Voetowskie-
go pierwowzoru na lata przed 1686, a po 
1684, kiedy malarz przyjecha³ do Pary¿a 
(najnowsze ustalenia dotycz¹ce szczegó³ów 
biografii malarza zob. Geddo 2001). Zacho-
wa³o siê kilka malarskich wersji tego wize-
runku; F. Petrucci uzna³ za wersjê autorsk¹ 
jedno z dwu popiersi przechowywanych 
w zbiorach Wersalu (nr inw. MV 3552; p³., 
owal wtórnie zamieniony w prostok¹t, pier-
wotne wym. ~65x53 cm; Petrucci 2005, 
nr 316.a). C. Constans natomiast za autorski 
pierwowzór portretu z Wersalu i innych po-
wtórzeñ uzna³a obraz przechowywany 
w muzeum Saint-Germain w Auxerre (nr inw. 
24.1.15, p³., 72x56 cm; zob. Constans 1995, 
t. 1, s. 465, t. 2, s. 942, 943). 

ZKW/3001 jest bliski w szczegó³ach (cha-
rakterystyka nieco pe³niejszej twarzy modela, uk³ad kaftana pod orderow¹ wstêg¹) wersji 
w Auxerre; s¹dzimy, ¿e jest kopi¹ z koñca XVII w., pêdzla francuskiego malarza.

Dobrej klasy siedemnastowieczne kopie przechowywane s¹ równie¿ m.in. w muzeum 
J. Déchelette w Roanne oraz muzeum Carnavalet w Pary¿u (Petrucci 2005, nr 316.b, 316.c).

wed³ug Voeta

Historia: w³asnoœæ Adama Tarnowskiego, ministra 
Rz¹du RP na UchodŸstwie w Londynie (informacja 
na nalepce na blejtramie); 1991 dar Rz¹du RP
na UchodŸstwie w Londynie (nr ks. darów ZMK-4872).

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

ZKW/3001



 

Johann Salomon WAHL
Johann Salomon Wahl (Chemnitz 1689-1765 Kopenhaga), portrecista niemiecki; czynny w DreŸnie, Hamburgu 
oraz na terenie Holsztyna i Meklenburgii, od 1719 na dworze królów duñskich, 1730 malarz nadworny w Ko-
penhadze.

 323 Portret Krystiana Augusta
nr inw. ZKW/2191
p³ótno, 80,3x66,5 cm
sygnowany na odwrocie: Joh: Salo Wahl./ ad vivum pinxit a Coppenhagen/ Ao. 1731
na odwrocie napis: CHRISTIAN AUGUST./ Dux de Holstein/ Sonderburg

Krystian August (zm. 1754), ksi¹¿ê Schleswig Holstein-Sonderburg, z bocznej linii duñskiego domu królewskiego.

Szmelcowany kirys z naramiennikami, czer-
wony p³aszcz podbity gronostajowym futrem; 
przez pierœ b³êkitna wstêga orderowa, zapew-
ne duñskiego Orderu S³onia.

wed³ug Wernera

Historia: 1987 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie.

Literatura: niepublikowany. H.M.

wed³ug Christopha Josepha WERNERA
Christoph Joseph II (Krzysztof Józef) Werner (Berlin? 1718-1778 Warszawa), malarz pochodzenia niemieckiego, 
uczeñ swego ojca, Christopha Josepha I; nadworny malarz Augusta III, od 1764 w s³u¿bie Stanis³awa Augusta 
w Warszawie, zatrudniony w Malarni Marcella Bacciarellego.

 324 Portret Stanis³awa Augusta w stroju „hiszpañskim” (koronacyjnym)
nr inw. ZKW/78
p³ótno, 90x75 cm

Stanis³aw Antoni Poniatowski h. Cio³ek (1732-1798), król polski 1764-1795 jako Stanis³aw II August.

Strój koronacyjny (zwany tak¿e hiszpañskim): srebrzysty kaftan ze z³otymi galonami, bia³a kry-
za, czerwony p³aszcz podbity gronostajowym futrem, przez pierœ czerwony pendent ze z³ot¹ 

ZKW/2191



 

klamr¹; na ramionach ³añcuch Orderu Or³a 
Bia³ego, gwiazda tego orderu na p³aszczu. 
Kotara w tle br¹zowa, na stole korona na 
jasnoczerwonej tkaninie.

Ciekawy przyk³ad przedbacciarellow-
skiej ikonografii Stanis³awa Augusta; jedyny 
– prócz ca³opostaciowego portretu pêdzla 
Wernera z 1764 (MNW, nr inw. MP 5281, 
depozyt w ZK) – znany nam wizerunek uka-
zuj¹cy monarchê we w³aœciwie oddanej 
wersji stroju koronacyjnego, przez wspó³czes-
nych zwanego te¿ hiszpañskim, czyli z kryz¹ 
pod szyj¹ (zob. Gutkowski 2000). Ten ele-
ment stroju pominiêty zosta³ przez M. Bac-
ciarellego w jego wersji koronacyjnego 
portretu (� nr kat. 35), która – w przeciwieñ-
stwie do nieudanego obrazu Wernera – zo-
sta³a przez monarchê zaaprobowana jako 
oficjalna. Tak¿e pendent widoczny na pier-
si monarchy w ZKW/78, tak jak w ca³opo-
staciowym portrecie Wernera, nie wystêpu-
je u Bacciarellego (w tym miejscu b³êkitna 
wstêga Orderu Or³a Bia³ego).

Ujêcie zwróconej 3/4 w prawo g³owy 
monarchy – charakterystyczny trójk¹tny zarys szczup³ej twarzy o wyraŸnie zaznaczonych ³uko-
watych brwiach i nosie z lekkim garbem – odnajdujemy w zdecydowanej wiêkszoœci wczesnych, 
powsta³ych przed Bacciarellim portretów króla. Autorem pierwowzoru tego ujêcia by³, jak siê 
zdaje, Louis Marteau (por. rycinê M. Deischa wg zaginionego pastelu Marteau, w wersji 
w MNK; Gdañsk 2004, nr I.105); pojawia siê ono tak¿e w portretach pêdzla Wernera: zarówno 
we wspominanym wy¿ej ca³opostaciowym portrecie w stroju koronacyjnym (tam inny zwrot 
tu³owia), jak i w portrecie ukazuj¹cym Stanis³awa Augusta w pó³postaci, w czerwonym fraku, 
w zbiorach Fund. Ciechanowieckich w ZK, niesygnowanym, lecz najprawdopodobniej jego 
pêdzla (nr inw. FC-ZKW/1545; zob. Polonica 1966, nr 156; powtórzenia i zmienione wersje 
w zbiorach polskich i ukraiñskich).

ZKW/78 prezentuje mierny poziom wykonania i jest niew¹tpliwie kopi¹ – najpewniej 
osiemnastowieczn¹ – zaginionego orygina³u z czasów koronacji monarchy, którego autorem 
móg³ byæ naszym zdaniem Werner. W Lwowskim Muz. Hist. znajduje siê wersja tego wizerun-
ku pêdzla Feliksa Orlikowskiego, sygn. i dat. 1820, o wymiarach bardzo zbli¿onych do ZKW/78 
(94x74 cm), bliska mu we wszystkich szczegó³ach, choæ znacznie lepszej klasy (nr inw. ¯-5; 
zob. Kat. Lwiw 1987, s. 36 oraz Muz. Lubomirskich 1909, s. 35); jej pochodzenie z Muzeum 
Lubomirskich, a tak¿e fakt, ¿e ZKW/78 by³ w³asnoœci¹ Lubomirskich w Rozwadowie, pozwa-
laj¹ przypuszczaæ, ¿e domniemany zaginiony orygina³ równie¿ móg³ byæ w posiadaniu tej 
rodziny.

wed³ug Wernera

Historia: w³asnoœæ Lubomirskich w Rozwadowie, 
a nastêpnie w Wiedniu; kupiony przez Andrzeja 
Ciechanowieckiego z Londynu od Jolanty z Lubomirskich 
Pierre z Madery; 1980 jego dar dla ZK (nr ks. darów 
ZMK-1720), przechowywany w Bibliotece Królewskiej 
i MNW (nr inw. 8833 Tc/80); 1981 w ZK, od 1985 
eksponowany w Pokoju Orderowym. 

Literatura: Lorentz 1986, s. 156.

 D.J.

ZKW/78



 

Michael WILLMANN
Michael Lukas Leopold Willmann (Królewiec 1630-1706 Lubi¹¿), malarz niemiecki wykszta³cony w Niderlandach; 
ok. 1653-1655 czynny w Pradze, od 1657 w Królewcu, w s³u¿bie elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma, 
nastêpnie w Berlinie, od 1660 pracowa³ we Wroc³awiu, dla cystersów w Lubi¹¿u i Krzeszowie, a tak¿e dla innych 
opactw cysterskich na terenie Czech i Moraw. Malowa³ sceny religijne, pejza¿e, portrety i freski.

 325 Krajobraz z epizodem z dziejów proroka Elizeusza
nr inw. ZKW/893
p³ótno, 87,2x107,5 cm

2 Krl 2, 23-24
Pod wp³ywem kl¹twy proroka Elizeusza naigrawaj¹cy siê z niego ch³opcy zostali rozszarpa-

ni przez niedŸwiedzie.
Zidentyfikowany jako dzie³o Willmanna przez B. Steinborn (opinia pisemna 1994, maszyn. 

w Oœrodku Sztuki ZK). Pochodzi z cyklu jedenastu pejza¿y ze sztafa¿em biblijnym, o prawie 
jednakowych wymiarach, malowanych do refektarza pa³acu opatów klasztoru Cystersów 
w Lubi¹¿u lub, jak przypuszcza Steinborn, zdobi¹cych drug¹ jadalniê opack¹ w pó³nocnym 
skrzydle pa³acu opatów. Cykl lubi¹ski datowany przez E. Klossa (1934) na 1685-1691, przez 

Willmann

ZKW/893



 

Johann Christian Thomas WINCK (?)
Johann Christian Thomas Winck (Eichstätt 1738-1797 Monachium), malarz i grafik niemiecki; autor fresków 
w bawarskich rezydencjach i koœcio³ach, twórca dekoracji teatralnych w Wiedniu, 1769 malarz nadworny w Mo-
nachium.

 326 Alegoria
nr inw. ZKW/2351
p³ótno, 78x62,8 cm

Mê¿czyzna w turbanie, w ciemnob³êkitnej szacie wierzchniej podbitej gronostajowym futrem, 
z³ocisto¿ó³tym kaftanie, czerwonych pantalonach.

Zapewne szkic do wiêkszej kompozycji. Temat okreœlony w katalogu aukcji Christie’s (Chri-
stie’s, Manson and Woods Ltd., Hill Court, Ross-on-Wye, 13-14.12.1982, poz. 340) jako Allego-
ry of the Polish Victory over the Turks; obraz wystawiony z atrybucj¹ „C. Winck”, a wiêc bez 
sprecyzowania, czy chodzi o Johanna Christiana, czy jego brata i nauczyciela, Johanna Chry-
sostomusa (1725-1795). Okreœlenie tematu jest niew³aœciwe: w tle widoczne jest morze ze 
statkami. Mê¿czyzna stoj¹cy obok pokonanego, nagiego Turka (?) nosi strój, który autorzy 
katalogu uznali najwyraŸniej za ubiór polski; jest to w istocie nieco fantastyczny, orientalizuj¹-
cy kostium à la turque.

S³ownik Benezita wymienia wœród prac Johanna Christiana Wincka obraz zatytu³owany 
Apotheosis of an Often Victorious Warrior (na rynku sztuki w Monachium w 1952; Benezit, 
t. 14); byæ mo¿e ZKW/2351 ma z nim zwi¹zek (jest jego szkicem lub powtórzeniem?). Obraz 
ma cechy stylowe malarstwa Wincka, choæ prezentuje gorsz¹ klasê (por. np. szkic olejny 
Wincka z ok. 1772 w zbiorach Österreichischen Barockmuseums w Dolnym Belwederze 
w Wiedniu; Baum 1980, t. 2, nr 525), dlatego proponujemy postawiæ przy tej atrybucji znak 
zapytania.

C. Müllera (1937) na 1690-1695, przez M. Pierzcha³ê (Salzburg/Wroc³aw 1994) na ok. 1675, 
przez Steinborn (1995) na ok. 1680. Miejsce przechowywania pozosta³ych obrazów z serii 
obecnie nie jest ustalone (zachowane fotografie obrazów z serii w: Steinborn 1995, il. 1-10).

Z serii tej zachowa³y siê w zbiorach publicznych dwa obrazy, oba w Städtische Kunst-
sammlungen w Augsburgu: Krajobraz z Tobiaszem i anio³em (nr inw. L. 809, p³., 89x108 cm; 
Salzburg/Wroc³aw 1994, nr 12) i Krajobraz ze snem Jakuba (nr inw. L. 866, p³., 87x106 cm; 
Salzburg/Wroc³aw 1994, nr 13).

A. Kozie³ (Legnica 2001, nr III.8) zauwa¿y³, ¿e postaæ proroka Elizeusza jest powtórzeniem 
postaci z miedziorytu Mêczeñstwo œw. Szczepana Cherubino Albertiego wg Rossa Fiorentina 
(Le Blanc, t. 1, 1854, s. 9, nr 52). 

Winck (?)

Historia: refektarz pa³acu opatów w Lubi¹¿u; po 1810 
po sekularyzacji klasztorów dolnoœl¹skich przejêty przez 
Kunst- und Antikenkabinett der Königlichen Universität 
we Wroc³awiu (nr inw. 091); miêdzy 1855 a 1880 zbiory 
Ständehaus (nr 661); 1880 Schlesisches Museum der 
bildenden Künste we Wroc³awiu (nr inw. 1238), miêdzy 
1914 a 1926 w³¹czony do ekspozycji; 1942 ewakuowany 
do sk³adnicy w Kamieñcu Z¹bkowickim; 1977 dar Julianny 
Koterby z Warszawy (nr ks. darów ZMK-1266), od 1991 
eksponowany w korytarzu przed Sal¹ Canaletta; od 2005 
w depozycie w MNWr.

ród³a: *Inw. KuAK 1821, nr 091.

Literatura: Kat. Breslau Ständehaus 1863, nr 661; 
Kat. Breslau SM 1886, nr 1238; Kat. Breslau SM 1926, 
nr 1238; Kloss 1934, nr 31, il. 81; Salzburg/Wroc³aw 1994, 
aneks, nr 8; Steinborn 1995, s. 55; Legnica 2001, nr III.8 
(A. Kozie³).

 H.M.



 

Franz Xaver WINTERHALTER
Franz Xaver Winterhalter (Menzenschwand, Badenia-Wirtembergia 1805-1873 Frankfurt n. Menem), niemiecki 
malarz i litograf; dzia³a³ w Monachium, Karlsruhe, Pary¿u, Londynie, Brukseli, Szwajcarii. Portrecista sfer arysto-
kratycznych i osób panuj¹cych, 1834 malarz nadworny Leopolda I, wielkiego ksiêcia Badenii, pracowa³ tak¿e 
dla Ludwika Filipa i Napoleona III.

 327 Portret Elizy Krasiñskiej
nr inw. ZKW/2208
p³ótno, 146x107,3 cm
sygnowany po lewej na balustradzie: Fr. Winterhalter/ Paris 1857

Eliza (El¿bieta) Franciszka Krasiñska (1820-1876), córka W³adys³awa Grzegorza Branickiego h. Korczak, 1843 
¿ona poety Zygmunta Krasiñskiego, 1860 ¿ona Ludwika Krasiñskiego.

Bia³a at³asowa suknia; tkanina na balustradzie po prawej ¿ó³to-czerwona.
Winterhalter portretowa³ Elizê Krasiñsk¹ kilkakrotnie; ZKW/2208 jest ostatnim jej wizerun-

kiem namalowanym przez artystê. Powsta³ w Pary¿u, gdzie Krasiñscy przebywali do po³owy 
lipca 1857 i po d³ugich wakacjach powrócili na zimê 1857/1858. Skomponowany wed³ug 
formu³y czêsto stosowanej przez artystê w portretach kobiecych: naturalnej wielkoœci, ukazu-
je modelkê w pó³postaci, na tle pejza¿u z ciemnym, zasnutym chmurami niebem. Twarz Elizy, 
okolona ciemnymi w³osami uczesanymi à la cesarzowa Eugenia, oœwietlona jest miêkkim, 
rozproszonym œwiat³em, którego refleksy po mistrzowsku podkreœlaj¹ po³yskliwoœæ i œliskoœæ 
at³asu sukni.

Winterhalter

Historia: 1982 na aukcji Christie’s, Hill Court, 
Herefordshire (13-14.12.1982, poz. 340, jako „C. Winck”); 
1988 dar Janiny i Zbigniewa Porczyñskich (nr ks. darów 
ZMK-4115).

Literatura: niepublikowany. D.J.

ZKW/2351



 

Obraz, jak pisze J. Mycielski (1911), by³ w³asnoœci¹ Elizy Krasiñskiej i po œmierci Zygmunta 
nie przeszed³ na w³asnoœæ ich dzieci; jest to¿samy z portretem, który wisia³ w pa³acu w Opino-
górze (*Inw. Krasiñskich-Opinogóra 1859, nr 509, s. 443), b¹dŸ z portretem Elizy, który zdobi³ 
Sypialniê Hrabiego (Zygmunta Krasiñskiego) w pa³acu Krasiñskich przy Krakowskim Przedmie-
œciu w Warszawie (*Inw. Krasiñskich-Pa³ac 1859, nr 1323, s. 514).

Powtórzenia:
 327/1 kopia, k. XIX lub pocz. XX w. (przed 1903), Muz. Zamoyskich w Koz³ówce (p³., 117x120,5 cm, nr inw. 

MPK/MR/199; Ajewski 2004, s. 226); zamówiona przez Konstantego Zamoyskiego do przebudowywane-
go od k. lat 80. pa³acu.

Winterhalter

ZKW/2208



 

wed³ug Franza Xavera WINTERHALTERA

 328 Portret Elizy Krasiñskiej
nr inw. ZKW/1263
p³ótno, ok. 57,5x55 cm (owal w prostok¹cie; bez blejtramu)
na odwrocie napis: Eliza z Branickich/ ¿ona Zygmunta Krasiñskiego/ 1820+1875/ Ofiarowuje 
5 Sierpnia 1913/ Ró¿a z Branickich Stanis³awowa Tarnowska

Eliza (El¿bieta) Franciszka Krasiñska (1820-1876), córka W³adys³awa Grzegorza Branickiego h. Korczak, 1843 
¿ona poety Zygmunta Krasiñskiego, 1860 ¿ona Ludwika Krasiñskiego.

Suknia w odcieniu ciemnego karminu, bia³y 
koronkowy ko³nierz.

Kopia portretu Elizy Krasiñskiej przypi-
sywanego Winterhalterowi, przechowywa-
nego w Muzeum w Czêstochowie (nr inw. 
MCz. IV 21:45, p³., 50,3x40,3 cm, owal), 
pochodz¹cego z pa³acu Krasiñskich (póŸ-
niej Raczyñskich) w Z³otym Potoku. Z. Su-
dolski identyfikuje obraz czêstochowski 
z portretem Elizy z 1855, wymienianym 
w inwentarzu warszawskiego pa³acu Krasiñ-
skich z 1859 (Sudolski 1994, s. 570, poz. 
1338 oraz przyp. 5, s. 512; repr. w: Sudolski 
1983, il. 66). 

ZKW/1263 ma cechy pracy uzdolnione-
go malarza amatora, powsta³ najpewniej 
w pocz. XX w. Ró¿a z Branickich (ur. 1854), 
wymieniona jako ofiarodawczyni na odwro-
cie obrazu, od 1874 zamê¿na ze Stanis³awem Tarnowskim, by³a bratanic¹ Elizy Krasiñskiej. 

Wed³ug informacji poprzedniego w³aœciciela obrazu pochodzi on z pa³acu w Sterdyni; 
w 1913, gdy Ró¿a z Branickich Tarnowska ofiarowywa³a obraz nieznanej nam osobie, Sterdyñ 
pozostawa³a w³asnoœci¹ Krasiñskich, potomków Józefa Wawrzyñca Krasiñskiego (1783-1845), 
przedstawiciela „m³odszej” linii rodu (zob. Zieliñska 1997, s. 128-131).

wed³ug Winterhaltera

Historia: w³asnoœæ Ró¿y z Branickich Tarnowskiej; 
1972 dar Wac³awa Sopy³³o ze Sterdyni, przechowywany 
w Bibliotece Królewskiej (nr ks. darów ZMK-120); 
1981 w ZK.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

Historia: w³asnoœæ Elizy Krasiñskiej, pa³ac Krasiñskich 
przy Krakowskim Przedmieœciu w Warszawie lub pa³ac 
w Opinogórze; 1876 w³asnoœæ Ludwika Krasiñskiego, pa³ac 
w Krasnem; 1895 w³asnoœæ jego córki, Ludwiki Marii 
Adamowej Czartoryskiej; ok. 1928-1930 jej dar dla 
Muzeum Ordynacji Krasiñskich w Warszawie, gmach przy 
ul. Okólnik 9, galeria na 2. piêtrze; po 1941 wywieziony 
przez Niemców?; ok. 1946 rewindykowany (miejsce, sk¹d 
rewindykowany nieustalone), z³o¿ony w Pracowni 
Konserwatorskiej na Wawelu; przed 1971 przeniesiony 
do P.P. PKZ w Krakowie; 1974 dar P.P. PKZ Kraków dla ZK, 

przechowywany w MNW (nr ks. darów ZMK-757); 1987 
w ZK; od 2006 depozyt w Muz. w Opinogórze.

ród³a: *Inw. Muz. Krasiñskich 1930-1939, nr 1322.

Literatura: Mycielski 1911, z. 3, tabl. 9; Chwalewik, t. 2, 
1927, s. 300; Kociatkiewiczówna 1930, s. 24-25; Kat. 
Wilanów 1967, s. 90 (A. Gradowska, jako zaginiony); 
Warszawa 1999-2000, nr 98 (D. Juszczak); Milwaukee 2002, 
nr 60 (D. Juszczak); Ajewski 2004, s. 55, 226, 235, 255.

 D.J.

ZKW/1263



 

wed³ug Willema WISSINGA
Willem Wissing (Amsterdam 1653 lub ok. 1656 - 1687 Stamford), malarz holenderski czynny g³ównie w Londy-
nie, od 1680 w pracowni Petera Lely. Malowa³ portrety angielskiej arystokracji, a tak¿e rodziny królewskiej 
i dworu.

 329 Portret Marii Stuart, ksiê¿nej Orañskiej
nr inw. ZKW/3008
p³ótno, 61x53 cm

Maria (1662-1694) z dynastii Stuartów, 1677 ¿ona Wilhelma III Orañskiego, króla Anglii, Szkocji i Irlandii, od 
1689 królowa – jako Maria II.

Suknia ciemnopurpurowa, z³ociste wykoñczenie górnej czêœci rêkawów, czerwony p³aszcz.
Jest to miernej klasy, zredukowana do popiersia wersja popularnego wizerunku Marii Stu-

art, którego pierwowzór, ukazuj¹cy ówczesn¹ ksiê¿nê orañsk¹ w ujêciu do kolan, na tle pejza-
¿u (ogród), namalowany zosta³ przez Wissinga w 1685 na zamówienie Jakuba II (The Royal 
Collection, Windsor Castle, nr inw. 3066, sygn., p³., 125x101,9 cm), wraz z pendant przedsta-
wiaj¹cym jej ma³¿onka, Wilhelma Orañskiego. Portrety, powsta³e cztery lata przed koronacj¹ 
Wilhelma i Marii, by³y wielokrotnie kopiowane (czêsto z dodaniem póŸniejszych insygniów 
w³adzy monarszej) przez samego Wissinga, jego wspó³pracownika Jana van der Vaarta, a tak¿e 
anonimowych kopistów; wœród tych kopii jest bardzo wiele takich jak ZKW/3008 wersji w po-
piersiu (zob. Millar 1963, nr 323, 324). 

Obraz mocno zniszczony i przemyty, silnie œciemnia³y werniks.

wed³ug Wissinga

Historia: w³asnoœæ w³adz RP na UchodŸstwie, Londyn, 
Eaton Place; 1992 dar rz¹du RP na UchodŸstwie 
w Londynie (nr ks. darów ZMK-5182).

Literatura: niepublikowany.

 D.J.
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Kazimierz WOJNIAKOWSKI
Kazimierz Wojniakowski (Kraków 1772-1812 Warszawa), malarz i rysownik; zwi¹zany z Malarni¹ Marcella Bac-
ciarellego, po 1794 pracowa³ dla Czartoryskich w Pu³awach, 1797 ponownie w Warszawie, wyje¿d¿a³ te¿ 
na Wo³yñ (£uck, Kowel, Ho³oby, Hulcza). Malowa³ portrety, tak¿e obrazy religijne.

 330 Portret Kazimiery Wil¿yny
nr inw. ZKW/1349
p³ótno, 65,5x52 cm (owal w prostok¹cie)
sygnowany u do³u na parapecie: C. W. pinx: 1798
na odwrocie napis: Kazimiera z hr. Potockich/ Joachimowa Wil¿yna/ córka Jerzego Cyriaka 
i Barbary z hr. Brzostowskich

Kazimiera Wil¿yna (ok. 1784-85-1802), córka Jerzego Micha³a Cyriaka Potockiego h. Pilawa, ¿ona Joachima 
Wilgi, wojewodzica czernihowskiego, rotmistrza Kawalerii Narodowej.

Strój do konnej jazdy: ciemnogranatowa suknia, czarny cylinder.
Wojniakowski portretowa³ Wil¿ynê co najmniej trzykrotnie. W zbiorach MNW znajduje siê 

portret ukazuj¹cy modelkê w bardzo zbli¿onym ujêciu, jednak w innym stroju (nr inw. MP 4251, 
sygn. i dat. 1794, p³., 55,6x46 cm; Kat. Wilanów 1967, nr 258). W katalogu wilanowskim 
(s. 231) ponadto wzmianka o owalnym portrecie Wil¿yny, o wymiarach takich samych jak nasz, 
sygnowanym i datowanym tak¿e 1798, w posiadaniu J. G³êbockiej w Krakowie, praprawnucz-
ki portretowanej.

Wojniakowski

ZKW/1349



 

Philips WOUWERMAN
Philips Wouwerman (Haarlem 1619-1668 Haarlem), malarz holenderski czynny w Haarlemie; uczeñ swego ojca, 
Pauwelsa, i Fransa Halsa. Malowa³ krajobrazy z jeŸdŸcami, obozy, sceny polowañ i potyczki.

 331 Siwy koñ i ¿o³nierz 
nr inw. ZKW/3916
deska dêbowa; 35,9x31,9 cm
sygnowany u do³u po prawej: PHILS W
na odwrocie pieczêæ z monogramem Kazimierza Rzewuskiego CCR pod koron¹; napis 
Wouwerman/p.

Wouwerman

Historia: w³asnoœæ rodziny Wilgów, w ich maj¹tku Ho³oby 
na Wo³yniu; w³asnoœæ córki portretowanej, Józefy 
Kajetanowej Podhorodeñskiej; w³asnoœæ jej córki, Kazimiery 
Micha³owej Ronikierowej; w³asnoœæ jej córki Marii Karoliny 
Feliksowej Podlewskiej; 1917 wywieziony do Kijowa; 
w³asnoœæ syna Feliksowej Podlewskiej, Adama; po 
rewolucji ponownie w Ho³obach; 1939 wywieziony 

do Wroc³awia, a nastêpnie do Warszawy; 1984 legat 
Adama Podlewskiego z Warszawy z³o¿ony przez ¿onê, 
Helenê (nr ks. darów ZMK-2701), od 1988 eksponowany 
w Pokoju ¯ó³tym.

Literatura: Aftanazy, t. 5, 1994, s. 123, 124, przyp. 2.

 D.J.

ZKW/3916



 

Dendrochronologiczne badanie deski wyznacza najwczeœniejsz¹ mo¿liw¹ datê powstania ob-
razu – uwzglêdniaj¹c¹ dwuletni okres sezonowania drewna – na 1643 (T. Wa¿ny, 25.01.1995; 
drewno dêbowe z dorzecza Wis³y). B. Schumacher (2006) datuje go na 1647/1648. Wouwer-
man u¿ywa³ dobrej jakoœci desek, sezonowanych co najmniej przez 5 lat; zaproponowane 
przez badaczkê datowanie, oparte na analizie stylistycznej, zgodne jest wiêc z wynikami badañ 
technologicznych. Monogramem PHILS W artysta zacz¹³ sygnowaæ swoje prace po 1646 
i stosowa³ go do koñca swej kariery (wymiennie z monogramem PHL W i PHIL W; Schumacher 
2006, s. 54). 

Takie niewielkie pejza¿e jak ZKW/3916, o ma³o rozbudowanej kompozycji, z sylwetk¹ konia 
stanowi¹c¹ centralny motyw obrazu, Wouwerman malowa³ od ok. 1646 (por. np. Koñ i jeŸdziec 
w Rijksmuseum w Amsterdamie, deska, 43,5x38 cm; Koñ i jeŸdziec w Museum der bildenden 
Künste w Lipsku, dat. 1646, deska, 32,3x36,2 cm; Konie i owce na ³¹ce w kolekcji prywatnej 
w Niemczech, deska, 34x26 cm; zob. Schumacher 2006, nr A 328, A 334, A 354) do 
ok. 1648/49 (np. Wieœniacy i bia³y koñ przed farm¹ w Schilderijenzaal Willem V w Hadze, 
deska, 30,8x 28 cm; Podkuwanie konia w kolekcji prywatnej, deska, 49,5x39,5 cm; Odpoczy-
waj¹ca wiejska rodzina w Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, Mona-
chium, deska, 33x24 cm; zob. Schumacher 2006, nr A 403, A 41, A 373). W obrazach tych, 
w sposób charakterystyczny dla wczeœniejszej fazy twórczoœci artysty, horyzont umieszczony 
jest stosunkowo nisko, a koñ i nieliczne figury sztafa¿u ukazane w bliskim planie, na tle du¿ej 
po³aci nieba zasnutego chmurami. Ustawienie postaci lub zwierz¹t ty³em, tak jak to ma miejsce 
w ZKW/3916, to zabieg czêsto stosowany przez artystê w tym czasie, s³u¿¹cy budowaniu g³êbi 
(nasz wzrok pod¹¿a w g³¹b obrazu za spojrzeniem odwróconej postaci); malowniczy pieñ 
uschniêtego drzewa, wyznaczaj¹cy pionow¹ oœ kompozycji, nale¿y do sta³ego repertuaru mo-
tywów w pejza¿ach Wouwermana z 2. po³. lat 40. XVII w. Inspiracj¹ dla tego typu „pejza¿y 
z koniem” by³y ryciny Pietera van Laera z przedstawieniami tych zwierz¹t (Schumacher 2006, 
s. 62). W koñcu lat 40. konie w obrazach Wouwermana trac¹ zaczerpniête od Bamboccia 
charakterystyczne, przysadziste proporcje i malowane s¹ w coraz bardziej wirtuozerski sposób, 
z wiernym oddaniem anatomicznych detali i maœci, tak jak to ma miejsce w ZKW/3916.

Niemal identycznie upozowana postaæ ukazanego ty³em ¿o³nierza, najpewniej wykonana 
na podstawie tego samego rysunku, pojawia siê w obrazie Podró¿ni i myœliwi przed ober¿¹, 
datowanym przez Schumacher na ok. 1653 (2006, nr A 424), w kolekcji prywatnej (7.06.2004 
na aukcji Christie’s w Londynie, poz. 45; p³., 60,6x68 cm); Wouwerman wielokrotnie wykorzy-
stywa³ w swoich obrazach te same, wykonywane z natury studia rysunkowe postaci, koni, drzew 
i akcesoriów (Schumacher 2006, s. 33, 56). 

Na zdjêciu w promieniach Roentgena widoczne s¹ autorskie zmiany kompozycji: na lewo 
od postaci ¿o³nierza poprzednio namalowany by³ siedz¹cy pies.

Wouwerman

Historia: przed 1784 galeria Stanis³awa Augusta (nr 1815); 
od 1792 notowany w pa³acu w £azienkach, Gabinet do 
Ubierania; 1796 przygotowany do wywiezienia do Grodna, 
spakowany, ukryty w Kaplicy Wielkiej w ZK, a nastêpnie 
w £azienkach w szopie na ³odzie; 1797/1798 ponownie 
w pa³acu w £azienkach, w Gabinecie do Ubierania; po 
1798 w³asnoœæ ksiêcia Józefa Poniatowskiego; 1813 
w³asnoœæ Marii Teresy Tyszkiewiczowej, pozostawa³ 
w pa³acu w £azienkach; 7 paŸdziernika 1815 kupiony 
przez Kazimierza Rzewuskiego, zapewne 1815/1816 
wywieziony przez niego do Wiednia; 1820 w³asnoœæ 
jego córki, Ludwiki, zamê¿nej z Antonim Lanckoroñskim; 
w³asnoœæ ich syna, Kazimierza Lanckoroñskiego; w³asnoœæ 
jego syna, Karola, miêdzy 1896 a 1901 umieszczony 
w pa³acu przy Jacquingasse 18 w Wiedniu, Sala 
Holenderska; 1933 w³asnoœæ dzieci Karola: Antoniego, 

Adelajdy i Karoliny Lanckoroñskich; 1943 
prawdopodobnie wraz z innymi obrazami z kolekcji 
Lanckoroñskich wywieziony przez Niemców; 1947 
odzyskany przez Antoniego Lanckoroñskiego, 
zdeponowany w zamku Hohenems k. Vaduz 
w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany w banku 
w Szwajcarii; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej, 
od 1998 eksponowany w Galerii Lanckoroñskich.

ród³a: *Kat. gal. S.A. 1784, s. 39, nr 1815 („Wowermens”, 
„Un homme tenant un cheval“); Fortia de Piles, Boiseglin 
de Kerdu 1792/1963, s. 685; *Kat. gal. S.A. 1793, 
nr 1815; *Brulion kat. gal. S.A przed 1795, nr 1815; 
*Kat. gal. S.A. 1795, nr 1815; *Tableaux 1795, k. 333; 
*Obrazy 1795, k. 352v; *Inv. des 13 caisses 1796, k. 54v; 
*Inw. S.A. 1799, s. 419; *Spécification £azienki 1808-1815, 
s. 8; *Notte Rzewuski 2 paŸdziernika 1815; *Spécification 





Johann Matthias WUZER
Johann Matthias Wuzer lub Wurzer (daty ¿ycia nieustalone, notowany 1710), austriacki malarz pejza¿y i zwierz¹t.

 332 Pejza¿ z pasterzami i byd³em
nr inw. ZKW/1898
p³ótno, 110,5x133 cm
sygnowany po prawej poni¿ej pnia drzewa: M. Wuzer fec

Wuzer malowa³ italianizuj¹ce pejza¿e ze zwierzêtami. Znanych jest niewiele jego prac; sygno-
wane s¹ nazwiskiem w formie „Wuzer” (np. obraz w wiedeñskiej Akademie der Bildenden 
Künste, czy obraz w MNP – nr inw. Mo 180, p³., 48x61 cm). Mimo, ¿e jego pejza¿e maj¹ cechy 
stylowe charakterystyczne dla malarstwa pocz¹tku XVIII w., artysta bywa czêsto mylony 
z dzia³aj¹cym w 4. æw. XVIII i 1. æw. XIX w. portrecist¹ i malarzem kwiatów Johannem Mat-
thiasem Wurzerem, czynnym od ok. 1795 w Salzburgu (ur. 1760 w Siegdorfie, zm. 1839 
w Salzburgu). W nowym wydaniu s³ownika Benezita (2006, t. 13, s. 1132) faksymile sygnatury 
Wuzera – malarza zwierz¹t (odpowiada ona kszta³tem sygnaturze w ZKW/1898) opublikowano 
b³êdnie jako sygnaturê tego drugiego.

Wuzer

Rzewuski 7 paŸdziernika 1815; *Wydanie obrazów 
z £azienek 10 paŸdziernika 1815 („1815 Cz³owiek 
trzymaj¹cy konia przez Wawermana”); *Lista 
K³ossowskiego paŸdziernik 1815 („1815 Masztalerz trzyma 
konia przez Wouwermena z gabinetu z góry”); *Wypis 
sprzedanych obrazów 1814-1815, k. 225, („8bris 7 JW. 
Rzewuski... 1815”); *Description Tyszkiewicz 1819, k. 77 
(„1815 Homme tenant un cheval”, dopisek: „vendu 1815”).

Literatura: Palais Lanckoroñski 1903, s. 11; Hofstede de 
Groot, t. 2, 1908, nr 231; Mañkowski 1932, nr 1815 i s. 57, 
110, 157; Warszawa 1995, nr I. 27; Juszczak, Ma³achowicz 
1995, nr 26; Klessmann 1995, s. 2252-2253; Juszczak, 
Ma³achowicz 1998, nr 22.

 D.J.

Historia: 1986 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie, 
od 1991 eksponowany w Pokoju Zielonym.

Literatura: niepublikowany.
 D.J.

ZKW/1898





malarz ANGIELSKI, ok. 1640

 333 Portret m³odzieñca z globusem
nr inw. ZKW/1835
p³ótno, 69x58 cm (owal)

Br¹zowoz³ocisty at³asowy kaftan, brunatny p³aszcz przerzucony przez ramiê.
Charakter portretu, silnie inspirowanego stylistyk¹ van Dycka, ka¿e szukaæ jego autora 

w œrodowisku angielskim, a elementy kostiumu i fryzury datowaæ na lata 30.-40. XVII w. Nie 
uda³o siê niestety ustaliæ to¿samoœci modela; nie przynios³a rezultatu kwerenda przeprowadzo-
na w Heinz Archive przy National Portrait Gallery w Londynie. Zdaniem E. Ingham z tego¿ 
archiwum (list z 21.09.2004) globus, z którym ukazany jest mê¿czyzna, nie wi¹¿e siê z jego 
profesj¹ (jest on za m³ody na uczonego czy astronoma), lecz raczej z zainteresowaniami. Byæ 
mo¿e mamy tu do czynienia z podró¿nikiem, zaanga¿owanym w któr¹œ z licznych podejmo-
wanych w tym czasie wypraw kolonizacyjnych (por. np. namalowany przez van Dycka portret 
Thomasa Howarda, jednego z kolonizatorów Madagaskaru, w którym portretowany wskazuje 
na globusie tê w³aœnie wyspê; obraz w zbiorach ksiêcia Norfolk, Arundel Castle, zob. Larsen 
1988, t. 2, nr 761).

Na globusie, na którym spoczywa d³oñ m³odzieñca w naszym portrecie, widniej¹ bardzo 
niewyraŸne, ledwie zamarkowane kontury – mo¿e zarysy l¹dów; jeœli za takie je uznamy, m³o-
dzieniec wskazywa³by na pó³nocno-wschodni¹ czêœæ dzisiejszej Kanady. Jego rysy, zdaniem 
Ingham, przypominaj¹ nieco rysy synów El¿biety Stuart i Fryderyka V, elektora Palatynatu 
i króla czeskiego (zob. portret braci z 1637 pêdzla van Dycka, w Luwrze; Larsen 1988, nr 936). 
Jeden z nich, ksi¹¿ê Rupert (1619-1682), by³ admira³em oraz jednym z za³o¿ycieli i guberna-
torem powsta³ej w 1670 angielskiej kompanii handlowej – Hudson’s Bay Company; od jego 

malarz angielski

ZKW/1835



 

malarz ANGIELSKI, XVII w. (?)

 334 G³owa Chrystusa
nr inw. ZKW/846
deska dêbowa, 50,5x38 cm
u do³u napis: THIS PRESENT FIGVRE OF OVR SAVIOVR, WAS/ SENT [B]Y THE GRAT TVRKE, 
TO POPE INNOCENT/ THE 8TH FOR TO REDEEME HIS BROTHER, THEN/ TAKEN PRISONER

W³osy i zarost ciemne, br¹zowe oczy, szata 
bia³a, nimb wokó³ g³owy ¿ó³ty.

Za prototyp profilowych wizerunków 
Chrystusa uznaje siê dwa drzeworyty Hansa 
Burgkmaira wydane w Augsburgu na pocz. 
XVI w. (Liebmann 1987, s. 221-222). Jeden 
z nich, z ok. 1500, opatrzony jest tekstem 
³aciñskim i niemieckim tzw. listu Pi³ata, 
zwanego równie¿ listem Lentulusa. Treœæ 
napisu nawi¹zuje do legendy powsta³ej 
zapewne w póŸnym œredniowieczu, wed³ug 
której Pi³at z Pontu mia³ zleciæ namalowanie 
wizerunku Chrystusa i wraz z objaœnieniem 
wys³a³ cesarzowi Tyberiuszowi; w innej 
wersji uczyni³ to nastêpca Pi³ata, Publius 
Lentulus, a „odbiorc¹” obrazu by³ senat 
rzymski. Wzorce Burgkmaira by³y powtarza-
ne tak¿e w malarstwie tablicowym, g³ównie 
po³udniowoniemieckim, zw³aszcza w Bawa-
rii, i otaczane kultem „prawdziwych wize-
runków Chrystusa” (verae effigiei, verae 
iconis). Za najwczeœniejszy malarski przyk³ad 
tego ujêcia uznawany jest obraz Michaela 
Ostendorfera, sygn. i dat. 1530, w muzeum 
przy Uniwersytecie w Worone¿u (nr inw. 514, 

imienia obszar le¿¹cy wokó³ Zatoki Hudsona nazwano Ziemi¹ Ruperta. Jednak w 1670 by³ ju¿ 
mê¿czyzn¹ w œrednim wieku, a nasz portret przedstawia m³odzieñca. Odpowiedzi na pytanie 
o to¿samoœæ modela nie przynios³a tak¿e kwerenda przeprowadzona w Maritime Museum 
w Londynie.

Portretowanego próbowano identyfikowaæ z Krzysztofem Arciszewskim, wojskowym, in¿y-
nierem, uczestnikiem holenderskiej ekspedycji kolonizacyjnej w Brazylii (1629), dopatruj¹c siê 
w stroju m³odzieñca elementów polskiego kostiumu (zob. dokumentacja Dzia³u Malarstwa 
w ZK, 1983); w rzeczywistoœci nosi on kaftan o kroju typowym dla niderlandzkiej mody tego 
czasu, z odpiêtym ko³nierzem (por. np. portret braci de Wael pêdzla van Dycka w Pinacoteca 
Capitolina; Larsen 1988, t. 2, nr 347).

malarz angielski

Historia: kupiony na rynku sztuki w Londynie przez 
Andrzeja Ciechanowieckiego; 1983 depozyt 
A. Ciechanowieckiego w ZK; 1984 kupiony przez ZK.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

ZKW/846



 

deska lipowa, 50,8x43,7 cm; Liebmann 1987, il. 1). Kolejne przyk³ady notowane w kolekcjach 
muzealnych to obraz w MNWr (nr inw. VIII-536, deska, 45,5x33,5 cm), okreœlany jako niemiec-
ki, datowany na XVI w., z napisem nawi¹zuj¹cym do „listu Lentulusa”: Dieses Bilt Christi ist 
gestalt wie es Lentu/lius hat abgemalet und gesicket gen Rohm/ dem Senat von Jerusalem aus 
der Stat,/ nim die ... mezo (?) Mal so hat sein ... Laenge (?)/ Uber all, oraz w Herzog Anton 
Ulrich Museum w Brunszwiku (nr inw. 1201, p³., 82x61 cm; Kat. Braunschweig 1989, s. 66-67), 
okreœlony jako dzie³o malarza niemieckiego, datowany 1720-1760, z napisem podobnym do 
wroc³awskiego. ZKW/846 i wymienione analogie, mimo ró¿nej jakoœci malarskiej, posiadaj¹ 
cechy wspólne (charakterystyczny kszta³t oka i fa³dy przy wyciêciu szaty pod szyj¹), wskazu-
j¹ce, ¿e wywodz¹ siê z pierwowzoru Burgkmaira. 

Przyk³adem funkcjonowania tego typu wizerunku w Anglii jest obraz pochodz¹cy ze zbiorów 
zamku w Warwick, wystawiony na aukcji Sotheby’s (Syon House, Brentford, Middlesex, 14-
-16.05.1997, poz. 261; deska, 27x19 cm) i tryptyk na aukcji Christie’s w Londynie (30.07.1982, 
poz. 119; deska, 28x22,2 cm). G. Fisher z Conway Library, Courtauld Institute of Art, któremu 
zawdziêczamy informacjê o wymienionych obrazach, na podstawie analizy inskrypcji datuje 
obraz z Warwick na ok. 1640. Na obu obrazach znajduj¹ siê identyczne napisy: THIS PRESENT 
FIGVRE IS THE SIMILTUDE OF/ OVR LORD IHS OVR SAVIOVR IMPRINTED IN/ EMERALD 
BY THE PREDECESSORS OF/ THE GREAT TURKE AND SENT TO POPE/ INNOCENT VIII FOR 
A TOKEN TO/ REDEEM HIS BROTHER THAT WAS/ TAKEN PRISONER, których krótsz¹ wersj¹ 
jest inskrypcja na ZKW/846. Treœæ napisów, chocia¿ ró¿na od „listu Pi³ata”, podobnie jak on 
sugeruje antyczne pochodzenie przedstawienia. Nawi¹zuje do epizodu z okresu pontyfikatu 
Innocentego VIII (1484-1492): wziêty do niewoli brat su³tana tureckiego Bajazyta II trafi³ do 
joannitów na Rodos, a nastêpnie do ich siedziby we Francji. W 1489 papie¿ – w zamian za 
godnoœæ kardynalsk¹ dla mistrza joannitów – przej¹³ wiêŸnia wraz z sumami, które su³tan ³o¿y³ 
na jego utrzymanie. Bajazyt, wdziêczny papie¿owi, podarowa³ mu domniemany autentyczny 
wizerunek Chrystusa. By³ to zapewne klejnot, o czym równie¿ informuje przytoczony powy¿ej 
napis, dlatego te¿ obrazy odwzorowuj¹ce dar su³tana prezentuj¹ rzadko spotykane w malarstwie 
profilowe ujêcie popiersia.

ZKW/846 zosta³ namalowany na pojedynczej desce dêbowej, której niska jakoœæ i sposób 
przygotowania mog¹ wskazywaæ na pochodzenie obrazu z nieprofesjonalnego warsztatu. Pró-
ba okreœlenia wieku deski nie powiod³a siê z powodu nietypowej struktury drewna (badanie 
dendrochronolgiczne, T. Wa¿ny, 2004). 

Na odwrocie znajdowa³a siê nalepka papierowa (obecnie tylko jej odcisk na desce, s³abo 
czytelny): „Ten ciekawy Obraz, jest prezent Tureckiego Cesarza, Papie¿owi/ Innocentemu 
ósmemu, przez wdziêcz=/noœæ za ocalenie z niewoli brata/ swego przez Papie¿a./ Granowski, 
ojciec Xiê¿nej Maryi/ Lubomirskiej zap³aci³ kiedyœ za ten antyk w Londynie 800 Talarów”. 
Przytoczone nazwiska nie nale¿¹ do powszechnie znanych, co zwiêksza wiarygodnoœæ infor-
macji: Granowski h. Leliwa, starosta tarnogrodzki, by³ ojcem Marii (Marianny), której trzecim 
mê¿em po 1800, a przed 1812 by³ Kazimierz Lubomirski z linii dubieñskiej (zm. 1812; ¯ychliñ-
ski, t. 5, 1883, s. 129). Nalepka pochodzi³a zapewne z pocz. XIX w., a zakup móg³ mieæ miejsce 
w 2. po³. XVIII w.

malarz angielski

Historia: 1973 dar Lecha Giergielewicza z Waplewa 
k. Kwidzyna, przechowywany w Bibliotece Królewskiej 
(nr ks. darów ZMK-127); 1981 w ZK.

Literatura: niepublikowany.

 H.M.



 

malarz ANGIELSKI (?), ok. 1710

 335 Portret m³odego mê¿czyzny w peruce i zbroi
nr inw. ZKW/285
p³ótno, 73,5x65,5 cm (owal)

Jasna peruka z czerwon¹ wst¹¿k¹, szmelco-
wana zbroja, czerwony p³aszcz.

Na podstawie kszta³tu peruki obraz mo¿-
na datowaæ na ok. 1710. Sposób oddania 
fizjonomii modela pozwala, ze znakiem za-
pytania, przypisaæ obraz angielskiemu por-
treciœcie.

malarz angielski (?)

Historia: 1971 dar Barbary i Zbigniewa Legutków 
z Nowego Jorku dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-42); 1981 w ZK.

Literatura: niepublikowany. D.J.

malarz ANTWERPSKI, 1626

 336 Gabinet sztuki królewicza W³adys³awa Zygmunta Wazy
nr inw. ZKW/2123
deska dêbowa, 72,5x104 cm
sygnowany na œrodku (na rycinie): Here. (?) fecit/ Warsau (?) 1626 (prawa czêœæ litery H prze-
ciêta ³ukiem)

Obraz przedstawia przedmioty z kolekcji królewicza W³adys³awa Zygmunta, póŸniejszego kró-
la W³adys³awa IV, zakupione w czasie podró¿y po Europie w latach 1624-1625, której trasa 
wiod³a przez Wiedeñ, kraje niemieckie, Niderlandy, Francjê i W³ochy. 

Data umieszczona na obrazie wskazuje, ¿e powsta³ on rok po powrocie W³adys³awa 
z podró¿y. Mimo dobrze czytelnej sygnatury okolicznoœci powstania obrazu i kwestia jego 
autorstwa nie zosta³y dotychczas wyjaœnione.

Na obrazie widoczne s¹ dwa wizerunki w³aœciciela przedstawionej kolekcji: wyeksponowa-
ny na pierwszym planie po prawej medal z wizerunkiem królewicza i tytulatur¹: WLADI-
SLAVS.SIG:D:G:P.ET.S.PRI:ELE:MOS:S:SEV:CER:D:, zamówiony prawdopodobnie u Alessandra 
Abondia w Wiedniu w 1624 (o medalu m.in. w: Warszawa 2002, nr II 48), oraz portret wi-
doczny za marin¹ powy¿ej. Odmiana medalu przedstawiona na obrazie, z dekoracj¹ z czarnej 

ZKW/285



 

i czerwonej emalii, nie jest obecnie znana; najbli¿sz¹ wersj¹, o podobnym ujêciu popiersia, jest 
medal znany w odmianie srebrnej i z³otej (np. Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, nr inw. 
MK 19793bB; Wien 2002-2003, nr III. 24). 

Wœród przedstawionych obrazów przewa¿aj¹ dzie³a szko³y flamandzkiej, zw³aszcza mala-
rzy z Antwerpii, nabyte zapewne w czasie wizyty królewicza w tym mieœcie, gdzie odwiedzi³ 
pracownie Rubensa i Jana Brueghla St. Centralne miejsce zajmuje obraz Pijany sylen, 
o kompozycji identycznej z obrazem obecnie uznawanym za dzie³o Antona van Dycka, da-
towanym 1618-1619 (Larsen 1988, t. 2, nr 307; obecne miejsce przechowywania nieustalone, 
do II wojny œwiatowej w Kaiser Friedrich Museum w Berlinie, nr inw. 776B, p³., 212x266 cm, 
okreœlany jako wspólne dzie³o Rubensa i van Dycka, zob. Posse 1911, t. 2, s. 336-337). Po-
wy¿ej pejza¿ w typie Jana Brueghla St., na lewo od niego, zidentyfikowany przez 
J. A. Chroœcickiego, jeden z pary obrazów Davida Vinckboonsa Radoœci wieœniaków (para 
obrazów znana przynajmniej w trzech egzemplarzach: w Rijksmuseum, Amsterdam, nr inw. 
A 1352; w kolekcji Paula Kadosy w Budapeszcie; w antykwariacie Salomon Lilian w Amster-
damie, sygn. i dat. 1609, [katalog] 2005, s. 60-63). Po prawej stronie br¹zowa wersja rzeŸby 
Giambologni Porwanie Sabinek (orygina³ marmurowy 1583, kopiowany w ró¿nych materia-
³ach, np. egzemplarz br¹zowy wys. 59 cm, zamówiony przez Rudolfa II; Wien 1988, t. 1, 
nr 53). Rysunki w otwartym szkicowniku po lewej utrzymane w stylistyce manieryzmu rudol-
fiñskiego, z przedstawieniem okreœlonym przez K. Tylickiego jako Alegoria ostatecznego zwy-
ciêstwa sztuki i m¹droœci nad wojn¹ (Ars, Atena, Bellona i Chronos). Tylicki przypisa³ autorstwo 
rysunku Bart³omiejowi Stroblowi (Tylicki 2000, t. 1, s. 48-49; t. 2, s. 82, nr II.3.4), a nastêpnie 
Hansowi Kriegowi (Tylicki 2005, s. 62-63 i nr VI nz-p 1). Na lewo od osi pionowej obrazu 
czêœciowo widoczny miedzioryt Tobiasz z Anio³em, tzw. Ma³y Tobiasz, Hendricka Goudta 

malarz antwerpski

ZKW/2123



 

z 1608 (Hollstein-Dutch, t. 8, 1950, s. 151) wed³ug obrazu Adama Elsheimera. Przedstawiona 
rycina ukazuje postaci w ujêciu do kolan, w oryginale Goudta figury s¹ widoczne w ca³oœci. 

Wiernie odtworzona i czytelna jest inskrypcja na dole ryciny; w miejscu gdzie rytownik 
umieœci³ sygnaturê i napis: Roma 1608, na obrazie widnieje podpis malarza stylizowany na 
sygnaturê Goudta i napis: Warsau (?) 1626. Nie uda³o siê po³¹czyæ sygnatury z nazwiskiem 
konkretnego malarza flamandzkiego. Wydaje siê ma³o prawdopodobne, ¿e ZKW/2123 powsta³ 
w Polsce. Przedstawienia gabinetów sztuki s¹ wi¹zane wy³¹cznie ze œrodowiskiem antwerpskim 
(Zaremba Filipczak 1987, s. 48), a nasz obraz jest stosunkowo wczesnym przyk³adem gatunku, 
wykszta³conego w Antwerpii w 1. dekadzie XVII w. Autor z pewnoœci¹ dobrze zna³ twórczoœæ 
mistrzów antwerpskich z krêgu Franckenów i Jana Brueghla St., chocia¿ du¿a skala przed-
miotów ukazanych w bliskim planie nie jest typowa dla obrazów powstaj¹cych w tym krêgu. 
Mo¿liwe, ¿e zawarta w sygnaturze nazwa Warszawy ma charakter dedykacyjny, a obraz powsta³ 
w Antwerpii i zosta³ wys³any do Polski, podobnie jak obrazy zakupione przez królewicza W³a-
dys³awa u Jana Brueghla St. Z materia³ów Ÿród³owych dotycz¹cych tej transakcji, realizowa-
nej ju¿ przez spadkobierców malarza zmar³ego w 1625, wynika, ¿e w 1626 wys³ano do War-
szawy cztery skrzynie z obrazami (Szmydki 2000, s. 270-271, 276-277).

Zapewne po œmierci W³adys³awa IV obraz sta³ siê w³asnoœci¹ jego ¿ony, Ludwiki Marii. 
Jak zauwa¿yli R. Szmydki i J. A. Chroœcicki, z naszym obrazem mo¿na wi¹zaæ zapis w po-
œmiertnym inwentarzu Ludwiki Marii z wrzeœnia 1667: „un tableau réprésentant divers autres 
tableaux de plusieurs façons” (Szmydki 1993, s. 272; Chroœcicki 1997, s. 48). Chroœcicki uwa-
¿a, ¿e obraz odziedziczy³a siostra zmar³ej królowej, Anna, i wywioz³a go do Francji.

Od lat 40. XX w. kilkakrotnie zmieniano okreœlenie autorstwa obrazu i interpretacjê sygna-
tury. C. C. Cunnigham (1949, nr 9) przypisa³ obraz Janowi Brueghlowi M³. Atrybucjê tê za-
kwestionowa³a S. Speth-Holterhof (1957, s. 213, przyp. 150) i wysunê³a hipotezê o autorstwie 
Etienne’a de la Hyre, któr¹ nastêpnie rozwin¹³ Chroœcicki (1997, s. 50). Trudno jednak oprzeæ 
siê wra¿eniu, ¿e próba rozszyfrowania sygnatury zdominowa³a ocenê cech stylowych obrazu. 
Nie zachowa³ siê ¿aden z obrazów Etienne’a; jedynym œladem jego aktywnoœci malarskiej jest 
inwentarz dzie³ spisany poœmiertnie przez jego wnuka, Philippe’a. Z atrybucj¹ Chroœcickiego 
nie zgodzi³ siê P. Rosenberg, który zwróci³ uwagê na fakt, ¿e La Hyre przebywa³ w Polsce 
w k. XVI w. i brak podstaw do przypuszczeñ, ¿e ponownie przyjecha³ tu ponad æwieræ wieku 
póŸniej (Rosenberg, Thuillier 1988, s. 61). Wiadomo, ¿e ok. 1625 prowadzi³ interesy w Pary-
¿u i nie zajmowa³ siê ju¿ malarstwem. Wed³ug przytoczonej przez Chroœcickiego ustnej opinii 
J. Bia³ostockiego autorem obrazu móg³ byæ malarz z gandawskiej rodziny Heere. Zdaniem 
F. G. Meijera sygnatura nie daje siê zwi¹zaæ z ¿adnym ze znanych obecnie artystów, chocia¿ 
zwi¹zek obrazu ze œrodowiskiem antwerpskim jest niew¹tpliwy (list z 27.09.2006).

malarz antwerpski

Historia: zapewne po 1648 w³asnoœæ Ludwiki Marii; 
po 1667 prawdopodobnie odziedziczony przez jej siostrê, 
Annê Gonzagê, i wywieziony do Francji; dalsza historia 
do XX w. nieustalona; ok. 1940 Mortimer Brandt Gallery 
w Nowym Jorku; przed 1949 kupiony przez  Victora 
D. Sparka z Nowego Jorku; nastêpnie zbiory Daytona Art 
Institute; 9.01.1980 kupiony na aukcji Sotheby’s, Nowy 
Jork, przez Heim Gallery z Londynu, zdeponowany 
w Detroit Institute of Art; 1988 zakup w Londynie 
za poœrednictwem Andrzeja Ciechanowieckiego, 
od 1988 eksponowany w Komnacie G³ównej.

Literatura: Cunningham 1949, nr 9; Speth-Holterhof 1957, 
s. 213, przyp. 150; WaŸbiñski 1977, s. 62; Chroœcicki 1988, 
s. 3-7; Rosenberg, Thuillier 1988, s. 61; Szmydki 1993, 
s. 272; Warszawa 1996, nr XII 19 (H. Ma³achowicz); 
Antwerpen 1997, nr III. 1 (H. Ma³achowicz); Chroœcicki 
1997, s. 47-59; Münster-Osnabrück 1998-1999, nr 402 

(K. Bussmann); Baltimore i in. 2000, nr 3 
(H. Ma³achowicz); Szmydki 2000, s. 270-271, 
aneks 2 na s. 276-277; WaŸbiñski 2001, s.137-145, il. 10; 
Szmydki 2002, s. 49, 58-63; Warszawa 2002, nr II 86 
(H. Ma³achowicz); Poznañ 2005, nr 467 (H. Ma³achowicz); 
Malbork 2007, nr II.14 (H. Ma³achowicz).

 H.M.



 

malarz AUSTRIACKI, ok. 1605

 337 Portret królewicza W³adys³awa Zygmunta
nr inw. ZKW/66
p³ótno, 164,5x125 cm

W³adys³aw Zygmunt Waza (1595-1648), syn Zygmunta III, królewicz polski, od 1632 król polski jako W³adys³aw IV.

Kaftan i pantalony ze srebrzystego at³asu, z wielobarwnym haftem i z³otymi galonami. Kotara 
w tle w kolorze z³ocistego oran¿u, tkanina na stole w kolorze cynobrowej czerwieni.

Zdaniem J. Ruszczycówny (1969) obraz namalowany zosta³ ok. 1605 z okazji pierwszego 
publicznego wyst¹pienia W³adys³awa Zygmunta na œlubie Zygmunta III z Ann¹ Austriaczk¹. 
W tym samym srebrzystym stroju królewicz przedstawiony na Rolce Sztokholmskiej. Blisk¹ ana-
logiê dla ZKW/66 stanowi portret ze zbiorów Bayerische Staatsgemäldesammlungen w Mona-
chium (p³., 165x109 cm, nr inw. 61817), w którym królewicz stoi podobnie upozowany, 
w podobnym stroju, haftowanym jednak w inny deseñ; portret ten powtórzony zosta³ przez 

malarz austriacki

ZKW/66



 

malarz AUSTRIACKI, ok. 1610

 338 Portret Zygmunta III
nr inw. ZKW/1176
p³ótno, 111x84 cm
u do³u po lewej bia³y numer niezidentyfikowanej kolekcji: 291

Zygmunt III (1566-1632) z dynastii Wazów, król polski od 1587.

Czarny strój; ³añcuch Orderu Z³otego Runa (nadany 1601). Kotara w tle z³ocista.
Dzie³o malarza dworskiego, czynnego byæ mo¿e na dworze Habsburgów w Grazu, na co 

wskazuje dobry poziom wykonania. Poza modela, strój i typ twarzy monarchy bliskie s¹ por-
tretowi pêdzla Josepha Heintza St. w zbiorach Bayerische Staatsgemäldesammlungen 
w Monachium, który J. Zimmer datuje na ok. 1605 (nr inw. 7031, sygn., p³., 147x113 cm; 
obraz uciêty, pierwotnie ca³opostaciowy; Zimmer 1971, nr A 34). Takie samo ujêcie twarzy 
odnajdujemy ponadto w ca³opostaciowym portrecie pochodz¹cym z tych samych zbiorów 
(nr inw. 6782), zniszczonym w czasie II wojny œwiatowej, znanym dziœ z fotografii (Ruszczy-
cówna 1969, il. 28). Wed³ug Zimmera jest ma³o prawdopodobne, by Heintz móg³ malowaæ 
Zygmunta III ad vivum; Ÿród³em tego typu ujêcia twarzy monarchy by³a, jego zdaniem, naj-
prawdopodobniej rycina Aegidiusa Sadelera z 1604 (Kat. BN, t. 5, 1995, nr 6451; por. te¿ 
Ruszczycówna 1969, s. 201-208).

ZKW/1176 powsta³ najpewniej nied³ugo po 1605. Elementem nietypowym dla ikonografii 
Zygmunta III z tego czasu jest ko³nierz – we wszystkich wizerunkach z pocz¹tku stulecia mo-
narcha nosi kryzê. Jednak kszta³t tego ko³nierza (podwy¿szony i wywiniêty, a nie p³asko roz³o-
¿ony i szeroki, tak jak w portretach z lat 20.) jest charakterystyczny dla mody z 1. dekady 
stulecia, zatem nie ma powodu, by obraz datowaæ na lata 20., jak to zaproponowa³a J. Rusz-
czycówna (badaczka zastrzeg³a, ¿e obraz nie by³ jej znany z autopsji; ocena twarzy monarchy 
jako starszej ni¿ w portrecie Heintza wynika³a zapewne z pos³ugiwania siê fotografi¹ nie naj-
lepszej jakoœci).

Wolfganga Kiliana w rycinie z 1603 (Witke-Je¿ewski 1925, nr 409; Ruszczycówna 1969, s. 197). 
ZKW/66 prezentuje dobry poziom wykonania; jest najpewniej dzie³em malarza czynnego na 
dworze królewskim, byæ mo¿e austriackiego.

Zgodnie z ikonografi¹ czêsto stosowan¹ w XVII w. w portretach dzieciêcych o charakterze 
oficjalnym królewicz przedstawiony jest jako „m³ody doros³y”: en pied, na tle kotary, przy stole, 
z rêk¹ spoczywaj¹c¹ na rêkojeœci szabli, w ujêciu, jakie znamy z reprezentacyjnych portretów 
mêskich.

malarz austriacki

Historia: byæ mo¿e nale¿a³ do wyprawy œlubnej Anny 
Katarzyny Konstancji Wazówny, 1642 poœlubionej 
Filipowi Wilhelmowi Wittelsbachowi; zdeponowany 
przez Wittelsbachów (Fideikommiss) w Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen w Monachium 
(nr inw. 6818/7289); pozyskany przez rz¹d RFN za 
poœrednictwem Andrzeja Ciechanowieckiego; 1973 dar 
rz¹du RFN, przechowywany w Bibliotece Królewskiej 
(nr ks. darów ZMK-145); 1981 w ZK, od 1988 
eksponowany w Sieni Ciemnej.

Literatura: Ruszczycówna 1969, s. 219; Kraków 1976, 
nr 34 (J. T. Petrus); Lorentz 1986, s. 132-133; Warszawa 
1996, nr XII 5 (D. Juszczak); Antwerpen 1997, nr I 11 
(H. Ma³achowicz); Warszawa 2002, nr II 25 
(H. Ma³achowicz); Warszawa 2004, nr 121 (D. Juszczak).

 D.J.



 

ZKW/1176 nie jest oczywiœcie, jak to sugerowa³ G. Gerola, zredukowan¹ wersj¹ ca³oposta-
ciowego portretu Zygmunta III ze zbiorów Uffizi (nr inw. 2270; Gerola 1935, s. 28, nr 58); 
wprawdzie w obu portretach identyczna jest poza modela i uk³ad r¹k, jednak obraz florencki 
prezentuje gorszy poziom wykonania, a charakterystyka znacznie starszej twarzy monarchy 
oparta jest na ujêciu wywodz¹cym siê z ryciny Lucasa Kiliana, datowanej przez Ruszczycównê 
na 1625 (Ruszczycówna 1969, s. 258; Kat. BN, t. 5, 1995, nr 6442).

malarz austriacki

Historia: kolekcja Izydora Czosnowskiego w Rzymie; 
kupiony przez Andrzeja Ciechanowieckiego w Rzymie 
od rodziny Czosnowskich; 1984 zakup 
od A. Ciechanowieckiego, od 1988 eksponowany 
w Izbie w Wie¿y Grodzkiej.

Literatura: Gerola 1935, nr 59; Ruszczycówna 1969, 
s. 227-228; Warszawa 1996, nr XII 2 (D. Juszczak); 
Antwerpen 1997, nr I 7 (H. Ma³achowicz); Warszawa 
2002, nr II 23 (D. Juszczak).
 D.J.

ZKW/1176



 

malarz AUSTRIACKI, ok. 1625

 339 Portret Zygmunta III
nr inw. ZKW/62
p³ótno, 210x117 cm

Zygmunt III (1566-1632) z dynastii Wazów, król polski od 1587.

Czarny strój. Tkanina na stole w kolorze ciemnego, zgaszonego ró¿u.
Obraz prezentuje dobry poziom wykonania, jest dzie³em dworskiego malarza, najpewniej 

austriackiego. J. Ruszczycówna (1969) datuje go na ok. 1625, zwracaj¹c uwagê na analogiê 
ujêcia twarzy monarchy do powsta³ego w tym czasie owalnego popiersia Zygmunta III,
rytowanego przez Lucasa Kiliana (Kat. BN, t. 5, 1995, nr 6442). Takie datowanie potwierdza 

malarz austriacki
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tak¿e porównanie ZKW/62 z wizerunkiem Zygmunta III w stroju koronacyjnym, pêdzla naœla-
dowcy Pietera Soutmana, powsta³ym po 1624, ze zbiorów Bayerische Staatsgemäldesammlun-
gen w Monachium (nr inw. 984; Antwerpen 1997, nr I 18; Warszawa 1993, nr 14).

Blisk¹ analogiê dla ZKW/62 stanowi portret en pied w Muz. w Wilanowie (nr inw. 1164 Wil; 
Kat. Wilanów 1967, nr 272; Kraków 1976, nr 32), gorszej klasy, najpewniej pêdzla polskiego 
malarza, ukazuj¹cy króla w identycznej pozie i stroju, jednak z Orderem Z³otego Runa; portret 
wilanowski jest byæ mo¿e kopi¹ obrazu z ZK lub te¿ powtarza to samo ujêcie za poœrednictwem 
innego, wspólnego dla obu wizerunków pierwowzoru.

malarz austriacki (?)

Historia: byæ mo¿e nale¿a³ do wyprawy œlubnej Anny 
Katarzyny Wazówny, 1642 poœlubionej Filipowi 
Wilhelmowi Wittelsbachowi; zbiory Wittelsbachów, 
zamek Neuburg, Donau; nastêpnie zamek Schlessheim; 
zdeponowany przez Wittelsbachów (Fideikommis) 
w Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Monachium 
(nr inw. 6778/7030); pozyskany przez rz¹d RFN 
za poœrednictwem Andrzeja Ciechanowieckiego; 
1977 dar rz¹du RFN dla ZK, przechowywany w MNW; 
od 1978 przechowywany w Bibliotece Królewskiej 

(nr ks. darów ZMK-1378); 1981 w ZK, od 1984 
eksponowany w Galerii Owalnej.

Literatura: Herbst 1966, s. 117; Ruszczycówna 1969, 
s. 258; Kraków 1976, s. 49 (J. T. Petrus); Lorentz 1986, 
s. 153; Warszawa 2002, nr II 23, s. 138 (D. Juszczak).

 D.J. 

malarz AUSTRIACKI (?), ok. 1675

 340 Portret Eleonory Marii
nr inw. ZKW/2450
p³ótno, 88x68 cm

Eleonora Maria (1653-1697), córka cesarza rzymsko-niemieckiego Ferdynanda III, 1670 ¿ona Micha³a Korybuta 
Wiœniowieckiego, królowa polska; 1678 ¿ona Karola IV, ksiêcia lotaryñskiego.

Suknia ze srebrzystego at³asu, bia³e koronki. Tkanina na stole czerwona.
Zredukowana do pó³postaci i zmieniona w partii r¹k wersja ca³opostaciowego portretu 

królowej, pochodz¹cego z kolekcji Stanis³awa Kostki Potockiego, obecnie w zbiorach Muz. 
w Wilanowie (nr inw. Wil. 1156, p³., 166x110 cm); portret wilanowski, przypisywany mala-
rzowi francuskiemu, zdaniem K. Gutowskiej-Dudek powsta³ najpewniej w 1670, nied³ugo po 
koronacji m³odej królowej (Gdañsk 2004, nr I. 89). W ZKW/2450 królowa ubrana jest w sukniê 
z takiej samej g³adkiej at³asowej tkaniny, o identycznym kroju i zdobieniach; ma tak samo 
u³o¿one w³osy (z pojedynczym lokiem sp³ywaj¹cym na ramiê), przepasane sznurem pere³, 
który w obrazie wilanowskim jest dodatkowo ozdobiony bocznymi klejnotami. Inne jest u³o¿e-
nie r¹k: w portrecie wilanowskim widaæ praw¹ rêkê królowej spoczywaj¹c¹ na koronie, zaœ 
lewa opuszczona jest wzd³u¿ fa³dów sukni; w ZKW/2450 królowa prezentuje w dwóch palcach 
lewej d³oni gruszkowat¹ per³ê – symbol kobiecego pierwiastka i p³odnoœci. W naszym obrazie 
nieco inna jest ponadto charakterystyka twarzy, mniej urodziwej, potraktowanej bardziej na-
turalistycznie; blisk¹ dla niej analogiê (wykrój oczu, d³ugi nos, charakterystyczny, trójk¹tny 
podbródek) znajdujemy w pó³postaciowym portrecie królowej w zbiorach MNW (nr inw. 
MP 4309, 73x59 cm; Kat. Wilanów 1967, nr 49; Gdañsk 2004, nr I. 89a). 

Obraz jest bardzo silnie przemyty, ca³kowicie pozbawiony pierwotnych laserunków, a w nie-
których partiach (korona) niefachowo przemalowany, dlatego trudno jednoznacznie oceniæ 
jego poziom, choæ niew¹tpliwie jest to dzie³o malarza dworskiego (byæ mo¿e wywodz¹cego 
siê z któregoœ z dworów habsburskich), a nie prowincjonalna kopia. 



 

malarz AUSTRIACKI, 2. æw. XVIII w.

 341 Krajobraz w³oski
nr inw. ZKW/856
p³ótno, 23,7x35,2 cm

Lekki sposób prowadzenia pêdzla, charakter sztafa¿u i nieco umownie oddanej architektury
z motywem baszty i arkadowego mostu przywodz¹ na myœl italianizuj¹ce pejza¿e, zwykle nie-
wielkich rozmiarów, jakie malowali malarze austriaccy czynni w 2. i 3. æw. XVIII w. (por. np. 

niektóre pejza¿e Franza Ignaza Flurera, Ma-
ximiliana Josepha Schinnagla, Johanna 
Hilfgotta i Johanna Christiana Branda; Baum 
1980, nr 94; Preiss 1977-1978, nr 12, 81); 
stosunkowo spokojna, pozbawiona jaœniej-
szych tonów kolorystyka pejza¿u ka¿e dato-
waæ go raczej na 2. æw. stulecia.

Z

Historia: 1983 zakup z r¹k prywatnych w Podkowie 
Leœnej, od 1986 eksponowany w Pokoju Zielonym.

Literatura: niepublikowany. D.J.

Historia: 1989 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie.

Literatura: niepublikowany. D.J.

malarz austriacki

ZKW/2450

ZKW/856



 

malarz AUSTRIACKI, k. XVIII w.

 342 Portret Józefa II (?)
nr inw. ZKW/279
p³ótno, 68,7x54,2 cm

Józef II (1741-1790) z dynastii habsbursko-lotaryñskiej, cesarz rzymsko-niemiecki od 1765, wspó³regent matki, 
cesarzowej Marii Teresy, rz¹dy samodzielne od 1780.

Mundur bia³y z ko³nierzem w odcieniu czer-
wonawego br¹zu; na szyi na czerwonej 
wstêdze klejnot Orderu Z³otego Runa; przez 
pierœ bia³o-czerwona wstêga Orderu Marii 
Teresy, na piersi gwiazda tego orderu; pod 
wstêg¹ widoczny niewielki fragment zielonej 
wstêgi Orderu œw. Stefana, gwiazda tego 
orderu na piersi (dolna). Po prawej stronie 
korona Œwiêtego Cesarstwa Rzymskiego 
Narodu Niemieckiego.

Niska jakoœæ ZKW/279 nie pozwala zwi¹-
zaæ go z ¿adnym ze znanych typów wizerun-
ku Józefa II. W ikonografii cesarza wa¿n¹ 
rolê odegra³y portrety malowane przez Jo-
sepha Hickela (� nr kat. 153). Charaktery-
styczny typ fizjonomiczny stworzony przez 
tego malarza daje siê odczytaæ w licznych 
powtórzeniach jego portretów Józefa II, 
nawet tych niskiej jakoœci (np. obraz na aukcji 
Dorotheum, Wiedeñ, 9.04.2002, poz. 22). 
Twarz w ZKW/279, sprawiaj¹ca wra¿enie 
wychudzonej i starej, w niewielkim stopniu 
przypomina rysy Józefa II, co zapewne jest rezultatem nieudolnoœci malarza. Portrety cesarza 
z ostatniej dekady jego ¿ycia ukazuj¹ twarz pe³n¹ i g³adk¹, z nieznacznymi zmianami spowo-
dowanymi wiekiem, np. portret autorstwa Hickela z 1785 (Halbturn 1989, il. 4) i Johanna 
Baptista Lampiego St. z 1786 (Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste w Wiedniu; 
Trento 2001, il. 96). Mundur przedstawiony na ZKW/279 jest identyczny z tym, w jakim spor-
tretowany zosta³ Józef II na miniaturze z ok. 1780, wystawionej na wspomnianej aukcji Doro-
theum (poz. 16). 

Historia: 1981 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie. Literatura: niepublikowany. H.M.

malarz austriacki

ZKW/279



 

Historia: 1983 zakup w P.P. „Desa”, Kraków, salon nr 10, 
ul. Œw. Jana 16, od 1993 eksponowany w korytarzu przy 
Sali Canaletta.

Literatura: niepublikowany.

 H.M.

malarz czynny w BAWARII (?), ok. 1700

 343 Bitwa na tle pejza¿u z rotund¹ na wzgórzu
nr inw. ZKW/894
p³ótno, 110x152,7 cm

Wed³ug ubiorów obraz mo¿na datowaæ na ok. 1700. B³êkitne i szare uniformy, w których 
przedstawieni s¹ ¿o³nierze na pierwszym planie, przypominaj¹ bawarskie ubiory wojskowe 
z ostatniej dekady XVII w. Z³y stan zachowania obrazu nie pozwala na jednoznaczn¹ ich 
identyfikacjê, jak równie¿ rozpoznanie znaków namalowanych na p³omieniach tr¹bek i na 
olstrach. 

Przedstawienie ³¹czy niderlandzko-niemiecki styl malarstwa batalistycznego z koñca XVII 
i pocz¹tku XVIII w. w typie Jana van Huchtenburga, z italianizuj¹cymi cechami pejza¿u i ar-
chitektury. Zrujnowana antyczna budowla na wzgórzu przy lewej krawêdzi, miasto w tle 
z wielk¹ baszt¹, dzwonnic¹ i kopu³ami nawi¹zuj¹ do konwencjonalnych widoków inspirowanych 
panoram¹ Florencji (por. Chiarini 1989, nr kat. 27). Autorem obrazu móg³ byæ czynny na 
dworze bawarskiego elektora Maksymiliana Emanuela malarz pochodzenia niderlandzkiego 
b¹dŸ niemieckiego, który przyswoi³ sobie elementy w³oskiego malarstwa pejza¿owego, lub te¿ 
W³och pracuj¹cy dla Wittelsbachów.

malarz czynny w Bawarii (?)

ZKW/894



 

szko³a BERGAMO, 1. po³. XVIII w.

 344 Martwa natura z instrumentami muzycznymi
nr inw. ZKW/1500
p³ótno, 84,5x112,5 cm

Wœród martwych natur z instrumentami muzycznymi malowanych przez naœladowców Evaristo 
Baschenisa ze szko³y Bergamo najbli¿sze ZKW/1500 pod wzglêdem kompozycyjnym i kolory-
stycznym s¹ martwe natury autorstwa jego ucznia, Bartolomea Bettery.

Zgromadzone na stole nakrytym kobiercem instrumenty muzyczne, globus, kartki, puz-
derka, pos¹¿ek, kwiaty – to motywy zaczerpniête z kompozycji Baschenisa, skomponowane 
w sposób typowy dla prac Bartolomea Bettery: bez wiêkszego porz¹dku i respektowania 
zasad perspektywy (zob. Rosci 1971, il. 66, 127, 140, 142). Nie jest to kopia ¿adnej ze zna-
nych kompozycji Bettery, których dziesi¹tki, w ca³ych seriach, wychodzi³y z bergamañskich 
warsztatów, lecz dzie³o póŸnego, najpewniej osiemnastowiecznego naœladowcy, prezentu-
j¹ce stosunkowo mierny poziom wykonania, bêd¹ce typowym przyk³adem póŸnej maniera 
bergamasca.

szko³a Bergamo

Historia: 1985 zakup od P. P. „Desa”, salon nr 4, 
Warszawa, ul. Marsza³kowska 34/50.

Literatura: Gdañsk 2007, nr 220 (D. Juszczak).
 D.J.

ZKW/1500



 

Historia: w posiadaniu rodziny Radziwi³³ów; 1995 zakup.

Literatura: niepublikowany. D.J.

szko³a BOLOÑSKO-RZYMSKA, 1. po³. XVII w.

 345 Scypion Afrykañski odrzuca koronê Hiszpanii
nr inw. ZKW/4043
p³ótno, 114x85,5 cm

Zbroja Scypiona srebrzysta, z blikami b³êkitu i z³otymi ornamentami, p³aszcz w kolorze cyno-
browej czerwieni, haftowany z³otem; geniusz wieñcz¹cy g³owê wodza wawrzynem w szacie 
w kolorze jasnej czerwieni i bieli.

Publiusz Corneliusz Scypion Afrykañski St. (236-184 p.n.e.), wódz rzymski w II wojnie pu-
nickiej; zada³ Hannibalowi decyduj¹c¹ klêskê pod Zam¹ (202 p.n.e.), dziêki czemu otrzyma³ 
przydomek Africanus. Walczy³ tak¿e jako wódz naczelny z Kartagiñczykami w Hiszpanii, któr¹ 
ostatecznie zdoby³ w 206 p.n.e.

Ikonografia obrazu nawi¹zuje do opisanego przez Polibiusza epizodu z hiszpañskiej kampa-
nii Scypiona. Po bitwie pod Baecul¹ w Hiszpanii (208 p.n.e.), w której pokona³ brata Hanni-
bala, Hasdrubala, dwu hiszpañskich dowódców odda³o Scypionowi czeœæ, nazywaj¹c go królem; 
jako zagorza³y republikanin Scypion odrzuci³ tytu³ królewski i kaza³ nazywaæ siê wodzem (Po-
libiusz, Dzieje, X, 40). W tej samej bitwie lub rok póŸniej zosta³ pojmany numidyjski ch³opiec, 
Massiva, wnuk Masynissy (238-148 p.n.e.), póŸniejszego sprzymierzeñca Scypiona i pierwszego 
króla Numidii, wówczas jeszcze przeciwnika Rzymian; Scypion uwolni³ ch³opca i odes³a³ go, 
hojnie obdarowawszy, do Masynissy. Byæ mo¿e ciemnoskóry ch³opiec widoczny z lewej strony 
obrazu to Massiva.

W sztuce XVII w. przedstawienia samodzielnej postaci Scypiona Afrykañskiego nale¿¹ do 
rzadkoœci (Pigler 1956 – nie wymienia ¿adnego przyk³adu), zwykle pojawia siê on w wielofigu-
ralnej scenie WstrzemiêŸliwoœci (Wspania³omyœlnoœci) Scypiona.

W ZKW/4043 Scypion – postaæ historycz-
na – ukazany zosta³ wedle ikonograficznego 
schematu stosowanego w przedstawieniach 
œwiêtych i Sybilli. Typ przedstawienia – pó³-
postaæ ujêta z bliska, uduchowiona twarz 
o wzniesionych ku górze oczach i regular-
nych rysach przypominaj¹cych antyczne 
rzeŸby, charakterystyczny gest rêki, kolorysty-
ka, nieco teatralna atmosfera sceny – nasuwa 
oczywiste skojarzenia z dzie³ami artystów 
zwi¹zanych z nurtem boloñsko-rzymskiego 
klasycyzmu spod znaku Guida Reniego 
i Domenichina.

Proponujemy datowanie na ok. 1630.

szko³a boloñsko-rzymska

ZKW/4043



 

malarz FLAMANDZKI, ok. 1605

 346 Mistyczne zaœlubiny œwiêtej Katarzyny
nr inw. ZKW/806
deska dêbowa, 53,5x39,5 cm
na odwrocie napis: Antonio Balestra; pieczêæ z czerwonego laku z tarcz¹ herbow¹ z he³mem 
i labrami, w polu tarczy i w klejnocie para skrzy¿owanych wide³

Madonna w czerwonej sukni i zielonym p³aszczu okrywaj¹cym kolana; œw. Katarzyna w br¹zo-
wej szacie. Draperia na kolumnie w kolorze rozbielonego ró¿u.

Dendrochronologiczne badanie deski wskazuje na 1600 jako najwczeœniejsz¹ mo¿liw¹ datê 
powstania obrazu, a za najbardziej prawdopodobne nale¿y uznaæ datowanie na lata po 1605 
(T. Wa¿ny, 1994; deska dêbowa, drewno z zachodniej czêœci Niemiec).

Kompozycja znana z licznych wersji malarskich, zachowanych g³ównie w koœcio³ach i klasz-
torach terenu dzisiejszej Belgii; we wszystkich powtarza siê identyczna grupa figuralna, 
w wiêkszoœci – tak¿e t³o z kolumn¹. Najlepsz¹ klasê prezentuje obraz w koœciele œw. Jakuba 
w Antwerpii (kaplica w nawie pn.) o wiêkszym ni¿ ZKW/806 formacie (~120x~90 cm), nie-
publikowany, zapewne dzie³o antwerpskiego malarza z ok. 1600. Znane s¹ ponadto pocho-
dz¹ce z pocz. XVII w. wersje – wszystkie zmniejszone, o wymiarach zbli¿onych do ZKW/806 
– w Hôpital de la Madeleine w Ath, w koœciele œw. Remigiusza w Rouveroy, w Musée de l’hôtel 
Sandelin w Saint-Omer we Francji, oraz 6.07.1994 na aukcji Sotheby’s w Londynie (poz. 216, 
jako kr¹g Jana Brueghla Starszego; scena w owalu w girlandzie kwiatów) i kilka powtórzeñ 
z k. XVII w. (zob. www.kikirpa.be: Mariage mystique de Catherine d’Alexandrie; zob. te¿ Bla-
zy 1981, nr 439, s. 123). W wiêkszoœci wersji zgodne s¹ kolory stroju postaci i draperii.

Mimo popularnoœci tego przedstawienia jego pierwowzór pozostaje nieustalony. W kompo-
zycji ca³oœci wyraŸnie czytelne s¹ inspiracje weneckie – zw³aszcza obrazem Paola Veronese o tym 
samym temacie, w zbiorach weneckiej Akademii (spopularyzowany przez rycinê Agostina Car-
racciego z 1582 i jej liczne powtórzenia; Illustrated Bartsch, t. 39, 1980, nr. 98, 100, s. 137). 

O starej atrybucji przedstawienia mówi 
inskrypcja na ramie wspomnianego wy¿ej 
obrazu w Ath: LEONARDUS VECCHELIUS 
(obraz i rama datowane na ok. 1600, S. Jans-
sens, list z 5.06.2005).

Zarówno cechy stylowe (italianizuj¹ca 
kompozycja, modelunek twarzy Madonny, 
sposób malowania r¹k, modelunek szat), jak 
i technologiczne (gruboœæ i proporcje deski, 
sposób jej opracowania, rodzaj drewna) 
przemawiaj¹ za uznaniem ZKW/806 za dzie-
³o malarza flamandzkiego, byæ mo¿e czyn-
nego w Antwerpii (M. Bijl, opinia ustna na 
podstawie oglêdzin deski, 2005). 

Napis na odwrocie deski ma byæ mo¿e 
zwi¹zek z proweniencj¹ obrazu (w³asnoœæ 
Balestry?, nie tylko wziêtego malarza, ale 
i kolekcjonera).

malarz flamandzki

ZKW/806



 

malarz FLAMANDZKI, ok. 1615

 347 Krajobraz z mi³osiernym Samarytaninem
nr inw. ZKW/1680
deska dêbowa, 88x144 cm
u do³u po lewej czerwony numer galerii Stanis³awa Augusta: 2077

£k 10, 30-35
P³aszcz Samarytanina z³ocisto¿ó³ty, ró¿owawy w cieniach, na czerwonym spodzie; szata 

spodnia ciemnoró¿owa z odcieniem fioletu; intensywny b³êkit w odleg³ych partiach pejza¿u 
w tle po prawej i po lewej.

Kompozycja obrazu, z umieszczon¹ centralnie grup¹ drzew o malowniczo poskrêcanych 
ga³êziach i otwart¹ po bokach przestrzeni¹, jest charakterystyczna dla po³udniowoniderlandz-
kich pejza¿y z koñca lat 80. i z lat 90. XVI w.; na takim kompozycyjnym schemacie oparte by³y 
ryciny Hieronymusa Cocka i obrazy Hansa Bola oraz inspirowane nimi pejza¿e Gillisa van 
Coninxloo z ok. 1600, z póŸnofrankenthalskiego okresu jego twórczoœci i wczesnego etapu 
dzia³alnoœci w Amsterdamie.

Stosunkowo blisk¹ analogiê dla ZKW/1680 stanowi równie¿ rycina Johanna Sadelera I wg 
Martena de Vosa, przedstawiaj¹ca tê sam¹ scenê (Hollstein-Dutch, t. 44, 1996, nr 580, repr. t. 45, 
s. 197): odnajdujemy w niej podobne, du¿e postaci na tle grupy drzew w bliskim planie obrazu 
(Samarytanin w przyklêku, z charakterystycznym, rozwianym p³aszczem, pochylony nad nagim 
cia³em le¿¹cego podró¿nego), otwarcie widoku po prawej na ukazany nieco z góry pejza¿ z po-
staciami przechodz¹cych kap³anów, odleg³ymi zabudowaniami i górami na horyzoncie.

Wed³ug R. Klessmanna (opinia ustna na podstawie oglêdzin obrazu, 2003) autorem ZKW/1680 
by³ malarz niemiecki, naœladuj¹cy manierê niderlandzk¹; obraz odbiega poziomem od prac 
malarzy flamandzkich, a kompozycja o niejasnych niekiedy stosunkach przestrzennych robi 

malarz flamandzki

Historia: kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w Warszawie; 
1974 jego legat dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-542); 1981 w ZK, od 1984 
eksponowany w £o¿nicy.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

ZKW/1680



 

malarz flamandzki

wra¿enie kompilacji motywów zaczerpniêtych z ró¿nych pierwowzorów. Niemiecki badacz 
sk³onny by³ datowaæ obraz stosunkowo póŸno, na 3. dekadê XVII stulecia, widz¹c w nim za-
póŸnione dzie³o prowincjonalnego pêdzla.

Zdaniem H. Benesz (opinia ustna na podstawie oglêdzin obrazu, 2006) obraz jest bez w¹t-
pienia dzie³em flamandzkim, namalowanym ok. 1610, byæ mo¿e przez dwu ró¿nych autorów, 
co t³umaczy³oby ró¿nicê w poziomie wykonania partii pejza¿owej (góry na horyzoncie, roœliny 
pierwszego planu i listowie drzew, nosz¹ce wyraŸne piêtno stylu Coninxloo) i zdecydowanie 
gorzej oddanej partii figuralnej.

Dendrochronologiczne badanie deski wskazuje na 1608 jako najwczeœniejsz¹ mo¿liw¹ datê 
powstania obrazu, najprawdopodobniej namalowany zosta³ ok. 1612-1614 (ekspertyza 
T. Wa¿ny, 17.02.2004).

Historia: galeria Stanis³awa Augusta (nr 2077), od 1788 
notowany w Belwederze; po 1798 w³asnoœæ ksiêcia 
Józefa Poniatowskiego; 1813 w³asnoœæ Marii Teresy 
Tyszkiewiczowej; 1817 przeniesiony z Belwederu do 
magazynu w Bibliotece Królewskiej; 27 paŸdziernika 1821 
sprzedany przez Mariê Teresê Tyszkiewiczow¹ Antonio 
Fusiemu; 1821/1822 wywieziony przez niego do Rosji?; 
1976 kupiony przez MNW dla ZK w P.P. „Desa”, 
Warszawa,  salon nr 3, Rynek Starego Miasta 4/6,
przechowywany w MNW (nr inw. 7481 Tc/76); 1983 
depozyt w ZK; 1984 w³asnoœæ ZK.

ród³a: *Kat. gal. S.A. 1793, nr 2077 (bez autora, 
„Le Samaritain”); *Brulion kat. gal. S.A. przed 1795, 
nr 2077; *Kat. gal. S.A. 1795, nr 2077 (dopisek: „Zniesiony 
do Biblioteki 1817”); *Inw. S.A. 1799, s. 440; *Transport 
£azienki-Blacha 1817, k. 137; *Inw. sukcesji po S.A. 1819, 
nr 2077; *Notte-Tableaux de Roi 1820, k. 21; *Catalogue 
Comtesse Tyszkiewicz 1821, s. 8.

Literatura: Mañkowski 1932, nr 2077; Acquisitions 1983, 
nr 94, s. 102 (M. Kluk, jako malarz flamandzki, 1. æw. XVII w., 
zapewne Antwerpia).

 D.J.

malarz FLAMANDZKI, ok. 1625

 348 Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu
nr inw. ZKW/533
blacha miedziana, 31x41,5 cm

Maria w ró¿owej sukni i b³êkitnym p³aszczu.
Typowy przyk³ad póŸnomanierystycznego flamandzkiego pejza¿u: prawa czêœæ kompo-

zycji ze œcian¹ lasu przeciêt¹ perspektyw¹ alei biegn¹cej w g³¹b obrazu, lewa z szerzej 
otwart¹ przestrzeni¹ ponad wij¹c¹ siê rzek¹, z której wód wynurza siê fantastyczna ska³a 
z zamkiem.

Wszystkie te elementy kompozycji sk³adaj¹ siê na repertuar obiegowych motywów, który 
powtarza siê w pejza¿ach naœladowców Gillisa van Coninxloo. Zdaniem H. Benesz (opinia 
ustna, 2005) charakter przedstawienia wskazywaæ mo¿e na œrodowisko Antwerpii. Niezbyt 
wysoki poziom wykonania nie pozwala jednak zwi¹zaæ obrazu z nazwiskiem konkretnego 
malarza.

Ikonografia sceny nawi¹zuje aluzyjnie do tekstu Psalmu 42, 2 – „Jak ³ania pragnie wody ze 
strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Bo¿e!” (jeleñ widoczny w g³êbi leœnej alei, Maria 
„poj¹ca” piersi¹ Dzieci¹tko, Józef prowadz¹cy osio³ka do wodopoju).



 

malarz FLAMANDZKI (?), 1653

 349 Portret mê¿czyzny
nr inw. ZKW/2279
p³ótno, 60,3x57,5 cm
datowany u góry po lewej: 1653
u góry po prawej: AE 43

Portret niezidentyfikowanego mê¿czyzny, 
urodzonego, jak to wynika z inskrypcji na 
obrazie, w 1610. 

Kupiony z atrybucj¹ malarzowi holender-
skiemu z krêgu Ferdinanda Bola, jest naj-
prawdopodobniej dzie³em flamandzkim.

malarz flamandzki (?)

Historia: 1988 zakup z r¹k prywatnych w Krakowie, 
od 1988 eksponowany w Sieni Ciemnej.

Literatura: niepublikowany. D.J.

Historia: kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w Warszawie; 
1974 jego legat dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-538); 1981 w ZK, od 1983 
eksponowany w Komnacie Wtórej.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

ZKW/2279

ZKW/533



 

malarz flamandzki

malarz FLAMANDZKI, k. XVII w.

 350 Kiermasz flamandzki
nr inw. ZKW/870
p³ótno, 82x116 cm

Przyk³ad póŸnego naœladownictwa stylu Davida Teniersa M³.: kompozycja obrazu stanowi 
swego rodzaju kompilacjê ró¿nych, typowo Teniersowskich motywów (postaci mê¿czyzn gra-
j¹cych w kule, postaæ starszej kobiety stoj¹cej w drzwiach, kszta³t domostwa etc.). Prace tzw. 
Tenierskens cieszy³y siê wielkim powodzeniem u odbiorców a¿ po k. XVIII w.; ZKW/870 jest 
dzie³em niewysokiej klasy, powsta³ym w k. XVII w. Du¿a skala postaci, aran¿acja sceny, sposób 
malowania nieba z charakterystycznymi, graficznie zaznaczonymi k³êbiastymi ob³okami przy-
pominaj¹ nieco malarstwo Thomasa Apshovena, ucznia Teniersa (por. np. Graj¹cych w bule 
w Luwrze, nr inw. M.N.R. 676, p³., 84,5x110 cm; Kat. Louvre, t. 1, 1979, s. 19), obraz odbiega 
jednak poziomem od jego prac.

Historia: kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w Warszawie; 
1974 jego legat dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-530); 1981 w ZK, od 1986 
eksponowany w Pokoju Zielonym.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

ZKW/870



 

Historia: 1993 zakup w D.A. Rempex, Warszawa, 
ul. Krakowskie Przedmieœcie 4/6.

Literatura: niepublikowany. H.M.

malarz FLAMANDZKI, k. XVII w.

 351 Martwa natura z ubitym dzikim ptactwem i akcesoriami 
do chwytania ptaków

malarz flamandzki

malarz FLORENCKI, 1. æw. XVII w.

 352 Portret Ferdynanda I de Medici
nr inw. ZKW/1281
p³ótno, 204x117 cm

Ferdynand I (1549-1609), z dynastii Medyceuszy, syn Cosima I, kardyna³ 1563, wielki ksi¹¿ê Toskanii od 1587.

Czarny wams, czarna peleryna podbita czarnym futrem; krzy¿ Orderu œw. Stefana na ³añcuchu 
(ustanowiony przez Cosima I w 1554); na stole korona ksi¹¿¹t Toskanii. Kotara w tle i tkanina 
przykrywaj¹ca stó³ w kolorze bladego ró¿u.

ZKW/3343

nr inw. ZKW/3343
p³ótno, 44,3x54,5 cm

Ubite dzikie ptaki: kaczki i bekasy, u³o¿one przy klatce, po prawej zwiniêta sieæ do chwytania 
ptactwa.

Obraz niskiej klasy, naœladuj¹cy typ kompozycyjny martwych natur przedstawiaj¹cych wy-
³¹cznie trofea myœliwskie i akcesoria ³owieckie, wypracowany w œrodowisku antwerpskim 
w latach 40. XVII w., g³ównie przez Jana Fyta, i kontynuowany w 2. po³. wieku przez jego 
uczniów i naœladowców, m.in. Petera Boela i Davida de Conincka (Sullivan 1984, s. 20). 
W tych obrazach o niewielkich formatach centralnym punktem kompozycji jest klatka na pta-
ki, wokó³ której u³o¿one s¹ trofea, ukazane na pejza¿owym tle (np. J. Fyt, Martwe kuropatwy 
przy klatce na ptaki, 1652, Augsburg, Gemäldegalerie, nr inw. 2523, blacha, 41x60 cm, 
zob. www.rkd.nl, nr 18519; taka sama kompozycja jako D. de Coninck, MNW, nr inw. 186747, 
p³., 47x62 cm; J. Fyt, Martwe ptactwo przy klatce, Kassel, Gemäldegalerie, nr inw. GK 159, p³., 
61x92 cm, zob. www.rkd.nl, nr 18527; wg J. Fyta, Martwa natura, Kopenhaga, Statens Mu-
seum, p³., 52x76 cm, zob. www.rkd.nl, nr 18524). Zdaniem F. G. Meijera obraz jest byæ mo¿e 
kopi¹ kompozycji Petera Boela, nie mo¿na jednak wskazaæ bezpoœredniego pierwowzoru (list 
z 27.09.2006).



 

Ujêcie g³owy takie jak w ZKW/1281 powtarza siê w bardzo wielu portretach ksiêcia powsta-
³ych po 1600. Zdaniem K. Langedijk Ÿród³em tego ujêcia by³ zaginiony, ca³opostaciowy portret 
Ferdynanda I, znany ze zredukowanej do popiersia kopii anonimowego autora, w zbiorach 
Gallerie Statali di Firenze (Langedijk, t. 2, 1983, nr 37.11; ksi¹¿ê ubrany w zbrojê). Wœród 
portretów o takim w³aœnie ujêciu g³owy najbli¿szy ZKW/1281 jest ca³opostaciowy portret 
w zbiorach prywatnych, prowincja Livorno (Langedijk, t. 2, 1983, nr 37.12): ten sam zwrot 
postaci, uk³ad nóg, gest ugiêtej prawej rêki, taki sam strój, stó³ z toskañsk¹ koron¹ i kotara 
w tle (inne jest u³o¿enie lewej rêki, portretowany ma nakrycie g³owy). Blisk¹ analogiê dla 
ZKW/1281 stanowi równie¿ portret w zbiorach Ospedale degli Innocenti we Florencji, ukazu-
j¹cy modela do kolan (Langedijk, t. 2, 1983, nr 37.9).

malarz florencki

ZKW/1281



 

malarz FLORENCKI, 1. æw. XVII w.

 353 Józef wydobywany ze studni
nr inw. ZKW/1344
p³ótno, 39x51 cm

Rdz 37, 28
Zdaniem K. Murawskiej (Legnica 1990, 

nr 11), ten nie najwy¿szej klasy obraz jest 
dzie³em malarza pó³nocnoeuropejskiego, 
powtórzeniem wczeœniejszego pierwowzoru. 
J.-P. Cuzin (opinia ustna, 2003) i M. Chiarini 
(opinia ustna, 1995) zasugerowali autorstwo 
malarza florenckiego, zwi¹zanego byæ mo¿e 
z krêgiem Mattea Rossellego (Chiarini).

Obraz istotnie trudny do zakwalifikowa-
nia: kompozycja, rysunek postaci (np. postaæ 
i strój gestykuluj¹cego mê¿czyzny widoczne-
go ty³em) maj¹ w sobie pewien pó³nocny, 
niderlandyzuj¹cy rys, jednak modelunek, 
sposób prowadzenia pêdzla, fizjonomie po-
staci przecz¹ takiej atrybucji.

Scena okreœlana uprzednio jako „Józef wtr¹cany do studni” przedstawia zdaniem Muraw-
skiej moment wyci¹gania go stamt¹d – z lewej strony obrazu widaæ grupê pertraktuj¹cych 
Izmaelitów; na obrazie jest dziewiêciu braci – brakuje Rubena.

Z ty³u na blejtramie umieszczony napis tuszem (pocz. XX w.?), œwiadcz¹cy o starej atrybucji 
obrazu: Barbieri dit Il Guercino.

Historia: kolekcja Stanis³awa Krosnowskiego 
w Petersburgu; 1922 przywieziony do Warszawy, 
od listopada w ZK, fundacja Krosnowskich 
przy Zbiorach Pañstwowych RP (nr. inw. Dzia³u 
Krosnowskich 254); nastêpnie przechowywany 
w Zamku Poznañskim; od stycznia 1935 ponownie 
w ZK; w czasie II wojny œwiatowej zaginiony; 
1948 dar Stanis³awa Rudakowskiego dla MNW 
(nr inw. 131789); 1984 przekazany na w³asnoœæ ZK, 
od 1991 eksponowany w Pokoju Zielonym.

ród³a: *Inw. Dzia³u Krosnowskich po 1922, nr 254; 
*Protoko³y dyrekcji PZS 1935, nr 33/II, poz. 8 
(„przeniesione z Poznañskiego Zamku”); *Inw. Dzia³u 
Krosnowskich 1937, nr 254 („Szko³a w³oska, w. XVI, 
Wtr¹cenie Józefa do studni, Zamek, No 33/II”). 

Literatura: Kat. MNW 1967, nr 1647 (W³ochy, XVII w.); 
Legnica 1990, nr 11 (K. Murawska; malarz 
pó³nocnoeuropejski, pocz. XVII w.).

 D.J.

Obraz stanowi pendant do portretu przedstawiaj¹cego brata Ferdynada I, Franciszka I de 
Medici, w zbiorach ZK (� nr kat. 259).

malarz florencki

Historia: 1984 zakup od Andrzeja Ciechanowieckiego 
z Londynu (przez niego kupiony z r¹k prywatnych 
we W³oszech), od 1985 eksponowany w Galerii 
Królewiczowskiej.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

ZKW/1344



 

szko³a FONTAINEBLEAU, ok. 1550

 354 Sokrates, Ksantypa i Myrto
nr inw. ZKW/2121
deska dêbowa, 77,5x60 cm
na odwrocie pieczêæ z czerwonego laku z herbem królów Francji

Diogenes Laertios, ¯ywoty i pogl¹dy s³ynnych filozofów, II, 5
Sokrates w piaskowej tunice, czerwonym p³aszczu i zawoju w kolorze jasnej zieleni, Myrto 

w z³ocistej tunice i p³aszczu w kolorze zgaszonej cynobrowej czerwieni, wychylaj¹ca siê z okna 
Ksantypa w jasnobr¹zowej szacie.

Obraz kupiony z ekspertyz¹ przypisuj¹c¹ go malarzowi z krêgu Giorgia Vasariego.
Kompozycja obrazu jest identyczna we wszystkich niemal szczegó³ach (z wyj¹tkiem pejza-

¿u z prawej) z niesygnowanym miedziorytem w zbiorach Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts w Pary¿u (nr 17, coll. Lesoufaché). A. P. F. Robert-Dumesnil (t. 8, 1850, s. 23, 
nr 14) przypisa³ rycinê René Boyvinowi (ok. 1525-ok. 1598/1630); w innych leksykonach 
atrybucja ta podawana by³a w w¹tpliwoœæ (A. Linzeler w: Inv. f. fr. XVI s., t. 1, 1932, s. 168). 
W 1985 rycina opublikowana zosta³a przez K. Wilson-Chevalier jako wykonana wg projektu 
Luki Penniego (1500/1504-1557); autorka s³usznie wskaza³a na podobieñstwo do prac tego 
wa¿nego przedstawiciela szko³y Fontainebleau, powsta³ych w k. lat 40. i pocz. 50. XVI w. 
(spokojna, klasycyzuj¹ca kompozycja, miêkko uk³adaj¹ce siê szaty, poza i ruch krocz¹cej ko-
biecej postaci o rozwianych szatach, sposób oddania w³osów, profil kobiecej twarzy, fryzura 
Myrto z warkoczykami; Wilson-Chevalier 1985, nr 111; na ten temat zob. te¿ Juszczak, Ma-
³achowicz 1994a, s. 61-63).

Zwrot kompozycji obrazu i ryciny jest taki sam; przypuszczamy, ¿e obraz powsta³ na pod-
stawie ryciny. W rycinie postaci maj¹ zreszt¹ prawid³owe, praworêczne ruchy, zatem wyko-
nana zosta³a na podstawie specjalnie dla niej przygotowanego disegno di stampa. Jest 
wielce prawdopodobne, ¿e rycina i obraz maj¹ zwi¹zek z niezrealizowanym projektem de-
koracji œciennej: praktyka masowego reprodukowania w grafice niezrealizowanych dekoracji 
sta³a siê powszechna w œrodowisku Fontainebleau od lat 40. XVI w., z tego czasu pochodzi 
tak¿e wiele niedu¿ych sztalugowych obrazów, bêd¹cych kopiami tych projektów (por. Chastel 
1973, s. 21).

ZKW/2121 powsta³ zapewne nied³ugo po 1550, na co wskazuje, prócz wzmiankowanych 
wy¿ej stylistycznych cech wi¹¿¹cych go z twórczoœci¹ Luki Penniego z tego czasu, dendrochro-
nologiczne badanie deski (najwczeœniejsza mo¿liwa data powstania obrazu 1544, najprawdo-
podobniej powsta³ po 1549; T. Wa¿ny, 10.05.1994).

Fakt bezpoœredniego zwi¹zku autora ze œrodowiskiem Fontainebleau potwierdza po³o¿ona 
na odwrocie deski lakowa pieczêæ z herbem królów Francji. Modelunek postaci i kolorystyka 
obrazu pozwalaj¹ go uznaæ, ze znakiem zapytania, za dzie³o malarza niderlandzkiego czynne-
go w Fontainebleau.

Przedstawiony tu epizod z historii Sokratesa jest rzadki w jego ikonografii. Anegdotê 
o Ksantypie wylewaj¹cej na g³owê filozofa kube³ wody opisa³ Diogenes Laertios w ¯ywotach 
i pogl¹dach s³ynnych filozofów (III w. n.e., 1. wyd. 1533, Bazylea, ks. II, rozdz. V). Druga postaæ 
kobieca przedstawiona w obrazie – to domniemana druga ¿ona Sokratesa, Myrto. Na rycinie, 
wed³ug której powsta³ obraz, umieszczona jest ³aciñska sentencja: SOKRATIS IMMOTI IN FA-
CIEM LOTIVM ALTERA FVNDIT:/ LIBRVM AVFERIT CONIVX ALTERA DE MANIBVS./ HINC 
PETVLANTIA AGIT, PATIENTIA DIMICAT ILLINC:/ VINCIT VIR PATIENS, VICTA CADIT 
ETVLANS. Sokrates jest zatem przedstawiony jako m¹¿ cierpliwy, któremu m¹droœæ pozwala 
znosiæ z godnoœci¹ ma³ostkowoœæ kobiecej natury. Alegoryczn¹ wymowê naszego obrazu 
wzmacnia obecnoœæ pos¹gu Minerwy (nie ma go w rycinie Penniego; taka sama postaæ nagiej 

szko³a Fontainebleau



 

Minerwy w charakterystycznym kontrapoœcie 
pojawia siê w dzie³ach zdobniczych, grafice 
i rysunkach tego czasu – por. np. rycina 
R. Boyvina wg Léonarda Thiry; Léveque 
1984, s. 34).

Historia: zbiory Edwarda Lipiñskiego z Warszawy; 1987 
zakup z r¹k rodziny w Warszawie, od 1991 eksponowany 
w £o¿nicy. 

Literatura: Juszczak, Ma³achowicz 1994a. D.J.

malarz francuski

malarz FRANCUSKI, ok. 1605

 355 Portret Henryka IV
nr inw. ZKW/305
p³ótno, 199x132 cm

Henryk IV (1553-1610) z dynastii Burbonów, król Nawarry od 1572 jako Henryk III, król Francji od 1589.

Szmelcowana zbroja, bia³a szarfa; krzy¿ Orderu Œwiêtego Ducha na b³êkitnej wstêdze. Kotara 
w kolorze ciemnej zieleni.

Niemal identyczny we wszystkich szczegó³ach portret przechowywany jest w Musée natio-
nal de château de Pau (nr inw. D.P.52-1-2, p³., 202x113 cm; zob. www.photo.rmn.fr: Henri IV, 
s. 21), w dokumentacji muzeum datowany na lata 90. XVI w. Ró¿ni siê od ZKW/305 jedynie 
obecnoœci¹ umieszczonego na tle sto³u napisu identyfikuj¹cego portretowanego (HENRY/ ROY/ 
DE/ FRANCE/ et de/ NAVARRE) oraz brakiem z³otego haftu, którym w naszym obrazie ozdobio-
ny jest brzeg kotary. Portrety maj¹ niew¹tpliwie zwi¹zek z rycin¹ Leonarda Gaultiera ukazuj¹-
c¹ monarchê tak samo upozowanego, w takiej samej zbroi i – inaczej ni¿ w malarskich wersjach 
– wieñcu laurowym na g³owie. Postaæ monarchy, tak jak w ZKW/305 i obrazie w Pau, ujêta 
jest z obu stron kotar¹ (której fa³dy maj¹ jednak nieco inny rysunek), a na przykrywaj¹cej stó³ 
tkaninie widniej¹ herby Francji i Nawarry (Inv. f. fr. XVII s., t. 4, 1961, nr 166; repr. Bardon 
1974, s. 56, pl. XXXVIII B). Trudno rozstrzygn¹æ, jaka jest zale¿noœæ miêdzy rycin¹ a portretami; 
rycina nie jest datowana, powsta³a najpewniej po 1602 (por. Bardon 1974, s. 139). Ornament 

ZKW/2121



 

malarz francuski

zdobi¹cy kotarê w ZKW/305 odpowiada wzornikom haftów z koñca XVI w. do ok. 1615; pro-
ponujemy datowaæ obraz ok. 1605.

Ten typ ca³opostaciowego portretu Henryka IV w zbroi znany jest tak¿e z kilku wersji, 
w których powtarza siê to samo ujêcie g³owy, poza, elementy kostiumu (drobne ró¿nice w zdo-
bieniu), inne jest czasem u³o¿enie palców prawej d³oni, fa³dów kotary, w niektórych wersjach 
na stole le¿y he³m. Wersje te prezentuj¹ ni¿szy poziom wykonania ni¿ obraz w Pau i ZKW/305 
(np. portret pêdzla Jacques’a Boulbene z ok. 1601, w Musée des Augustines w Tuluzie, nr inw. 
Ro 739, p³., 190x124 cm, zob. Toulouse 1987, nr 17, lub portret na aukcji Sotheby’s w Nowym 
Jorku, 10.10.1991, poz. 119, p³., 206x107 cm, z napisem b³êdnie identyfikuj¹cym portretowane-
go jako Angela de Petricnanio).

Historia: 1980 dar Andrzeja Ciechanowieckiego (kupiony 
przez niego w Pary¿u) dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-178; nr inw. 8831 Tc/80); 1982 w ZK, 
od 1988 eksponowany w Sieni Ciemnej.

Literatura: Lorentz 1986, s. 156.

 D.J.

ZKW/305



 

malarz FRANCUSKI, 2. dekada XVII w.

 356 Portret Filipa Dobrego
nr inw. ZKW/3922
gwasz, papier ¿eberkowy, 32,3x23 cm
u do³u napis: PHILIPES LE BON DVC DE BOVRGOGNE
na tekturowych plecach pieczêæ z czerwonego laku z herbem Colberta (uszkodzona)

Filip Dobry (1396-1467), ksi¹¿ê Burgundii od 1419, 1430 ustanowi³ Order Z³otego Runa.

Strój Wielkiego Mistrza Orderu Z³otego Runa: czerwony ornat podbity bia³o, czerwony ubiór 
spodni i chaperon, na ramionach ³añcuch Orderu Z³otego Runa, taki sam ³añcuch na czerwo-
nej poduszce na stole.

Jedna z pary miniatur z przedstawieniami w³adców w strojach orderowych. Pendant do 
ZKW/3921 (� nr kat. 357).

Ujêcie g³owy i bonet wzorowane na najpopularniejszym wizerunku Filipa Dobrego, stworzo-
nym przez Rogiera van der Weydena, znanym z bardzo licznych powtórzeñ, z których za najbli¿-
sze prototypowi uwa¿ane s¹ portrety w Musée des Beaux-Arts w Dijon (nr inw. CA 507) i Museen 
Groeningen w Brugii (nr inw. 203). Typ twarzy jest jednak inny, bliski przedstawieniom w ilumi-
nacjach piêtnastowiecznych rêkopisów: zob. np. przypisywana van der Weydenowi miniatura na 
frontyspisie Chroniques de Hainaut, 1447-1448 (Bruksela, Bibliothèque Royal de Belgique, Ms 9242; 
Durrieu 1921, s. 51-52, il. XXXVI; Kern, McKendrick 2003-2004, nr 3) oraz miniatura w inicjale 
rêkopisu Geste du Roi Alexandre (Pary¿, Bibliothèque Nationale, Ms français 9342; Durrieu 1921, 
s. 52, il. XXXVII), w których twarz o charakterystycznym rysunku ust i powiek nosi oznaki staroœci. 
Ca³opostaciowe ujêcie i niewielka skala przedstawienia wskazuj¹ na inspiracjê malarstwem mi-
niaturowym w ksiêgach statutowych Orderu Z³otego Runa, np. z 1473 (Haga, Koninklijke Biblio-
theek, Ms 76E10), z 1481-1486 (Londyn, British Library, Harley Ms 6199) czy ksiêga z ilumina-

cjami tzw. Mistrza Londyñskiego Wavrina 
(Kern, McKendrick 2003-2004, nr 76b). Strój 
orderowy zbli¿ony do przedstawieñ w ilumi-
nacjach rêkopisów z 2. po³. XV w., ukazuj¹-
cych kawalerów orderu w ca³ej postaci, 
w czerwonych p³aszczach ze z³otym haftem 
na obrze¿ach, jak we wspomnianym rêkopi-
sie z Hagi czy w iluminacjach w manuskryp-
tach datowanych na k. XVI lub pocz. XVII w.: 
Livre de l’Ordre du Toison d’Or (m.in. Brukse-
la, Bibliothèque Royal de Belgique, Ms. 9080) 
i w Armorial de l’Ordre de la Toison d’Or 
(kolekcja hr. de Lannoy, Anvaing). We wszyst-
kich tych przedstawieniach wystêpuje podob-
na forma p³aszcza spiêtego na jednym ramie-
niu oraz tzw. bonet burgundzki.

Blisk¹ malarsk¹ analogi¹ jest przedsta-
wienie w podobnej, ma³ej skali ca³oposta-
ciowego wizerunku Filipa Dobrego w Rijks-
museum w Amsterdamie (nr inw. A 3835, 
deska, tondo o œrednicy 31 cm), okreœlane-
go jako dzie³o szko³y po³udniowoniderlandz-
kiej z 2. po³. XV w.

malarz francuski

ZKW/3922



 

 357 Portret Henryka III
nr inw. ZKW/3921
gwasz, papier ¿eberkowy; 33,3x23 cm
na tekturowych plecach pieczêcie z czerwonego laku: z herbem Colberta i z monogramem 
Kazimierza Rzewuskiego CCR pod koron¹

Henryk (1551-1589) z dynastii Walezjuszów, król polski 1573-1574, król Francji od 1574 jako Henryk III, 1578 
ustanowi³ Order Œwiêtego Ducha.

Strój Wielkiego Mistrza Orderu Œwiêtego Ducha: ornat z czarnego aksamitu podbity oran¿owym 
jedwabiem, haftowany w z³ote p³omienie, pelerynka z zielonej mory z analogicznym wzorem, 
ubiór spodni bia³y, bia³a kreza, czarny bonnet, na ramionach ³añcuch orderu, na p³aszczu na 
piersi gwiazda orderowa. T³o zielone z motywem stylizowanych p³omieni, analogicznym do 
dekoracji stroju orderowego, posadzka ciemnob³êkitna w z³ote lilie andegaweñskie.

Strój okreœlony zosta³ w wydanym w grudniu 1578 statucie Zakonu i zaprezentowany 
1 stycznia 1579 na zjeŸdzie kapitu³y orderu.

Pendant do ZKW/3922 (� nr kat. 356).
Ujêcie g³owy, czêsto powtarzaj¹ce siê w obszernej ikonografii Henryka III, wywodzi siê 

z pierwowzorów autorstwa Jeana Decourta, przedstawiaj¹cych m³odego Henryka jako ksiêcia 
d’Anjou (rysunek z 1573, Cabinet des Estampes w Pary¿u) i François Cloueta (rysunki 
w Musée Condé w Chantilly i w Cabinet des Estampes w Pary¿u). Twarz jest jednak idealizo-
wana i pozbawiona realizmu, wyraŸnie widocznego w wiêkszoœci wizerunków Henryka III. 
Z du¿¹ dok³adnoœci¹ i zgodnie ze statutem przedstawiony jest strój orderowy. Analogiê stano-
wiæ mo¿e szesnastowieczna miniatura znajduj¹ca siê w zbiorach w Wersalu, przedstawiaj¹ca 
pierwsz¹ uroczystoœæ nadania Orderu Œwiêtego Ducha ksiêciu Ludwikowi Gonzadze de Nevers 
31 grudnia 1578 (Morel 1988, s. 111, il.). 
W licznych przedstawieniach Henryka III 
w tym stroju (w wiêkszej czêœci s¹ to ryciny) 
przepisowa kreza czêsto zastêpowana jest 
przez wyk³adany ko³nierz. W ZKW/3921 takie 
elementy stroju, jak fason spodni i butów, 
wskazuj¹ na modê obowi¹zuj¹c¹ w 2. dekadzie 
XVII w., co mo¿na przyj¹æ za podstawê dato-
wania obu miniatur.

Wœród rycin ukazuj¹cych Henryka III 
w popiersiu, w stroju orderowym, bliskie ujêcie 
prezentuje miedzioryt z 4. æw. XVI w., wydany 
przez Thomasa de Leu (Inv. f. fr. XVI s., t. 1, 
1932, s. 520, nr 309), chocia¿ twarz jest bardziej 
realistyczna, a krezê zast¹piono ko³nierzem. 
Podobieñstwa wykazuje tak¿e wywodz¹ca siê 
z nieznanego, wczeœniejszego pierwowzoru 
rycina Nicolasa I Larmessina (z cyklu Les Au-
gustes Répresentations de Tous les Roys de 
France) z 1679 (Inv. f. fr. XVII s., t. 6, 1973, 
s. 65-127, poz. 61).

malarz francuski

Historia: przed 1683 zbiory Jeana-Baptiste’a Colberta; 
przed 1795 kupione do galerii Stanis³awa Augusta 
(nr 92, 93, nastêpnie zmienione na 124, 125), pa³ac 

ZKW/3921



 

malarz FRANCUSKI, ok. 1640

 358 Henryk IV, Ludwik XIII i Karol Wielki
nr inw. ZKW/627
p³ótno, 148,5x157,5 cm
napisy na banderolach nad g³owami postaci: MAGNI – TIBI CEDIMUS – AMBO; napisy poni¿ej 
postaci: HENRICUS MAGNVS. – LODOVICUS IUSTUS. – CAROLUS MAGNUS.

Henryk IV (1553-1610) z dynastii Burbonów, król Nawarry od 1572, król Francji od 1589.
Ludwik XIII (1601-1643) z dynastii Burbonów, król Francji od 1610.
Karol I Wielki (742-814), król Franków od 768, cesarz od 800.

Podbite gronostajowym futrem b³êkitne p³aszcze z haftem burboñskich lilii; Henryk IV i Lud-
wik XIII z ³añcuchami Orderów œw. Micha³a i Œwiêtego Ducha. Kotara w tle czerwona.

Ten potrójny portret w istocie przedstawia apoteozê Ludwika XIII, stanowi te¿ swego ro-
dzaju wyk³adniê idei kontynuacji w³adzy. Postaæ Ludwika zajmuje centralne miejsce kompozy-
cji, nad jego g³ow¹ unosi siê orze³ trzymaj¹cy w szponach ga³êzie wawrzynu, w tym miejscu 
prostok¹t p³ótna pó³koliœcie siê wybrzusza, tworz¹c rodzaj arkady. Po lewej ukazany jest Hen-
ryk IV, ojciec Ludwika i jego poprzednik na tronie francuskim, zaœ po prawej – Karol Wielki. 
Obaj francuscy monarchowie przedstawieni s¹ jako sukcesorzy króla Franków i pierwszego 
cesarza zjednoczonego zachodniego chrzeœcijañstwa: ich postaci zwracaj¹ siê ku niemu, 
a inwokacja na banderoli u góry obrazu g³osi: „O wielki, obaj za tob¹ pod¹¿amy”.

malarz francuski

w £azienkach, gabinet przy Sali Salomona; 1796 spakowane, 
ukryte w Kaplicy Wielkiej ZK, a potem w £azienkach 
w szopie na ³odzie; 1797/1798 ponownie w pa³acu 
w £azienkach w gabinecie przy Sali Salomona; 1798 
w³asnoœæ ksiêcia Józefa Poniatowskiego; 1813 w³asnoœæ 
Marii Teresy z Poniatowskich Tyszkiewiczowej, pozostawa³y 
w pa³acu w £azienkach; 7 paŸdziernika 1815 kupione 
przez Kazimierza Rzewuskiego (p³atnoœæ za Henryka III 
21 stycznia 1816), zapewne 1815/1816 wywiezione przez 
niego do Wiednia; 1820 w³asnoœæ córki Kazimierza, 
Ludwiki, zamê¿nej z Antonim Lanckoroñskim; w³asnoœæ 
ich syna, Kazimierza; w³asnoœæ jego syna, Karola, 1896-
-1901 umieszczone w pa³acu przy Jacquingasse 18 
w Wiedniu; 1933 w³asnoœæ dzieci Karola: Antoniego, 
Adelajdy i Karoliny Lanckoroñskich; miêdzy 20 paŸdziernika 
a 7 listopada 1939 przejête przez gestapo, pozostawa³y 
w pa³acu przy Jacquingasse; 1943 wywiezione przez 
Niemców z Wiednia; 1944 zdeponowane w Altaussee 
k. Salzburga (nr 40, 48); 8 maja 1945 przejête przez armiê 
amerykañsk¹ i 24-26 czerwca przewiezione do Central Art 
Collecting Point w Monachium (nr 525, 509); 1945/46 
ponownie na terenie Austrii, zdeponowane 
w Kremsmünster (Filip Dobry – nr 50); 1947 odzyskane 
przez Antoniego Lanckoroñskiego, 1950 zdeponowane 
w zamku Hohenems k. Vaduz w Vorarlbergu; zdeponowane 
w banku w Szwajcarii; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej 
(nr ks. darów ZMK-5923, 5922), od 1998 eksponowane 
w Galerii Lanckoroñskich.

ród³a: *Brulion kat. gal. S.A. przed 1795 („Dessins et 
Estampes..., nr 92 Philippe le bon, Duc de Bourgogne, 

instituteur de l`ordre de la Toison d’Or, en habit 
de l’ordre, en pied, ce tableau est tiré du cabinet 
de Colbert...”, nr 93 „Henri III Roi de France, instituteur 
de l`ordre de St. Esprit; en pied, ce tableau est tiré 
du cabinet de Colbert”); *Kat. gal. S.A 1795: Catalogue 
des Miniatures..., nr 124 (dopisek: „vendu au comte 
Rzewuski le 7 8bre 1815”), nr 125 (dopisek: „vendu 
au comte Rzewuski le 9 janvier 1819 [sic!]”); 
*Inv. des 13 caisses 1796, k. 55; *Inw. S.A. 1799, s. 411; 
*Spécification £azienki, 1808-1815, k. 3; *Spécification 
Rzewuski 7 paŸdziernika 1815 (dopisek o p³atnoœci 
za nr 125 „Henry III” 21 stycznia 1816); *Wydanie 
obrazów z £azienek 10 paŸdziernika 1815 (124 „Filip 
Dobry w miniaturze”, 125 „król angielski [sic!] 
w miniaturze”); *Lista K³ossowskiego 1815; *Wypis 
sprzedanych obrazów 1815 („8bris 7 Jw. Rzewuski...”, 
dopisek: „Za effekta niezap³acone... 1816 10 Janvier 
Miniatura Henry III No 125”); *Lista A.L. 1939, nr 208, 
199; *Lista HTO 1942, nr 801, 774; *Neue Bergungsliste 
Altaussee 1944/1945, nr 40, 48; *CACP Monachium 1945, 
nr 525, 509; *Lista Kremsmünster 1945, nr 50, drugiego 
nr. brak. 

Literatura: Mañkowski 1932, nr A 124, A 125, 
s. 52; Warszawa 1995, nr I. 28, I. 29 (D. Juszczak, 
H. Ma³achowicz); Juszczak, Ma³achowicz 1995, nr 27, 28; 
Juszczak, Ma³achowicz 1998, nr 23, 24; Dijon 2004, 
nr 44, 45 (H. Ma³achowicz).

 H.M.



 

Ujêcie g³owy Ludwika XIII wzorowane jest na portretach pêdzla Philippe’a de Champaigne 
z lat 30. XVII w.: w zbroi – z 1635, oraz w stroju koronacyjnym – z 1637 (oba w zbiorach Luw-
ru; zob. Dorival 1976, nr 182, 183); data powstania tego drugiego stanowi terminus post quem 
dla ZKW/627. Popiersie Henryka IV wzorowane jest na rycinie Leonarda Gaultiera L’Olympe 
des François z 1607 (identyczna twarz, korona, u³o¿enie p³aszcza i dwu ³añcuchów orderowych; 
zob. Los Angeles i in. 1994-1995, nr 173, s. 430-431). Dla namalowanej schematycznie i nie-
udolnie postaci Karola Wielkiego autor obrazu najwyraŸniej nie znalaz³ pierwowzoru.

malarz francuski

Historia: 1983 zakup od Andrzeja Ciechanowieckiego 
z Londynu.

Literatura: niepublikowany.
 D.J.

ZKW627



 

malarz FRANCUSKI, 4. æw. XVII w.

 359 Triumf Wenus
nr inw. ZKW/3962
p³ótno, 114x88,5 cm

 360 Narodziny Wenus
nr inw. ZKW/3963
p³ótno, 114,5x88,5 cm

Para obrazów przypisywanych poprzednio naœladowcy François Bouchera, które jednak nie 
maj¹ ¿adnych cech stylu tego malarza. S¹ to zapewne modelli do dekoracji œciennej. Przywo-
dz¹ na myœl francuskie malarstwo dekoracyjne epoki Ludwika XIV, ich autor móg³ byæ zwi¹-
zany z krêgiem Noëla Coypela: proporcje postaci, modelunek szat, charakterystyka twarzy 
bliskie s¹ jego klasycyzuj¹cemu, akademickiemu stylowi, inspirowanemu malarstwem Poussina. 
Nie uda³o nam siê ich po³¹czyæ z ¿adnym konkretnym projektem lub realizacj¹. Twarz Wenus 
siedz¹cej na rydwanie w ZKW/3962 ma cechy ujêcia portretowego – zapewne pod postaci¹ 
antycznej bogini sportretowano tu konkretn¹ osobê.

ZKW/3963 okreœlany by³ poprzednio jako przedstawienie triumfu Aurory; w istocie ukazuje 
narodziny Wenus, wy³aniaj¹cej siê z muszli unoszonej przez Zefiry, które przenieœæ j¹ maj¹ na 
Kyterê i Cypr.

malarz francuski

Historia: kolekcja Stanis³awa Krosnowskiego 
w Petersburgu; 1922 przywiezione do Warszawy, 
od listopada w ZK, fundacja Krosnowskich przy Zbiorach 
Pañstwowych RP (nr inw. Dzia³u Krosnowskich 22, 36); 
po 17 wrzeœnia 1939 ewakuowane do MNW 

(nr MN/Z 128, 130), gdzie pozostawa³y w czasie wojny; 
1945 w³¹czone do zbiorów MNW (nr inw. M. Ob. 2282 
– wisia³ w pa³acu Myœlewickim, nr inw. 127682 – wisia³ 
w pa³acu w Radziejowicach); 1993 przekazane 
na w³asnoœæ ZK.

ZKW/3962 ZKW/3963



 

malarz FRANCUSKI, ok. 1700

 361 Portret damy
nr inw. ZKW/69
p³ótno, 81x63 cm (owal)

Suknia w kolorze ciemnego b³êkitu, p³aszcz w kolorze zgaszonej, kraplakowej czerwieni.
Elementy uczesania i stroju ka¿¹ datowaæ obraz na k. lat 90. XVII w. lub pocz. nastêpnego 

stulecia. Przypisywany poprzednio Nicolasowi de Largillière, nie jest oczywiœcie dzie³em tego 
malarza. Zdaniem X. Salmona (opinia ustna na podstawie oglêdzin obrazu, 2005) bli¿szy jest 
stylistycznie malarstwu François de Troy; wed³ug francuskiego badacza obrazu nie da siê zwi¹-
zaæ z konkretnym artyst¹.

Portretowana identyfikowana by³a poprzednio nies³usznie z Teres¹ Kunegund¹ Sobiesk¹, 
córk¹ Jana III i ¿on¹ elektora bawarskiego Maksymiliana II. Jej rysy znacznie siê jednak ró¿ni¹ 
od fizjonomii Teresy Kunegundy, znanej z licznych portretów: modelka ma b³êkitne, a nie 
ciemne oczy, jaœniejsze w³osy, inny kszta³t nosa, wreszcie charakterystyczn¹ brodawkê na po-
liczku. Przypomina natomiast Marguerite Le Fevre de Laumartin z portretu pêdzla François de 
Troy z ok. 1697-1700, przechowywanego w zamku Goulaisne (p³., 128x97 cm; Nantes/Toulouse 
1997-1998, il. na s. 43); Marguerite Le Fevre nie ma jednak znamienia na policzku, tote¿ taka 
identyfikacja jest niepewna.

malarz francuski

Historia: nabyty przez rz¹d RFN za poœrednictwem 
Andrzeja Ciechanowieckiego; 1980 dar rz¹du RFN dla ZK, 
przechowywany w MNW (nr ks. darów ZMK-1684; 
nr inw. 8481 Tc/80); 1981 w ZK.

Literatura: Warszawa 1980, s. 16-17 (jako Teresa 
Kunegunda Sobieska, N. de Largillière). D.J.

ród³a: *Inw. Dzia³u Krosnowskich po 1922, nr 22, 36; 
*Inw. Dzia³u Krosnowskich 1937, nr 22 („Szko³a Bouchera, 
Triumf Wenery, pendant do N: 36... Zamek Kr... N 207”), 
nr 36 („Szko³a Bouchera, Triumf Wenery, pendant do 
N: 22, Zamek... N 203”); *Spis Batowskiego 1939/1940, 
poz. 128, 130 (jako szko³a Bouchera).

Literatura: Kat. MNW 1967, t. 1, nr 137 (jako kr¹g 
Bouchera), nr 138 (jako kr¹g Bouchera, Aurora).

 D.J.

ZKW/69



 

malarz FRANCUSKI, ok. 1745

 362 Portret Marii Teresy Rafaelli
nr inw. ZKW/271
p³ótno, 185x125 cm

Maria Teresa Antonina Rafaella (1726-1746) z dynastii Burbonów, córka Filipa V, króla hiszpañskiego, 
1745 pierwsza ¿ona delfina Francji Ludwika Ferdynanda, syna Ludwika XV i Marii Leszczyñskiej.

Ceremonialna dworska suknia (grand costume de cour): srebrzysta, ze z³ocisto-czerwono-zielo-
nym haftem w kwiatowy wzór, rêkawy z bia³ej koronki (tzw. pièce de homme), na gorsie dia-
mentowy pièce de corps, p³aszcz b³êkitny ze z³otym haftem burboñskich lilii. Kotara w tle 
czerwona.

Uwa¿any dot¹d b³êdnie za portret Marii Józefy Saskiej (1731-1767), drugiej ¿ony Ludwika, 
delfina Francji; porównanie twarzy modelki z wizerunkami Marii Józefy ka¿e wykluczyæ tak¹ 
identyfikacjê (por. pastelowe portrety Quentina de La Toura w Musée Lecuyer w St. Quentin, 
w Gemäldegalerie w DreŸnie i w Luwrze, portret Jeana-Marca Nattiera w Wersalu; Monnier 
1972, nr 69; Constans 1995, t. 2, nr 3781, 3814). Przedstawia w istocie pierwsz¹ ¿onê Ludwika, 
Mariê Teresê Rafaellê; ikonografia delfinowej Francji, zmar³ej w 1746, niespe³na rok po œlubie, 
nie jest zbyt obfita, pozwala jednak bezspornie uznaæ ZKW/271 za jej portret. Tê sam¹ fizjono-
miê z drobnymi ustami i charakterystycznym d³ugim nosem odnajdujemy w ca³opostaciowych 
portretach Marii Teresy Rafaelli w zbiorach Wersalu: pêdzla Louisa Michiela van Loo, z 1744, 
namalowanym w Hiszpanii, na rok przed œlubem, i w poœmiertnym portrecie pêdzla Louisa 
Tocqué, sygn. i dat. 1748 (Constans 1995, t. 2, nr 5074, 4876), oraz w graficznym, równie¿ 
ca³opostaciowym portrecie autorstwa Nicolasa IV de Larmessin wed³ug van Loo z 1746 
(w 1747 grafik wykorzysta³ tê sam¹ p³ytê, tworz¹c portret œwie¿o poœlubionej delfinowi Marii 
Józefy Saskiej, zmieniaj¹c jedynie herby i inskrypcjê z imieniem – st¹d zapewne wzi¹³ siê b³¹d 
w dotychczasowej identyfikacji modelki z naszego obrazu; Inv. f. fr. XVIII s., t. 12, 1973, s. 388, 
poz. 94, 95). Najbli¿sz¹ analogiê dla ZKW/271 stanowi portret Marii Teresy Rafaelli pêdzla 
Daniela Kleina M³. w zbiorach Wersalu, ukazuj¹cy j¹ w popiersiu, w takiej samej sukni z bardzo 
podobnym diamentowym pièce de corps (nr inw. MV 4451, p³., 71x59 cm; Constans 1995, t. 1, 
nr 2833), rytowany w 1745 przez Johanna Georga Wille (Le Blanc, t. 4, 1890, nr 30). Wszyst-
kie malarskie wizerunki Marii Teresy Rafaelli ukazuj¹ b³êkitnook¹ modelkê; Maria Józefa Saska 
mia³a oczy ciemne.

Ikonografia ZKW/271 œwiadczy o tym, ¿e portret powsta³ z okazji zaœlubin: portretowana 
nosi p³aszcz z burboñskimi liliami, trzyma w d³oni ga³¹zkê z kwiatem pomarañczy, na konsoli 
widnieje rzeŸba Amora i ró¿e.

Obraz przypisywany by³ poprzednio Louisowi Michielowi van Loo; taka atrybucja jest 
oczywiœcie nie do utrzymania, zarówno ze wzglêdu na poziom wykonania, jak i brak sygnatu-
ry (Louis Michiel i jego brat, Carle, sygnowali swoje prace, por. Sahut 1977). Zdaniem 
X. Salmona (opinia ustna na podstawie oglêdzin portretu, 2005) obrazu nie da siê przypisaæ 
konkretnemu artyœcie; przyj¹æ nale¿y, ¿e jest dzie³em jednego z licznych portrecistów zatrud-
nionych w wersalskim cabinet du roi. Nietypowy jak na reprezentacyjne ujêcie en pied format 
(postaæ modelki nieco mniejsza ni¿ naturalnej wielkoœci) œwiadczy o tym, ¿e mo¿e to byæ kopia 
nieznanego dziœ orygina³u.

malarz francuski



 

malarz francuski

Historia: podarunek królewski dla rodziny Clermont-
-Tonnerre; prywatna kolekcja w Pary¿u; nabyty przez rz¹d 
RFN za poœrednictwem Andrzeja Ciechanowieckiego; 
1980 dar rz¹du RFN dla ZK, przechowywany 
w MNW, Podchor¹¿ówka (nr ks. darów ZMK-1685; 
nr inw. 8482 Tc/80); 1981 w ZK, od 1983 eksponowany 
w Apartamencie Ksiêcia Stanis³awa.

Literatura: Warszawa 1980, s. 20 i n. (jako Louis Michiel 
van Loo, Maria Józefa, delfinowa Francji); Lorentz 1986, 

s. 155; Warszawa 1997-1998a, nr V 48 (H. Ma³achowicz; 
jako Louis Michiel van Loo, Maria Józefa, delfinowa 
Francji).

 D.J.

ZKW/271



 

malarz FRANCUSKI (?), 1. po³. XVIII w.

 363 W grocie
nr inw. ZKW/1185
p³ótno, 51x65 cm

Pejza¿ inspirowany widokami fantastycznych grot z antycznymi grobowcami, jakie malowali 
w 1. po³. XVII w. Charles de Hooch i jego naœladowcy – Abraham van Cuylenborch i Rom-
bout van Troyen, oraz w 2. po³. stulecia Dirck Stoop (por. obraz Ch. de Hoocha w kolekcji 
Russel w Amsterdamie – zob. Salerno 1977-1980, t. 1, nr 43.2, czy D. Stoopa, na aukcji Kunst-
haus am Museum w Kolonii, 28-31.03.1984, poz. 1529, gdzie podobna kompozycja z grot¹ 
otwart¹ trzema ³ukami, motyw epitafium i sarkofagu). ZKW/1185 jest dzie³em osiemnastowiecz-
nego naœladowcy; œwiadcz¹ o tym postaci sztafa¿u w œwiadomie historyzuj¹cych kostiumach 
(stoj¹cy mê¿czyzna w renesansowym stroju), malowane w stylistyce osiemnastowiecznych 
machiette, i eklektyczny charakter architektury grobowców i waz (antyczne lub renesansowe 
wazy i sarkofag, barokowe epitafium ze szkieletem). S¹dzimy, ¿e obraz powsta³ w 1. po³. stu-
lecia; móg³ byæ zarówno dzie³em francuskiego italianisty (tak¹ propozycjê wysun¹³ ustnie 
A. Ryszkiewicz, 1984), jak i W³ocha. Inskrypcje na tablicach epitafijnych w nawie katakumby 
maj¹ „zamarkowane” napisy, z wyj¹tkiem skrótu D.O.M. na jednej z nich.

malarz francuski (?)

Historia: 1984 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie, 
od 1986 eksponowany w Pokoju ¯ó³tym.

Literatura: niepublikowany.
 D.J.

ZKW/1185



 

malarz FRANCUSKI, 4. æw. XVIII w.

 364 Krajobraz z kaskad¹ (okolice Tivoli)
nr inw. ZKW/4042
p³ótno, 92x122 cm

Obraz utrzymany w typie pejza¿y z kaskadami, inspirowanych widokiem Tivoli, jakie malowa-
li Claude-Joseph Vernet i jego liczni naœladowcy: wodospad wœród malowniczych ska³ poro-
œniêtych roœlinnoœci¹, pa³acowa budowla wœród cyprysów, akwedukt, charakterystyczne posta-
ci sztafa¿u (rybacy lub k¹pi¹ce siê kobiety, czêsto w antykizuj¹cych strojach) umieszczone na 
pierwszym planie przy dolnej krawêdzi obrazu (por. np. K¹pi¹ce siê Verneta w Luwrze czy 
Pejza¿ z kaskad¹ w Mauritshuis w Hadze tego¿ malarza; Salerno 1991, nr 41.11, 41.12).

Oparte na podobnym schemacie i zestawie motywów kompozycje znajdujemy zarówno 
w malarstwie Lacroix de Marseille, Carla Bonavii, jak i anonimowych naœladowców Verneta 
(Salerno 1991, nr 42.5; Constable 1959, nr 1, 28; Salerno 1977-1980, t. 3, 1980, nr 58). Motyw 
rustykalnej, na po³y zrujnowanej budowli, „wyrastaj¹cej” niejako ze ska³y, stanowi¹cej kulisê 
prawej czêœci kompozycji – tak jak to widzimy w ZKW/4042 – jest szczególnie charakterystycz-
ny dla pejza¿y Carla Bonavii.

Kolorystyka oparta na ch³odnej gamie szmaragdowych zieleni, b³êkitów i ciemnych szaroœci 
ka¿e szukaæ autora obrazu w œrodowisku malarzy francuskich i datowaæ obraz na ostatni¹ 
æw. XVIII w.

malarz francuski

Historia: 1995 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie. Literatura: niepublikowany. D.J.

ZKW/4042



 

malarz FRANCUSKI, pocz. XIX w.

 365 Bitwa pod Piramidami
nr inw. ZKW/4484
deska mahoniowa (?), 39x55 cm
sygnowany u do³u po prawej – sygnatura nieczytelna

Bitwa pod Piramidami 21 lipca 1798, zwyciêstwo wojsk francuskich pod dowództwem gene-
ra³a Napoleona Bonaparte nad mamelukami.

Pejza¿ w odcieniach bladych, piaskowych ¿ó³ci i jasnych odcieni turkusowego b³êkitu. Po 
prawej wojsko francuskie pod trójkolorowym sztandarem, po lewej mamelucy.

Wed³ug informacji przekazanych przez ofiarodawcê obraz zosta³ zakupiony jako dzie³o 
Antoine’a Vestiera (1740-1824), lecz w oeuvre tego malarza nie odnotowuje siê prac innych 
ni¿ portrety i miniatury portretowe. Sygnatura na obrazie jest bardzo s³abo czytelna. Je¿eli 
przyj¹æ, ¿e nazwisko „Vestier” jest prawid³owo odczytane, ZKW/4484 móg³by byæ autorstwa 
córki malarza, Marie Nicole (ur. 1767), jak sugerowa³ X. Salmon (opinia ustna, 2005). Jest to 
jednak tylko hipoteza, poniewa¿ wiedza o dzia³alnoœci Marie Nicole Vestier jako malarki jest 
tylko teoretyczna; nie s¹ znane ¿adne prace jej autorstwa.

Historia: w posiadaniu rodziny Nawrockich 
(wg ofiarodawcy zakupiony w Pary¿u na pocz. XX w.); 
2002 dar Boles³awa Nawrockiego z Warszawy 
(nr ks. darów ZMK-7558).

Literatura: niepublikowany.

 H.M.

malarz HOLENDERSKI, 1. dekada XVII w.

 366 Portret kobiety w czepku
nr inw. ZKW/186
deska dêbowa, 44,5x33 cm

Bia³y czepek, czarna suknia z ciemnobrunatnymi wykoñczeniami.
Dobrze malowana twarz modelki kontrastuje z nieco schematycznie, umownie potrakto-

wanym kostiumem. Elementy kostiumu ka¿¹ datowaæ obraz na lata ok. 1600-1610.

malarz francuski

ZKW/4484



 

Historia: kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w Warszawie; 
1974 jego legat dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-543); 1981 w ZK, od 1988 
eksponowany w Sieni Ciemnej.

Literatura: niepublikowany. D.J.

malarz HOLENDERSKI (?), ok. 1640

 367 Portret m³odej kobiety w czarnej sukni i koronkowym ko³nierzu
nr inw. ZKW/4392
p³ótno, 79x64,5 cm

Czarna suknia, bia³y ko³nierz.
Portret nale¿y datowaæ na podstawie 

kszta³tu fryzury i fasonu sukni na ok. 1640. 
Formalnie nawi¹zuje do konwencji amster-
damskiej szko³y portretu mieszczañskiego 
o oszczêdnej kolorystyce i neutralnym tle. 
Przypomina kompozycyjnie typ portretów 
Dircka van Santvoorta czy Jana i Antonisa 
van Ravesteynów, jednak znaczny stopieñ 
zniszczenia i ubytków warstwy malarskiej 
uniemo¿liwia precyzyjn¹ ocenê obrazu.

Historia: 2000 dar Jose Salgado z Oeiras w Portugalii 
(nr ks. darów ZMK-7268).

Literatura: niepublikowany. H.M.

malarz holenderski (?)

ZKW/186

ZKW/4392



 

Historia: kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w Warszawie; 
1974 jego legat dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-529); 1981 w ZK, od 1988 
eksponowany w korytarzu przy Sali Canaletta.

Literatura: niepublikowany. D.J.

malarz HOLENDERSKI (?), ok. 1650

 368 Portret mê¿czyzny z rêkawiczkami
nr inw. ZKW/771
p³ótno, 82x75 cm

Czarny strój, bia³y ko³nierz i mankiety.
Elementy kostiumu ka¿¹ datowaæ portret 

na ok. 1650. Poza ogólnymi, oczywistymi 
inspiracjami manier¹ Bartolomeusa van der 
Helsta, w stylistyce obrazu trudno dostrzec 
indywidualne cechy, które pozwoli³yby na 
atrybucjê konkretnemu artyœcie lub œrodowi-
sku. Jego autorem móg³ byæ tak¿e malarz 
flamandzki. 

Propozycjê atrybucji malarzowi francu-
skiemu, naœladowcy Sebastiena Bourdona, 
odrzuci³ J.-P. Cuzin (opinia ustna na podsta-
wie oglêdzin obrazu, 2004).

malarz holenderski (?)

malarz NEAPOLITAÑSKI, k. XVII w.

 369 Ruiny antyczne z widokiem zatoki
nr inw. ZKW/4479
p³ótno, 50,2x63 cm

Twórca tego obrazu, prezentuj¹cego stosunkowo niski poziom wykonania, inspirowa³ siê malarstwem 
Ascania Lucianiego, neapolitañskiego naœladowcy Viviana Codazziego. W ZKW/4479 odnajdujemy 
zestaw motywów typowych dla ruinistycznych widoków Lucianiego (oddany jednak w sposób du¿o 
bardziej schematyczny): ukazane w bliskim planie, pokryte zwisaj¹cymi pêdami roœlinnoœci ruiny an-
tycznej architektury z p³askorzeŸbami (tu nawi¹zuj¹ce do £uku Tytusa) i korynckimi kolumnami 
o popêkanych trzonach, zatoka z zarysami ufortyfikowanego miasta u stóp wynios³ej góry, przypomi-
naj¹ca Zatokê Neapolitañsk¹, wreszcie – najbardziej bodaj charakterystyczny rys obrazów Lucianiego 
– postaci sztafa¿u o wyd³u¿onych proporcjach, w fantastyczno-orientalnych strojach, modelowane 
du¿ymi plamami œwiat³a (por. Marshall 1988, il. 25, 31a, 33). Tak¿e ogólna czerwonawa tonacja obra-
zu zdaje siê wskazywaæ na wp³yw jego malarstwa.

ZKW/771



 

malarz NEAPOLITAÑSKI, k. XVII w.

 370 G³owa œwiêtego
nr inw. ZKW/3961
p³ótno, 53x48 cm

malarz neapolitañski

Historia: kolekcja ¯arnowskich, Pary¿; w³asnoœæ Wandy 
Wolskiej-Conus w Pary¿u; 2001 jej dar (nr ks. darów 
ZMK-7338).

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

Historia: kolekcja Stanis³awa Krosnowskiego 
w Petersburgu; 1922 przywieziony do Warszawy, 
od listopada w ZK, fundacja Krosnowskich przy Zbiorach 
Pañstwowych RP (nr inw. Dzia³u Krosnowskich 973); 
nastêpnie w Zamku Poznañskim; od stycznia 1935 
ponownie w ZK; po 17 wrzeœnia 1939 ewakuowany do 
MNW (nr MN/Z 170); 1945 w³¹czony do zbiorów MNW 
(nr inw. M.Ob. 2339); 1994 przekazany na w³asnoœæ ZK.

ród³a: *Inw. Dzia³u Krosnowskich po 1922, nr 937; 
*Protoko³y dyrekcji PZS 1935, nr 33/II, poz. 20 
(„przeniesione z Poznañskiego Zamku”); *Inw. Dzia³u 
Krosnowskich 1937, nr 973 („Szko³a Rybery, Starzec, 
Zamek”); *Spis Batowskiego 1939/1940, poz. 170 
(„malarz w³oski”).

Literatura: niepublikowany. D.J.

ZKW/4479

ZKW/3961



 

malarz NEAPOLITAÑSKI, 1. æw. XVIII w.

 371 Skalisty krajobraz z dwoma jeŸdŸcami
nr inw. ZKW/4705
p³ótno, 32,5x44 cm

Przyk³ad niewysokiej klasy pejza¿u zainspirowanego malarstwem Salvatora Rosy, zapewne 
z pocz. XVIII w. Taki typ skalistego widoku „alla Salvator Rosa” zyska³ w Neapolu status nieomal 
osobnego malarskiego gatunku (Salerno 1963, s. 61); uprawiany by³ przez rzesze naœladowców 
i epigonów stylu Rosy a¿ po drug¹ po³owê XVIII wieku.

malarz neapolitañski

Historia: przed 1848 kupiony przez Leona Potockiego, 
ambasadora rosyjskiego na dworze neapolitañskim; 
w³asnoœæ jego wnuka, Karola Lanckoroñskiego, 
w Wiedniu; w³asnoœæ jego córki, Karoliny Lanckoroñskiej, 
przechowywany w Polskim Instytucie Historycznym 

w Rzymie; jej legat, 2002 przekazany przez Fundacjê 
Lanckoroñskich w Rzymie (nr ks. darów ZMK-7581).

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

malarz NEAPOLITAÑSKI, 2. æw. XVIII w.

 372 Bukiet w wazie
nr inw. ZKW/552
p³ótno, 45x33,5 cm

Obraz przyjêty do zbiorów ZK jako dzie³o siedemnastowiecznego malarza holenderskiego, 
wed³ug opinii F. G. Meijera (list z 27.09.2006) jest niew¹tpliwie w³oski. Meijer sugeruje, ¿e 
autorstwo obrazu mo¿na ostro¿nie przypisaæ Francesco Lavagni malarzowi dzia³aj¹cemu 
w Neapolu w po³owie XVIII w. Artysta ten nie notowany ani przez B. De Dominiciego (Le Vite 
dei pittori scultori ed architetti napoletani, Napoli 1742-1745), ani w leksykonach (Thieme, Becker; 
Benezit), znany jest tylko jako autor pary martwych natur z kwiatami, sygnowanych: Fra: Lav., 
które pojawia³y siê na rynku sztuki (Finarte, Rzym, 28.04.1981; Sotheby’s, Londyn, 8.07.1992, 
poz. 153). W ZKW/552 dostrzegalna jest stosowana przez Lavagnê diagonalna kompozycja 

ZKW/4705



 

bukietu, dobór roœlin, wœród których wystê-
puj¹ kuliste kwiatostany kaliny, strzêpiasta 
odmiana anemonów i kwiaty maku, oraz 
waza sprawiaj¹ca wra¿enie niezbyt stabilnie 
osadzonej na pod³o¿u. 

malarz neapolitañski

Historia: kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w Warszawie; 
1974 jego legat dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-540); 1981 w ZK, od 1983 
eksponowany w Garderobie Króla.

Literatura: niepublikowany. H.M.

malarz NEAPOLITAÑSKI, ok. 1750

 373 Ruiny fantastycznego pa³acu
nr inw. ZKW/3628
p³ótno, 85,5x110 cm

Ostre kontrasty œwiat³a i cienia podkreœlaj¹ce rytm kolumn fantastycznej, zrujnowanej budow-
li oraz dekoracyjne formy jej architektury (fontanny, tralkowe balustrady, korynckie kapitele) 
pozwalaj¹ przypisaæ obraz malarzowi neapolitañskiemu, póŸnemu naœladowcy Gennaro Greco. 

ZKW/552

ZKW/3628



 

Nasz obraz odró¿nia od prac artystów pozostaj¹cych w bezpoœredniej orbicie tego malarza 
niemal monochromatyczna kolorystyka oparta na ciemnych brunatnoœciach; obrazy Greco 
i jego krêgu utrzymane s¹ w charakterystycznej, zielonkawob³êkitnej tonacji.

Scenograficzny, teatralny charakter ca³oœci przywodzi równie¿ na myœl boloñskie prospetti-
ve spod znaku braci Bibienów, których projekty i wizyta w Neapolu wywar³y wp³yw na neapo-
litañskie malarstwo ruin ok. 1730. S¹dzimy, ¿e ZKW/3628 nale¿y datowaæ na ok. 1750. 

Rzadki przyk³ad ruinistycznego widoku pozbawionego sztafa¿u, najprawdopodobniej ukoñ-
czony jedynie w partii architektonicznej.

malarz neapolitañski

Historia: 1994 zakup w D.A. Unicum, Warszawa, 
ul. Piêkna 44a; od 2002 depozyt ZK w Ambasadzie RP 
przy Stolicy Apostolskiej.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

malarz NEAPOLITAÑSKI, ok. 1768

 374 Portret Ferdynanda IV
nr inw. ZKW/1541
p³ótno, 133x106,5 cm (owal)

Ferdynand IV (1751-1825) z dynastii Burbonów, król Neapolu i Sycylii 1759-1816 (1808-1815 utraci³ tron Nea-
polu na rzecz Joachima Murata), król Obojga Sycylii 1816-1825 jako Ferdynand I.

ZKW/1541



 

B³êkitny szustokor ze z³otym haftem, takie¿ spodnie, kamizela w kolorze s³omkowym, stalowo-
-z³oty kirys; klejnot Orderu Z³otego Runa na szyi na czerwonej wstêdze (nadany 1751); przez 
pierœ czerwona wstêga Orderu œw. Januarego, gwiazda tego orderu na piersi; pod czerwon¹ 
wstêg¹ widoczna b³êkitna wstêga Orderu Œwiêtego Ducha, gwiazda tego orderu na piersi 
(górna). Korona na czerwonej poduszce.

Pendant do portretu Marii Karoliny (� nr kat. 375).
Jeden z najwa¿niejszych portretów w bogatej ikonografii Ferdynanda IV, zapocz¹tkowuje 

nowy typ oficjalnego wizerunku w³adcy. Namalowany najpewniej z okazji zaœlubin z Mari¹ 
Karolin¹ w 1768 lub nied³ugo potem: datê 1768 nosi rycina, bêd¹ca powtórzeniem owalnego 
portretu Marii Karoliny, stanowi¹cego pendant do ZKW/1541. W graficznym portrecie Ferdy-
nanda IV, bêd¹cym par¹ do tej ryciny, twarz monarchy w podobnym ujêciu jak w ZKW/1541, 
taka sama poza, lecz inny strój (ukazany w zbroi i p³aszczu królewskim; Napoli 1979-1980, 
t. 2, s. 401, il. 4 na s. 402).

Autorstwo naszego obrazu, który zdecydowanie przewy¿sza artystycznymi walorami por-
trety Ferdynanda IV pêdzla jego nadwornego portrecisty, Francesca Lianiego, pozostaje nadal 
nieustalone. Zdaniem S. Röttgen (Napoli 1979-1980, t. 2, s. 401) nie sposób go przypisaæ kon-
kretnemu artyœcie; by³ to w ka¿dym razie dobrej klasy portrecista, któremu znane by³y najnow-
sze osi¹gniêcia w dziedzinie sztuki portretowej: dzie³a Pompea Batoniego i Antona Raphaela 
Mengsa. Ujêcie twarzy monarchy, które po raz pierwszy pojawia siê w ZKW/1541, powtarzane 
by³o potem w innych portretach.

Powtórzenia:
 374/1 kopia nieznanego autora, 2. po³. XVIII w., ze zmienionym uk³adem r¹k, Museo Nazionale di San Marti-

no w Neapolu (nr inw. C 492, p³., 104x75 cm, owal; Napoli 1979-1980, t. 2, s. 401, il. 5 na s. 399).

malarz neapolitañski

ZKW/1542



 

 375 Portret Marii Karoliny
nr inw. ZKW/1542
p³ótno, 133x106,5 cm (owal)

Maria Karolina (1752-1814) z dynastii Habsburgów, córka Marii Teresy, 1768 ¿ona Ferdynanda IV, króla Neapo-
lu i Sycylii.

Ceremonialna dworska suknia (grand costume de cour): czerwona, z bia³o-zielonym haftem 
w kwiatowy wzór i rêkawami z bia³ej koronki (tzw. pièce de homme); korona na czerwonej 
poduszce.

Pendant do portretu Ferdynanda IV (� nr kat. 374).
Pierwszy oficjalny portret Marii Karoliny jako królowej Neapolu, namalowany najpewniej 

z okazji œlubu z Ferdynandem IV, który odby³ siê w 1768. Ujêcie twarzy w ZKW/1542 sta³o siê 
wzorem dla wielu, zmienianych w partii postaci, portretów królowej.

Powtórzenia:
 375/1 miedzioryt Gulielma Morghena, 1768 (Napoli 1979-1980, t. 2, s. 402, il. 2 na s. 40; nienotowany w lek-

sykonach graficznych);
 375/2 kopia nieznanego autora, 2. po³. XVIII w., zmienione u³o¿enie prawej rêki, brak korony, ró¿nice w zdo-

bieniu sukni, Museo Nazionale di San Martino w Neapolu (nr inw. C 491, p³., 104x75 cm; Napoli 1979-
-1980, t. 2, s. 398, 402, il. 6 na s. 399);

 375/3 zredukowana wersja, przypisywana Antonowi Raphaelowi Mengsowi, w Museo Provincial de Bellas 
Artes w Cordobie (Napoli 1979-1980, t. 2, s. 402).

malarz niderlandzki

Historia: w³asnoœæ rodziny Viancini w Wenecji (z atrybucj¹ 
Jacopo Amigoniemu); kupione z r¹k tej rodziny przez 
Andrzeja Ciechanowieckiego z Londynu; 1976 zakup 
MNW dla ZK od Andrzeja Ciechanowieckiego, 
przechowywane w MNW (nr inw. 7281 Tc/76, 7282 Tc/76); 
1982 depozyt MNW w ZK; 1984 w³asnoœæ ZK, od 1991 
eksponowane w korytarzu przy Sali Canaletta.

Literatura: Napoli 1979-1980, t. 2, s. 401, 402, il. 2 na s. 401 
i il. 3 na s. 403 (S. Röttgen); Lorentz 1986, s. 156 (jako 
J. Amigoni, portret Karola II i portret Marii Amalii).

 D.J.

malarz NIDERLANDZKI (Niderlandy Po³udniowe), lata 40. XVI w.

 376 Œwiêty Jan Chrzciciel
nr inw. ZKW/3629
deska dêbowa, 88x72 cm (odwrocie oryginalne niewidoczne, zaklejone p³yt¹ ze sklejki)

Obraz niejednoznaczny stylistycznie i trudny do zakwalifikowania przede wszystkim ze wzglê-
du na bardzo znaczne zniszczenia i przemycie warstwy malarskiej. Przypisywany by³ Joosowi 
van Cleve i datowany na 1520 (Stiepanow, zapewne z Ermita¿u, opinia z 06.1952, oraz 
W. Rakint, d. kustosz Ermita¿u, opinia z 08.1952, sporz¹dzona w Monachium; obie uzyskane 
przez poprzedniego w³aœciciela, w dokumentacji Dzia³u Malarstwa ZK). Dendrochronologicz-
ne badanie deski wskazuje na 1535 jako najwczeœniejszy mo¿liwy czas powstania obrazu, 
najprawdopodobniej jednak powsta³ on po 1540 (T. Wa¿ny, 6.06.1994). Nie wyklucza³oby to 
autorstwa Joosa van Cleve, jednak taka atrybucja jest nie do utrzymania, pomimo analogii, 
jakie mo¿emy znaleŸæ dla ZKW/3629 w malarstwie mistrza. Twarz œwiêtego ma wyraŸnie cechy 
ujêcia portretowego, a jej charakterystyka (rysunek nosa i ust, wykrój oczu) przywodzi na myœl 
niektóre portrety pêdzla van Clevego, zw³aszcza te z lat 1515-1525. Widoczny w tle krajobraz 
z sekwencj¹ b³êkitnych wzgórz jest powtórzeniem, w innej skali, fragmentu pejza¿u z Odpo-
czynku w czasie ucieczki do Egiptu van Clevego w Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 



 

w Brukseli (Hand 2004, nr 11), w którym artysta odwzorowa³ z kolei pejza¿ z obrazu Joachima 
Patinira o tym samym temacie, w Museo Thyssen-Bornemisza w Madrycie (pejza¿ wielokrotnie 
powtarzany przez malarzy z warsztatu van Clevego, zapewne na podstawie modelu czy rysun-
ku s³u¿¹cego do kopiowania; zob. Hand 2004, s. 40). Autor naszego obrazu u¿y³ jednak tego 
motywu w innym kontekœcie: w bli¿szym planie i wiêkszym kadrze; widok jest zbyt syntetyczny 
i uproszczony, jak na twórczoœæ van Clevego. 

Kompozycja ZKW/3629 z ukazan¹ z bliska pó³postaci¹, brak narracyjnego, detalicznego 
traktowania szczegó³ów, modelunek szaty o „klasycznie”, ³agodnie uk³adaj¹cych siê fa³dach, 
wreszcie jej czerwieñ o rozbielanych w charakterystyczny sposób œwiat³ach maj¹ tak silnie 
italianizuj¹cy charakter, ¿e niektórzy badacze sk³onni byli uznaæ obraz za dzie³o W³ocha, zwi¹-
zanego ze œrodowiskiem Wenecji (na czytelne w obrazie inspiracje weneckie s³usznie zwróci³ 
równie¿ uwagê Stiepanow). Budowa technologiczna obrazu przemawia jednak za jego nider-
landzk¹ proweniencj¹: malowany jest na zaprawie kredowo-klejowej, a drewno, z którego 
wykonano podobrazie, pochodzi z zachodniej czêœci Niemiec; podobrazia z desek dêbowych 
stosowane by³y wprawdzie w Wenecji, jednak w takim wypadku drewno powinno pochodziæ 
z obszaru Francji. Zdaniem M. Bijla (opinia ustna na podstawie oglêdzin obrazu, 2005) fakt, 
i¿ deska nie jest fazowana, a tak¿e jej znaczna gruboœæ (ok. 1,4 cm) œwiadcz¹ o tym, ¿e pier-
wotnie obraz mia³ znacznie wiêksze wymiary; to t³umaczy³oby nietypowy jak na dzie³o nider-
landzkie w³oski charakter kompozycji z ujêt¹ z bliska postaci¹.

malarz niderlandzki

Historia: 1952 w³asnoœæ Sosnickiego (informacja 
z ekspertyzy Stiepanowa z 1952); 1994 dar Edwarda 
Kossoy z Clos-du-Velours, Couches  we Francji 
(nr ks. darów ZMK-5864).

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

ZKW/3629



 

wed³ug malarza NIDERLANDZKIEGO z 4. æw. XVI w.

 377 Portret Aleksandra Farnese (?)
nr inw. ZKW/993
p³ótno, 53x41,5 cm

Aleksander Farnese (1545-1592), ksi¹¿ê Parmy i Piacenzy, namiestnik Niderlandów 1578-1592.

Bia³y kaftan ze z³otymi galonami, szmelco-
wany kirys ze z³oconymi pasami ornamentu; 
klejnot Orderu œw. Jakuba od Miecza na 
³añcuchu.

Jest to niewysokiej klasy, prawdopodob-
nie siedemnastowieczna kopia portretu, 
którego pierwowzór, autorstwa niderlandz-
kiego malarza, powstaæ musia³ w 4. æw. XVI w., 
o czym œwiadcz¹ cechy stylowe i detale 
kostiumu. Znana jest nam jeszcze jedna 
wersja tego wizerunku, prawdopodobnie 
dziewiêtnastowieczna, w której postaæ mo-
dela, w takim samym ujêciu (identyczny 
rysunek i detale ornamentu zbroi, orderu 
etc.), ujêta jest w marmoryzowany owalny 
otok (deska, 65x49 cm; w³asnoœæ Wiktorii 
Osêki z Canberry, depozyt w Muz. UJ; okre-
œlany jako portret ksiêcia Alby). W obu 
obrazach zosta³ niew³aœciwie oddany Order 
œw. Jakuba: zamiast zawieszenia w kszta³cie 
muszli – zawieszenie w kszta³cie ¿³obkowa-
nej kuli.

Portretowany identyfikowany by³ z Aleksandrem Farnese. Ujêcie, twarz modela, elementy 
kostiumu istotnie bliskie s¹ jego wizerunkom, z których wiêkszoœæ wywodzi siê z pierwowzoru 
autorstwa Otto van Veena (por. portret w popiersiu w Musées royaux des Beaux-Arts de Bel-
gique w Brukseli czy ca³opostaciowy portret w kolekcji prywatnej w Brukseli; Kat. Bruxelles 
MR 1984, s. 304; Bruges 1962, nr 165). Wszystkie te portrety, podobnie jak wizerunki graficzne, 
ukazuj¹ jednak ksiêcia nieco m³odszego i z Orderem Z³otego Runa nadanym 1585, we wszyst-
kich ponadto nieco inny jest kszta³t zarostu (w¹sy). Wizerunek ukazuj¹cy Aleksandra Farnese 
z portugalskim Orderem œw. Jakuba by³by wyj¹tkowy w jego ikonografii. Proponujemy przy 
takiej identyfikacji portretowanego postawiæ znak zapytania.

Obraz wchodzi³ najpewniej w sk³ad serii portretów s³awnych mê¿ów.

Historia: kolekcja pu³kownika Thomasa Richarda Plume-
-Tempest (1795-1881), Tong Hall, Yorkshire, Anglia; 
kupiony od Henrietty Frances May Tempest z Tong Hall 
przez wicehrabiego Mountgarret; 1983 kupiony na rynku 
sztuki w Londynie przez Andrzeja Ciechanowieckiego 
(jako naœladowca Anthonisa Mora, Aleksander Farnese); 
1984 jego dar (nr ks. darów ZMK-2615), od 1988 
eksponowany w Sieni Ciemnej.

Literatura: Lorentz 1986, s. 157.

 D.J.

wed³ug malarza niderlandzkiego

ZKW/993



 

malarz NIEMIECKI (?), 1. po³. XVII w.

 378 Portret Stefana Batorego
nr inw. ZKW/63
p³ótno, 214x118 cm

Stefan Batory (1533-1586), ksi¹¿ê siedmiogrodzki, król polski od 1576.

malarz niemiecki (?)

ZKW/63



 

Ko³pak z ciemnobr¹zowego futra, czerwona delia obszyta ciemnobr¹zowym futrem, ¿upan 
czerwony w kwiatowo-wstêgowy, ciemniejszy wzór, czerwone poñczochy, bia³e buty. W tle 
rdzawoczerwona kotara.

Wizerunek nale¿¹cy do wyró¿nionego przez S. Komornickiego typu przedstawieñ Stefana 
Batorego inspirowanych popularn¹ na prze³omie XVI i XVII w. akwafort¹ z 1576, ukazuj¹c¹ 
Stefana jako ksiêcia Siedmiogrodu, w ujêciu en pied, wykonan¹ przez Josta Ammana (Gdañsk 
2006, nr 63), znan¹ równie¿ z pó³postaciowej wersji drzeworytniczej (Komornicki 1935, s. 433-
-436; Hollstein-German, t. 2, 1954, s. 8). Rycina Ammana, rozpowszechniona przez wydawnic-
twa, pe³ni³a rolê wzoru ikonograficznego, np. dla portretu namalowanego przed 1610 przez 
czynnych na dworze bawarskim Hansa i Wilhelma Schöpferów (Bayerische Staatsgemälde-
sammlungen w Monachium; Komornicki 1935, nr 3, s. 434-435). Pó³postaciowy portret Schöp-
ferów przypomina nasz obraz tak¿e szczegó³ami, takimi jak wyraŸnie zaznaczony wzór na 
tkaninie ¿upana czy podpiêta kotara w tle.

Wersja w pó³postaci, równie¿ z widocznym wp³ywem grafiki Ammana, znajduje siê w zbiorach 
Fund. XX Czartoryskich (nr inw. XII-350, p³., 107x78 cm; Rostworowski i in. 1978, nr 17).

Wersje nale¿¹ce do ammanowskiego typu portretu charakteryzuj¹ siê podobnym ujêciem 
poci¹g³ej twarzy o spiczastym nosie, kszta³tem zarostu, a tak¿e szczegó³ami kostiumu – wysoki 
ko³pak z opadaj¹c¹ miêkko tyln¹ czêœci¹, wpiêta nad czo³em szkofia, ¿upan o adamaszkowym 
wzorze, rozpiêta delia – oraz uk³adem r¹k i kszta³tem rêkojeœci szabli. Zwi¹zki z tym typem s¹ 
widoczne równie¿ w portrecie w popiersiu Cristofano dell’Altissimo z ok. 1587 w Galerii Uffizi 
(nr inw. 411; Kat. Uffizi 1980, nr Ic428, s. 657) i w zaginionym portrecie nale¿¹cym niegdyœ 
do zbiorów Ordynacji Zamojskiej, obecnie znanym z fotografii (Ajewski 1997, il. 103), oraz 
w reprodukowanym przez S. Komornickiego portrecie, znajduj¹cym siê w latach 30. XX w. 
w zbiorach biskupa Ignacego Dub-Dubowskiego w Rzymie (Komornicki 1935, nr 5, s. 435-436).

malarz niemiecki lub polski

Historia: zbiory Wittelsbachów, zdeponowany przez nich 
(Fideikomiss) w Bayerische Staatsgemäldesammlungen 
w Monachium; pozyskany przez rz¹d RFN za poœrednictwem 
Andrzeja Ciechanowieckiego; 1973 dar rz¹du RFN dla ZK, 
przechowywany w Bibliotece Królewskiej (nr ks. darów 
ZMK-142); 1981 w ZK, od 1983 eksponowany 
w Komnacie G³ównej. 

Literatura: Lorentz 1986, s. 132; Warszawa 1996, nr II 5 
(D. Juszczak); Warszawa 2002, nr I 19 (H. Ma³achowicz); 
Malbork 2007, nr III.1.24 (H. Ma³achowicz).

 H.M.

malarz NIEMIECKI lub POLSKI, XVII w.

 379- Seria portretów Jagiellonów
 -381 

Trzy portrety o podobnych wymiarach, przedstawiaj¹ce cz³onków rodziny jagielloñskiej: Zyg-
munta Starego, Bonê i ich córkê, Izabelê, pochodz¹ce ze zbiorów Wittelsbachów, nastêpnie 
w zbiorach Bayerische Kunstgemäldesammlungen w Monachium. Portrety odnalaz³a w zbiorach 
monachijskich i zidentyfikowa³a J. Ruszczycówna (1976); uchodzi³y wówczas za portrety ano-
nimowych osób autorstwa malarzy niemieckich z 2. po³. XVI w. Zdaniem Ruszczycówny po-
wsta³y w 2. æw. XVI w. i stanowi³y pierwowzory dla miniaturowych wizerunków z serii portre-
tów jagielloñskich, namalowanych 1553-1556 w warsztacie Lucasa Cranacha M³., obecnie 
w zbiorach Fund. XX Czartoryskich (nr inw. XII 536 – XII 545; zob. Kraków 2000, nr I/56), na 
podstawie których Stephen Herwijck wykona³ w Londynie w latach 1561-1562 medale. 
Do zdania Ruszczycówny przychyli³ siê J. T. Petrus (1985), który datowa³ portrety na k. lat 40. 



 

XVI w. i uzna³ je za orygina³y, b¹dŸ wspó³czesne im repliki, autorstwa malarza wywodz¹cego 
siê z tradycji cranachowskiej, z krêgu portrecistów dolnoniemieckich zwi¹zanych z dworem 
Wittelsbachów (takich jak Hans Mielich czy Hans Schöpfer St.); zdaniem Petrusa seria obej-
mowa³a pierwotnie ponadto wizerunek Zygmunta Augusta i portrety jego pozosta³ych sióstr.

Jeœli przyj¹æ, ¿e ZKW/59, ZKW/60, ZKW/61 istotnie stanowi¹ seriê (a œwiadcz¹ o tym wy-
miary p³ócien), powinny pochodziæ z tego samego czasu, jednak, s¹dz¹c z wieku portretowa-
nych, portret Bony nale¿a³oby datowaæ na lata 50. XVI w., portret Zygmunta I – na 30., zaœ 
Izabeli Jagiellonki – na pocz. lat 40. Wynika z tego, ¿e mamy do czynienia z powtórzeniami 

malarz niemiecki lub polski

ZKW/60



 

malarz niemiecki lub polski

wykonanymi wed³ug wczeœniejszych wzorów, wtórnymi w stosunku do cranachowskich minia-
tur: wzorowanymi na nich lub na nieznanych nam orygina³ach, które stanowi³y wspólne iko-
nograficzne Ÿród³o przedstawieñ. 

Obrazy maj¹ wszelkie cechy kopii, tak¿e od strony czysto malarskiej, stylistycznej. S¹ to kopie 
powsta³e w XVII w., najpewniej w jego 2. po³owie, o czym œwiadczy rodzaj podobrazia w por-
trecie Bony (� nr kat. 379). Datowanie portretu Bony przes¹dza o takim samym datowaniu 
pozosta³ych dwu portretów z serii. Jest prawdopodobne, ¿e zosta³y one namalowane dla Anny 
Katarzyny Wazówny, córki Zygmunta III, która w 1642 poœlubi³a Filipa Wilhelma Wittelsbacha, 
ksiêcia neuburskiego, lub potomków królewny. Nie sposób stwierdziæ, czy wykonano je w Polsce, 
czy w Monachium, i rozstrzygn¹æ, czy ich autor by³ malarzem polskim, czy niemieckim.

 379 Portret Bony
nr inw. ZKW/60
p³ótno, 210,5x111 cm

Bona (1494-1557), córka ksiêcia Mediolanu Giana Galeazzo Sforzy, 1518 ¿ona Zygmunta I Starego, królowa 
polska.

Czarna suknia, czarna szuba z br¹zowym futrem, bia³y czepiec i chusta. 
Portret namalowany na lnianym p³ótnie o adamaszkowym splocie, o wzorze sieciowo-kwia-

towym z motywem lilijek; zdaniem M. Piwockiej (list z 15.11.2005) wzór z przemiennym uk³a-
dem lilijek, bez podzia³ów „rombowych”, ka¿e datowaæ tkaninê na k. 1. po³. lub 2. po³. XVII 
stulecia. ZKW/60 nie móg³ byæ zatem, jak przypuszcza³a J. Ruszczycówna (1976), pierwowzo-
rem dla miniatury z jagielloñskiej serii z warsztatu Lucasa Cranacha M³. Ujêcie g³owy królowej 
bli¿sze jest zreszt¹ medalowi Stephena Herwijcka wykonanemu wed³ug tej¿e miniatury i rycinie 
Nica Nellego z 1568 (Hutten-Czapski 1901, nr 233): czepiec Bony ma charakterystyczn¹, pro-
st¹, biegn¹c¹ ukosem fa³dê, której nie ma w miniaturze, gdzie materia³ uk³ada siê bardziej 
miêkko.

Ten typ ujêcia g³owy królowej powtórzony zosta³ w popiersiowym, oœmiok¹tnym portrecie 
z w³adys³awowskiego wystroju Pokoju Marmurowego w ZK, pêdzla nieznanego malarza, 
z ok. 1643, eksponowanym dziœ w ZK (Muz. w Nieborowie, nr inw. NB 475 MNW, zob. War-
szawa 2002, nr II 88; jego kopie z k. XVIII i z pocz. XIX w. w MNW, nr inw. MP 3607, nr inw. 
MP 4798).

 380 Portret Zygmunta Starego
nr inw. ZKW/59
p³ótno, 203,5 x 108 cm

Zygmunt I Stary (1467-1548) z dynastii Jagiellonów, król polski od 1506.

Czarna szuba z br¹zowym futrem.
Kopia wczeœniejszego pierwowzoru, który – s¹dz¹c z wieku portretowanego, a tak¿e ana-

lizy ikonografii portretowej Zygmunta Starego – powstaæ musia³ w latach 30. XVI w.
Ujêcie g³owy monarchy – takie jak w miniaturze z serii portretów jagielloñskich z warsztatu 

Lucasa Cranacha M³., namalowanej 1553-1556, w zbiorach Fund. XX Czartoryskich, i medalu 
Stephena Herwijcka na niej wzorowanym.



 

malarz niemiecki lub polski

To samo ujêcie powtórzone zosta³o ponadto w popiersiowym, oœmiok¹tnym portrecie 
z w³adys³awowskiego wystroju Pokoju Marmurowego w ZK, z ok. 1643, zaginionym, znanym 
z fotografii (dokumentacja J. Ruszczycówny w dziale malarstwa MNW) oraz osiemnasto- 
i dziewiêtnastowiecznych kopii (rysunek J. Szeymeclera w Gab. Ryc. BUW, Zb. Król. P. 879, 
nr 108; dwa obrazy w MNW, z k. XVIII i pocz. XIX w., nr inw. MP 4507, MP 4801).

ZKW/59



 

 381 Portret Izabeli Jagiellonki
nr inw. ZKW/61
p³ótno, 203,5 x 111,5 cm

Izabela (1519-1559) z dynastii Jagiellonów, córka Zygmunta I i Bony, 1539-1540 ¿ona króla wêgierskiego Jana 
Zapolyi, królowa wêgierska.

malarz niemiecki lub polski

ZKW/61



 

Czarna suknia, czarna szuba z br¹zowym futrem, bia³y czepiec i chusta. 
Kopia wczeœniejszego pierwowzoru, namalowanego – s¹dz¹c z wieku portretowanej 

– ok. 1540. Takie samo ujêcie g³owy znajdujemy w miniaturowym popiersiu Izabeli z serii 
portretów jagielloñskich w zbiorach Fund. XX Czartoryskich, z warsztatu Lucasa Cranacha 
M³. z lat 1553-1556, i medalu Stephena Herwijcka, wykonanym na podstawie tej¿e minia-
tury w Londynie ok. 1561-1562.

malarz niemiecki (?)

Historia: byæ mo¿e w³asnoœæ Anny Katarzyny Wazówny, 
¿ony Filipa Wilhelma Wittelsbacha, ksiêcia neuburskiego, 
w Monachium; zbiory Wittelsbachów; zdeponowane 
przez nich (Fideikommiss) w Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen w Monachium 
(nr inw. 6870, 7126, 6954); pozyskane przez rz¹d RFN 
za poœrednictwem Andrzeja Ciechanowieckiego; 1977 
dar rz¹du RFN dla ZK, przechowywane w MNW; 
od 1978 przechowywane w Bibliotece Królewskiej 

(nr ks. darów ZMK-1376, 1375, 1377); 1981 w ZK, 
od 1983 eksponowane w Komnacie G³ównej.

Literatura: Ruszczycówna 1976, s. 45 i n.; Petrus 1985, 
s. 67; Lorentz 1986, s. 153; Schallaburg 1986, nr 37, 36 
(bez nr. kat. 381; H. Ma³achowicz); Kraków 2000a, nr 63, 
64 (bez nr. kat. 381; J. T. Petrus).

 D.J.

malarz NIEMIECKI (?), 1. dekada XVIII w.

 382 Portret mê¿czyzny
nr inw. ZKW/772
p³ótno, 87,5x69 cm (pierwotnie owal)

At³asowy szlafrok w kolorze jasnego, ch³odnego br¹zu w czarne arabeskowe wzory, na blado-
fioletowym spodzie; ciemnobrunatna kotara.

Moda na portretowanie siê w wytwornym domowym stroju pojawi³a siê w sferach arysto-
kratycznych i artystycznych w po³. XVII w.; elementem datuj¹cym portret jest jedynie kszta³t 
peruki, charakterystycznej dla lat od ok. 1700 do ok. 1710.

Portret dobrej klasy; zdaniem R. Klessman-
na (opina ustna na podstawie oglêdzin obra-
zu, 2004), mo¿e byæ zarówno dzie³em malarza 
holenderskiego, jak i czynnego w pó³nocnych 
Niemczech, np. w Hamburgu.

Dosztukowane fragmenty p³ótna pokryte 
jednolitym, czarnym kolorem.

Historia: kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w Warszawie; 
1974 jego legat dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-532); 1981 w ZK, od 1991 
eksponowany w korytarzu przy Sali Canaletta.

Literatura: niepublikowany. D.J.

ZKW/772



 

malarz NIEMIECKI, 1. æw. XVIII w.

 383 Widok Kampanii
nr inw. ZKW/2486
p³ótno, 41,5x58,5 cm

Kompozycja i elementy pejza¿u: poziomy format, kulisy drzew o delikatnym listowiu, szeroko 
otwarty, p³aski krajobraz z wij¹c¹ siê rzek¹, daleki jasny plan z toskañsk¹ architektur¹ i pozosta-
³oœciami antycznych budowli (m.in. piramida – nawi¹zanie do rzymskiego grobowca Cestiusza) 
przywodz¹ na myœl malarstwo Hermana van Swanevelta. ZKW/2486 mieœci siê w wywodz¹cym 
siê od Swanevelta nurcie italianizuj¹cego pejza¿u, kontynuowanym w sztuce pó³nocnoeuropej-
skich italianistów a¿ po k. XVIII w. Sposób malowania pejza¿u i sztafa¿u wskazuje na malarza 
niemieckiego, czynnego w 1. æw. XVIII stulecia, który niekoniecznie odwiedziæ musia³ Rzym. 
Sztafa¿ w naszym obrazie jest najpewniej dzie³em innej rêki ni¿ partia pejza¿owa; proporcje figur 
(pierwszy plan i postaci w ³ódce) s¹ zbyt du¿e w stosunku do skali elementów krajobrazu.

Historia: 1989 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie, 
od 1991 eksponowany w Pokoju Zielonym.

Literatura: niepublikowany.
 D.J.

malarz NIEMIECKI, 1. po³. XVIII w.

 384 Skalisty pejza¿ ze œwierkami
nr inw. ZKW/1667
deska dêbowa, 50x63,5 cm

 385 Skalisty pejza¿ z rzek¹
nr inw. ZKW/1668
deska dêbowa, 50x62,5 cm

Para obrazów. Ich autorem by³ najprawdopodobniej malarz niemiecki, czynny w 1. po³. XVIII w., 
imitator maniery siedemnastowiecznych Holendrów, zw³aszcza norweskich pejza¿y Allaerta 
van Everdingena.

malarz niemiecki

ZKW/2486



 

malarz niemiecki

ZKW/1667

ZKW/1668



 

malarz NIEMIECKI, 1. po³. XVIII w.

 386 Kwiaty w kamiennej wazie
nr inw. ZKW/1693
p³ótno, 61x70 cm

Bukiet z³o¿ony z goŸdzików, lewkonii, ró¿, tulipanów, ostró¿ek, peonii, kwiatów kaliny i maku.
Kszta³t bukietu, dobór roœlin i sposób komponowania luŸno u³o¿onych kwiatów naœladuje 

kompozycje Franza Wernera Tamma (1658-1724), malowane w dwóch pierwszych dekadach 
XVIII w., jak np. obrazy ze Statens Museum for Kunst w Kopenhadze (nr inw. KMS 183, 
73,2x94,2 cm), Gemäldegalerie w Berlinie (nr inw. 2048), Kunsthalle w Hamburgu (nr inw. 
471, 92x73,5 cm).

Pejza¿ niew¹tpliwie tego samego autorstwa co zamkowa para obrazów (deska, 33x44,5 cm; 
kolorystyka, sposób malowania ska³ i pni drzew, rysunek listowia o charakterystycznych, 
rdzawych liœciach, sztafa¿ i zwierzêta) pojawi³ siê dwukrotnie na aukcji Sotheby’s: w Lon-
dynie 15.10.1987 (poz. 181) i w Nowym Jorku 15.02.1989 (poz. 31), z atrybucj¹ Roberto-
wi Griffierowi (syn Jana I i brat Jana II, czynny w Londynie i Holandii). Porównanie pej-
za¿u z Sotheby’s oraz naszej pary widoków z sygnowanym pejza¿em Roberta Griffiera 
w Nationalmuseum w Sztokholmie (nr inw. MN 450; Cavalli-Björkmann 2005, nr 215) 
i innymi jego obrazami (zob. www.rkd.nl, nr 8561, 13687, 13691) ka¿e jednak tak¹ atrybu-
cjê odrzuciæ.

ZKW/1667 i 1668 nie s¹ tak¿e dzie³em Christiana Georga Schütza St., któremu przypisane 
zosta³y w ekspertyzie towarzysz¹cej ich zakupowi w 1977.

malarz niemiecki

Historia: 1977 zakup MNW dla ZK w P.P. „Desa”, Kraków, 
ul. Floriañska 15, przechowywany w MNW 
(nr inw. 8121 Tc/78); 1981 depozyt MNW w ZK; 1984 
w³asnoœæ ZK.

Literatura: niepublikowany. H.M.

Historia: 1977 zakup MNW w P.P. „Desa” w Warszawie 
(jako Christian Georg Schütz St.), przechowywane 
w MNW (nr inw. 8730 Tc/78, 8731 Tc/78); 1982 w ZK 
jako depozyt; 1984 w³asnoœæ ZK, od 1984 eksponowane 
w Pokoju Zielonym.

Literatura: niepublikowane.

 D.J.

ZKW/1693



 

malarz niemiecki

Historia: 1984 zakup w P.P. „Desa”, Warszawa, salon nr 3, 
Rynek Starego Miasta 4/6, od 1986 eksponowany w Pokoju 
Zielonym.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

malarz NIEMIECKI, 1. po³. XVIII w.

 387 Krajobraz nadrzeczny z ksiê¿ycem
nr inw. ZKW/1421
deska dêbowa, 43,5x54,5 cm

Obraz œwiadomie stylizowany na siedemnastowieczny pejza¿ holenderski. Sztucznie skompo-
nowany widok, niemo¿liwy w krajobrazie Holandii (wzgórze tworz¹ce wysoki brzeg rzeki), jest 
rodzajem kompilacji motywów zaczerpniêtych z pejza¿y ró¿nych malarzy holenderskich. Prawa 
czêœæ obrazu przywodzi na myœl nadrzeczne nokturny Aerta van der Neera, lewa – malownicze, 
leœne krajobrazy spod znaku Jacoba van Ruisdaela. W XVIII w. wielu malarzy niemieckich 
tworzy³o tego typu pejza¿e; znajdowa³y one licznych odbiorców.

malarz NIEMIECKI, 2. po³. lat 60. XVIII w.

 388 Portret mê¿czyzny w zbroi
nr inw. ZKW/3959
p³ótno, 122x88 cm

Zbroja stalowa ze z³oconymi ornamentami, p³aszcz czerwony, szarfa bia³a; przez pierœ czerwo-
na wstêga z bia³ymi paskami, z krzy¿em Orderu œw. Stanis³awa; na szyi na czarnej wstêdze ze 
srebrnymi paskami krzy¿ orderu Pour le Mérite; na piersi na czerwonej wst¹¿ce krzy¿ Orderu 
œw. Ludwika. 

ZKW/1421



 

Wed³ug opinii ostatniego w³aœciciela obraz uchodzi³ za portret Karola Henryka, ksiêcia 
Nassau-Siegen (1745-1808), pu³kownika wojsk francuskich, znanego awanturnika politycznego, 
maj¹cego kontakty z Polakami i Polsk¹. Jednak ani wiek portretowanego, ani przedstawione 
odznaczenia nie odpowiadaj¹ proponowanej identyfikacji. Ksi¹¿ê otrzyma³ Order œw. Stanis³a-
wa w 1774, razem z Orderem Or³a Bia³ego, który z pewnoœci¹ – jako odznaczenie wy¿sze rang¹ 
– znalaz³by siê na portrecie. W biogramie w PSB (t. 22, 1977, s. 594, R. W. Wo³oszyñski) wspo-
mniane jest, ¿e Karol Henryk Nassau-Siegen posiada³ francuski Order œw. Ludwika, lecz na listach 
kawalerów (Hosier 1817) nie jest on wymieniony. Nie figuruje równie¿ na dostêpnych listach 

kawalerów pruskiego orderu Pour le Mérite, 
publikowanych przez Institut Deutsche Adels-
forschung (www.edelleute.de).

ZKW/3959, namalowany po 1765 (pierw-
sze rozdanie Orderu œw. Stanis³awa), utrzy-
many jest w archaicznej wówczas konwencji 
barokowego portretu wodza, rozpowszech-
nionej na dworach niemieckich w 1. po³. 
XVIII w., przewa¿nie przez malarzy francu-
skich. Szczególne wyeksponowanie polskie-
go orderu dowodzi, ¿e wizerunek powsta³ 
z okazji jego nadania, a pozosta³e odznacze-
nia portretowany otrzyma³ wczeœniej. Na 
wspomnianych wy¿ej dostêpnych listach 
kawalerów przedstawionych odznaczeñ oraz 
liœcie kawalerów Orderu œw. Stanis³awa 
(£oza 1925) nie uda³o siê odnaleŸæ osoby, 
która mog³aby byæ przedstawiona na portre-
cie, listy te jednak nie s¹ kompletne.

malarz niemiecki

Historia: 1994 zakup z r¹k prywatnych w Wielkiej Brytanii.

Literatura: niepublikowany. H.M.

malarz NIEMIECKI, 4. æw. XVIII w.

 389 Krajobraz z ruinami i byd³em
nr inw. ZKW/469
deska dêbowa, 37x48 cm

Obraz nosi wyraŸne piêtno maniery pejza¿y Christiana Wilhelma Ernsta Dietricha, inspirowanych 
malarstwem holenderskich italianistów: dekoracyjny charakter malowniczych, zrujnowanych, 
rustykalnych budowli, charakterystyczny sposób malowania roœlinnoœci i zwierz¹t (por. np. 
pejza¿ Dietricha na aukcji Sotheby’s w Amsterdamie, 7.11.2000, poz. 112, sygn., 29,4x36,7 cm). 
Tego typu pejza¿e Dietricha znajdowa³y wielu naœladowców, tak¿e za poœrednictwem rycin, 

ZKW/3959



 

Historia: 1974 dar Edwarda Koterby z West Hollywood 
(USA), przechowywany w Bibliotece Królewskiej 
(nr ks. darów ZMK-778); 1981 w ZK, od 1983 
eksponowany w Garderobie Króla.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

które wykonywa³ z nich sam artysta i inni autorzy (por. np. dwa rysunki ucznia Dietricha, Jo-
hanna Christiana Klengela, z 1776, powtórzone tak¿e w rycinach, w zbiorach wiedeñskiej 
Albertiny; zob. Gröning, Sternath 1997, nr 276, 277). Najpewniej dzie³o malarza niemieckiego, 
czynnego w ostatniej æwierci XVIII w. (byæ mo¿e uzdolnionego malarza amatora, na co wska-
zuj¹ pewne niekonsekwencje w kszta³towaniu przestrzeni pierwszego planu).

Na odwrocie deski widnieje napis atramentem: Lindter 1801. W leksykonach malarstwa nie 
figuruje ¿aden malarz o takim lub podobnym nazwisku, który dzia³a³by na prze³omie XVIII 
i XIX w.; byæ mo¿e napis odnosi siê do w³aœciciela obrazu.

malarz niemiecki

malarz NIEMIECKI, k. XVIII w.

 390 Pejza¿ z pasterk¹
nr inw. ZKW/2221
p³ótno, 84x130 cm

Bia³a bluzka, rdzawocynobrowa spódnica.
Sposób prowadzenia pêdzla w partii pejza¿u, a tak¿e kanon postaci, w którym odzywaj¹ 

siê echa stylu Angeliki Kauffmann, wskazuj¹ na 4. æw. XVIII w., prawdopodobnie na lata 90. 
Najpewniej dzie³o malarza niemieckiego; partia pejza¿u ze zwierzêtami ukazanymi w bliskim 
planie zainspirowana malarstwem Roosów.

ZKW/469



 

malarz NIEMIECKI, pocz. XIX w.

 391 Portret Johanna Joachima Winckelmanna na tle w³oskiego krajobrazu
nr inw. ZKW/2125
p³ótno, 71x85 cm

Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), niemiecki badacz staro¿ytnoœci, teoretyk sztuki, konserwator staro-
¿ytnoœci rzymskich i bibliotekarz Watykanu 1763.

Jasnoczerwona szata, p³aszcz w odcieniu grafitowej czerni.
Mimo niewysokiej klasy obraz stanowi ciekawy wyj¹tek w stosunkowo jednorodnej ikono-

grafii Winckelmanna, ukszta³towanej przez cztery portrety powsta³e za jego ¿ycia: Friedricha 
Adama Friedricha Oesera z ok. 1755; Antona Rafaela Mengsa z ok. 1761; Angeliki Kauffmann 
z 1764 i Antona von Maron z 1768 (por. Thiersch 1918). Z wyj¹tkiem pierwszego portretu po-
zosta³e wielokrotnie powtarzano, najczêœciej w wersjach graficznych. Ujêcie modela w pozie 
pó³le¿¹cej, ubranego w antykizuj¹ce szaty, trzymaj¹cego otwart¹ ksi¹¿kê, wywodz¹ce siê z rene-
sansowej formu³y przedstawiania uczonego-pisarza (por. m.in. Bia³ostocki 1990, s. 105-107), 
w k. XVIII w. zyska³o znaczn¹ popularnoœæ, szczególnie w sztuce niemieckiej, dziêki portretowi 
Goethego na tle rzymskiej Kampanii (1787), pêdzla Johanna Heinricha Wilhelma Tischbeina 
(Frankfurt n. Menem, Städtische Galerie, nr inw. 1157). Ujêcie g³owy i charakterystyka twarzy 
w ZKW/2125 najbardziej zbli¿ona jest do portretu pêdzla Angeliki Kauffmann, sygnowanego 
i datowanego 1764 (Kunsthaus Zürich, nr inw. 98).

malarz niemiecki

Historia: 1988 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie, 
od 1991 eksponowany w korytarzu przy Sali Canaletta.

Literatura: niepublikowany.
 D.J.

ZKW/2221



 

malarz niemiecki

Historia: 1987 zakup w P. P. „Desa”, Warszawa, salon nr 1, 
ul. Nowy Œwiat 51.

Literatura: Warszawa 1997-1998a, nr XVI 27 
(H. Ma³achowicz). H.M.

W tle obrazu elementy odnosz¹ce siê do profesji i zainteresowañ portretowanego – w³oski 
pejza¿, z ruinami nasuwaj¹cymi skojarzenia z zabudow¹ antycznej Via Appia, choæ ¿adne 
z nich nie odtwarzaj¹ wiernie konkretnego zabytku. Budowla w g³êbi na wzgórzu nawi¹zuje 
do tradycyjnego elementu w³oskich pejza¿y, œwi¹tyni Westy w Tivoli; po prawej stronie, przed 
budowl¹ podobn¹ do antycznego grobowca, siedz¹cy sylen graj¹cy na rogu; na gzymsie po 
lewej ma³pa, któr¹ tutaj nale¿y interpretowaæ jako symbol sztuk imituj¹cych naturê, a wiêc 
sztuk plastycznych (Ars simia naturae).

malarz NIEMIECKI, lata 30. XIX w.

 392 Koncert
nr inw. ZKW/2490
p³ótno, 43,5x37,5 cm

Kobieta graj¹ca na lutni – w czerwonej sukni, druga – w sukni ciemnob³êkitnej, koszule bia³e, 
ozdoby we w³osach czerwone; tamburyn z czerwon¹ wst¹¿k¹; pos¹g w tle bia³y.

Postaci ubrane w stroje przypominaj¹ce stylizowane ubiory w³oskich wieœniaczek. Niektóre 
elementy, np. fryzury kobiet, pozwalaj¹ na datowanie na 2. po³. lat 30. XIX w.

ZKW/2125



 

wed³ug malarza NIEMIECKIEGO z 1. æw. XVII w.

 393 Œwiêty Hieronim w pracowni
nr inw. ZKW/1995
p³ótno, 95x72 cm

Obraz ma wszelkie cechy kopii, powsta³ej byæ mo¿e za poœrednictwem grafiki, na co wskazu-
je schematyczny, rzeŸbiarski modelunek twarzy i r¹k œwiêtego. Jest to kopia z k. XVII lub pocz. 
XVIII w., wykonana wed³ug pierwowzoru, którego autorem by³ najprawdopodobniej malarz 
niemiecki, czynny w 1. æw. XVII stulecia, o czym œwiadcz¹ kompozycja, sposób kszta³towania 
postaci, elementy t³a.

Redakcja tematu (œwiêty w czerwonym kardynalskim stroju, w pó³postaci, z g³ow¹ wspart¹ 
na prawej rêce, nad ksiêg¹) wywodzi siê z obrazu Dürera z 1521, w Museu Nacional de Arte 
Antiga w Lizbonie (Anzelewsky 1991, nr 162), wielokrotnie powtarzanego w ró¿nych wersjach 
przez malarzy niemieckich i niderlandzkich w ci¹gu XVI w. W ZKW/1995 brak jednak takich 
wanitatywnych elementów, obecnych w szesnastowiecznych, postdürerowskich wersjach, jak 
czaszka, klepsydra i œwieca. W obrazie w ZK zast¹pi³y je skrzypce, motyw niespotykany 
w tradycyjnej ikonografii przedstawieñ œw. Hieronima w pracowni, w ikonografii siedemnasto-
wiecznej symbol vita voluptaria; w tym wypadku stanowi¹ one aluzjê do sfery ¿ycia odrzuconej 
przez œwiêtego. Pêkniêta struna skrzypiec symbolizuje efemerycznoœæ, z³udnoœæ ziemskich 
przyjemnoœci. Treœci obrazu dope³nia tekst widniej¹cy na karcie le¿¹cej na stole: Hieronimus/ 
Sive dormiam, sive vigilem, sive sedeam/ sive ambulem, sive edam, sive bibam,/ sive aliud quid 
agam, semper hac/... mihi in aribus sonat./..., venite ad iudicium. Nawi¹zuje on do fragmentu 
komentarza œw. Hieronima do Ewangelii œw. Mateusza („Sive enim comedo, sive bibo, sive aliud 
facio, semper videtur illa tuba terribilis sonare in auribus meis: surgitre mortui, venite ad iudi-
cium”); tekst ten, w ró¿nych, niekiedy zmienionych, jak w ZKW/1995, redakcjach, pocz¹wszy 

wed³ug malarza niemieckiego

Historia: 1989 dar Weroniki Zofii K³odnickiej-Batawia 
(nr ks. darów ZMK-1457).

Literatura: niepublikowany. H.M.

ZKW/2490



 

od XVI w. czêsto towarzyszy przedstawieniom œwiêtego w sztuce (np. Œw. Hieronim Joosa van 
Cleve, niegdyœ w kolekcji prywatnej w Mediolanie; Hand 2004, nr 79; liczne przyk³ady tak¿e 
w sztuce XVII w.).

Inspiracje w³osko-weneckie (ujêcie pó³postaciowe, siedz¹ca postaæ), przywo³ywane w lite-
raturze ju¿ przy analizie Œw. Hieronima autorstwa Dürera, czytelne s¹ tak¿e w ZKW/1995; 
italianizuj¹cy rys dostrzec mo¿na nie tylko w sposobie kszta³towania postaci, ale tak¿e martwej 
natury w tle. Pismo na kartach – to wenecka kursywa, u¿ywana od 1500.

malarz nieokreœlony

Historia: 1938 kupiony przez Tadeusza Jarosza 
z Warszawy z r¹k prywatnych; 1986 jego legat 
(nr ks. darów ZMK-3111).

Literatura: Kraków 2005, s. 48-50 (D. Juszczak).

 D.J.

malarz NIEOKREŒLONY, 1. æw. XVII w.

 394 Portret Konstancji Austriaczki
nr inw. ZKW/2049
p³ótno, 198x131 cm
u góry po lewej napis: ARABELLA STUART/ BORN 1577 DIED 1615 (obecnie zapunktowany)

Konstancja (1588-1631), córka arcyksiêcia Karola II Habsburga z linii styryjskiej, 1605 druga ¿ona króla Zygmun-
ta III, królowa polska, matka króla Jana Kazimierza.

ZKW/1995



 

Suknia w kolorze g³êbokiej, ciemnej czerwieni, bia³e rêkawy. Tkanina na stole w kolorze ciem-
nego fioletu.

Kopia portretu przechowywanego w Zamku Królewskim na Wawelu (nr inw. 1783, 
p³., 203,4x127,8 cm), namalowanego najprawdopodobniej ok. 1605 na dworze Karola II Habs-
burga w Grazu podczas starañ Zygmunta III o rêkê Konstancji, o czym œwiadczy fakt, i¿ ksiê¿-
niczka przedstawiona jest bez insygniów (J. Petrus w: Kraków 1976, nr 26). Obraz wawelski 
uchodzi³ za dzie³o malarza flamandzkiego; ostatnio K. Kuczman zaproponowa³, by kwestiê 
autorstwa pozostawiæ jednak otwart¹ i opublikowa³ portret jako dzie³o nieokreœlonego malarza 
czynnego na dworze w Grazu (Kraków 2000, t. 1, poz. I/63; Gdañsk 2004, nr II. 8).

ZKW/2049 stosunkowo wiernie odtwarza orygina³, prezentuje jednak znacznie ni¿sz¹ klasê. 
Ró¿ni siê od pierwowzoru wa¿nym szczegó³em: w zawieszeniu na piersi Konstancji pominiêto 
wizerunek or³a. Nie jest to wynik zniszczenia: obraz jest nieco przemyty i przetarty, zw³aszcza 
w partii twarzy modelki, jednak klejnot widniej¹cy na jej piersiach nie wykazuje przemalowañ 
lub ubytków.

malarz nieokreœlony

ZKW/2049



 

Napis okreœlaj¹cy portretowan¹ jako Arabellê Stuart (1575-1615), córkê Karola, ksiêcia 
Lennox, wskazuje, ¿e ZKW/2049 mo¿e byæ dzie³em angielskiego kopisty lub znajdowa³ siê 
niegdyœ w zbiorach angielskich. Modelka w naszym obrazie istotnie przypomina nieco Arabel-
lê Stuart (por. portret przypisywany Robertowi I Peake, ok. 1605, w Scottish National Portrait 
Gallery w Edynburgu, zob. Smailes 1990, s. 286, 289; por. tak¿e ryciny Paulusa van Somera I 
i Johna Whittakera St., nienotowane w leksykonach, zob. www.npg.uk: Arabella Stuart), jest 
jednak na ni¹ nieco za m³oda.

Brak or³a w klejnocie œwiadczy w ka¿dym razie o tym, ¿e kopiê wykonywano z intencj¹ 
stworzenia wizerunku innej osoby ni¿ póŸniejsza polska królowa.

malarz nieokreœlony

Historia: 1985 na rynku sztuki w Nowym Jorku;
1986 dar rz¹du Badenii Wirtembergii 
(nr ks. darów ZMK-3198), od 1986 eksponowany 
w Galerii Owalnej.

Literatura: Warszawa 1996, nr XII 4 (D. Juszczak); 
Antwerpen 1997, nr I 12 (H. Ma³achowicz); Warszawa 
2002, nr II 24 (D. Juszczak); Malbork 2007, nr III.1.127 
(D. Juszczak). D.J.

malarz NIEOKREŒLONY, ok. 1690

 395 Portret Marii Kazimiery
nr inw. ZKW/65
p³ótno; 76x61 cm

Maria Kazimiera (1641-1716), córka markiza Henri D’Arquien de la Grange, 1658 ¿ona wojewody sandomier-
skiego Jana Zamoyskiego, 1665 ¿ona hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego, od 1674 króla polskiego, 
1676 królowa polska.

At³asowa srebrzysta suknia, berta przy dekolcie w kolorze ciemnej szaroœci z odcieniem bru-
natnym, z³ociste koronki i klejnoty z rubinami przy rêkawach, b³êkitny p³aszcz; korona na 
czerwonej poduszce.

Przez W. Tomkiewicza (1958) przypisany Alexandre-François Desportes’owi, francuskiemu 
twórcy scen myœliwskich i martwych natur, który 1695-1696 przebywa³ na dworze Jana III. 
Tomkiewicz uzna³, ¿e niniejszy obraz to¿samy jest z portretem, o którym pisze w swych pamiêt-
nikach syn malarza, Claude, wykonanym na zamówienie Marii Kazimiery i wysoko ocenionym 
przez królow¹; na poparcie swojej tezy nie wysun¹³ jednak ¿adnych przekonywaj¹cych argu-
mentów natury stylistycznej. Atrybucjê podtrzyma³ M. Komaszyñski (1971); opublikowa³ on 
dalsze archiwalia dotycz¹ce portretu Marii Kazimiery pêdzla Desportes’a i incydentu odebrania 
go M. Polignacowi, któremu uprzednio królowa obraz podarowa³a.

Obraz malowany jest g³adko, stosunkowo cienko; jego autor, sprawny od strony rysunkowej, 
nie by³ bieg³y w oddaniu faktury tkanin i klejnotów. Tak¿e twarz i rêce królowej modelowane 
s¹ monotonnie, bez oddania szczegó³ów anatomicznych. Te w³aœnie cechy portretu, podobnie 
jak jego bardzo „tradycyjny” charakter, wykluczaj¹ autorstwo Desportes’a.

Zastrze¿enia do tej atrybucji podnieœli A. Ryszkiewicz (w: SAP, t. 2, 1975), M. Karpowicz 
(1975) oraz J. T. Petrus (1984); podtrzyma³a j¹ T. Pocheæ-Perkowska (w: Warszawa 1983b). 
Zdaniem monografisty Desportes’a, P. Jacky, ¿aden z zachowanych portretów cz³onków rodzi-
ny Sobieskich nie daje siê pewnie zidentyfikowaæ jako dzie³o tego artysty (zob. P. Jacky w: Saur, 
t. 26, 2000, s. 417; por. te¿ Jacky 1997, il. 1-3, 9-11). Obraz nie wykazuje cech stylowych, które 
pozwoli³yby zwi¹zaæ go przekonuj¹co z nazwiskiem któregoœ ze znanych, czynnych na dworze 
Jana III malarzy. Jego twórca nie by³ Francuzem.



 

Portret pochodzi ze zbiorów Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, 
Monachium, jest wiêc prawdopodobne, ¿e 
trafi³ do Monachium wraz z wypraw¹ posa-
gow¹ Teresy Kunegundy, córki Jana III, po-
œlubionej 1695 Maksymilianowi II, elektorowi 
bawarskiemu (jeœli hipoteza taka jest s³uszna 
i jeœli przyjmiemy, ¿e obraz „wyjecha³” z Pol-
ski w 1695, nie móg³by powstaæ – jak chce 
Komaszyñski – w 1696; obie daty jednak nie 
s¹ pewne, trudno wiêc na ich podstawie 
wyci¹gaæ wnioski).

Istnieje grupa portretów Marii Kazimie-
ry wykazuj¹cych niew¹tpliwe analogie do 
ZKW/65: wszystkie one ukazuj¹ królow¹ 
zwrócon¹ 3⁄4 w lewo, w sukni ze srebrzystego 
at³asu z podobnym wykoñczeniem dekoltu 
z ciemniejszej przejrzystej tkaniny (ró¿nice 
w fasonie rêkawów i zdobieniach z klejno-
tów), z tak¹ sam¹ fryzur¹ i diademem 
w kszta³cie korony; w wiêkszoœci odnajduje-
my ponadto bardzo podobn¹ charakterystykê 
twarzy o du¿ych oczach i ma³ych, wypuk³ych 
ustach (ujêcia w popiersiu, w pó³postaci, do 
kolan; portret w Muz. w Nieborowie, zob. 

Roma 1975, nr 190; w MNK, zob. Kraków 1990, nr 101; w Lwowskim Muz. Hist., zob. Pocheæ-
-Perkowska 1983, nr 20; w Lwowskiej Galerii Sztuki, zob. Ostrowski, Petrus 2001, nr A 190; 
w MNW, nr inw. MP 4897, niepublikowany). Porównanie i analiza wszystkich tych portretów 
prowadzi do wniosku, ¿e wywodz¹ siê one ze wspólnego pierwowzoru; mimo ¿e ZKW/65 pre-
zentuje wœród nich najlepsz¹ artystyczn¹ klasê, nie móg³ nim byæ: w wiêkszoœci pozosta³ych 
wizerunków twarz królowej jest m³odsza. Pierwowzorem tym by³ – jak s¹dzimy – portret w Muz. 
w Nieborowie (nr inw. NB 285 MNW, p³., 107x85 cm), ukazuj¹cy królow¹ w towarzystwie syna 
Jakuba, siedz¹c¹ w fotelu, widoczn¹ do kolan, datowany przez W. Fija³kowskiego na 1676, 
czyli rok koronacji, na co wskazuje wiek kilkuletniego królewicza i fakt, ¿e Maria Kazimiera 
przedstawiona jest z insygniami (Roma 1975, nr 190) – jest to najprawdopodobniej najwcze-
œniejszy i jednoczeœnie najbardziej reprezentacyjny z tej grupy wizerunków.

Dojrza³a twarz królowej w ZKW/65 ka¿e datowaæ nasz obraz na koniec lat 80. lub pocz¹tek 
90. XVII w. Jej suknia, tak jak w omawianej wy¿ej grupie portretów, charakterystyczna jest dla 
mody z lat 60.-70. stulecia, co stanowi dodatkowy argument na rzecz hipotezy, i¿ obraz nasz 
nie by³ malowany ad vivum, lecz wzorowany na portrecie nieborowskim lub jakiejœ jego wersji.

Wœród insygniów przedstawionych w ZKW/65 i w obrazie nieborowskim widnieje identycz-
na korona; taka sama korona spoczywa na kolanach królowej w miniaturze Bastiana Bonicel-
lego, sygn. i dat. 1677, w zbiorach MNW, ukazuj¹cej Mariê Kazimierê z Janem III (Warszawa 
1993, nr 8) – trudno orzec, czy przedstawiono tu koronê autentyczn¹, czy raczej jest to kolej-
ny argument na rzecz wspólnego Ÿród³a wizerunków (wygl¹d niezachowanych koron Jana III 
i Marysieñki nie jest znany; Lileyko 1987, s. 103).

malarz nieokreœlony

Historia: zapewne wyprawa posagowa Teresy 
Kunegundy Sobieskiej, poœlubionej 1695 Maksymilianowi II 
Wittelsbachowi, elektorowi bawarskiemu; zbiory 
Wittelsbachów; zdeponowany przez Wittelsbachów 

(Fideikommiss) w Bayerische Staatsgemäldesammlungen 
w Monachium (nr inw. 3097); pozyskany przez rz¹d RFN 
za poœrednictwem Andrzeja Ciechanowieckiego; 1973 
dar rz¹du RFN, przechowywany w Bibliotece Królewskiej 

ZKW/65



 

malarz NIEOKREŒLONY, k. XVII w.

 396 Dzika kaczka i grzyby
nr inw. ZKW/1994
p³ótno, œr. 33 (tondo)

Obraz by³ przypisywany przez poprzedniego 
w³aœciciela Willemowi van Aelst na podsta-
wie rzekomej sygnatury, która wed³ug infor-
macji ofiarodawcy znajdowa³a siê po lewej 
stronie u do³u.

Bardzo z³y stan zachowania obrazu czyni 
go niemal nieczytelnym, dlatego trudno 
podj¹æ próbê atrybucji.

Niegdyœ obraz nale¿a³ do zbiorów niezi-
dentyfikowanego muzeum w Rosji (piecz¹tki 
w³asnoœciowe cyrylic¹ „I.A.N/MUZEJ”), 
gdzie autorstwo by³o przypisywane Evertowi 
van Aelst – zachowany na odwrocie napis 
cyrylic¹: „Aelst v. Evert/ Go³andsk. szk./ Gri-
by i bitaja ptica”.

malarz nieokreœlony

Historia: 1969 kupiony w „Desie” przez Tadeusza Jarosza; 
1986 legat Jadwigi i Tadeusza Jaroszów z Warszawy 
(nr ks. darów ZMK-3109), od 1988 eksponowany 
w Komnacie Trzeciej.

Literatura: niepublikowany. H.M.

(nr ks. darów ZMK-144); 1981 w ZK, od 1983 
eksponowany w Pokoju Królewiczowskim I.

Literatura: Tomkiewicz 1958, s. 183-184; Komaszyñski 
1971, s. 139-141; SAP, t. 2, 1975, s. 43 (A. Ryszkiewicz); 

Karpowicz 1975, s. 140; Warszawa 1983b, nr 27 (T. Pocheæ-
-Perkowska); Petrus 1984, s. 304; Lorentz 1986, s. 132-133; 
Chrzanowski 1995 (il. na s. 66 jako J. F. Rugendas).

 D.J.

malarz NIEOKREŒLONY, 2. po³. XVII w.

 397 M³odzieniec wsparty na mieczu
nr inw. ZKW/3438
p³ótno, 119x83 cm (owal)

Bladofioletowy kaftan, p³aszcz w kolorze ró¿u zwi¹zany czerwon¹ wstêg¹, szarfa wokó³ bioder 
¿ó³ta, futrzany beret z bia³o-¿ó³tymi piórami.

Indywidualnie potraktowana twarz modela zdaje siê wskazywaæ, ¿e mamy tu do czynienia 
z portrait d’histoire, ukazuj¹cym portretowanego jako Dawida lub po prostu malowniczego bravo. 
Obraz, pochodz¹cy z galerii Stanis³awa Augusta, w stanis³awowskich Ÿród³ach odnotowywany 

ZKW/1994



 

by³ bez wskazania autora ani szko³y (� ni¿ej: ród³a); w powojennej literaturze dotycz¹cej Zam-
ku i w katalogach MNW (gdzie przechowywany po II wojnie) – niepublikowany. Jedynie 
A. Król w przewodniku po Zamku z 1926 da³ okreœlenie „dzie³o szko³y holenderskiej”.

Obraz dobrej klasy, trudny jednak do zakwalifikowania. Opinie badaczy dotycz¹ce ewen-
tualnej atrybucji s¹ sprzeczne. Ekstrawagancki, malowniczy kostium m³odzieñca, modelunek 
szat o dekoracyjnie, miêkko uk³adaj¹cych siê fa³dach, kolorystyka oparta na zestawieniu ¿ó³-
cieni, bladego fioletu, ró¿u i czerwieni – przywodz¹ na myœl styl szko³y florenckiej z 3. i 4. 
dziesiêciolecia XVII w. Za florenck¹ proweniencj¹ ZKW/3438 opowiedzia³ siê m.in. S. Loire, 
który zwi¹za³ jego autora z krêgiem Cesare Dandiniego (list z 5.04.2006). M. Chiarini (opinia 
ustna, 2005), wskazuj¹c na silny flamandzki rys czytelny w obrazie, zaproponowa³ – ze znakiem 
zapytania – atrybucjê malarzowi genueñskiemu.

Sugerowano równie¿ autorstwo malarza francuskiego z krêgu Nicolasa Régniera, tak¹ 
mo¿liwoœæ wykluczy³a jednak A. Lemoine (opinia ustna, 2006). Dzie³o francuskie z k. XVII lub 
pocz. XVIII w. sk³onny by³ widzieæ w obrazie J.-L. Meulemeester, który odrzuci³ zaproponowa-
n¹ przez nas atrybucjê malarzowi flamandzkiemu z krêgu Jakoba van Oosta St. (list z 7.01.2006). 
Podobnie póŸne datowanie zasugerowa³ R. Klessmann, wed³ug którego autorem obrazu móg³ 
byæ malarz flamandzki (Antoon Schoonjans?; list z 3.10.2004).

Naszym zdaniem obraz nie jest dzie³em w³oskim; typ twarzy m³odzieñca, sposób prowadze-
nia pêdzla, modelunek wskazuj¹ raczej na Flamanda lub Holendra, któremu niew¹tpliwie 

malarz nieokreœlony

ZKW/3438



 

malarz nieokreœlony

Historia: przed 1783 galeria Stanis³awa Augusta (nr 1011), 
1788 notowany w Belwederze, sala na piêtrze; 1796/1797 
przeniesiony do ZK, do Sypialni króla; 1798 w³asnoœæ 
ksiêcia Józefa Poniatowskiego; 6 kwietnia 1810 
przeniesiony z ZK do magazynu w Bibliotece Królewskiej; 
1813 w³asnoœæ Marii Teresy Tyszkiewiczowej, pozstawa³ 
w Bibliotece Królewskiej; przed 1875 ponownie w ZK, 
Sypialnia; w lipcu 1915 wywieziony do Rosji; w lutym 1922 
rewindykowany na mocy traktatu ryskiego, w³¹czony 
do Zbiorów Pañstwowych RP, ZK (nr inw. 0360), Sypialnia 
króla; po 17 wrzeœnia 1939 ewakuowany do MNW 
(nr MN/Z 76); losy wojenne nieznane; 1945 w³¹czony 
do zbiorów MNW (nr inw. 131487); 1984 depozyt w ZK, 
w maju tego roku zamontowany w odrestaurowanej 
Sypialni króla; 1993 w³asnoœæ ZK.

ród³a: *Kat. gal. S.A. 1783, nr 1011 („Guerrier appuye 
sur son sabre”); *Kat. gal. S.A. 1784, s. 56 (w dziale 
„Sujets Militaires”); *Inw. Belwederu 1788, s. 16 
(w sali „du¿ej” na piêtrze, obraz „wyobra¿aj¹cy Wojownika 
wspartego na pa³aszu, No 1011”); *Kat. gal S.A. 1793, 

nr 1011; *Brulion kat. gal. S.A. przed 1795, nr 1011; 
*Kat. gal. S.A. 1795, nr 1011 (dopisek: „zgin¹³ 
w Belwederze”); *Inw. ZK 1797, s. 5; *Inw. S.A. 1799, 
s. 462; *Inw. ZK 1808, s. 71 („Rycerz wsparty na swym 
pa³aszu, No 1011”, dopisek: „dwa te ostatnie obrazy
[� te¿ nr kat. 483] zas³oniête s¹ zielon¹ kitajk¹”); 
*Specyfikacja obrazów w Teatrze 1810, k. 47; 
*Tableaux du Château 6 Avril 1810, k. 32; *Spécification 
Château-Bibliothèque 6 Avril 1810, k. 29; *Obrazy 
z massy królewskiej 1810, k. 37; *Notte-Collection 
du Roi 1820, k. 11; *Inw. ZK 1875, s. 130, poz. 158 
(„Rimskij gieroj”); *Prot. rewindykacji 1921-1924, 
nr prot. 62 (16 lutego 1922); *Spis Brokla 1922, poz. 9; 
*Spis Batowskiego 1939/1940, poz. 76 („Malarz 
nieznany, Rycerz wsparty na pa³aszu”).

Literatura: Opis Priedmietam 1886, s. 212, nr 37; Treter 
1923, s. 784; Król 1926, s. 27; Przewodnik po Zamku 1930, 
s. 15; Mañkowski 1932, nr 1011; Brokl 1936, s. 37.

 D.J.

znane by³o malarstwo Florencji XVII w.; wydaje siê, ¿e nie mo¿na równie¿ ca³kowicie odrzuciæ 
hipotezy francuskiego pochodzenia jego autora. Kwestiê atrybucji musimy niestety pozostawiæ 
otwart¹.

Na blejtramie umieszczona jest dwudziestowieczna nalepka z napisem „Aenesius”; tak te¿ 
odnotowany zosta³ obraz w ksiêdze inwentarzowej MNW. Jest to b³êdna interpretacja zapisu 
w katalogu galerii Stanis³awa Augusta, w którym figuruje on w s¹siedztwie pejza¿y „Aenesiusa”, 
czyli Paola Anesi, osiemnastowiecznego rzymskiego pejza¿ysty.

Obraz zawieszony zosta³ w Sypialni króla w ZK w 1796 lub w 1797, wraz z drug¹ suprapor-
t¹ o tym samym formacie, na miejscu obrazów ze scenami z historii Hagar pêdzla Bacciarel-
lego (� nr kat. 481).

malarz NIEOKREŒLONY, k. XVII lub pocz. XVIII w.

 398 Bitwa z Turkami
nr inw. ZKW/4481
deska dêbowa, 27x32,5 cm

Obraz z³ej klasy, maj¹cy cechy malarstwa 
prowincjonalnego. Zapewne kopia malowa-
na wed³ug obrazu któregoœ z licznych naœla-
dowców Jacques’a Courtoisa (por. identycz-
ny uk³ad trzech jeŸdŸców na pierwszym 
planie w obrazie naœladowcy Courtois’a w 
Galleria Spada w Rzymie; Zeri 1954, nr 69).

Historia: kolekcja ¯arnowskich w Pary¿u; w³asnoœæ Wandy 
Wolskiej-Conus w Pary¿u; 2001 jej dar (nr ks. darów 
ZMK-7340).

Literatura: niepublikowany. D.J.

ZKW/4481



 

malarz NIEOKREŒLONY, ok. 1720

 399 Portret nieznanej damy z rodu panuj¹cego
nr inw. ZKW/855
p³ótno, 113,5x84,5 cm

Srebrzystobia³a suknia na b³êkitnym spodzie (wywiniêcie rêkawów), czerwony p³aszcz podbity 
gronostajowym futrem. Tkanina na stole zielona, ze z³ot¹ frêdzl¹, czerwona poduszka.

Obraz miernej klasy, bardzo zniszczony, trudny do zakwalifikowania. Uchodzi³ za wizerunek 
Polikseny Krystyny (1706-1735), ksiê¿niczki heskiej, od 1724 ¿ony Karola Emanuela III (1701-
-1773), króla Sardynii od 1730. Elementy kostiumu i fryzury ka¿¹ datowaæ portret na ok. 1720; 
przedstawiona w obrazie dojrza³a kobieta nie mo¿e byæ zatem Poliksen¹.

W zbiorach Wersalu znajduje siê portret w popiersiu, przedstawiaj¹cy najprawdopodobniej 
tê sam¹ modelkê (charakterystyczna, nieco trójk¹tna, niezbyt urodziwa twarz o opadaj¹cych 
powiekach, du¿ych ustach i d³ugim nosie, taka sama fryzura i gors sukni wedle mody z tego 
samego czasu), w katalogu Wersalu okreœlony jako portret nieznanej osoby, Francja, XVIII w. 
(zob. Constans 1995, nr 6030).

malarz nieokreœlony

Historia: 1983 dar Andrzeja Ciechanowieckiego 
z Londynu (kupiony na rynku sztuki we W³oszech).

Literatura: niepublikowany.
 D.J.

ZKW/855



 

malarz NIEOKREŒLONY, lata 80. XVIII w. (?)

 400 Portret starszej kobiety w koronkowym czepku
nr inw. ZKW/4478
p³ótno, 41x33 cm

Jasnozielona suknia, czepek i fichu z bia³ej koronki. 
Ubiór kobiety nie daje siê precyzyjnie zadatowaæ. Mo¿liwe, ¿e autor obrazu potraktowa³ go 

w sposób dowolny, nie dbaj¹c o realia historyczne. Rodzaj nakrycia g³owy najbli¿szy jest czep-
kom angielskim z lat 80. XVIII w., chocia¿ nie jest jego dok³adnym odwzorowaniem. Sposób 
wi¹zania fichu najbardziej typowy jest dla lat 50. XVIII w., chocia¿ wystêpuje równie¿ w modzie 
do koñca XVIII w.

malarz nieokreœlony

Historia: kolekcja ¯arnowskich w Pary¿u; w³asnoœæ Wandy 
Wolskiej-Conus w Pary¿u; 2001 jej dar (nr ks. darów: 
ZMK-7337).

Literatura: niepublikowany.

 H.M.

malarz NIEOKREŒLONY, 4. æw. XVIII w. (?)

 401 Wenus i Amor
nr inw. ZKW/1186
p³ótno, 89,5x122,5 cm

Obraz bardzo przemyty i zmieniony przez interwencje konserwatorskie, co utrudnia atrybucjê. 
Powsta³ najpewniej w 4. æw. XVIII w., na co wskazuje modelunek postaci i sposób prowadzenia 

ZKW/4478



 

malarz NIEOKREŒLONY, k. XVIII lub pocz. XIX w.

 402 Dziewczyna z wianuszkami
nr inw. ZKW/1098
p³ótno, 40x33,5 cm

Suknia bia³a, szal ciemnoczerwony z bia³ym 
wzorem.

Historia: 1973 dar Wandy Majewskiej z Jedlni k. Radomia 
(nr ks. darów ZMK-108/54) dla ZK, przechowywany 
w MNW (nr inw. 3532 Tc/73); 1984 w ZK.

Literatura: niepublikowany. H.M.

pêdzla w partii pejza¿u. Kompozycja nawi¹zuje do weneckich szesnastowiecznych przedstawieñ 
Wenus, inspiracj¹ dla autora obrazu by³a jednak, jak siê zdaje, siedemnastowieczna, boloñska 
redakcja tego tematu (Marcantonio Franceschini, Carlo Cignani).

Historia: 1984 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie. Literatura: niepublikowany. D.J.

malarz nieokreœlony

ZKW/1186

ZKW/1098



 

malarz NIEOKREŒLONY, XIX w.

 403 Œwiêta Rodzina
nr inw. ZKW/899
p³ótno, 35x51 cm
na odwrocie napis: Angelica K, Anno 1781 

Obraz miernej klasy. Sugestia zawarta w napisie na odwrocie, jakoby obraz by³ dzie³em Angeli-
ki Kauffmann, jest bezzasadna.

 
Historia: 1981 dar Aleksandry Wróblewskiej z Pruszkowa 
(nr ks. darów ZMK-1885).

Literatura: niepublikowany.
 H.M.

malarz NIEOKREŒLONY, XIX w. (?)

 404 Kwiaty
nr inw. ZKW/4477
deska œwierkowa, 24x30 cm

Amatorskie malowid³o oprawione w ramê 
jak obraz, jest to jednak zapewne p³ycina 
z rzemieœlniczego mebla, deska nie jest sfa-
zowana, warstwa malarska po³o¿ona bezpo-
œrednio na drewnie bez gruntu.

Historia: kolekcja ¯arnowskich w Pary¿u; w³asnoœæ Wandy 
Wolskiej-Conus w Pary¿u; 2001 jej dar (nr ks. darów 
ZMK-7335).

Literatura: niepublikowany. H.M.

malarz nieokreœlony

ZKW/899

ZKW/4477



 

malarz POLSKI, pocz. XVII w.

 405 M³ody szlachcic w futrzanym ko³paku
nr inw. ZKW/1502
deska bukowa, owal w prostok¹cie, 18x13 cm

Czerwona delia z ko³nierzem z ciemnego 
futra, z³ote pêtlice i guzy wysadzane grana-
tami, ¿upan bia³y, sobolowy ko³pak ze z³ot¹ 
szkofi¹ i kit¹ z ciemnych piór.

Podstaw¹ datowania s¹ cechy ubioru 
– du¿y, prosty ko³nierz delii i wysoka stójka 
wzorzystego ¿upana (por. Biedroñska-S³oto-
wa 2005, s. 66-70).

Portret uchodzi³ w latach 80. XX w. za 
wizerunek Romana Sanguszki (zm. 1571), 
hetmana polnego litewskiego, g³ównie ze 
wzglêdu na m³ody wiek portretowanego 
i analogie kostiumologiczne do portretu 
Sanguszki ze zbiorów Muz. Okrêgowego 
w Tarnowie (nr inw. MT-A-M/391, p³., 
183,5x112,5 cm; Chrzanowska 1994, nr 2). 
Identyfikacja ta nie ma dostatecznych pod-
staw.

malarz polski

Historia: 1980 na rynku sztuki w Londynie;
1984 dar Andrzeja Ciechanowieckiego z Londynu 
(nr ks. darów ZMK-2662).

Literatura: niepublikowany. H.M.

malarz POLSKI, ok. 1669

 406 Portret Jana Tarnowskiego
nr inw. ZKW/4284
p³ótno, 59x51 cm (format i wymiary zmienione po konserwacji)

Jan Tarnowski h. Rola (zm. 1669), arcybiskup metropolita lwowski 1654.

Ciemnoszara mozzetta na czerwonym spodzie, bia³a rokieta. Nad prawym ramieniem portre-
towanego herb Rola w zwieñczonym infu³¹ kartuszu, umieszczonym na tle skrzy¿owanych 
pastora³u i zapewne krzy¿a (portret zosta³ wyciêty z ram, uleg³a zniszczeniu czêœæ oprawy 
kartusza). Wokó³ kartusza litery (czêœciowo zniszczone), sk³adaj¹ce siê na monogram portre-
towanego: [I] – T/ [D] – G/ [A] – L/ ... – A/ C – T (Ioannes Tarnowski Dei Gratia Archiepiscopus 
Leopoliensis ... Abbas Comandatorius Trzemesiensis).

Zakupiony jako wizerunek anonimowego duchownego, w ZK zidentyfikowany pocz¹tkowo 
jako portret Jana Tarnowskiego h. Rola (ok. 1550-1605), sekretarza królewskiego 1577, bisku-
pa poznañskiego 1598, kujawsko-pomorskiego 1600, arcybiskupa metropolity gnieŸnieñskiego 

ZKW/1502



 

1604 (Mrozowski 2000). Obraz nale¿y do zespo³u szeœciu portretów wmontowanych w pan-
neau dekoracyjne z 2. æw. XVIII w. (datowanie J. P. Petrusa, opinia ustna) w prezbiterium ko-
legiaty w Stanis³awowie (obecnie Iwano-Frankiwsk, Ukraina). Pozosta³e portrety znajduj¹ siê 
w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki – zamek w Olesku. Ich p³ótna maj¹ formê zbli¿on¹ do 
sercowatej, dostosowan¹ do kszta³tu ram w panneau. Identycznie by³o wyciête p³ótno ZKW/4284; 
w trakcie konserwacji w 2001 podjêto decyzjê o nadaniu obrazowi formy prostok¹ta.

Biskup Jan Tarnowski, metropolita lwowski, w ostatnim roku swego ¿ycia – 1669 – nada³ 
koœcio³owi w Stanis³awowie status kolegiaty. Portret ZKW/4284, dzie³o malarza dzia³aj¹cego na 
terenie ziemi lwowskiej, powsta³ zapewne jeszcze za ¿ycia biskupa Tarnowskiego lub w krótkim 
czasie po jego œmierci, a w 2. æw. XVIII w. zosta³ wprawiony w panneau wraz z wizerunkami 
innych dobroczyñców œwi¹tyni.

malarz polski

Historia: 2. æw. XVIII w. kolegiata w Stanis³awowie; 
1998 zakup w D.A. Rempex w Warszawie.

Literatura: Mrozowski 2000, s. 48-49.

 H.M.

ZKW/4284



 

malarz POLSKI, lata 70. lub 80. XVII w.

 407 Portret Szymona Wojciecha M³yneckiego
nr inw. ZKW/288
p³ótno, 93x78,5 cm
u do³u napis: Perillastris[simus], Reverendissim[us], Domin[us], Symon M³ynecki./ Canonicus 
Vilnensis

Szymon Wojciech M³ynecki vel M³yniecki h. Kot (ok. 1620-1673), protonotariusz apostolski, kanonik wileñski 
1654, sekretarz JKM, regent kancelarii mniejszej 1658-1667 i 1670.

Czarny mantolet, bia³a rokieta; owalne, iluzjonistycznie malowane obramienie kamienne, na 
dole herb Kot (nieprawid³owo przedstawiony) pod kapeluszem z siedmioma fiokami, nad 
tarcz¹ herbow¹ dwie b³êkitne wstêgi rozchodz¹ce siê na boki (obecnie s³abo widoczne).

W literaturze heraldycznej brak danych o rodzinie M³yneckich. Jedyne wzmianki o Szymo-
nie M³yneckim u K. Niesieckiego (t. 6, 1841, s. 432), powtórzone przez S. Uruskiego (t. 11, 
1914, s. 169; opinia M. Wrede, 1984, dokumentacja w Oœrodku Historycznym w ZK).

ZKW/288 pochodzi prawdopodobnie z cyklu portretów ukazuj¹cych duchownych kapitu³y 
wileñskiej, który powstawa³ w Wilnie od 4. æw. XVII w., zapewne do pocz. XVIII w. Charakte-
rystyczne obramienie, krój liter napisu i rodzaj abrewiacji s¹ identyczne jak w portrecie Miko-
³aja Stefana Paca, biskupa wileñskiego 1672-1684, znajduj¹cym siê obecnie w Lwowskiej Ga-
lerii Sztuki – zamek w Olesku (nr inw. ¯-4299, p³., 100x77 cm, napis: Illustrissim[us] Reverendis-
sim[us] Dominus Bonifacius Pac/ Episcopus Vilnensis); wizerunek powsta³ zapewne w k. XVII w. 
wed³ug wczeœniejszego portretu biskupa Paca, st¹d b³êdnie podane imiê (por. Wolff 1885, 
il. po s. 178). Obraz lwowski lub jego ewentualny pierwowzór nale¿a³ do galerii rodowej Paców, 
której fragmenty znajdowa³y siê przed 1971 w prywatnych zbiorach w Pary¿u – portrety Ste-
fana Paca (zm. 1640), podkanclerzego litewskiego (p³., 98x74 cm), oraz jego syna, Krzysztofa 

(1621-1684), kanclerza wielkiego litewskiego 
od 1656 (Fabiani 1971, s. 137 i n.). Zbie¿noœæ 
wymiarów, identycznoœæ obramieñ i kroju 
napisów obrazów z Pary¿a i obrazu z Oleska 
wskazuj¹ na ich przynale¿noœæ do jednego 
cyklu. B. Fabiani przypuszcza, ¿e obrazy 
paryskie pochodz¹ z koœcio³a w Jeznie, 
w dawnym powiecie trockim, którego prze-
budowê rozpocz¹³ Stefan (na jego portrecie 
napis: ...Istius Ecclesiae Fundator), a ukoñczy³ 
w 1678 Krzysztof.

Pochodz¹cy z tego cyklu portret biskupa 
Paca lub jego powtórzenie mog³y byæ zatem 
w³¹czone do serii wizerunków cz³onków 
kapitu³y wileñskiej, a portret M³yneckiego 
zosta³ domalowany wed³ug formu³y przyjêtej 
dla serii pacowskiej.

malarz polski

Historia: 1973 dar Leona Chroœcickiego z Poznania, 
przechowywany w MNW (nr ks. darów ZMK-148); 
1981 w ZK.

Literatura: niepublikowany. H.M.

ZKW/288



 

malarz POLSKI, k. XVII w. (?) 

 408 Portret Jana Tarnowskiego
nr inw. ZKW/3831
p³ótno, 223,5x113,5 cm
po lewej na tle tkaniny na stole napis: JOANNES TARNOVIVS Magnus. Castel=/lanus Craco-
viensis: Bonorum Tarnow Jaroslaw./ Preworsko. Lochow. Melsztyn. Rzemien. et Rabsztyn Ila:/ cui 
Comitissa De Szternberg Georgy BOHEMIAE Re=/coginia. ab. eodem. in. Coniugem. deducta. 
Cum. qui. Quinq[em]/ …os Posq suo Nomine Omnes Joannes Nominatos/ ...it ysdemq. addiffe-
rentiam. Nomenclaturae [pri]mo= [Joan]/nes Maior. 2do. Joannes. Gratus. 3io Joannes [Rap]ha-
el. 4ro Joannes. Felix. 5to Joannes. Amor. Hac/...ina addidit: 5om Cruciferorum. Caesa reliquit/ 
Insignia Monvidum Palatinum. Vilnensem./ Multa Pro Regno cum Svidriga³o Duce/… effecit. El-
bingam. Pro. Remunerato. Labo/ Obtinuit. Eandem. que ne vidatur. Patriae/ ...rius. Praemium hoc 
cum 300/ ...rgenteis. Propriis Restituit/ ...is. J9 Tarnoviae...scit (napis niekompletny z powodu 
zniszczenia dolnej lewej czêœci p³ótna, uzupe³nionej w trakcie konserwacji w 1980 – PKZ War-
szawa) 

Jan Amor II Tarnowski h. Leliwa (1488-1561), wojewoda ruski i hetman wielki koronny 1527, wojewoda kra-
kowski 1535, kasztelan krakowski 1536.

Delia w kolorze szarym z odcieniem ugrowym, z ciemnym futrem, oliwkowozielony ¿upan, na 
stole nakrytym jasnoczerwon¹ tkanin¹ zegarek i ksi¹¿ka, kotara ugrowa. Nad lewym ramieniem 
portretowanego herb Leliwa w kartuszu pod koron¹ hrabiowsk¹, otoczonym panopliami, od 
do³u ujêtym dwoma zwi¹zanymi ga³êziami palmowymi.

Portret namalowany przez malarza ma³opolskiego do galerii rodowej, stworzonej zapewne 
za czasów Aleksandra Dominika Tarnowskiego (1668-1707), oparty na szesnastowiecznej, 
a raczej za tak¹ uwa¿anej, ikonografii hetmana Jana Tarnowskiego – portrety w Œniatyce ko³o 
Drohobycza (Spieralski 1977, il. 8) czy portret obecnie w zbiorach Lwowskiego Muz. Hist. 
(tam¿e, il. 14). Portret ZKW/3831 zachowuje stylistykê malarstwa szesnastowiecznego, zawiera 
jednak elementy kostiumu niezgodne z mod¹ obowi¹zuj¹c¹ za ¿ycia portretowanego – delia 
i ¿upan s¹ siedemnastowieczne, zw³aszcza tzw. psie ucho – zakoñczenie rêkawów ¿upana 
klapk¹ zakrywaj¹c¹ czêœæ d³oni, które pojawi³o siê w 2. i 3. æw. XVII w. Jedynie twarz i kszta³t 
zarostu oparte s¹ na wiarygodnych przes³ankach ikonograficznych, tj. na wizerunku z nagrob-
ka Jana Tarnowskiego w katedrze w Tarnowie, zaczêtego jeszcze za ¿ycia hetmana, tak¿e 
nakrycie g³owy zgodne jest z mod¹ z po³. wieku XVI, podobne do wspomnianych portretów 
ze Œniatyki i Lwowa.

Krój liter podobny do napisu na portrecie Aleksandra Dominika Tarnowskiego w MNW (zob. 
ni¿ej), lecz oba napisy mog¹ pochodziæ z 2. po³. XVIII w. Napis na portrecie ZKW/3831 zawiera 
wiele b³êdów jêzykowych i treœciowych – u¿yty jest przydomek „Magnus”, którym okreœlano het-
mana Jana Amora II Tarnowskiego, natomiast reszta informacji biograficznych odnosi siê do jego 
dziadka, Jana z Tarnowa (ok. 1377-1432/33). Zawarte w napisie informacje i ich kolejnoœæ 
w du¿ej mierze s¹ zgodne z informacjami dotycz¹cymi Jana z Tarnowa w herbarzu 
K. Niesieckiego (t. 9, 1842, s. 35), np. ma³¿eñstwo z El¿biet¹ ze Sternberku, piêciu synów, 
z których ka¿dy mia³ na imiê Jan z przydomkiem, przyjêcie do herbu Leliwa wojewody wileñskie-
go Mondwida (Moniwida), zarz¹dzanie Elbl¹giem. Niesiecki powo³uje siê na kroniki 
M. Kromera, J. Bielskiego i J. D³ugosza. Portret ZKW/3831 nale¿y do serii portretów Tarnowskich 
z dawnej galerii rodzinnej w pa³acu w Krasnobrodzie. Wed³ug informacji przekazanych przez 
w³aœciciela portretów, Artura Jana Tarnowskiego, w korespondencji z lat 1978-1979 kierowanej 
do J. Ruszczycówny z MNW (dokumentacja w Dziale Malarstwa Polskiego MNW), seria istnia³a 
co najmniej od czasu Aleksandra Dominika Tarnowskiego (1668-1707), za³o¿yciela linii lubelsko-

malarz polski



 

-wo³yñskiej. Informacja o pochodzeniu obrazów z Krasnobrodu pojawia siê tak¿e w publikacjach 
(Biedroñska-S³otowa 1994, s. 140; Ochnio 2000, s. 112). Przypuszczenia o pochodzeniu serii 
portretów z Dzikowa s¹ b³êdne, gdy¿ – jak twierdzi³ Artur Jan Tarnowski – wisia³y tam kopie 
obrazów krasnobrodzkich, wykonane zapewne w czasach Jana Feliksa Tarnowskiego (1777-1842) 
i jego poœlubionej w 1800 ¿ony, Walerii ze Stroynowskich. Wydaje siê, ¿e nie wszystkie obrazy 
by³y skopiowane na u¿ytek galerii w Dzikowie, bowiem w inwentarzu pa³acu z 1 grudnia 1841 

malarz polski

ZKW/3831



 

nie jest odnotowany ¿aden portret hetmana Jana Tarnowskiego (*Inw. Dzikowa 1841). Wed³ug 
informacji Artura Jana Tarnowskiego obrazy dzikowskie sp³onê³y w po¿arze pa³acu w 1927, 
K. Grottowa podaje informacjê, ¿e obrazy ocala³y (Grottowa 1957, s. 105). Obecnie zachowanych 
jest piêæ portretów z tego zespo³u: ZKW/3831, trzy portrety w zbiorach MNW (domniemany Jan 
Krzysztof Tarnowski, nr inw. MP 5249, p³., 229x114 cm; Micha³ Stanis³aw, nr inw. MP 5250, p³., 
218x144 cm; Aleksander Dominik, nr inw. MP 5248, p³., 200x118,5 cm) oraz portret w posiadaniu 
rodziny Tarnowskich (Gabriel Amor, p³., 225x116 cm).

malarz polski

Historia: w³asnoœæ rodziny Tarnowskich w Krasnobrodzie; 
po sprzeda¿y Krasnobrodu przeniesiony przez Jana 
Stanis³awa Tarnowskiego (1860-1928) do £abuñ 
(woj. lubelskie); przekazany Jerzemu Tarnowskiemu 
(1887-1934); po 1934 w³asnoœæ Micha³a Tarnowskiego; 
1939 sprzedany przez niego Arturowi Tarnowskiemu, 
w tym roku oddany do MNW do pracowni 
konserwatorskiej Bohdana Marconiego (Ochnio 2000, 
przyp. 1 na s. 118, podaje 1938); 1945 w³¹czony 

do zbiorów MNW (nr inw. 186324); 1982 depozyt MNW 
w ZK, od 1983 eksponowany w Sieni ku Wiœle; 1995 
odzyskany przez rodzinê Tarnowskich (Artur Jan 
Tarnowski); 1995 legat Ró¿y z Zamoyskich Tarnowskiej 
z³o¿ony przez jej syna, Artura Jana Tarnowskiego 
(nr ks. darów ZMK-6081). 

Literatura: Ochnio 2000, s. 112 (jako w³asnoœæ prywatna).

 H.M.

malarz POLSKI, 2. po³. XVII lub pocz. XVIII w.

 409 Portret Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
nr inw. ZKW/2315
p³ótno, 105x81,5 cm
u do³u napis: R.P. MATTHIAS SARBIEWSKI/ Soc: IESU, Polonus Natione. VLADISLAI IV Con-
cionator eximius/ S.T.D. Laurea Poetica ab VRBANO VIII, annulo aureo a VLADISLAO IV/ in 
Promotione publice donatus. Obijt Varsavia A1⁄4o 1640. Aetatis 45. Soc:28

Maciej Kazimierz Sarbiewski h. Œlepowron (1595-1640), jezuita, kaznodzieja W³adys³awa IV od 1635, poeta, 
teolog.

Ciemny habit zakonny, ró¿aniec w skrzy¿owa-
nych d³oniach; w górnym rogu obrazu god³o 
zakonu jezuitów. Obraz prowincjonalnego 
pêdzla, pochodzi najpewniej z galerii portre-
tów któregoœ z kolegiów jezuickich, móg³ 
powstaæ zarówno w k. XVII, jak i w XVIII w.

G³owa modela wzorowana jest niew¹t-
pliwie, choæ zapewne niebezpoœrednio, na 
portrecie namalowanym z okazji przyznania 
poecie w 1636 tytu³u doktora, ukazuj¹cym 
go w todze doktorskiej, z wieñcem lauro-
wym na g³owie, znanym z licznych, tak¿e 
miniaturowych powtórzeñ (zbiory Fund. XX 
Czartoryskich, nr inw. XII-374, 82x61 cm; 
Warszawa 1993, nr 91). W ZKW/2315 od-
najdujemy to samo ujêcie g³owy i rysy 
twarzy, z dodaniem brody.

ZKW/2315



 

malarz POLSKI, pocz. XVIII w.

 410 Portret Micha³a Floriana Rzewuskiego
nr inw. ZKW/1633
p³ótno, 81,5x67 cm (owal w prostok¹cie)

Micha³ Florian Rzewuski h. Krzywda (zm. 1687), pu³kownik królewski 1674, podskarbi nadworny koronny 1681, 
uczestnik bitwy pod Chocimiem 1673 oraz pod Wiedniem i Parkanami 1683.

Szmelcowana zbroja, delia karmazynowa 
z ciemnym futrem.

Charakterystyka twarzy ma zwi¹zek 
z dwoma pó³postaciowymi wizerunkami 
z dawnej galerii w pa³acu w Podhorcach 
(Lwowska Galeria Sztuki, nr inw. ¯-4233, p³., 
78x63 cm; Ostrowski, Petrus 2001, nr A.212; 
drugi portret znany z fotografii; Ostrowski, 
Petrus 2001, nr B.168). Portret ZKW/1633, 
dzie³o malarza ze œrodowiska lwowskiego, 
jest zredukowanym do popiersia, zmienio-
nym w partii ubioru powtórzeniem jednego 
z wymienionych portretów podhoreckich. 
WyraŸnie zindywidualizowane rysy twarzy na 
portretach z Podhorców oraz ZKW/1633 
odró¿niaj¹ siê znacz¹co od konwencjonalne-
go przedstawienia fizjonomii Rzewuskiego 
na portrecie ze zbiorów Muz. Okrêgowego 
w Tarnowie (nr inw. MT-A-M/353, p³., 
74x59,5 cm; Ostrowski, Petrus 2001, nr A.213).

Charakterystyka twarzy i sposób udrapo-
wania p³aszcza w ZKW/1633 bliskie s¹ portretowi z Lwowskiej Galerii Sztuki, inna jest natomiast 
zbroja, brak równie¿ tarczy herbowej otoczonej inicja³ami portretowanego.

malarz polski

Historia: zbiory Krasickich w Dubiecku 
(wed³ug informacji Andrzeja Ciechanowieckiego); 
zbiory A. Ciechanowieckiego w Londynie; 
1979 zakup MNW dla ZK od A. Ciechanowieckiego, 
przechowywany w MNW (nr inw. 8778 Tc/80); 
1981 depozyt MNW w ZK; 1984 w³asnoœæ ZK.

Literatura: Kraków 1990, s. 203-204 (J. T. Petrus); 
Ostrowski, Petrus 2001, s. 87.

 H.M.

Historia: w³asnoœæ p. Chevraux, Château d`Ennery 
w Pontoise pod Pary¿em; 1964 zbiory Leona 
Drogos³awa-Truszkowskiego w La Frette (Francja); 
1988 zakup od Andrzeja Ciechanowieckiego z Londynu.

Literatura: Warszawski 1964 (s. 500, il. 1 na s. 2); 
Warszawa 1996, nr XI 20 (P. Mrozowski).

 D.J.

ZKW/1633



 

malarz POLSKI, 1. po³. lat 40. XVIII w.

 411 Portret Adama Tar³y
nr inw. ZKW/3935
p³ótno, 75x61,5 cm

Adam Tar³o h. Topór (1713-1744), wojewoda lubelski 1736.

Szmelcowana zbroja ze z³oconymi pasami na 
krawêdziach, p³aszcz ciemnob³êkitny, podbity 
lamparcim futrem; przez pierœ b³êkitna wstêga 
Orderu Or³a Bia³ego (nadany 1742).

Ten typ wizerunku Tar³y powsta³ po nada-
niu Tarle Orderu Or³a Bia³ego 3 sierpnia 
1742 w Sedlitz (w spisach S. £ozy nie figu-
ruje, ujêty jest w: *Ritter Pohlnischen po 
1763), a przed jego œmierci¹ w pojedynku 
z Kazimierzem Poniatowskim 14 marca 1744. 
Adam Tar³o by³ rotmistrzem chor¹gwi pan-
cernej; na portrecie nosi p³aszcz z futrem 
lamparta, które by³o atrybutem formacji 
husarskich (� nr kat. 422).

Obraz nale¿a³ do rodowej galerii portre-
tów Lanckoroñskich – Adam Tar³o by³ skoli-
gacony z t¹ rodzin¹, jego siostra Franciszka 
by³a ¿on¹ Wawrzyñca Lanckoroñskiego. Na 
odwrocie umieszczona jest dziewiêtnasto-
wieczna nalepka z tekstem: Adam z Melszty-
na i Szczekaczewic Hrabia Tar³o herbu Topór 
syn Stanis³awa Kuchmistrza wielkiego koron-
nego i Anny Tar³ówny Kasztelanki Przemyskiej, Starosta Drohobycki, Doliñski, Zwoleñski, Z³oto-
ryjski, Marsza³ek Konfederacyi Sandomierskiej, Regimentarz czêœci Wojska Koronnego (stronnik 
Leszczyñskiego), Marsza³ek generalnej konfederacyi Dzikowskiej 1736 (w 22 r. ¿ycia), Wojewoda 
Lubelski 1737, Marsza³ek Trybuna³u Radomskiego, zabity w pojedynku z Kazimierzem Poniatow-
skim podkomorzym Koronnym w Warszawie 14 marca 1744....

Byæ mo¿e ZKW/3935 znajdowa³ siê w pa³acu w Rozdole i jest to¿samy z którymœ z dwóch 
notowanych w inwentarzu z 1789 portretów „Tar³y, wojewody lubelskiego” (zob. Gêbarowicz 
1973, s. 269, poz. 2, s. 279, poz. 5). PóŸniej nale¿a³ do wystroju pa³acu Lanckoroñskich 
w Wiedniu przy Jacquingasse, nie jest wymieniany w: Palais Lanckoroñski 1903, jest jednak 
reprodukowany na pocztówkach prezentuj¹cych wnêtrza i dzie³a sztuki z pa³acu przy Jacquin-
gasse, wydawanych od 1902 (Arch. ZK, AL, R XIX/22,41, jako dzie³o nieznanego malarza). 

Prawie identyczny portret znajduje siê w MNW (nr inw. MP 4993, p³., 79x58,5 cm; napis 
na odwrocie Adam Tar³o, poch. z galerii Su³kowskich w Rydzynie; Marconi 1957, s. 173).

malarz polski

Historia: w³asnoœæ Rzewuskich, zapewne w ich pa³acu 
w Rozdole; w³asnoœæ Kazimierza Rzewuskiego; 
1820 w³asnoœæ jego córki, Ludwiki, zamê¿nej z Antonim 
Lanckoroñskim; 1839 w³asnoœæ ich syna, Kazimierza; 
1893 w³asnoœæ Karola Lanckoroñskiego, od 1902 pa³ac 
przy Jacquingasse w Wiedniu, hall; 1933 w³asnoœæ jego 
dzieci: Antoniego, Adelajdy i Karoliny Lanckoroñskich; 

miêdzy 20 paŸdziernika a 7 listopada 1939 przejêty przez 
gestapo, pozostawa³ w pa³acu przy Jacquingasse; 1943 
wywieziony przez Niemców z Wiednia; 1944 zdeponowany 
w Altaussee k. Salzburga (nr 125); 8 maja 1945 przejêty 
przez armiê amerykañsk¹ i 24-26 czerwca przewieziony 
do Central Art Collecting Point w Monachium; 1945/1946 
ponownie na terenie Austrii; 1947 odzyskany przez 

ZKW/3935



 

malarz POLSKI, ok. 1750

 412 Portret Marianny z Grudziñskich Zbijewskiej
nr inw. ZKW/280
p³ótno, 78x61 cm
na odwrocie napis (na p³ótnie dubla¿owym, przeniesiony z oryginalnego): Maryianna z Gru-
dziñskich/ Zbijewska Kasztelanowa/ Kaliska

Marianna Zbijewska (ok. 1700-1782), córka Zygmunta Grudziñskiego h. Grzyma³a, ¿ona Tomasza Olewiñskiego, 
nastêpnie Rocha Zbijewskiego, kasztelana kaliskiego, póŸniejszego wojewody gnieŸnieñskiego (1790).

Bladoró¿owa suknia ze srebrnymi galonami, p³aszcz w kolorze ciemnej zieleni, na z³ocistym 
spodzie.

Ciekawy przyk³ad „staropolskiego” portretu, niew¹tpliwie wyró¿niaj¹cy siê artystyczn¹ kla-
s¹ na tle produkcji portretowej w Polsce tego czasu. Elementy kostiumu i kszta³t peruki ka¿¹ 
datowaæ go na ok. 1750, zatem, jak s³usznie zauwa¿y³ P. Mrozowski (1994a, s. 42-43), napis na 
odwrocie, który okreœla modelkê jako kasztelanow¹ kalisk¹, musia³ powstaæ kilkanaœcie lat 
po jego namalowaniu, bowiem Roch Nepomucen Zbijewski, drugi m¹¿ Marianny, obj¹³ urz¹d 
kasztelana kaliskiego dopiero w 1763. Znany jest jeszcze jeden portret Zbijewskiej, niew¹tpliwie 
namalowany poœmiertnie, przechowywany w kolegiacie w Kaliszu – dzie³o prowincjonalnego 
pêdzla, prezentuj¹ce niski poziom wykonania. Mrozowski proponuje, ze znakiem zapytania, 

atrybucjê portretu Józefowi Rajeckiemu 
(ojcu Anny, póŸniejszej stypendystki Stanis³a-
wa Augusta), który w latach 1741-1748 
pracowa³ dla biskupa warmiñskiego Adama 
Stanis³awa Grabowskiego, a potem dzia³a³ 
w Warszawie. Na poparcie tej hipotezy przy-
tacza analogie w postaci jego sygnowanych 
portretów zachowanych m.in. w zbiorach 
MNW, MNK i Muz. Sztuki w £odzi (zob. 
Mrozowski 1994a, s. 48-49).

malarz polski

Historia: kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w Warszawie; 
1974 jego legat dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-531); 1981 w ZK.

Literatura: Mrozowski 1994a. D.J.

Antoniego Lanckoroñskiego, zdeponowany w zamku 
Hohenems k. Vaduz w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany 
w banku w Szwajcarii; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej 
(nr ks. darów ZMK-5936).

ród³a: *Lista A.L. 1939, nr 125; *Lista HTO 1942, nr 181; 
*Neue Bergungsliste Altaussee 1944/1945, nr 125.

Literatura: Juszczak, Ma³achowicz 1995, nr 33.

 H.M.

ZKW/280



 

malarz POLSKI, ok. 1750

 413 Portret mê¿czyzny z Krzy¿em Maltañskim
nr inw. ZKW/863
p³ótno, 85,5x69,5 cm

Szustokor w kolorze s³omkowej ¿ó³ci z od-
cieniem ró¿owym, kirys stalowy ze z³ocon¹ 
dekoracj¹, czerwony p³aszcz podbity grono-
stajowym futrem; przez pierœ b³êkitna wstêga 
Orderu Or³a Bia³ego, gwiazda tego orderu 
na p³aszczu; na szyi na czarnej wstêdze Krzy¿ 
Maltañski.

Portret uwa¿any za wizerunek Bart³omieja 
Ignacego Steckiego h. Radwan (zm. 1780), 
kasztelanica kijowskiego, kawalera maltañskie-
go, komandora poznañskiego 1741 i stwo³o-
wickiego 1766. Identyfikacja ta nie ma jednak 
podstaw. Wed³ug cech kostiumu i peruki obraz 
mo¿na datowaæ na po³. XVIII w. Stecki otrzy-
ma³ Krzy¿ Maltañski dopiero w 1774, nie po-
siada³ równie¿ Orderu Or³a Bia³ego (nie figu-
ruje w zestawieniu S. £ozy, 1939). Ponadto 
Krzy¿ Maltañski jest przedstawiony z or³ami 
miêdzy ramionami, nie jest znana taka for-
ma odznaczenia, wzór gwiazdy Orderu Or³a 
Bia³ego jest saski, a wiêc portret musi po-
chodziæ sprzed 1764 (opinia ustna, T. Jezio-
rowski, 2005).

Portret mo¿e byæ wizerunkiem niezbyt zrêcznie oddaj¹cym podobieñstwo rysów poprzedni-
ka Steckiego, Jana Jerzego Saskiego (1700-1774), naturalnego syna Augusta II i Urszuli Kata-
rzyny Lubomirskiej, który w 1722 dosta³ Krzy¿ Maltañski i by³ od ok. 1741 do 1764 komandorem 
stwo³owickim, posiada³ tak¿e Order Or³a Bia³ego (nadany 1728). Za tak¹ identyfikacj¹ mo¿e 
przemawiaæ fakt, ¿e portretowany przedstawiony jest w ksi¹¿êcym p³aszczu gronostajowym.

malarz polski

Historia: 1983 dar Polskiego Zwi¹zku Kawalerów 
Maltañskich, z³o¿ony przez prezesa W³adys³awa 
Poniñskiego z Neuilly sur Seine (nr ks. darów ZMK-2527), 
od 1987 eksponowany w Przedsionku Wstêpowym.

Literatura: Baranowski i in. 2000, il. na s. 106.

 H.M.

malarz POLSKI, ok. 1750

 414 Zaœlubiny królewny Anny Marii
nr inw. ZKW/4148
p³ótno, 262x167 cm

Zaœlubiny Anny Marii (1728-1797), córki Augusta III, z elektorem bawarskim Maksymilianem III 
Józefem, w DreŸnie 9 lipca 1747. Œlubu udziela³ Andrzej Stanis³aw Kostka Za³uski, biskup 
krakowski od 1746.

ZKW/863



 

Biskup Za³uski w asyœcie dwóch innych duchownych przewi¹zuje stu³¹ rêce ksiê¿niczki Anny 
Marii (w bia³ej sukni i b³êkitnym p³aszczu) i elektora Maksymiliana III Józefa (w bia³ym stroju 
i czerwonym p³aszczu). Po lewej August III (w bia³ym szustokorze) i Maria Józefa; na pierwszym 
planie u do³u czterech dragonów gwardii, tzw. drabantów saskich. W tle o³tarz z obrazem 
przedstawiaj¹cym scenê Zwiastowania. U do³u na œrodku, na gronostajowym paludamentum, 
kartusz z herbem Za³uskich, Junosza, pod mitr¹ ksi¹¿êc¹ (biskupi krakowscy nosili tytu³ ksi¹¿¹t 
siewierskich) i kapeluszem biskupim, w polu kartusza napis: Benedictio Matrimony Sereniss:
[imum] Principum/ Caroli Electoris Bavariae.../ Anna Filia Regum Polon.../ Dresdae A: 1746 Ce-
lebra.../ Illustriss:[imum] Andream S. Kost.[ka]/ Za³uski Episcopum/ Cracovien:[sis] Ducem/ Seve-
riae. Napis b³êdnie podaje imiê elektora bawarskiego oraz datê œlubu. W. Konopczyñski poda-
je datê 1747 (PSB, t. 1, 1935, s. 184), równie¿ W. Dworzaczek podaje ten sam rok i datê 
dzienn¹ 9 lipca (Dworzaczek 1959, tabl. 70).

Obraz niskiej klasy, na poziomie prowincjonalnego malarstwa cechowego, uwa¿any jednak 
za wartoœciowy dokument, wspó³czesny przedstawionemu wydarzeniu, np. B. Gembarzewski 
opublikowa³ przerysy mundurów drabantów (Gembarzewski 1962, tabl. 43).

malarz polski

ZKW/4148



 

malarz POLSKI, 1. po³. XVIII w.

 415 Portret Anny Tworowskiej
nr inw. ZKW/544
p³ótno, 117x76 cm

Anna Magdalena Tworowska (1533-1590), córka Miko³aja „Czarnego” Radziwi³³a h. Tr¹by, wojewody wileñskie-
go, 1571 ¿ona Miko³aja z Buczacza Tworowskiego, podkomorzego kamienieckiego. 

Suknia w wielobarwny wzór roœlinny. Po lewej u góry kartusz z herbem Tr¹by, otoczony mo-
nogramami: A – T/ W – W/ P – K (Anna Tworowska, wojewodzina wileñska, podkomorzyna 
kamieniecka).

Wizerunek imaginacyjny, malowany za-
pewne w celu uzupe³nienia galerii portreto-
wej. Przyk³ad metody stosowanej czêsto 
w galeriach np. Radziwi³³ów w Nieœwie¿u, 
przy malowaniu wizerunków osób od dawna 
nie¿yj¹cych – aby podkreœliæ „dawnoœæ”, 
przedstawiana osoba ukazywana by³a w ubio-
rze uwa¿anym wtedy za archaiczny. Siêgano 
czêsto do wzorów graficznych, nie zawsze 
trafnie dobranych pod wzglêdem chronolo-
gicznym (por. Ka³amajska-Saeed 2006, 
s. 35-37). Ubiór przedstawiony na ZKW/544 
w ¿adnym szczególe nie nawi¹zuje do mody 
z koñca XVI w., jest kompilacj¹ ró¿nych cech 
kobiecego stroju z XVII w., najbli¿szych mo-
dzie z lat 60. tego stulecia. Podobny zabieg 
zastosowano w wizerunku Tworowskiej z serii 
portretów Radziwi³³owskich z Nieœwie¿a, 
której fragmenty przechowywane s¹ w MNW 
(nr inw. MP 4451, p³., 106x72 cm), gdzie 
ukazana jest w ubiorze z lat 40. XVII w. Oba 
wizerunki – mimo ¿e maj¹ przedstawiaæ tê 
sam¹ osobê – nie wykazuj¹ ¿adnego podo-
bieñstwa fizjonomii.

malarz polski

Historia: przed 1832 zbiory TPN w Warszawie; 
w listopadzie 1832 wywieziony przez Rosjan do 
Petersburga, z³o¿ony w Pa³acu Marmurowym, w maju 
1834 przeniesiony do Ermita¿u, 1834 przewieziony 
do Moskwy, Kreml – Oru¿ejnaja Pa³ata (nr inw. 3909); 
w marcu 1922 rewindykowany na mocy traktatu ryskiego, 
w³¹czony do Zbiorów Pañstwowych RP, ZK 
(nr inw. 01414, nr inw. II-d-47); 1923/24 Pokoje 
Podkomorskie (Apartament Ksiêcia Stanis³awa) ZK; 1925 
magazyn ZK; po 17 wrzeœnia 1939 ewakuowany do MNW 
(nr MN/Z 261); 1945 w³¹czony do zbiorów MNW 
(nr inw. 164167); 1998 przekazany na w³asnoœæ ZK.

ród³a: *Spis Blanka 1832, nr 188; *Prot. rewindykacji 
1921-1924, nr prot. 200 (1 marca 1922); *Inw. Pokoi 
Podkomorskich 1924, k. 10; *Spis Brokla 1925, nr 32; 
*Spis Batowskiego 1939/1940, poz. 261.

Literatura: Opis Oru¿ejnoj Pa³aty 1884, s. 238, nr 3909; 
Przewodnik po Zamku 1930, s. 35; Strzy¿ewska 2000, 
s. 91, 101.

 H.M.

ZKW/544



 

malarz POLSKI, 1. po³. XVIII w.

 416 Portret Stanis³awa Leszczyñskiego
nr inw. ZKW/770
p³ótno, 73,5x61 cm (owal w prostok¹cie)

Stanis³aw Leszczyñski h. Wieniawa (1677-1766), wojewoda poznañski 1699, król polski 1704-1709 i 1733-1739; 
ksi¹¿ê Lotaryngii i Baru 1737.

Zbroja stalowa, p³aszcz czerwony, podbity gronostajowym futrem, haftowany z³otem w polskie 
or³y pod koronami.

Portret by³ uwa¿any – ze wzglêdu na brak regaliów – za wizerunek Stanis³awa Leszczyñ-
skiego jako wojewody poznañskiego. W taki jednak sposób przedstawiany by³ Leszczyñski 
w pierwszych latach po elekcji. Znany jest np. z medali Christiana Wermutha z 1705 i 1707; 
wystêpuje równie¿ w wizerunkach malarskich. S¹ one adaptacj¹ przedelekcyjnych portretów 
Leszczyñskiego, utrzymanych w typowej dla k. XVII i 1. po³. XVIII w. konwencji portretu ma-
gnacko-szlacheckiego – przedstawienia modela z podgolon¹ fryzur¹, w zbroi, w czerwonym 
p³aszczu podbitym ciemnym futrem, spiêtym na ramieniu okaza³¹ brosz¹. ZKW/770 powtarza 
ten schemat w wersji „zaktualizowanej” poprzez zamianê p³aszcza na p³aszcz królewski.

Typ ujêcia g³owy znany jest z licznych wariantowych powtórzeñ (np. MNP, nr inw. Mp 249, 
p³., 43,5x35 cm, datowany przez J. Dziubkow¹ na 1699 w: Nancy/Warszawa 2004-2005, 
s. 52; MNWr, nr inw. VIII-284, p³., 155x102 cm, zob. £ukaszewicz, Houszka 1992, nr 533). 

Na tym samym schemacie oparte s¹ wize-
runki Leszczyñskiego powsta³e w czasie jego 
pobytu w Szwecji w 1712: portret w zbio-
rach zamku w Gripsholmie (nr inw. Grh 36, 
p³., 53x40 cm), a tak¿e portret przypisywany 
Johanowi Starbusowi, tam¿e (nr inw. Grh 
25, p³., 95x69 cm), prezentuj¹cy nieco inny 
zwrot postaci.

Inspiracje tym ujêciem widoczne s¹ rów-
nie¿ w wizerunku przypisywanym Danielowi 
Kleinowi, przedstawiaj¹cym Leszczyñskie-
go ze wstêg¹ i gwiazd¹ Orderu Œwiêtego 
Ducha nadanego 1725 (depozyt TPNP 
w Zamku Królewskim na Wawelu, nr inw. 
dep. 8, p³., 79x63,5 cm; Nancy/Warszawa 
2004-2005, s. 81).

malarz polski

Historia: 1982 na aukcji Sotheby’s w Londynie 
(7.04.1982); 1983 zakup z r¹k prywatnych w Londynie.

Literatura: Bentkowska 1986, s. 3. H.M.

Historia: w posiadaniu rodziny £empickich (zakupiony
w Domu Sztuki, Warszawa, ul. Nowy Œwiat 27); 
1971 dar Eweliny Ma³achowskiej-£empickiej z Warszawy, 
przechowywany w MNW (nr inw. 495 Tc/71; nr ks. darów 
ZMK-3), 1975-1982 w depozycie w MHW; 1982 w ZK, 
od 1988 eksponowany w Sieni Przedniej.

Literatura: Antwerpen 1997, nr I 40 (H. Ma³achowicz).

 H.M.

ZKW/770



 

malarz POLSKI, 1. po³. lat 50. XVIII w.

 417 Portret Jerzego Radziwi³³a
nr inw. ZKW/284
p³ótno, 98x60 cm
w kartuszu napis: CELSISSIMUS PRINCEPS/ GEORGIUS ANSGARIUS in Nieswie¿ &c RADZI-
WI££/ PALATINUS NOVOGRODENSIS. Aeques Aquila Albae &tc./ Fundator Festivillis octiduanae 
in honorem/ S: Georgij Martyris

Jerzy Radziwi³³ h. Tr¹by (1721-1754), pu³kownik chor¹gwi husarskiej znaku królewicza Fryderyka Krystiana 1744, 
wojewoda nowogrodzki 1746.

Czerwony p³aszcz podbity gronostajowym futrem; przez pierœ b³êkitna wstêga Orderu Or³a 
Bia³ego (nadany 1750), gwiazda tego orderu na p³aszczu.

Forma ujêcia napisu biograficznego oraz jego treœæ wskazuj¹, ¿e portret przeznaczony by³ 
do wnêtrza koœcielnego lub plebanii i zwi¹zany byæ mo¿e z dzia³alnoœci¹ fundatorsk¹ Jerze-
go Radziwi³³a. Wzmiankowany jest jego udzia³ w odbudowie koœcio³a pw. œw. Jerzego Mê-
czennika w Ossowie, patrona diecezji wileñskiej (Kurczewski 1912, s. 214; podana data 1732 
jest jednak zbyt wczesna). Inskrypcja na obrazie mówi o inicjatywie obchodów ku czci tego 
œwiêtego.

Mo¿liwie najwczeœniejsz¹ dat¹ powstania ZKW/284 jest rok nadania Orderu Or³a Bia³ego, 
zaœ fakt, ¿e inskrypcja dotyczy wydarzenia o charakterze lokalnym i nie zawiera daty œmier-
ci, pozwala przypuszczaæ, ¿e wizerunek móg³ powstaæ za ¿ycia portretowanego. Zauwa¿al-
ne, mimo ró¿nic techniki, jest podobieñ-
stwo ujêcia g³owy w ZKW/284 do miedzio-
rytu Hirsza Leybowicza (Icones 1758, tabl. 
135). Byæ mo¿e i rycina, i obraz wzorowane 
by³y na tym samym pierwowzorze – portre-
cie z galerii rodowej w Nieœwie¿u. Ten sam 
pierwowzór pos³u¿y³ tak¿e do portretu 
w dekoracji œciennej koœcio³a pw. œw. Jerze-
go w Wilnie, wykonanej 1775 (Ka³amajska-
-Saeed 2006, s. 30, il. 40). 

malarz polski

Historia: 1971 dar Eweliny Ma³achowskiej-£empickiej 
z Warszawy, przechowywany w MNW (nr inw. 496 Tc/73; 
nr ks. darów ZMK-4); 1981 w ZK, od 1986 eksponowany 
w Przedsionku Wstêpowym.

Literatura: niepublikowany. H.M.

ZKW/284



 

malarz POLSKI, lata 50. XVIII w.

 418 Portret Jerzego Lubomirskiego (?)
nr inw. ZKW/1686
p³ótno, 90,5x71,3 cm
na odwrocie napis: Jerzy Lubomirski/ Chor¹¿yc W: K

Jerzy Lubomirski h. Szreniawa (zm. 1797), pisarz polny koronny, genera³ major wojsk koronnych i saskich, szef 
regimentu gwardii konnej koronnej.

Mundur oficera kirasjerów austriackich z po³. XVIII w.: bia³y z granatowymi wyk³adami rêkawów, 
guzy srebrne, napierœnik stalowy ze z³otymi aplikacjami, z³ocista szarfa oficerska; p³aszcz czer-
wony podbity gronostajowym futrem. Barwa wyk³adów mankietów i guzów wskazuje, ¿e 
portretowany s³u¿y³ w pu³ku kirasjerów Modeny, który to pu³k, jako jedyny w armii austriackiej, 
na prze³omie lat 50. i 60. posiada³ wyk³ady mankietów, jak równie¿ kamizele i spodnie w ko-
lorze granatowym, podczas gdy w innych pu³kach kirasjerskich elementy te by³y czerwone 
(opinia M. Siciñski, 2005).

Identyfikacja modela na podstawie napisu na odwrocie, brak ikonografii porównawczej 
(istniej¹ tylko domniemane wizerunki: na obrazie fundacyjnym w klasztorze Kapucynów 
w Rozwadowie oraz obraz reprodukowany w: Gaj-Piotrowski 2002, s. 22). Identyfikacja jest 
prawdopodobna, jej potwierdzenie utrudnia jednak brak precyzyjnych danych biograficznych 
Jerzego. Data jego urodzin nie jest okreœlona (m.in. Nieæ 1938, Dworzaczek 1959, PSB), Gaj-
-Piotrowski podaje ok. 1751. Jerzy by³ drugim synem Jerzego Ignacego (1687-1753), chor¹¿e-
go wielkiego koronnego, i jego drugiej ¿ony, Joanny z baronów von Stein, poœlubionej 1737; 
bardziej prawdopodobne wydaje siê, ¿e urodzi³ siê ok. 1740. Portret, który na podstawie kszta³-
tu peruki mo¿na datowaæ na ok. 1755, przedstawia cz³owieka kilkunastoletniego, a zatem 
móg³by to byæ m³odzieñczy portret Jerzego Lubomirskiego. Brak potwierdzenia s³u¿by Jerzego 
w wojsku austriackim, na co wskazywa³by przedstawiony mundur. 

Podawana wczeœniej identyfikacja osoby 
portretowanej jako Jerzego Ignacego nie jest 
prawdopodobna, zmar³ on w 1753 w wie-
ku 66 lat. Przy zakupie portret zosta³ okre-
œlony jako dzie³o warsztatu Louisa de Silve-
stre’a M³.

malarz polski

Historia: 1979 zakup MNW dla ZK (nr inw. 8780 Tc/80); 
1981 depozyt MNW w ZK; 1984 w³asnoœæ ZK, od 1987 
eksponowany w Pokoju Wstêpowym.

Literatura: Lorentz 1986, s. 156 (jako warsztat Louisa 
de Silvestre’a, Portret Jerzego Ignacego Lubomirskego).
 H.M.

ZKW/1686



 

malarz POLSKI, lata 50. XVIII w.

 419 Portret Eleonory z Ma³achowskich Lubomirskiej (?)
nr inw. ZKW/864
p³ótno, 169x112 cm

Eleonora Lubomirska (zm. 1761), córka Jana Ma³achowskiego h. Na³êcz, kanclerza wielkiego koronnego, 
1o v. Józefowa Lipska, 1753 ¿ona Hieronima Teodora Lubomirskiego, czeœnika koronnego.

B³êkitna suknia, czerwony p³aszcz podbity gronostajowym futrem.
Krój sukni i kszta³t fryzury odpowiadaj¹ modzie z ok. 1750. 
Identyfikacja portretowanej podana przez ofiarodawcê nie jest pewna. Ikonografia porów-

nawcza ogranicza siê do jednego, opatrzonego na licu napisem biograficznym wizerunku 
Eleonory, który znajduje siê w klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie (Gaj-Piotrowski 2002, 
s. 20-21). Portret ten, wykonany przez miejscowego malarza, w schematyczny sposób oddaje 
cechy fizjonomii modelki; zaakcentowany jest doœæ du¿y, wysuniêty podbródek. Cecha ta 
podkreœlona jest równie¿ w ZKW/864.

Je¿eli ZKW/864 przedstawia Eleonorê, powsta³ nie wczeœniej ni¿ w 1753, czyli po œlubie por-
tretowanej z ksiêciem Lubomirskim – na portrecie widoczny jest p³aszcz ksi¹¿êcy. Istniej¹ rozbie¿-
noœci w danych biograficznych Eleonory Lubomirskiej – T. ¯ychliñski oraz PSB w biogramie jej 

malarz polski

ZKW/864



 

malarz POLSKI, 1. po³. lat 60. XVIII w.

 420 Portret Teresy Karoliny z Rzewuskich Radziwi³³owej
nr inw. ZKW/769
p³ótno, 84x68 cm

Teresa Karolina Radziwi³³owa (1742-po 1795), córka Wac³awa Rzewuskiego h. Krzywda, hetmana wielkiego 
koronnego, 1764 ¿ona Karola Stanis³awa Radziwi³³a „Panie Kochanku”, wojewody wileñskiego, 1781 rozwie-
dziona, 1795 ¿ona Feliksa Chobrzyñskiego.

Suknia w kolorze intensywnego b³êkitu, bia³e koronki, kolczyk z szafirem.
W Muz. Okrêgowym w Tarnowie znajduje siê identyczny portret, o bardzo zbli¿onych wy-

miarach (nr inw. MT-A-M/314; p³., 81,5x66 cm), pochodz¹cy z pa³acu w Podhorcach (zob. 
Ostrowski, Petrus 2001, nr A 203, tam pe³na literatura), bêd¹cy zapewne pendant do wizerun-
ku siostry portretowanej, Marii Ludwiki Chodkiewiczowej, z tych samych zbiorów (Ostrowski, 

Petrus 2001, nr A 156); jego autor by³ twór-
c¹ jeszcze kilku portretów z galerii podho-
reckiej.

Wydaje siê, ¿e tarnowski egzemplarz 
portretu Teresy Karoliny Radziwi³³owej pre-
zentuje nieco lepszy poziom wykonania ni¿ 
ZKW/769, ró¿nice s¹ jednak tak nieznaczne, 
¿e nasz obraz mo¿na uznaæ za replikê au-
torsk¹.

Elementy kostiumu charakterystyczne s¹ 
dla mody z k. lat 50. lub pocz. lat 60. XVIII w.; 
ze wzglêdu na wiek modelki nale¿y przyj¹æ, 
¿e portret powsta³ w latach 60.

ojca, Jana Ma³achowskiego, podaj¹ imiê Aniela (¯ychliñski, t. 13, 1891, s. 164; PSB, t. 19, s. 26), 
a J. Nieæ u¿ywa wymiennie obu imion (Nieæ 1938, s. 107, 146). Na wspomnianym portrecie 
z koœcio³a Bernardynów wystêpuje imiê Eleonora. 

Obraz znacznie zmieniony przez zabiegi konserwatorskie.

malarz polski

Historia: 1978 dar Wandy z Rzewuskich ¯eligowskiej 
z Warszawy, przechowywany w Bibliotece Królewskiej 
(ZMK-1408); 1981 w ZK.

Literatura: Ostrowski, Petrus 2001, s. 85. D.J.

Historia: w³asnoœæ Lubomirskich w Rozwadowie, 
a nastêpnie w Wiedniu; kupiony przez Andrzeja 
Ciechanowieckiego z Londynu od Jolanty z Lubomirskich 
Pierre z Madery; 1980 jego dar dla ZK, przechowywany w 

MNW, a nastêpnie w Bibliotece Królewskiej (nr ks. darów 
ZMK-1719, nr inw. 8832 Tc/80); 1981 w ZK.

Literatura: niepublikowany.
 H.M.

ZKW/769



 

malarz POLSKI, 1766

 421 Portret Barbary z Siemianowskich Puzyniny
nr inw. ZKW/1095
p³ótno, 55x40 cm
na odwrocie napis: Barbara z Siemia/nowskich Knjazio/wa Puzynina/ Staroœcina/ Upitska/ 1766

Barbara Puzynina (daty ¿ycia nieznane), córka Miko³aja Siemianowskiego h. Grzyma³a, oboŸnego polnego ko-
ronnego, druga ¿ona Stanis³awa Kostki Puzyny (zm. 1811), starosty upitskiego i próchnickiego.

B³êkitna suknia, szary kontusik, czerwony 
p³aszcz.

Mimo ¿e obraz powsta³ w 1766, jak to 
wynika z daty umieszczonej na odwrocie, 
strój modelki i kszta³t ma³ej, pudrowanej 
fryzury s¹ charakterystyczne dla mody z k. lat 
50. XVIII w. S¹dz¹c z wieku portretowanej, 
urodzi³a siê ona ok. 1745. Nie s¹ znane ¿ad-
ne daty z jej ¿ycia. Nie wiadomo, kiedy za-
war³a ma³¿eñstwo ze Stanis³awem Kostk¹ 
Puzyn¹; by³a jego drug¹ ¿on¹ (pierwsz¹, 
Konstancjê z Puzynów, poœlubi³ w 1754, 
a w 1755 z tego ma³¿eñstwa urodzi³ siê syn, 
Jan; zob. Materia³y do genealogii, t. 7/8, 1985, 
s. 514). Ma³¿eñstwo Barbary z ksiêciem Pu-
zyn¹ by³o bezdzietne; zakoñczy³o siê przed 
1781 – w tym czasie Stanis³aw Puzyna o¿eni³ 
siê po raz trzeci, z Antonin¹ z Poniñskich (zob. 
www.genealog.home.pl). 

Portret prezentuje niski poziom wykona-
nia, jest dzie³em prowincjonalnego pêdzla.

malarz polski (?)

Historia: 1984 zakup z r¹k prywatnych w Zamoœciu.

Literatura: niepublikowany. D.J.

malarz POLSKI (?), lata 60. XVIII w.

 422 Portret Micha³a Józefa Rzewuskiego
nr inw. ZKW/3928
p³ótno, 92,3x73,2 cm

Micha³ Józef Rzewuski h. Krzywda (zm. 1770), wojewoda podlaski 1752, wojewoda podolski 1762.

Strój orderowy Orderu Or³a Bia³ego: karmazynowy aksamitny kontusz, bia³y ¿upan, pas z³oto-
lity, przez pierœ b³êkitna wstêga z krzy¿em Orderu Or³a Bia³ego (nadany 1734); ciemnob³êkitny 
p³aszcz podbity futrem lamparta.

ZKW/1095



 

P³aszcz podbity lamparcim futrem nawi¹zuje do kariery portretowanego w wojskach pan-
cernych – od 1719 Micha³ s³u¿y³ w chor¹gwi husarskiej swego stryja, hetmana polnego koron-
nego Stanis³awa Mateusza Rzewuskiego, 1725 zosta³ pu³kownikiem tej chor¹gwi, 1735 miano-
wany pu³kownikiem królewskiej chor¹gwi husarskiej; zapewne posiada³ w³asn¹ chor¹giew 
pancern¹ od lat 40. do 1762, po 1764 stacjonuj¹c¹ w Micha³polu.

ZKW/3928 przedstawia Rzewuskiego w wieku starszym ni¿ na portrecie z galerii w zamku 
w Podhorcach, przypisywanym Szymonowi Jaremkiewiczowi i datowanym na ok. 1750 (Lwow-
skie Muz. Hist., nr inw. ¯-380; Ostrowski, Petrus 2001, nr A.214). Nasz portret powsta³ praw-
dopodobnie w ostatniej dekadzie ¿ycia Micha³a Rzewuskiego: 1760-1770.

ZKW/3928 przypisywany by³ M. Bacciarellemu w serii pocztówek wydawanych po 1902, 
prezentuj¹cych wnêtrza pa³acu Lanckoroñskich i dzie³a sztuki z ich kolekcji (Arch. ZK, AL, 
R XIX/21, 31), oraz przez A. Chyczewsk¹ i M. Gêbarowicza, którzy znali obraz tylko z fotogra-
fii. Atrybucja Chyczewskiej w du¿ej mierze oparta jest na podobieñstwie kompozycyjnym 
i kostiumologicznym do portretu Jana Klemensa Branickiego (orygina³ przypisywany Baccia-
rellemu, niezachowany; Chyczewska 1973, s. 51), znanego z licznych powtórzeñ, z których 
wiêkszoœæ przypisywana by³a Augustynowi Mirysowi (Chyczewska 1970, nr 9). Portret ZKW/3928 
utrzymany jest w konwencji stosowanej przez Bacciarellego w jego najwczeœniejszych portre-
tach zwi¹zanych z Polsk¹, jednak w sposobie malowania twarzy i faktury tkanin jest ró¿ny od 
jego prac z tego okresu.

malarz polski (?)

ZKW/3928



 

malarz POLSKI, lata 70. XVIII w.

 423 Portret Józefa Szymanowskiego
nr inw. ZKW/4862 
p³ótno, 49,5x38,5 cm

Józef Szymanowski h. Œlepowron (Korwin) (1748-
-1801), szambelan Stanis³awa Augusta 1773, literat, 
jeden z za³o¿ycieli TPN w Warszawie, komisarz cy-
wilno-wojskowy w powstaniu koœciuszkowskim 1794.

Frak w kolorze cynobrowej czerwieni, guzy 
z³ote, kamizelka bia³a w z³oty kwiatowy 
wzór.

Portret wed³ug cech kostiumu i kszta³tu 
peruki nale¿y datowaæ na lata 70. XVIII w. 
To¿samoœæ modela potwierdzona przez ofia-
rodawców – potomków portretowanego. Nie 
zachowa³y siê wizerunki Szymanowskiego 
z tego okresu jego ¿ycia, widoczne jest jednak 
podobieñstwo rysów do póŸniejszych portre-
tów, np. do rytowanego w 1803 w Warszawie 
przez Jana Ligbera wed³ug wczeœniejszego 
pierwowzoru malarskiego Johanna Staigera 
(Kat. BN, t. 4, 1994, nr 5427) czy ryciny 
Wincentego Lesseura w albumie portreto-
wym (Fund. XX Czartoryskich, nr inw. Album 
Miniatur R. r. 1585, k. 12; Kamiñska-Krassow-
ska 1969, s. 250, nr 69).

Powtórzenia:
422/1 zmniejszona wersja w popiersiu, ze zmienionym zwrotem tu³owia, w zbroi i p³aszczu podbitym futrem 

lamparcim, Lwowska Galeria Sztuki – zamek w Olesku (przypisywana M. Bacciarellemu).

malarz polski

Historia: od XVIII w. w posiadaniu rodziny Korwin-
-Szymanowskich; 2005 dar Bo¿ydary i Jana 
Korwin-Szymanowskich (nr ks. darów ZMK-7831).

Literatura: niepublikowany.

 H.M.

Historia: 1820 w³asnoœæ Ludwiki Rzewuskiej zamê¿nej 
z Antonim Lanckoroñskim; 1839 w³asnoœæ ich syna, 
Kazimierza; w³asnoœæ jego syna, Karola, miêdzy 1896 
a 1901 umieszczony w Wiedniu w pa³acu przy 
Jacquingasse 18, hall; 1933 w³asnoœæ jego dzieci: 
Antoniego, Adelajdy i Karoliny Lanckoroñskich; 
miêdzy 20 paŸdziernika a 7 listopada 1939 przejêty przez 
gestapo, pozostawa³ w pa³acu przy Jacquingasse; 
w maju 1943 wywieziony przez Niemców, zdeponowany 
w Steyersbergu; 1944 zdeponowany w Altaussee 
k. Salzburga (nr 125); 8 maja 1945 przejêty przez armiê 
amerykañsk¹ i 24-26 czerwca przewieziony do Central Art 
Collecting Point w Monachium; 1945/46 ponownie na 

terenie Austrii, 1947 odzyskany przez Antoniego 
Lanckoroñskiego, zdeponowany w zamku Hohenems 
k. Vaduz w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany w banku 
w Szwajcarii; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej 
(nr ks. darów ZMK-5929).

ród³a: *Lista A.L. 1939, nr 111; *Lista HTO 1942, nr 372; 
*Neue Bergungsliste Altaussee 1944/1945, nr 125.

Literatura: Palais Lanckoroñski 1903, s. 8 (bez aut.); 
Chyczewska 1970, nr 11; Gêbarowicz 1973, s. 400, 
poz. 33; Chyczewska 1973, s. 51; Warszawa 1995, nr I. 3 
(D. Juszczak, H. Ma³achowicz, jako Bacciarelli?); Juszczak, 
Ma³achowicz 1995, nr 32 (jako malarz polski).
 H.M.

ZKW/4862



 

malarz POLSKI, 3. æw. XVIII w.

 424 Portret Andrzeja Stanis³awa Kostki Za³uskiego
nr inw. ZKW/2280
p³ótno, 80,5x64 cm

Andrzej Stanis³aw Kostka Za³uski h. Junosza (1695-1758), kanclerz wielki koronny 1735-1746, biskup ³ucki 1736, 
che³miñski 1739, krakowski 1746; za³o¿yciel, wraz z bratem, Józefem Andrzejem, biblioteki publicznej w War-
szawie.

Mozzetta w kolorze ciemnej zieleni; krzy¿ 
Orderu Or³a Bia³ego na b³êkitnej wstêdze 
(nadany 1738). Kotara w tle czerwona.

Popularny typ wizerunku, którego Ÿró-
d³em by³ – jak siê zdaje – ca³opostaciowy 
portret z galerii portretów w pa³acu Krasiñ-
skich w Sterdyni, od 1945 w Muzeum-Zbro-
jowni na Zamku w Liwie (nr inw. ML 402, 
p³., 212x111 cm; po 1968 depozyt w Muz. 
Mazowieckim w P³ocku), ostatnio odzyska-
ny przez dawnych w³aœcicieli. Ukazuje on 
biskupa stoj¹cego na tle pó³ek z ksi¹¿kami 
i podwieszonej kotary, której fa³dy sp³ywaj¹ 
wzd³u¿ prawej krawêdzi obrazu; rysy twa-
rzy, kszta³t peruki i szczegó³y stroju s¹ iden-
tyczne jak w ZKW/2280. W licznych, zmniej-
szonych do popiersia wersjach, tak jak 
w naszym obrazie, t³o jest neutralne – wi-
doczny jest jedynie charakterystyczny frag-
ment kotary po prawej. To samo ujêcie 
g³owy i ramion odnajdujemy w miedziory-
cie Johanna Martina Bernigerotha z 1746 
(Kat. BN, t. 5, 1995, nr 6173) i niedatowa-

nym miedziorycie Johanna Christopha Sysanga (Warszawa 1993, nr 538; w tle ksi¹¿ki 
i kotara, podpiêta jednak z lewej strony i inaczej udrapowana ni¿ w obrazie z Liwu). 

Niew¹tpliwie najlepsz¹ z zachowanych malarskich wersji w popiersiu jest portret pocho-
dz¹cy z pa³acu w Podhorcach, w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki – zamek w Olesku, przez 
autorów katalogu podhoreckiej kolekcji okreœlony jako dzie³o malarza polskiego i datowany 
na lata 40. XVIII w. (nr inw. ¯ 4230, p³., 80,5x64 cm; Ostrowski, Petrus 2001, nr A 255); 
ukazuje on modela w bladofioletowej mozzetcie, tak jak w portrecie z Liwu, a inaczej ni¿ 
w wiêkszoœci pozosta³ych kopii, w których kolor jest ciemnozielony. Jedyna znana nam (poza 
liwsk¹ i podhoreck¹) wersja przedstawiaj¹ca Za³uskiego w jasnej mozzetcie to – prezentuj¹-
cy równie¿ dobry poziom wykonania – obraz w Domu Dziecka nr 15 im. ks. J. P. Baudouina 
przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie (p³., 73x57 cm), z dat¹ 1757 oraz napisem identy-
fikuj¹cym portretowanego na odwrocie (egzemplarz ten mylony niekiedy z przechowywanym 
w tym¿e Domu Dziecka portretem przedstawiaj¹cym Józefa Andrzeja Za³uskiego, pêdzla 
Antoniego Brygierskiego, na odwrocie sygn. i dat. 1757, opatrzonym b³êdnym napisem 
identyfikuj¹cym modela jako Andrzeja Stanis³awa Kostkê; zob. Puciata 1965, s. 63). 
Dobrej klasy egzemplarz tego wizerunku znajduje siê ponadto w MNP (nr inw. Mp 548, 
p³., 71x59 cm; ciemnozielona mozzetta); z napisem na licu okreœlaj¹cym portretowanego 

malarz polski

ZKW/2280



 

malarz POLSKI, 2. po³. lat 80. XVIII w.

 425 Portret Franciszka Bieliñskiego
nr inw. ZKW/1698
p³ótno, 47x40 cm (owal)
na odwrocie napis (przeniesiony z p³ótna oryginalnego na dubla¿owe): Franciszek Bieliñski/ Pis:
W:Kor/ syn Woje/ Che³m. i pep³ow.../ + 1809/ ojciec Tekli £ubieñskiej; powy¿ej numer 18

Franciszek Bieliñski h. Junosza (1740-1809), cz³onek Komisji Edukacji Narodowej 1776, pisarz wielki koronny 
1784, uczestnik powstania koœciuszkowskiego 1794.

Ciemnogranatowy frak z ¿ó³tymi wy³ogami; przez pierœ b³êkitna wstêga Orderu Or³a Bia³ego 
(nadany 1785); na szyi na czerwonej wstêdze z bia³ymi paskami krzy¿ Orderu œw. Stanis³awa 
(nadany 1766), nieprawid³owo przedstawiony.

Datowanie portretu na podstawie kszta³tu peruki i wieku portretowanego. 
Wersja o bardzo podobnym ujêciu g³owy, przedstawiaj¹ca modela w identycznej peruce 

(byæ mo¿e z tego samego pierwowzoru), ubranego w czerwony frak ze wstêg¹ Orderu Or³a 
Bia³ego, z serii portretów dobroczyñców 
fundacji Generalnego Szpitala im. Dzie-
ci¹tka Jezus i Domu dla Niemowl¹t i Pod-
rzutków, powsta³ej w k. XVIII w., obecnie 
w Domu Dziecka nr 15 im. ks. J. P. Bau-
douina w Warszawie, ul. Nowogrodzka 75 
(p³., 55,5x45,5 cm). Napis na odwrocie 
ZKW/1698 zawiera poprawnie podane 
szczegó³y biograficzne: Franciszek Bieliñski 
by³ synem Micha³a (zm. 1746), wojewody 
che³miñskiego i jego drugiej ¿ony, Tekli 
z Pep³owskich (zm. 1774); córka Franciszka, 
Tekla, by³a ¿on¹ Feliksa £ubieñskiego, mi-
nistra sprawiedliwoœci Ksiêstwa Warszaw-
skiego.

b³êdnie jako Józefa Andrzeja Za³uskiego, biskupa kijowskiego (brat portretowanego; wize-
runki braci by³y wielokrotnie mylone ju¿ w XVIII w.). 

ZKW/2280 malowany jest bardziej schematycznie ni¿ ww. wersje. Mierny poziom wykona-
nia prezentuj¹ tak¿e pozosta³e znane kopie: z pa³acu w Ma³ej Wsi, obecnie w rêkach prywatnych 
(d. MNW, nr inw. 129681, p³., 83,5x65,5 cm, w tle brak kotary), w MNW (nr inw. MP 4836, 
p³., 47x40 cm, zmniejszona, z napisem: JÊDRZEJ ZA£USKI. BISKUP KRAKOW: R: 1748), 
w Domu Ksiê¿y Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie (KZSP, t. 4, cz. 5/2, 1994, s. 49, il. 306; 
zmniejszona, z napisem b³êdnie okreœlaj¹cym modela jako Józefa Andrzeja Za³uskiego).

malarz polski

Historia: 1988 zakup w salonie P.P. „Desa”, Warszawa, 
salon nr 1, ul. Nowy Œwiat 51, od 1991 eksponowany 
w Galerii Warty.

Literatura: Warszawa 1997-1998a, nr III 50 
(H. Ma³achowicz); Ostrowski, Petrus 2001, s. 97.
 D.J.

ZKW/1698



 

malarz POLSKI, lata 80. XVIII w.

 426 Portret m³odego mê¿czyzny z Orderem Œwiêtego Stanis³awa
nr inw. ZKW/2484
p³ótno, 63x50 cm

Kasztanowobr¹zowy frak z ró¿owo-zielonym 
haftem na po³ach i ko³nierzu, bia³a at³aso-
wa kamizelka z podobnym haftem; przez 
pierœ wstêga Orderu œw. Stanis³awa, czerwo-
na z bia³ymi paskami, na piersi gwiazda tego 
orderu.

Portret zakupiony jako wizerunek Stani-
s³awa Poniatowskiego (1754-1833), bratanka 
króla Stanis³awa Augusta. Fizjonomia spor-
tretowanego mê¿czyzny przypomina rysy 
ksiêcia Stanis³awa, ale wed³ug ubioru nale¿y 
datowaæ obraz na lata 80. XVIII w. Order 
œw. Stanis³awa Poniatowski otrzyma³ w 1770, 
a w roku nastêpnym posiada³ ju¿ Order Or³a 
Bia³ego, który, jako odznaczenie wy¿sze ran-
g¹, powinien byæ równie¿ przedstawiony na 
portrecie powsta³ym kilkanaœcie lat po od-
znaczeniu. Eliminuje to poprzedni¹ identyfi-
kacjê modela.

malarz polski

Historia: 1983 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie, 
od 1991 eksponowany w Apartamencie Ksiêcia Stanis³awa.

Literatura: niepublikowany. H.M.

Historia: 1978 zakup MNW dla ZK z r¹k prywatnych 
w Krakowie, przechowywany w MNW 
(nr inw. 7992 Tc/78); 1984 w ZK.

Literatura: niepublikowany.

 H.M.

malarz POLSKI, k. lat 80. XVIII w.

 427 Portret Kazimierza Rzewuskiego
nr inw. ZKW/3930
p³ótno, 74x100 cm

Kazimierz Rzewuski h. Krzywda (1751-1820), pisarz polny koronny 1774, cz³onek Komisji Skarbu Koronnego 
i Rady Nieustaj¹cej 1780-1782, tajny radca Cesarstwa 1817.

ZKW/2484



 

Mundur codzienny wojsk koronnych: ciemnogranatowy z p¹sowymi mankietami i ko³nierzem, 
srebrne epolety i guziki, bia³a kamizela; przez pierœ b³êkitna wstêga Orderu Or³a Bia³ego (nada-
ny 1778), gwiazda tego orderu na piersi, kapelusz trójro¿ny z bia³¹ kokard¹, srebrno-karmazy-
nowym chwastem i bia³ym piórem.

Mundur taki przys³ugiwa³, wed³ug ordynansu z 1777, oficerom Kawalerii Narodowej oraz 
urzêdnikom wojskowym i oficerom Sztabu Generalnego (opinia M. Siciñski, 2004). Mimo ¿e 
Kazimierz Rzewuski nie s³u¿y³ w wojsku, jako pisarz polny koronny wchodzi³ w sk³ad Sztabu 
Generalnego i mia³ prawo do noszenia takiego munduru. W 1790 Sejm przyzna³ Rzewuskiemu 
– z racji pe³nienia urzêdu pisarza polnego koronnego – rangê genera³a lejtnanta (bez komen-
dy nad dywizj¹) i prawo do noszenia na ko³nierzu i wyk³adach mankietów haftów w postaci 
podwójnej ³amanej wstêgi, nale¿y zatem przypuszczaæ, ¿e portret powsta³ przed nominacj¹.

Autorstwo portretu by³o przypisywane Marcello Bacciarellemu lub Josefowi Grassiemu.
Portret ZKW/3930 reprodukowany w serii pocztówek, wydawanych po 1902, ukazuj¹-

cych wnêtrza pa³acu Lanckoroñskich i dzie³a sztuki w nim eksponowane (Arch. ZK, AL, 
RXIX/21,19).

malarz polski

ZKW/3930



 

malarz POLSKI, ok. 1792

 428 Portret Ignacego Dembiñskiego
nr inw. ZKW/1535
p³ótno, 107x87 cm

Ignacy Dembiñski h. Nieczuja (1753-1799), szambelan Stanis³awa Augusta 1777, chor¹¿y krakowski 1785, pose³ 
na sejmy, równie¿ na Sejm Wielki, uczestnik prac nad Konstytucj¹ 3 maja.

malarz polski

Historia: w³asnoœæ Rzewuskich, zapewne w ich pa³acu 
w Rozdole; w³asnoœæ Kazimierza Rzewuskiego w Wiedniu; 
1820 w³asnoœæ jego córki, Ludwiki, zamê¿nej z Antonim 
Lanckoroñskim; 1839 w³asnoœæ ich syna, Kazimierza; 
1893 w³asnoœæ jego syna, Karola, miêdzy 1896 a 1901 
umieszczony w Wiedniu w pa³acu przy Jacquingasse 18, 
hall; 1933 w³asnoœæ dzieci Karola: Antoniego, Adelajdy 
i Karoliny Lanckoroñskich; miêdzy 20 paŸdziernika 
a 7 listopada 1939 przejêty przez gestapo, pozostawa³ 
w pa³acu przy Jacquingasse; w maju 1943 wywieziony 
przez Niemców, zdeponowany w Steyersbergu; 

1947 odzyskany przez Antoniego Lanckoroñskiego, 
zdeponowany w zamku Hohenems k. Vaduz 
w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany w banku w Szwajcarii; 
1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej (nr ks. darów 
ZMK-5931), od 2000 eksponowany w Pokoju ¯ó³tym.

ród³a: *Lista A.L. 1939, nr 98; *Lista HTO 1942, nr 325.

Literatura: Palais Lanckoroñski 1903, s. 8 
(jako M. Bacciarelli); Chwalewik, t. 2, 1927 s, 453 
(jako J. Grassi); Juszczak, Ma³achowicz 1995, nr 31.

 H.M.

ZKW/1535



 

Mundur województwa krakowskiego w wersji wk³adanej na sesje sejmowe: ciemnob³êkitny 
z czerwonymi wy³ogami; na szyi na czerwonej wstêdze z bia³ymi paskami krzy¿ Orderu 
œw. Stanis³awa (nadany 1784); przez pierœ b³êkitna wstêga Orderu Or³a Bia³ego (nadany 1791), 
na piersi gwiazda tego orderu; p³aszcz rdzawobr¹zowy. Kotara w tle oliwkowozielona; na grzbie-
cie jednej z ksi¹g po lewej napis: Consti/tution/ of/ England – zamiarem malarza lub jego zlece-
niodawcy by³o odwo³anie siê do przyk³adu wzorcowego angielskiego systemu parlamentarnego 
i zapewne dlatego przedstawiony zosta³ nieistniej¹cy dokument, bowiem cech¹ ustroju Wielkiej 
Brytanii jest brak konstytucji w sensie formalnym, tj. spisanego aktu ustawy zasadniczej.

ZKW/1535 powsta³ ok. 1792 i wpisuje siê w schemat portretów osób zwi¹zanych z pracami 
nad Konstytucj¹ 3 maja, malowanych w tym czasie przez Józefa Peszkê, Johanna Baptista 
Lampiego St. i Josefa Grassiego, gdzie portretowani przedstawiani s¹ przy stole z przyborami 
do pisania, z ksiêgami w tle, czêsto z napisami odnosz¹cymi siê do Konstytucji.

ZKW/1535 nawi¹zuje do malarstwa Lampiego, zarówno pod wzglêdem ujêcia postaci, jak 
i u¿ycia charakterystycznych zestawieñ kolorów – zieleni kotary w tle i br¹zu p³aszcza. Ujêcie 
modela z ZKW/1535 wywar³o wp³yw na inne znane wizerunki Dembiñskiego. Portret Dembiñ-
skiego znajduj¹cy siê w MNK (nr inw. IIA-189, p³., 70x54 cm, okreœlany jako kopia obrazu 
Marcella Bacciarellego), zdecydowanie ni¿szej klasy ni¿ ZKW/1535, posiada z nim wiele cech 
wspólnych – portretowany przedstawiony jest w takim samym mundurze wojewódzkim, z tymi 
samymi orderami, identyczny jest uk³ad koronek na gorsie i wstêgi orderowej na szyi, na 
grzbiecie jednej z ksi¹g widocznych na portrecie krakowskim równie¿ widnieje napis The Con-
stitution of England (Abancourt 1906, nr 41). Zwi¹zek z ZKW/1535 ma tak¿e amatorski portret 
Dembiñskiego wmontowany w epitafium w koœciele oo. Kapucynów w Krakowie oraz minia-
tura przedstawiona na portrecie wdowy po Dembiñskim, Marianny z Moszyñskich, sygnowanym 
przez Josepha Karla Stielera, namalowanym w Krakowie w 1805 (MNW, nr inw. 7542 Tc/77, 
p³., 109x87,5 cm; Ryszkiewicz 1992, s. 26, il. 4).

Ten ostatni portret, wed³ug informacji jego ostatniego w³aœciciela, Antoniego Dembiñ-
skiego, znajdowa³ siê w rêkach rodziny i przechowywany by³ do 1940 w pa³acu w Górach 
(pow. piñczowski, woj. œwiêtokrzyskie; Ryszkiewicz 1992, s. 26). ZKW/1535 zosta³ sprzedany 
razem z portretem ¿ony pêdzla Stielera, historia obu jest zapewne analogiczna.

malarz polski

Historia: w posiadaniu rodziny Dembiñskich, do 1940 
przechowywany w pa³acu w Górach; 1977 zakup MNW 
dla ZK z r¹k rodziny Dembiñskich, przechowywany 
w MNW (nr inw. 7848 Tc/77, omy³kowo nadany nr inw. 
MNW 13383); 1981 depozyt MNW w ZK; 1984 w³asnoœæ 
ZK, od 1989 eksponowany w Galerii Warty.

Literatura: Kowecki, Ma³achowicz 1991, s. 66.

 H.M.

malarz POLSKI, 1792

 429 Portret Ferdynanda Marii Saluzzo
nr inw. ZKW/295
p³ótno, 74,5x62 cm (owal w prostok¹cie)
na odwrocie napis: Ferdinandus Maria Salucco/ ArchiEpiscopus Carthaginensis/ Nuntius Aposto-
licus Existens Varsavia Ao 1792

Ferdynand Maria Saluzzo (1744-1816), nuncjusz papieski w Warszawie 1784-1794, inicjator sprowadzenia do 
Polski zakonu redemptorystów (benonitów) w 1787.



 

Fioletowa mozzetta z czerwon¹ podszewk¹, 
na piersi krzy¿ z zielonymi kamieniami.

Portret powsta³ zapewne w œrodowisku 
warszawskim. Identyfikacja portretowanego 
na podstawie napisu na odwrocie, brak 
ikonografii porównawczej.

malarz polski

Historia: od 1926 zbiory rodziny S³awskich z Wielkopolski; 
1982 zakup z r¹k tej rodziny w Poznaniu, od 1991 
eksponowany w Galerii Warty.

Literatura: niepublikowany. H.M.

malarz POLSKI, pocz. lat 90. XVIII w.

 430 Portret rotmistrza brygady husarskiej Kawalerii Narodowej litewskiej
nr inw. ZKW/916
p³ótno, 78,5x65 cm

Kontusz mundurowy Kawalerii Narodowej 
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego z dystynk-
cjami rotmistrza: granatowy z karmazyno-
wymi wy³ogami, ¿upan bia³y, naramien-
niki i guzy z³ote; przez pierœ wstêga Orderu 
œw. Stanis³awa, czerwona z bia³ymi paskami, 
gwiazda tego orderu na piersi. Po prawej, 
le¿¹cy na skórze lamparciej skórzany kask 
z wysokim grzebieniem, ze z³otymi okuciami 
i bia³ym pióropuszem, na blasze z przo-
du herb Do³êga pod koron¹ szlacheck¹ 
z klejnotem.

Fryzura charakterystyczna dla mody 
pocz. lat 90. XVIII w.

Portret uchodzi³ za wizerunek Tadeusza 
B³ociszewskiego, pos³a ³êczyckiego na Sejm 
1791, genera³a majora wojsk koronnych 1777. 
Identyfikacjê tê wyklucza mundur wojsk litew-
skich oraz herb Do³êga – B³ociszewski pieczê-
towa³ siê Ostoj¹. Przedstawiony na portrecie 
kontusz mundurowy jest zgodny z przepisami 
Departamentu Wojskowego z 1785, kiedy 

ZKW/295

ZKW/916



 

zniesiono dozwalane wczeœniej ozdabianie munduru galonami i haftami (opinia M. Siciñski, 
2003). Kask i skóra lamparcia s¹ nawi¹zaniem do husarskiej przesz³oœci chor¹gwi, której 
rotmistrzem by³ portretowany, jest jednak elementem anachronicznym, niestosowanym ju¿ 
po 1785.

Mimo wskazówki heraldycznej identyfikacja portretowanego oficera nasuwa trudnoœci. 
Herbem Do³êga pieczêtowa³y siê g³ównie rody z Korony (ziemia p³ocka i dobrzyñska). 
W spisach oficerów wojsk litewskich z lat 1777-1794 (Machynia i in. 1999) nie figuruje ¿aden, 
który pieczêtowa³ siê Do³êg¹ I (Ostrowski, t. 1, 1897, s. 61; t. 2, 1898, s. 104). Spoœród noto-
wanych przez S. £ozê (1925) kawalerów Orderu œw. Stanis³awa odznaczonych po 1785, po-
siadaj¹cych rangê rotmistrza kawalerii narodowej i pieczêtuj¹cych siê herbem Do³êga I, tylko 
jedna osoba, przynajmniej czêœciowo, spe³nia te kryteria: Franciszek Antoni Komorowski 
(ur. 1766), który zosta³ kawalerem Orderu œw. Stanis³awa w 1793, kupi³ dobra w Kowieñskiem 
i przeniós³ siê na Litwê, gdzie sta³ siê za³o¿ycielem litewskiej ga³êzi Komorowskich (¯ychliñski, 
t. 27, 1905, s. 62) pieczêtuj¹cych siê herbem Do³êga z odmian¹, z trzema piórami strusimi 
w klejnocie; A. Boniecki podaje jednak, ¿e informacja ta nie jest pewna (Boniecki, t. 10, 1907, 
s. 388, przyp. 1). Wiadomo jednak, ¿e Komorowscy w ziemi wileñskiej u¿ywali herbu Do³êga 
z odmian¹ ju¿ w XVII w. (por. Lulewicz i in. 2004, s. 671). Na naszym obrazie widnieje herb 
Do³êga I, ze skrzyd³em przeszytym strza³¹ w klejnocie, mo¿na jednak t³umaczyæ to brakiem 
dok³adnoœci malarza. Identyfikacjê osoby podajemy jako hipotetyczn¹, brak ikonografii porów-
nawczej uniemo¿liwia jej weryfikacjê. Mo¿liwe równie¿, ¿e portretowany pochodzi³ z Korony 
i tylko czasowo s³u¿y³ w wojsku litewskim.

malarz polski

Historia: 1971 dar Reginy Teresy Shelley-Sielu¿yckiej 
z Toronto, przechowywany w MNW (nr ks. darów 
ZMK-72/5); 1981 w ZK, od 1989 eksponowany 
w Przedsionku Wstêpowym.

Literatura: niepublikowany.

 H.M.

malarz POLSKI, lata 90. XVIII w.

 431 Portret Ignacego Chomiñskiego (?)
nr inw. ZKW/1266
p³ótno, 85x67,5 cm

Ignacy Chomiñski h. Lis (ur. po 1758-zm. po 1797), sêdzia ziemski oszmiañski, pose³ na Sejm Wielki.

Mundur wojewódzki wileñski powiatu oszmiañskiego: kontusz granatowy z karmazynowym 
ko³nierzem, ¿upan bia³y; na szyi na czerwonej wstêdze ze z³otymi paskami krzy¿ Orderu 
œw. W³odzimierza, przez pierœ czerwona z bia³ymi paskami wstêga Orderu œw. Stanis³awa, 
gwiazda tego orderu na piersi. Na grzbiecie ksiêgi napis: STATU[T]/ W: X: L.

Portret przedstawia urzêdnika b¹dŸ pos³a z powiatu oszmiañskiego. Kszta³t fryzury, modny 
w koñcowym okresie trwania Sejmu Wielkiego, pozwala datowaæ wizerunek na lata 90. XVIII w. 
Ignacy Chomiñski by³ zwi¹zany z powiatem oszmiañskim urzêdem sêdziego ziemskiego w latach 
1783, 1787 i sêdziego ziemiañskiego 1792 (Lulewicz i in. 2004, poz. 1848, 1852); w drugiej 
kadencji Sejmu Wielkiego pos³owa³ z tego powiatu. By³ kawalerem Orderu œw. Stanis³awa, nie 
jest jednak znana data nadania tego odznaczenia (£oza 1925, s. 66). Urz¹d sêdziowski piasto-
wa³ jeszcze w 1795, ju¿ pod w³adz¹ rosyjsk¹, co mog³oby wskazywaæ, ¿e podobnie jak jego 
brat, Franciszek Ksawery (por. W. Konopczyñski w: PSB, t. 3, 1937), do pewnego momentu 
utrzymywa³ poprawne kontakty z Rosjanami i móg³ dostaæ Order œw. W³odzimierza, widoczny 



 

na portrecie. Idenyfikacja modela jest hipo-
tetyczna wobec braku ikonografii porów-
nawczej oraz dostatecznie precyzyjnych 
danych biograficznych.

malarz polski

Historia: 1981 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie.

Literatura: niepublikowany. H.M.

Historia: 1971 dar Reginy Teresy Shelley-Sielu¿yckiej 
z Toronto, przechowywany w MNW (nr ks. darów 
ZMK-72/4); 1984 w ZK.

Literatura: niepublikowany.  H.M.

malarz POLSKI, k. lat 90. XVIII w.

 432 Portret Anny Marii Tyszkiewiczówny (?)
nr inw. ZKW/131
p³ótno, 29,5x24,5 cm (owal)

Anna Maria Tyszkiewicz (1779-1867), córka Ludwika Tyszkiewicza h. Leliwa, marsza³ka wielkiego litewskiego, 
1805 ¿ona Aleksandra Potockiego, w³aœciciela Wilanowa, 1821 Stanis³awa Dunin-W¹sowicza.

Bia³a suknia, czerwony szal, we w³osach 
zielona wst¹¿ka i sznur pere³.

Identyfikacja portretowanej pochodzi od 
ostatnich w³aœcicieli. Modelka wykazuje nie-
wielkie podobieñstwo rysów do Anny Tysz-
kiewiczówny w miniaturze Wincentego Les-
seura z 1796 (Muz. Polskie w Rapperswilu, 
nr inw. 713), powsta³ej wed³ug portretu pêdz-
la Josefa Grassiego z 1794 (poch. ze zbiorów 
Maurycego Potockiego w Jab³onnie, obecnie 
kolekcja prywatna w Pary¿u). Nie jest to jed-
nak podobieñstwo na tyle oczywiste, by po-
twierdziæ to¿samoœæ osoby sportretowanej na 
, zw³aszcza ¿e wizerunki kobiece Grassiego s¹ 
zwykle idealizowane.

Wed³ug kszta³tu fryzury i kroju sukni obraz 
mo¿na datowaæ na koniec lat 90. XVIII w.

ZKW/1266

ZKW/131



 

malarz POLSKI, 4. æw. XVIII w.

 433 Portret Wac³awa Rzewuskiego
nr inw. ZKW/302
p³ótno, 95,5x66 cm

Wac³aw Rzewuski h. Krzywda (1706-1779), hetman polny koronny 1752, hetman wielki koronny 1773, kasztelan 
krakowski 1778.

Strój orderowy Orderu Or³a Bia³ego: czerwony kontusz i bia³y ¿upan, z³otolity pas kontu-
szowy z wielobarwnym kwiatowym wzorem, na b³êkitnej wstêdze przez pierœ krzy¿ Orderu 
Or³a Bia³ego (nadany 1735), na piersi gwiazda tego orderu. Na pniu po prawej kartusz 
z herbem Krzywda, pod koron¹, otoczony wstêg¹ z krzy¿em Orderu Or³a Bia³ego i inicja³a-
mi wokó³ herbu: W – R/ W – K/ H W/ K (Wac³aw Rzewuski wojewoda krakowski, hetman 
wielki koronny).

Zmniejszona do ujêcia pó³postaciowego i zmieniona kopia wizerunku en pied w zbiorach 
MNW (nr inw. 157751, p³., 257x174 cm; z d. zbiorów Potockich w Krzeszowicach), przedsta-
wiaj¹cego Rzewuskiego jako hetmana wielkiego koronnego, co precyzyjnie datuje powstanie 
tego obrazu na 1773-1774. Portret en pied by³ wielokrotnie powtarzany w wersji ukazuj¹cej 
modela w pó³postaci (powtórzeñ ca³oœci brak) na zmienionym tle: zamiast widocznych w tle 

malarz polski

ZKW/302



 

malarz POLSKI, k. XVIII w.

 434 Portret senatora 
nr inw. ZKW/1640
p³ótno, 50,5x40 cm

Szmelcowana zbroja, bia³y ko³nierz koszuli. 
Oliwkowozielona kotara; na stole dwie ksiê-
gi, w otwartej – napis: QUID QUID NOCI-
VUM/ SCIVERO AVERTAM.

Portret uchodzi³ za wizerunek Jana Kle-
mensa Branickiego (1689-1771), 1746-1762 
hetmana wielkiego koronnego, przypisywany 
Augustynowi Mirysowi, a tak¿e za m³odzieñ-
czy portret Jana Sobieskiego.

ZKW/1640 jest wizerunkiem senatora 
– wskazywany przez portretowanego napis 
w otwartej ksiêdze jest fragmentem tekstu 
przysiêgi senatorów, ustalonego w tzw. Sta-
tucie £askiego, wydanym w Krakowie 1506 
(Volumina Legum, t. 1, 1859, s. 152), i sto-
sowanego do koñca I Rzeczypospolitej. Taki 
sam napis, równie¿ na kartach otwartej ksiê-
gi, umieszczony jest na portrecie Antoniego 
Barnaby Jab³onowskiego pêdzla Josefa Gras-
siego (MNP, nr inw. Mp 19) i na jego zmie-
nionym powtórzeniu pêdzla Józefa Peszki 
(MNW, nr inw. MP 5290). S³abo zindywidu-
alizowane rysy twarzy i brak wskazówek 
heraldycznych czy orderów, bez których 
trudno wyobraziæ sobie portret senatora 

pierwowzoru akcesoriów wojennych i namiotów – pieñ dêbu z herbem Krzywda oraz inicja³a-
mi portretowanego i jego tytulatury. Do zmniejszonych do pó³postaci powtórzeñ wymienionych 
przez J. Ostrowskiego i J. T. Petrusa (Muz. w Tarnowie, nr inw. MT-A-M/334, p³., 92,5x62,5 cm; 
Muz. Okrêgowe w Che³mie, nr inw. S/158, p³., 95x65,5 cm; Muz. Sztuki w £odzi, nr inw. SP/M/
258, p³., 100x69,5 cm; Magyar Nemzeti Múzeum w Budapeszcie, nr inw. 53.31, p³., 92x64,5 cm; 
Lwowskie Muz. Hist., nr inw. ¯-347, p³., 86x62 cm, 2. æw. XIX w., poch. z Podhorców, odwró-
cona; w zbiorach rodziny Tarnowskich w Warszawie, brak wymiarów; w d. zbiorach Chodkie-
wiczów w M³ynowie, zaginiona; Ostrowski, Petrus 2001, nr A.233, A.234) nale¿y dodaæ dwie 
wersje w MNW (nr inw. MP 4713, p³., 96x63 cm; nr inw. Dep. 2578 – depozyt Zamoyskich, p³., 
95x64,5 cm) oraz kopie w Lwowskim Muz. Hist. (K. Aleksandrowicz, 1790, nr inw. ¯-626, 
p³., 65x54 cm; nr inw. ¯-94, 94x65 cm; nr inw. ¯-536, p³., 83x69 cm; nr inw. ¯-768, k. XIX w., p³., 
60x50 cm).

malarz polski

Historia: 1978 dar Wandy z Rzewuskich ¯eligowskiej, 
przechowywany w Bibliotece Królewskiej (nr ks. darów 
ZMK-1407); 1981 w ZK, od 1986 eksponowany 
w Przedsionku Wstêpowym.

Literatura: Ostrowski, Petrus 2001, s. 92.

 H.M.

ZKW/1640



 

w XVIII w., uniemo¿liwiaj¹ identyfikacjê portretowanego. Z tych samych wzglêdów trudne jest 
równie¿ precyzyjne datowanie obrazu. Przedstawienie, utrzymane w konwencji portretów 
z 1. po³. XVIII w., sprawia wra¿enie powsta³ego w k. XVIII w. powtórzenia b¹dŸ kopii nieziden-
tyfikowanego wczeœniejszego pierwowzoru lub te¿ imaginowanego wizerunku dostojnika ¿yj¹-
cego wczeœniej ni¿ w XVIII w. W¹tpliwoœci budzi ma³y rozmiar obrazu, a tak¿e rzadko spoty-
kane zast¹pienie ksiêgami atrybutów wojennych, takich jak he³m, regiment, bu³awa, tarcza 
itp., towarzysz¹cych zwykle wizerunkom w zbroi. 

malarz polski (?)

Historia: 1983 legat Heleny W¹sowiczowej, przekazany 
przez Marka W¹sowicza z Warszawy (nr ks. darów 
ZMK-2501).

Literatura: niepublikowany. H.M.

Historia: 1976 zakup MNW dla ZK od Andrzeja 
Ciechanowieckiego w Londynie, przechowywany 
w MNW (nr inw. 7285 Tc/76); 1981 depozyt MNW w ZK; 
1984 w³asnoœæ ZK.

Literatura: Lorentz 1986, s. 156 (jako Augustyn Mirys, Jan 
Klemens Branicki).

 H.M.

malarz POLSKI (?), k. XVIII w.

 435 Portret starszej kobiety w czepku
nr inw. ZKW/902
p³ótno, 54,7x41,5 cm (owal w prostok¹cie)

Suknia w kolorze jasnego ugru prze³amane-
go odcieniem ró¿u, falbany i czepek – biel 
prze³amana tonem ugrowym.

Szczegó³y stroju, zw³aszcza czepek, odda-
ne niezbyt zrêcznie, mo¿na jednak podj¹æ 
próbê datowania na lata 80. XVIII w.

ZKW/902



 

malarz POLSKI, XVIII w.

 436 Portret Zygmunta I Starego
nr inw. ZKW/1507
p³ótno, 53,2x43 cm

Zygmunt I Stary (1467-1548) z dynastii Jagiellonów, król polski od 1506.

Czepiec czarny ze z³ot¹ dekoracj¹, z przo-
du naszywany per³ami, szuba z ko³nierzem 
z ciemnobr¹zowego futra.

ZKW/1507 jest zapewne osiemnasto-
wiecznym przedstawieniem, kompiluj¹cym 
elementy z kilku wczeœniejszych wizerun-
ków powsta³ych w XVI w. Charakterystyka 
twarzy najbli¿sza jest drzeworytowi umiesz-
czonemu w 1. i 10. wydaniu Statutów Sej-
mowych z 1524 (Ruszczycówna 1976, il. 4). 
Ikonografia Zygmunta I cechuje siê skraj-
nie ró¿nymi przedstawieniami rysów twa-
rzy króla, a zw³aszcza kszta³tu nosa. Jednak 
w du¿ej czêœci tych przedstawieñ, m.in. 
w p³askorzeŸbie i figurze na sarkofagu w ka-
plicy Zygmuntowskiej oraz w drzeworycie 
z Kroniki M. Bielskiego, 1554, daje siê za-
uwa¿yæ cecha wspólna – wysuniêcie dolnej 
szczêki, równie¿ wyraŸnie zaznaczone w por-
trecie ZKW/1507.

Strój przedstawiony jest schematycznie 
i ze znacznymi uproszczeniami, nawet w stosunku do drzeworytu z 1524. Szczegó³y stroju, takie 
jak koszula czy szata spodnia, s¹ niewidoczne, gdy¿ równie¿ tors jest ujêty profilowo. W ikono-
grafii Zygmunta I czêsto pojawiaj¹ siê ujêcia g³owy z profilu, tors jednak, inaczej ni¿ w ZKW/1507, 
ukazywany jest przewa¿nie w ujêciu na wprost lub w 3/4, np. w portrecie przypisywanym Han-
sowi Suessowi von Kulmbachowi (MNP zbiory w Go³uchowie, nr inw. Mp 1119), portrecie autor-
stwa Christofana dell’Altissimo (Galleria degli Uffizi, nr inw. 412) czy domniemanym portrecie 
Zygmunta I z 1530, sygnowanym przez Hansa Dürera (MNW, nr inw. MP 3177).

malarz polski

Historia: 1985 dar Andrzeja Ciechanowieckiego 
z Londynu (kupiony przez niego prawdopodobnie na 
rynku sztuki w Austrii; nr ks. darów ZMK-2802), od 1988 
eksponowany w Sieni Przedniej.

Literatura: niepublikowany.

 H.M.

ZKW/1507



 

malarz POLSKI, XVIII w.

 437 Portret Micha³a Korybuta Wiœniowieckiego
nr inw. ZKW/1503
p³ótno, 82x68 cm

Micha³ Wiœniowiecki h. w³asnego (1640-1673), król polski od 1669 jako Micha³ I Korybut.

Szmelcowana zbroja, bia³a szarfa; klejnot Orderu Z³otego Runa na ³añcuchu z prostok¹tnych 
ciemnych kamieni oprawnych w z³oto (nadany 1669).

Jedna z bardzo licznych wersji wizerunku Micha³a Korybuta, wywodz¹cych siê z ca³oposta-
ciowego portretu autorstwa Daniela Schultza, z 1669, w zbiorach Zamku Królewskiego na Wa-
welu (nr inw. 1423; Steinborn 2004, nr 10; zob. te¿ J. Gajewski w: Warszawa 1993, nr 110).

W wiêkszoœci tych wizerunków, tak¿e graficznych, monarcha ukazany jest w ujêciu do pasa, 
zwrócony w prawo, zwykle z szarf¹ zamiast p³aszcza, z Orderem Z³otego Runa i regimentem 
– jeœli widoczna jest rêka portretowanego; wizerunki te ró¿ni¹ siê rysunkiem koronek ko³nierza, 
sposobem przedstawienia Orderu, elemen-
tami zdobienia zbroi, a tak¿e charakterystyk¹ 
twarzy. ZKW/1503 jest wersj¹ póŸn¹, najpew-
niej osiemnastowieczn¹, o czym œwiadcz¹ 
jego cechy stylowe, zw³aszcza sposób malo-
wania fizjonomii modela.

Przed II wojn¹ œwiatow¹ obraz znajdowa³ 
siê w ZK. Wedle ofiarodawczyni, w czasie 
po¿aru 1939 mia³ zostaæ wyciêty z ram przez 
niemieckiego ¿o³nierza; wywieziony, trafi³ do 
Turyngii, gdzie kupi³a go jej matka. 

Umieszczony na odwrociu nr inw. Dzia³u 
Krosnowskich zas³oniêty jest p³ótnem dublu-
j¹cym.

malarz polski

Historia: kolekcja Stanis³awa Krosnowskiego 
w Petersburgu; 1922 przywieziony do Warszawy, 
od listopada w ZK, fundacja Krosnowskich przy Zbiorach 
Pañstwowych RP (nr inw. Dzia³u Krosnowskich 508); 
po 1939 zaginiony, wywieziony do Niemiec; na rynku 
sztuki w Turyngii; w³asnoœæ Jutty Tettenborn-Beckmann 
w Berlinie Zachodnim; 1980 jej dar dla ZK, 
przechowywany w MNW (nr ks. darów ZMK-2767); 
1984 w ZK.

ród³a: *Inw. Dzia³u Krosnowskich po 1922, nr 508; 
*Inw. Dzia³u Krosnowskich 1937, nr 508 („Portret króla 
Micha³a Korybuta Wiœniowieckiego”).

Literatura: niepublikowany. D.J.

ZKW/1503



 

malarz POLSKI, ok. 1800

 438 Portret Franciszka Czy¿a (?)
nr inw. ZKW/1264
p³ótno, 79x65 cm (owal w prostok¹cie)
u góry po prawej napis: J.W. I. P. FRANCISZEK CZY¯. PREZY=/DENT S¹dów Ziemskich 
W[ojewó]dctwa Wil[e]n[ski]ego./ STAROSTA SURASKI KAWALER/ ORDERU S. STANIS£AWA

Franciszek Tadeusz z Woronnej Czy¿ h. Godziemba (zm. przed 1787).

Czarny kontusz, jasnoczerwony ¿upan, wie-
lobarwny pas kontuszowy; krzy¿ Orderu 
œw. Stanis³awa na czerwonej wstêdze z bia-
³ymi paskami (nieprawid³owo przedstawio-
ny), na lewej piersi gwiazda tego orderu. 
Kartusz z herbem Godziemba w prostok¹t-
nym polu (bez zachowania barw heraldycz-
nych), nad kartuszem korona z klejnotem, 
pole otoczone wstêg¹ z krzy¿em Orderu 
œw. Stanis³awa.

ZKW/1264 jest dzie³em malarza czynnego 
na terenie ziemi wileñskiej.

Napis identyfikuje portretowanego jako 
Franciszka Czy¿a. K. Niesiecki wymienia 
Czy¿a o tym imieniu, krajczego i marsza³ka 
konfederacji województwa wileñskiego 1764, 
który w kwietniu tego roku podpisa³ akt 
konfederacji generalnej Wielkiego Ksiêstwa 
Litewskiego; jego podpis widnieje te¿ na 
akcie elekcji Stanis³awa Augusta (Volumina 
Legum, t. 7, 1860, s. 109; Niesiecki, t. 3, 1839, 

s. 277; Lulewicz i in. 2004, poz. 486, 931). Franciszek Czy¿ nie figuruje w spisach kawalerów 
Orderu œw. Stanis³awa (£oza 1925). Jedynym notowanym kawalerem tego nazwiska jest Kac-
per (Gaspar) (1747-1825), sêdzia grodzki wileñski, pose³ województwa wileñskiego na Sejm 
Wielki 1788 (Niesiecki, t. 7, 1860, s. 278; Lulewicz i in. 2004, poz. 845); 1805-1809 marsza³ek 
szlachty guberni wileñskiej, odznaczony Orderem œw. Stanis³awa 1792. Mê¿czyzna przedsta-
wiony na naszym portrecie nie przypomina Kacpra, znanego z wizerunku dawniej znajduj¹ce-
go siê w zbiorach rodzinnych Czy¿ów (Moœcicki 1917, s. 115, il.).

ZKW/1264 przedstawia b¹dŸ Franciszka, którego nie odnotowuje S. £oza, b¹dŸ te¿ jest to 
inna osoba, a napis i herb s¹ dodane póŸniej. Domalowana jest tak¿e dolna czêœæ torsu, pier-
wotnie mieszcz¹cego siê w namalowanym owalu.

malarz polski

Historia: 1971 dar Reginy Teresy Shelley-Sielu¿yckiej 
z Toronto dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-72/1); 1984 w ZK.

Literatura: niepublikowany.

 H.M.

ZKW/1264



 

malarz POLSKI, ok. 1800

 439 Portret Gabriela Wodziñskiego
nr inw. ZKW/1682
p³ótno, 164,5x128 cm
u góry napis: X. Gabryel Wodziñski Biskup Smoleñski ur. 1727 r. UMAR£ W WAR=/SZAWIE 1788 R. 
GORLIWY PASTERZ ZACNY OBYWATEL/ I SENATOR

Gabriel Wodziñski (Wodzyñski) h. Jastrzêbiec (1727-1788), kanonik warszawski 1749, biskup smoleñski 1762.

Sutanna fioletowa, mozzetta bia³a; na szyi na b³êkitnej wstêdze krzy¿ Orderu Or³a Bia³ego 
(nadany 1763), gwiazda tego orderu na piersi. Trzy tarcze herbowe pod koronami i z klejno-
tami: górne nakryte kapeluszami z szeœcioma fiokami, dolna otoczona panopliami. Tarcza 
herbowa u góry po lewej piêciodzielna: Jastrzêbiec II (w polu sercowym), Pó³kozic, Lewart (?), 
Roch (Kolumna), Prus I; pod tarcz¹ krzy¿ Orderu Or³a Bia³ego (niew³aœciwie przedstawiona 
wstêga – czerwona z bia³ymi paskami, jak od Orderu œw. Stanis³awa). Tarcza górna prawa: 
Jastrzêbiec II, Order Or³a Bia³ego (równie¿ nieprawid³owo przedstawiony, jak poprzedni). 
Tarcza dolna prawa: Jastrzêbiec II.

Portret poœmiertny, namalowany zapewne w k. XVIII lub na pocz. XIX w., mo¿e mieæ zwi¹-
zek z genera³em Ignacym Wodziñskim (zm. 1858), od 1792 komendantem Korpusu Kadetów, 
co t³umaczy³oby wystêpowanie panopliów przy herbie u do³u po prawej. Górne tarcze herbo-
we odnosz¹ siê do portretowanego, tarcza piêciopolowa powinna byæ wywodem genealogicz-
nym biskupa, jednak rozmieszczenie herbów nie jest zgodne z obowi¹zuj¹c¹ zasad¹: herb Prus I 

malarz polski

ZKW/1682



 

malarz POLSKI, pocz. XIX w.

 440 Portret mê¿czyzny w mundurze wojewódzkim (?)
nr inw. ZKW/1499
p³ótno, 79x63 cm

Kontusz mundurowy granatowy z amarantowymi wy³ogami, wyloty kontusza jasnoamarantowe, 
¿upan bia³y, pas dziany; ubiór mo¿e byæ mundurem województwa brzeskiego litewskiego.

Wed³ug informacji ofiarodawczyni portret przedstawia Wincentego Bonawenturê Skrzyñ-
skiego. Osoba taka nie jest notowana w literaturze genealogicznej: w opracowaniu genealogii 
rodziny Skrzyñskich herbu Zaremba T. ¯ychliñski (t. 20, 1898, s. 98-123) nie odnotowuje ¿ad-
nego przedstawiciela rodziny nosz¹cego te imiona.

Ko³nierz kontusza na wysokiej stójce wskazuje na pocz. XIX w.

Historia: przed 1971 w³asnoœæ Antoniny Wilkoszewskiej 
z Radomia, depozyt w Muz. Miejskim w Radomiu, 
nr inw. D. 121; 1971 wycofany z depozytu przez 
w³aœcicielkê i podarowany ZK (nr ks. darów ZMK-76), 
przechowywany w MNW; 1985 w ZK, od 1994 
eksponowany w Przedsionku Adiutantów.

Literatura: niepublikowany. H.M.

matki Gabriela Wodziñskiego, Marii Szamowskiej, umieszczony jest w polu 5. zamiast 
w 2., zaœ herb Roch (Kolumna) babki ojczystej biskupa, Anny Heleny Oborskiej, w polu 4. 
zamiast w 3. (¯ychliñski, t. 6, 1884, s. 446). Dwa pozosta³e herby z pól 2. i 3. – Pó³kozic 
i Lewart – powinny byæ herbami babki macierzystej i prababki ojczystej, ich nazwisk nie 
uda³o siê odszukaæ.

Wed³ug informacji ostatnich w³aœcicieli obraz pochodzi zapewne z pa³acu w Kterach 
k. £owicza, który to maj¹tek nale¿a³ do linii Wodziñskich id¹cej od Adama, m³odszego brata 
biskupa.

Historia: zbiory rodziny Wodziñskich; 1979 zakup MNW 
dla ZK z r¹k tej rodziny, przechowywany w MNW (nr inw. 
8185 Tc/79); 1983 depozyt MNW w ZK; 1984 w³asnoœæ ZK.

Literatura: niepublikowany.

 H.M.

ZKW/1499
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malarz POLSKI, pocz. XIX w.

 441 Portret Stanis³awa Augusta
nr inw. ZKW/903
p³ótno, 31x26 cm (owal)

Stanis³aw Antoni Poniatowski h. Cio³ek (1732-1798), król polski 1764-1795 jako Stanis³aw II August.

Granatowy mundur z karmazynowym ko³-
nierzem ze srebrnym haftem, srebrne epole-
ty; Order Or³a Czarnego na szyi na oran¿owej 
wstêdze (nadany 1763); przez pierœ b³êkitna 
wstêga Orderu Or³a Bia³ego, gwiazda tego 
orderu na piersi.

Ujêcie to wywodzi siê z popularnego typu 
wizerunku Stanis³awa Augusta, którego 
pierwowzór, dziœ nieznany, niew¹tpliwie 
pêdzla M. Bacciarellego, powsta³ najpewniej 
w k. lat 70. XVIII w. (g³owa i stosunkowo 
m³oda twarz monarchy najbli¿sze s¹ tzw. 
portretowi z gestem dyskusji w Uffizi; por. 
Juszczak, Ma³achowicz 2001, s. 324-325; 
tak¿e: � nr kat. 65) i powtarzany by³ w nie-
zliczonych kopiach i wersjach, zmienianych 
w partii munduru. ZKW/903 nie jest bezpo-
œrednim powtórzeniem orygina³u Bacciarel-
lego, lecz kopi¹ powsta³¹ za poœrednictwem 
innej kopii, najpewniej w pocz. XIX w.

Na tekturowych plecach przes³aniaj¹cych odwrocie obrazu, po³¹czonych z jego mosiê¿n¹ 
opraw¹, nalepka z numerem 460 i drukiem w jêzyku rosyjskim, z której wynika, ¿e obraz pre-
zentowany by³ w Kijowie na wystawie zorganizowanej na rzecz pomocy rodzinom polskim po-
szkodowanym w czasie wojny (najpewniej I œwiatowej). Obok wizytówka: Stanis³aw ¯eromski.

Historia: w³asnoœæ Stanis³awa ¯eromskiego; 1971 dar 
Felicji ¯eromskiej z Warszawy, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-21); 1984 w ZK.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

malarz POLSKI, pocz. XIX w.

 442 Portret Micha³a Soko³owskiego
nr inw. ZKW/293
p³ótno, 69x57 cm

Micha³ Soko³owski h. Pomian (ok. 1758-data œmierci nieustalona), starosta kowalski, szambelan Stanis³awa Au-
gusta 1779.

Bia³y frak ze z³otym galonem z bia³ymi i czerwonymi punktami; na szyi na czerwonej wstêdze 
z bia³ymi paskami krzy¿ Orderu œw. Stanis³awa (nadany 1786); przez pierœ b³êkitna wstêga 
Orderu Or³a Bia³ego (nadany 1792), na piersi gwiazda tego orderu.

ZKW/903

malarz polski



 

Identyfikacja osoby na podstawie informa-
cji darczyñcy. Micha³ Soko³owski by³ zwolen-
nikiem i propagatorem Konstytucji 3 maja 
wœród szlachty kujawskiej – za organizacjê 
sejmiku kujawskiego, który mia³ wys³aæ do 
króla delegacjê z podziêkowaniem za uchwa-
lenie Konstytucji, odznaczony zosta³ Orderem 
Or³a Bia³ego. Wizerunek powsta³ po nadaniu 
tego odznaczenia. Forma wysokiego ko³nierza 
fraka, a tak¿e fakt, ¿e portretowany jest przed-
stawiony bez peruki, z naturaln¹ fryzur¹, 
wskazuje na pierwsze lata XIX w.

W spisach kawalerów Orderu œw. Stani-
s³awa S. £oza b³êdnie podaje dwóch Soko-
³owskich: Franciszka, szambelana królewskie-
go, odznaczonego 1792, i Micha³a, starostê 
kowalskiego, odznaczonego 1786 (£oza 1925) 
– starostwo i szambelaniê piastowa³ wtedy 
Micha³. Wœród wymienianych przez A. Magie-
ra szambelanów nie figuruje Franciszek So-
ko³owski (Magier 1833/1963, s. 437, poz. 308).

Historia: 1977 legat Lecha Soko³owskiego, z³o¿ony 
przez Mariê Soko³owsk¹ i jej córkê, Hannê Walêdziak 
z Milanówka (nr ks. darów ZMK-1153), przechowywany 
w MNW; 1981 w ZK, od 1994 eksponowany 
w Przedsionku Adiutantów.

Literatura: niepublikowany.

 H.M.

malarz POLSKI, ok. 1820

 443 Portret Stanis³awa Paw³a Jab³onowskiego (?)
nr inw. ZKW/741
p³ótno, 68,5x53 cm (owal)

Stanis³aw Pawe³ Jab³onowski h. Prus III odmieniony (1762-1822), pose³ w Berlinie 1790-1795, pose³ w DreŸnie 
1812, wojewoda Królestwa Polskiego 1815.

Kontusz zielony z czarnym ko³nierzem, bia³y ¿upan; na szyi na czerwonej wstêdze z bia³ymi 
paskami krzy¿ Orderu œw. Stanis³awa (nadany 1784); przez pierœ b³êkitna wstêga Orderu Or³a 
Bia³ego (nadany 1790).

Identyfikacja podana przez ofiarodawczyniê nie daje siê potwierdziæ z powodu braku iko-
nografii porównawczej, jednak strój, w którym sportretowany jest mê¿czyzna, czyni j¹ praw-
dopodobn¹. Mo¿e to byæ mundur województwa wo³yñskiego w wersji póŸniejszej (wersja 
wczeœniejsza – z ko³nierzem p¹sowym), Jab³onowski by³ pos³em z tego województwa na sejm 
1788. Posiada³ równie¿ oba przedstawione ordery. W¹tpliwoœci nasuwa wiek modela – portret 
namalowany jest w konwencji wizerunków z k. XVIII w., ale ukazuje mê¿czyznê znacznie star-
szego ni¿ by³ wówczas Jab³onowski. Mo¿liwe, ¿e portret powsta³ w ostatnich latach ¿ycia 

ZKW/293

malarz polski



 

portretowanego, czyli ok. 1820, ale nawi¹zu-
je tradycyjnym ubiorem i fryzur¹ do czasów 
Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja, kiedy 
portretowany uczestniczy³ w ¿yciu politycz-
nym. Portrety powstaj¹ce w 1. æw. XIX w., 
a ukazuj¹ce osoby zwi¹zane z wydarzeniami 
politycznymi z ostatniego okresu I Rzeczypo-
spolitej, niejednokrotnie malowane poœmiert-
nie, podkreœla³y poprzez polski ubiór patrio-
tyczne zaanga¿owanie osoby portretowanej 
i kultywowanie narodowej tradycji (por. 
Franz Xaver Lampi, Portret Józefa Andrzeja 
Mikorskiego z bratem, MNWr, nr inw. VIII-301; 
patrz te¿: Krzywka 1984, s. 69-70).

Historia: 1971 dar Marii Radziwi³³owej z Warszawy dla ZK, 
przechowywany w MNW (nr ks. darów ZMK-15; 
omy³kowo nadany nr inw. MNW 183887); 1982 w ZK, 
od 1986 eksponowany w Przedsionku Wstêpowym.

Literatura: niepublikowany. H.M.

malarz POLSKI, lata 20. XIX w.

 444 Portret kobiety w czepku
nr inw. ZKW/1265
p³ótno, ok. 82x65 cm

Suknia turkusowozielona, bia³y czepek z b³ê-
kitnymi wst¹¿kami, bia³y ko³nierz i mankiety. 

Wed³ug ubioru portret mo¿na datowaæ 
na lata 20. XIX w. 

Historia: 1971 dar Reginy Teresy Shelley-Sielu¿yckiej 
z Toronto, przechowywany w MNW (nr ks. ZMK-72/3); 
1984 w ZK.

Literatura: niepublikowany.  H.M.

ZKW/741
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malarz POLSKI, 1. æw. XIX w., wed³ug Jacoba Jordaensa
Jacob Jordaens � s. 271

 445 Ukrzy¿owanie
nr inw. ZKW/1177
p³ótno, 101x59,5 cm

Nad g³ow¹ Chrystusa napis IESUS NAZA-
RENUS REX IUDAEORUM oraz hebrajska 
i grecka wersja napisu. Maria w ciemnob³ê-
kitnej szacie, Maria Magdalena w zielonej.

Ten s³abej klasy obraz przypisywany by³ 
przez poprzedniego w³aœciciela, M. Gêbaro-
wicza – ze znakiem zapytania – Franciszkowi 
Smuglewiczowi. Jego autorem móg³ byæ 
malarz wileñski, byæ mo¿e z krêgu Smugle-
wicza. Do atrybucji o tyle jednak trudno siê 
odnieœæ, i¿ jest to zredukowane powtórzenie 
kompozycji Jacoba Jordaensa, z ok. 1620-
-1625, w zbiorach Fundacji Teirninck w An-
twerpii (d’Hulst 1982, przyp. 10, s. 331; 
zob. te¿ www.kikirpa.be: Jordaens, Jacob: 
nr 9, 29), znanej równie¿ z ryciny Schelte 
Bolswerta, w której odwrócone s¹ strony 
kompozycji (Hollstein-Dutch, t. 3, 1950, nr 23; 
Jaffé 1968-1969, nr 294). W ZKW/1177 brak 
postaci œw. Jana i figur dalszego planu, zwrot 
kompozycji taki, jak w wersjach malarskich, 
inny kolor szaty Marii Magdaleny (u Jor-
daensa b³êkitno-¿ó³ta), powtórzone wiernie 
pozy postaci, rysunek szat etc.

Byæ mo¿e jest to modello do wiêkszej, 
o³tarzowej kompozycji.

Historia: w³asnoœæ Mieczys³awa Gêbarowicza we Lwowie; 
1971 jego dar dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-50); 1981 w ZK.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

malarz POLSKI, ok. 1830

 446 Portret ksiêcia Józefa Poniatowskiego
nr inw. ZKW/2155
p³ótno, 78x61 cm

Józef Antoni Poniatowski h. Cio³ek (1763-1813), bratanek króla Stanis³awa Augusta, minister wojny i naczelny 
wódz armii Ksiêstwa Warszawskiego, marsza³ek Francji 1813, poleg³ w bitwie pod Lipskiem.

ZKW/1177

malarz polski



 

Mundur genera³a dywizji Wojska Polskiego Ksiêstwa Warszawskiego: granatowy z karmazyno-
wym ko³nierzem i mankietami, srebrne hafty, epolety i guziki; gwiazda Legii Honorowej do 
Krzy¿a Wielkiego (nadany 1809); gwiazda Orderu Wojskowego Ksiêstwa Warszawskiego (Vir-
tuti Militari) do Krzy¿a Wielkiego (nadany 1809); miniatura odznaki Zakonu Maltañskiego 
(ksi¹¿ê Józef by³ cz³onkiem tego zakonu od 1798); miniatura odznaki Orderu Obojga Sycylii 
(Krzy¿ Wielki nadany 1809); miniatura Krzy¿a Oficerskiego Legii Honorowej (nadany 1807).

ZKW/2155 jest inspirowany portretem zapewne pêdzla Josefa Grassiego (� nr kat. 145), 
nie mo¿na jednak uznaæ go za kopiê. Powtarza dok³adnie pozê modela, rysy twarzy s¹ jednak 
zmienione, podobnie jak mundur, którego krój przypomina mundury z czasów Królestwa Pol-
skiego. Wyeliminowane s¹ równie¿ niektóre szczegó³y ubioru z portretu Grassiego: futrzana 
burka os³aniaj¹ca prawe ramiê, aplikacja w postaci skrzy¿owanych regimentów na epoletach, 
dodane natomiast miniatury krzy¿y orderowych. Zmiany te bli¿sze s¹ wersji portretu ksiêcia 
Józefa autorstwa Franciszka Paderowskiego, 
sygn. i dat. 1814 (MNW, nr inw. MP 4221, 
p³., 156x108,5 cm), ni¿ obrazowi Grassiego. 
ZKW/2155 jest rzadkim przyk³adem portretu 
zachowuj¹cego taki uk³ad gwiazd ordero-
wych, jak u Grassiego i Paderowskiego, 
czyli gwiazda Legii Honorowej nad gwiazd¹ 
Virtuti Militari.

Wersja ukazuj¹ca portretowanego do 
kolan znajduje siê w MWP (nr inw. 36224*, 
p³., 108x85 cm). 

Na odwrocie oœmiok¹tna pieczêæ z dwu-
g³owym or³em i nr. 77 oraz cyrylic¹: „SZIR”; 
nie uda³o siê zidentyfikowaæ zbiorów rosyj-
skich, w których przechowywany by³ obraz.

Historia: niezidentyfikowane zbiory w Rosji; 1978 dar 
Alicji Witaczek z Warszawy dla ZK, przechowywany 
w MNW (nr inw. 7964 Tc/78); 1987 w ZK.

Literatura: Gutkowski 1991, nr 65 (jako kopia 
z Bacciarellego).
 H.M.

malarz POLSKI, lata 30. XIX w.

 447 Portret m³odej kobiety
nr inw. ZKW/287 
p³ótno, 69,5x56 cm

Suknia czarna, na g³owie stroik z bia³ej koronki.
Wed³ug kroju sukni i fryzury obraz nale¿y datowaæ na lata 30. XIX w.

ZKW/2155
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malarz POLSKI, lata 30. XIX w.

 448 Portret Jana Paw³a Jerzmanowskiego
nr inw. ZKW/301
p³ótno, 64x54 cm

Jan Pawe³ Jerzmanowski h. Do³êga (1779-1862), uczestnik wojen napoleoñskich, genera³ brygady 1831.

Mundur generalski: granatowy z karmazyno-
wym ko³nierzem, srebrne hafty, epolety 
i guziki; na szyi na czerwonej wstêdze Krzy¿ 
Komandorski Legii Honorowej (nadany 
1815), na piersi Krzy¿ Kawalerski Orderu 
Wojskowego Polskiego (Virtuti Militari 
– nadany 1815) i Krzy¿ Oficerski Legii (nada-
ny 1813).

Jerzmanowski bra³ udzia³ w bitwach pod 
Austerlitz, Jen¹, Samosierr¹, Wagram, Lüt-
zen, Lipskiem i Waterloo. By³ dowódc¹ 
przybocznego szwadronu szwole¿erów pol-
skich, towarzysz¹cego Napoleonowi na wy-
gnaniu na Elbie. Od 1819 przebywa³ we 
Francji, gdzie jako cz³onek Komitetu Polskie-
go w Pary¿u wspiera³ sprawê powstania li-
stopadowego.

Historia: 1972 dar Ireny i Konstantego Miklasów dla ZK, 
przechowywany w MNW i w Bibliotece Królewskiej 
(nr ks. darów ZMK-90); 1979 w ASP Kraków 
(konserwacja); 1981 w ZK.

Literatura: Juszczak, Ma³achowicz 2000a, nr 31. H.M.

ZKW/287
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malarz POLSKI, 1. po³. XIX w.

 449 Portret Tadeusza Rejtana
nr inw. ZKW/1675
p³ótno, 70x65 cm

Tadeusz Rejtan h. w³asnego (1746-1780), pose³ nowogródzki, konfederat barski, na sejmie w Warszawie 1773 
zaprotestowa³ przeciwko podpisaniu traktatu rozbiorowego.

Kontusz w oliwkowym odcieniu zieleni, ¿u-
pan czerwony.

Nie zachowa³ siê ¿aden wiarygodny por-
tret Rejtana. Jego ikonografia wykszta³ci³a siê 
na prze³omie XVIII i XIX w., na fali poœmiert-
nej legendy Rejtana jako bohatera narodo-
wego i symbolu patriotycznego poœwiêce-
nia. Najbardziej popularnym typem wize-
runku Rejtana jest wzór rysunkowy stworzo-
ny przez Franciszka Smuglewicza przed 
1807, wielokrotnie wykorzystywany póŸniej 
w rycinach ilustracyjnych, m.in. przez Lu-
dwika Horwarta, 1829 (Kat. BN, t. 4, 1994, 
nr 4571), Walentego Œliwickiego (wyd. 1820-
1830; Kat. BN, t. 4, 1994, nr 4574), Jamesa 
Hopwooda (wyd. 1839-1841; Kat. BN, t. 4, 
1994, nr 4570). Wiadomoœæ o istnieniu nie-
znanego obecnie wzoru Smuglewicza po-
chodzi z napisu na stalorycie Hopwooda 
(François Smuglewicz del.). Typ fizjonomicz-
ny, ró¿ny zreszt¹ od tego, który prezento-
wany jest przez domniemany portret Rejta-
na (MNW, nr inw. MP 1998; Polaków portret w³asny 1986, nr 262), a tak¿e szczegó³y ubioru 
w wymienionych rycinach bliskie s¹ portretowi ZKW/1675. Ryciny i portret olejny ZKW/1675 
z pewnoœci¹ maj¹ wspólny pierwowzór. 

Historia: 1978 zakup MNW dla ZK w P.P. „Desa”, 
Warszawa, salon nr 1, ul. Nowy Œwiat 51, przechowywany 
w MNW (nr inw. 8183 Tc/79); 1982 depozyt MNW w ZK; 
1984 w³asnoœæ ZK, od 1986 eksponowany w Przedsionku 
Wstêpowym.

Literatura: niepublikowany.

 H.M.

Historia: 1976 legat Marii z Krasiñskich Na³êcz-
-Woynowskiej dla ZK, z³o¿ony przez jej syna, 
Zygmunta Krasiñskiego, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-973); 1981 w ZK.

Literatura: Juszczak, Ma³achowicz 2000a, nr 12.

 H.M. 

ZKW/1675
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malarz POLSKI, ok. 1860

 451 Portret kobiety w kraciastej sukni
nr inw. ZKW/897
p³ótno, 74x59 cm

Suknia zielona w bia³¹ kratê, ciemnoczerwo-
ny szal z jasnobrunatnym szlakiem na brze-
gach.

Wed³ug ubioru i fryzury obraz mo¿na 
datowaæ na ok. 1860; równie¿ typ oparcia 
krzes³a wskazuje na ten sam czas.

Wed³ug informacji ofiarodawczyni autor-
stwo ZKW/897 by³o przypisywane Aleksan-
drowi Kokularowi.

malarz POLSKI, 1. po³. XIX w.

 450 Portret szlachcica w czarnym kontuszu
nr inw. ZKW/4141
p³ótno, 80,5x64,5 cm

Czarny kontusz, oran¿owy ¿upan, pas kontu-
szowy w pasy bia³e i z³ote z kwiatowym 
wzorem z czerwieni¹, zieleni¹, b³êkitem, 
frêdzle z³ote.

Ubiór portretowanego jest kompilacj¹ 
ubioru narodowego i elementów charakte-
rystycznych dla mody mêskiej z 1. po³. XIX w. 
Nietypowa kolorystyka stroju, szczególnie 
kolor ¿upana, mo¿e byæ efektem nieprawi-
d³owej konserwacji.

Historia: przed II wojn¹ w ZK; po 17 wrzeœnia 1939 
ewakuowany do MNW (nr MN/Z 303); wywieziony przez 
Niemców; 1946 rewindykowany (transport z Krakowa 
5 czerwca), w³¹czony do zbiorów MNW (nr inw. 130754); 
1998 przekazany na w³asnoœæ ZK.

ród³a: *Prot. rewindykacji 1945-1951, t. 2, nr rew. 5594.

Literatura: niepublikowany. H.M.

Historia: 1971 dar Reginy Teresy Shelley-Sielu¿yckiej 
z Toronto dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-72/2); 1981 w ZK.

Literatura: niepublikowany. H.M.
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malarz POLSKI, 1855 - ok. 1885

 452 Widok ulicy Koœcielnej w Warszawie
nr inw. ZKW/1699
p³ótno, 82,8x68 cm

Widok ulicy Koœcielnej na Nowym Mieœcie w Warszawie, z koœcio³em pw. Nawiedzenia Naj-
œwiêtszej Marii Panny (wzniesiony w latach 1409-1411).

Autorstwo obrazu przypisywane przez D. Kobielskiego (1965/1974, s. 40) malarzowi dzia-
³aj¹cemu w k. XVIII w. w Warszawie, znajduj¹cemu siê pod wp³ywem Bernarda Bellotta. Po-
wo³uj¹c siê na Kobielskiego (wydanie z 1965), S. Kozakiewicz (1972, nr Z 528) umieœci³ obraz, 
znany mu z fotografii, wœród kopii i dzie³ naœladuj¹cych malarstwo Bellotta.

Obraz jest dzie³em malarza warszawskiego i powsta³ póŸniej, ni¿ przypuszczali Kobielski 
i Kozakiewicz. Widoczna po lewej stronie pierzeja ulicy Koœcielnej, przy skrzy¿owaniu z ulic¹ 
Przyrynek, zakoñczona jest niezabudowan¹ parcel¹ nr 6; w latach 1841-1842 wyburzono sto-
j¹ce na niej dwie osiemnastowieczne kamieniczki, dzia³ka pozosta³a niezabudowana do lat 80. 
XIX w. (Zieliñski, t. 6, 2000, s. 249). Stan taki przedstawia litografia H. Hirszla z kalendarza 

ZKW/1699
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politycznego na rok 1847 (MNW, nr inw. Gr. Pol. 21871), na której widoczna jest du¿a nieza-
budowana przestrzeñ na rogu ulic Koœcielnej i Przyrynek. Rysunek w szkicowniku A. Misiero-
wicza z 1855 (MNW, nr inw. Rys. Pol. 8989/31) przedstawia teren koœcio³a otoczony murowa-
nym ogrodzeniem, widocznym równie¿ na ZKW/1699, co wyznacza mo¿liwie najwczeœniejsz¹ 
datê powstania obrazu.

Historia: 1982 dar Józefa Tuszowskiego z Warszawy 
(nr ks. darów ZMK-1985).

Literatura: niepublikowany.

 H.M.

Historia: w latach 60. XX w. w³asnoœæ E. M. Bielutina 
w Moskwie; 1976 zakup MNW dla ZK w Londynie, 
przechowywany w MNW (nr inw. 7286 Tc/76); 
1982 depozyt MNW w ZK; 1984 w³asnoœæ ZK.

Literatura: Kobielski 1965/1974, s. 40; Kozakiewicz 1972, 
nr Z 528.

 H.M.

malarz POLSKI, 2. po³. XIX w.

 453 Portret mê¿czyzny z Orderem Œwiêtego Micha³a
nr inw. ZKW/678
p³ótno naklejone na szybê, 45x37,5 cm (owal)

Czerwona delia z ko³nierzem z jasnego futra, 
bia³y ¿upan ze z³otymi aplikacjami; ³añcuch 
Orderu œw. Micha³a.

Historyzuj¹cy wizerunek, maj¹cy bez w¹t-
pienia przedstawiaæ osobistoœæ polsk¹, o czym 
œwiadczy typ fryzury oraz strój naœladuj¹cy 
ubiór polski, jakkolwiek niezbyt zrêcznie i bez 
dba³oœci o realia historyczne. Natomiast bar-
dzo wiernie przedstawiony jest medalion 
i ³añcuch francuskiego Orderu œw. Micha³a. 
Ta forma odznaki orderowej obowi¹zywa-
³a do czasu reformy przeprowadzonej przez 
Ludwika XIV w 1665, kiedy zosta³a zmieniona 
na krzy¿ na czarnej wstêdze.

ZKW/678

malarz polski



 

malarz POLSKI, 2. po³. XIX w.

 454 Portret Stanis³awa Augusta
nr inw. ZKW/2133
p³ótno, 69,5x54 cm

Stanis³aw Antoni Poniatowski h. Cio³ek (1732-1798), król polski 1764-1795 jako Stanis³aw II August.

Granatowy frak z czerwonym ko³nierzem; 
przez pierœ b³êkitna wstêga Orderu Or³a 
Bia³ego, gwiazda tego orderu na piersi; na 
szyi na oran¿owej wstêdze krzy¿ Orderu Or-
³a Czarnego (nadany 1763).

Portret jest dziewiêtnastowieczn¹ kompi-
lacj¹ ró¿nych elementów zapo¿yczonych 
z portretów Stanis³awa Augusta pêdzla 
M. Bacciarellego z 2. po³. lat 80. XVIII w., nie 
jest to jednak kopia konkretnego wizerunku. 
Ujêcie g³owy nawi¹zuje do portretu króla 
w mundurze wojsk koronnych (Bibl. Kórnic-
ka PAN, nr inw. MK 1922) i do portretu 
w mundurze gwardii konnej koronnej (MLW, 
nr inw. A/867), rysy twarzy s¹ jednak inaczej 
scharakteryzowane, a kszta³t peruki zmienio-
ny. W partii ubioru odtworzony jest za wy-
mienionymi wizerunkami Bacciarellowskimi 
uk³ad wstêgi i gwiazdy orderowej oraz kszta³t 
ko³nierzyka koszuli. Jednak¿e przedstawiony 
frak – mimo ¿e zachowuje kolorystykê mun-
duru z portretu kórnickiego – pozbawiony 
jest epoletów i haftów; nie mo¿na go zatem 
uznaæ za mundur.

Historia: 1987 legat Bogus³awa Be³za z Londynu 
(nr ks. darów ZMK-3725).

Literatura: niepublikowany.

 H.M.

malarz PÓ£NOCNOEUROPEJSKI, 2. æw. XVII w.

 455 Pejza¿ z ¿o³nierzami nad rzek¹
nr inw. ZKW/4704
p³ótno, 74,5x91 cm

Obraz miernego pêdzla, utrzymany w stylistyce dzie³ malarzy pó³nocnoeuropejskich dzia³aj¹cych 
w Rzymie w 2. æw. XVII w.; scena rozgrywa siê we w³oskim pejza¿u – italianizuj¹cy charakter 
ma architektura budynków na wzgórzu za rzek¹. W kompozycji obrazu z ciemn¹ kulis¹ pierw-
szego planu i ukazanym nieco z góry dalszym planem o niejasnych stosunkach przestrzennych 
oraz w rysunku charakterystycznych postaci sztafa¿u odzywaj¹ siê echa malarstwa Willema 
van Nieulandta II i jego naœladowców.

ZKW/2133

malarz pó³nocnoeuropejski



 

malarz ROSYJSKI (?), 1775-1780

 456 Portret m³odej kobiety z kwiatami we w³osach
nr inw. ZKW/282 
p³ótno; 55,5x40,5 cm

Bia³o-ró¿owa suknia, ró¿owe kwiaty we w³o-
sach. Wed³ug ubioru i fryzury portret dato-
waæ mo¿na na ok. 1775-80.

Typ fizjonomiczny modelki, sposób malo-
wania partii oczu, lekko zaznaczony uœmiech 
wykazuj¹ podobieñstwo do maniery Dymitra 
G. Lewickiego, widocznej w portretach jego 
pêdzla z 2. po³. lat 70. i pocz. lat 80. XVIII w. 
(por. Portret Natalii Borszowej, 1776, Peters-
burg, Russkij Muziej, nr inw. ¯-4991, Kat. 
Muz. Rosyjskiego 1980, nr 3123; Portret G³a-
firy A³ymowej, tam¿e, nr inw. ¯-4989, Kat. 
Muz. Rosyjskiego 1980, nr 3124; Portret Anny 
Kutaisowej, Diagilew, nr 36; Portret Marii 
Lwowej, Diagilew, nr 46; Portret Tatiany Ro¿-
niatowskiej, Diagilew, nr 66).

Historia: w³asnoœæ Karoliny Lanckoroñskiej w Rzymie, 
przechowywany w siedzibie Polskiego Instytutu 
Historycznego; jej legat, 2002 przekazany przez Fund. 
Lanckoroñskich w Rzymie (nr ks. darów ZMK-7580).

Literatura: niepublikowany. D.J.

Historia: kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w Warszawie; 
1974 jego legat dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-535); 1981 w ZK.

Literatura: niepublikowany. H.M.

ZKW/4704

ZKW/282

malarz rosyjski (?)



 

malarz ROSYJSKI, ok. 1805

 457 Portret Seweryna Potockiego
nr inw. ZKW/3923
p³ótno, 71x56,6 cm

Seweryn Potocki h. Pilawa (1762-1829), pose³ na Sejm Wielki, senator 1801, tajny radca dworu rosyjskiego, 
cz³onek rosyjskiej Rady Pañstwa 1810. 

Frak mundurowy senatora rosyjskiego: czerwony z zielonym ko³nierzem i z³otym haftem; przez 
pierœ b³êkitna wstêga Orderu Or³a Bia³ego (nadany 1791), gwiazda tego orderu na piersi; na 
szyi na czarno-karmazynowo-czarnej wstêdze krzy¿ Orderu œw. W³odzimierza (data nadania 
nieustalona), gwiazda tego orderu na piersi (dolna).

Potocki przebywa³ w Rosji od 1796 przez ok. 20 lat z przerwami, przewa¿nie w Petersburgu, 
i mia³ kontakty z tamtejsz¹ Akademi¹ Sztuk Piêknych. Autorem portretu móg³ byæ któryœ 
z malarzy z tego œrodowiska. Portret ZKW/3923 powtarza schemat oficjalnych wizerunków 
rosyjskich urzêdników. Wed³ug cech kostiumu portret mo¿na datowaæ na ok. 1805.

Prawie identyczne ujêcie portretowanego, lecz nieco inn¹ charakterystykê twarzy prezentuje 
portret okreœlany jako dzie³o Stiepana S. Szczukina z 1805 (Charkivskij Der¿avnyj Muzej Obra-
zotvorcoho Mystectwa; Swirida 1999, s. 330, il. 7 po s. 272), dawniej znajduj¹cy siê w muzeum 
Uniwersytetu w Charkowie, z którym Potocki by³ zwi¹zany, pe³ni¹c od 1802 funkcjê cz³on-
ka Komisji Szkó³ przy Ministerstwie Oœwiecenia Publicznego, a w latach 1803-1817 kuratora 

ZKW/3923

malarz rosyjski



 

Okrêgu Naukowego w Charkowie. Powtórzeniem wersji z Charkowa jest miniatura sygnowana 
Ch. Jelska 1807 (Moœcicki 1910, il. 422; Z. Prószyñska w: SAP, t. 3, 1979, s. 278). Autorka zna-
na jest tylko z tej jednej pracy i jako taka odnotowana w SAP. Mo¿liwe, ¿e by³a to Karolina 
Jelska (monogram Ch. od francuskiej formy imienia), siostrzenica ¿ony Seweryna Potockiego.
ZKW/3923 jest zapewne pierwowzorem obu wymienionych powtórzeñ.

Obraz ZKW/3923, przechowywany w wiedeñskim pa³acu Lanckoroñskich przy Jacquingas-
se 18, by³ reprodukowany w serii pocztówek prezentuj¹cych dzie³a sztuki z tego pa³acu (Arch. 
ZK, AL, nr R XIX /20,34).

Na blejtramie nalepka z herbem w³asnym Mniszchów i napisem: Comte Leon Wandalin 
Mniszech.

Powtórzenia:
 457/1 miedzioryt Francesca Vendraminiego wyd. w Petersburgu, b.d. (Kat. BN, t. 4, 1994, nr 80589).

Historia: zbiory Potockich; 1849 poprzez ma³¿eñstwo Anny 
Potockiej z Andrzejem Mniszchem zbiory Mniszchów; 
po 1854 wywieziony przez Mniszchów do Pary¿a; zbiory 
Leona Mniszcha w Pary¿u (nr inw. 368); ok. 1902 kupiony 
przez Karola Lanckoroñskiego w Pary¿u; umieszczony 
w pa³acu przy Jacquingasse 18 w Wiedniu; 1933 w³asnoœæ 
jego dzieci: Antoniego, Adelajdy i Karoliny 
Lanckoroñskich; miêdzy 20 paŸdziernika a 7 listopada 
1939 przejêty przez gestapo, pozostawa³ w pa³acu przy 
Jacquingasse; w maju 1943 wywieziony przez Niemców, 

zdeponowany w Steyersbergu; 1947 odzyskany przez 
Antoniego Lanckoroñskiego, zdeponowany w zamku 
Hohenems w Vorarlbergu k. Vaduz; 1950 zdeponowany 
w banku w Szwajcarii; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej 
(nr ks. darów ZMK-5924).

ród³a: *Lista A.L. 1939, nr 35; *Lista HTO 1942, nr 468.

Literatura: Juszczak, Ma³achowicz 1995, nr 34; de Rosset 
2003, s. 164.

 H.M.

malarz RZYMSKI, 2. dekada XVII w.

 458 Chrzest Kloryndy
nr inw. ZKW/4476
deska z orzecha w³oskiego, 35x58,5 cm

Torquato Tasso, Jerozolima wyzwolona, XII (67-69)
Tankred udziela chrztu swej ukochanej, pogañskiej ksiê¿niczce Kloryndzie, któr¹ zrani³ 

œmiertelnie, nie poznawszy jej w przebraniu wojownika.
Obraz przypisywany poprzednio Annibale Carracciemu (nalepka z XIX lub pocz. XX w. na 

odwrocie; na niej tak¿e szeroki opis przedstawionej sceny) powsta³ w œrodowisku rzymskim, 
w orbicie wp³ywów tego malarza. Tak samo upozowan¹ grupê figuraln¹, ukazan¹ w bliskim 
planie, na tle œciany krzewów, odnajdujemy w Chrzcie Kloryndy Sista Badalocchia, z ok. 1610, 
w Galleria Estense w Modenie (p³., 142x161 cm; jej nieco zmieniona, autorska wersja w Alnwick 
Castle, Duke of Northumberland Collection, p³., 119x155,5 cm; Pirondini i in. 2004, nr 17, 21); 
w naszym obrazie inny jest uk³ad g³owy Kloryndy (u Badalocchia przechylona na lewe ramiê). 
Obraz Badalocchia, co wielokrotnie podkreœlano w literaturze, wyraŸnie inspirowany jest sty-
listyk¹ carracciowsk¹; byæ mo¿e powtarza nieznan¹ dziœ malarsk¹ kompozycjê lub rysunek 
Annibale Carracciego.

Autor ZKW/4476 móg³ wzorowaæ siê na domniemanym Carracciowskim pierwowzorze 
Kloryndy lub jednym z powtórzeñ tej kompozycji (zob. np. Pirondini i in. 2004, s. 100, 103, 
nr 21b). Proporcje i rysunek postaci, modelunek tkanin, sposób malowania zbroi Tankreda 
przywodz¹ na myœl prace artystów z krêgu Carracciego, jednak zdaniem E. Schleiera autor 
naszego obrazu nie by³ zwi¹zany z jego warsztatem (list z 31.07.2005).

malarz rzymski



 

W ZKW/4476, inaczej ni¿ u Badalocchia, poza krzewami, na których tle rozgrywa siê 
scena, otwiera siê widok na krajobraz ze wzgórzem za lustrem wody. Partia pejza¿u wyda-
je siê byæ dzie³em innej rêki ni¿ grupa figuralna; prezentuje zreszt¹ lepszy poziom wykona-
nia. Charakter pejza¿u, jego syntetyczne, uproszczone formy, roœlinnoœæ o charakterystycz-
nych kulistych zarysach, sposób malowania wody, wzgórz, ruin architektury, ka¿¹ szukaæ 
jego autora wœród rzymskich pejza¿ystów, w krêgu Carla Saraceniego, Agostina Tassiego 
czy Gottfrieda Walsa, którzy stosowali zbli¿one do siebie formu³y pejza¿owe, nosz¹ce wy-
raŸne piêtno wp³ywu Adama Elsheimera. W przypadku takiej jak ZKW/4476 pracy warsz-
tatowej trudno jednak w sposób przekonuj¹cy zwi¹zaæ jej twórcê z krêgiem konkretnego 
artysty.

Historia: kolekcja ¯arnowskich w Pary¿u; 2001 dar Wandy 
Wolskiej-Conus.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

malarz RZYMSKI (?), ok. 1704

 459 Portret Jana III na koniu
nr inw. ZKW/67
p³ótno, 252,5x203,5 cm
napis na p³omieniu tr¹by S³awy: IL RE/ GIOVANNI III DI/ POLONIA/ VITTORIOSO/ DELLA 
BATTAGLIA E DISFATTA/ DE TURCHI SOTTO VIENNA/ NEL 1683

Jan Sobieski h. Janina (1629-1696), król polski od 1674 jako Jan III.

ZKW/4476

malarz rzymski (?)



 

Antykizuj¹ca karacena, he³m, nagolenniki – stalowe ze z³ocon¹ dekoracj¹, czerwony pióropusz 
na grzebieniu he³mu, taki¿ fartuch i buty; koñ gniady.

Przedstawienie inspirowane kompozycj¹ Jerzego Eleutera Siemiginowskiego, rytowan¹ 
i wydan¹ przez Charles’a de La Haye po jego przybyciu do Warszawy w 1689 (por. Ruszczy-
cówna 1982, s. 283-290; Widacka 1987, s. 111-113). Miedzioryt de La Haye’a – bardzo 
czêsto reprodukowany – by³ najbardziej popularn¹ apoteoz¹ Jana III, J. Petrus uwa¿a, ¿e 
inspiracj¹ przedstawienia jest raczej typ konnego wizerunku króla Jana III, stworzony przez 
Martina Altomonte (Bitwa pod Wiedniem, szkic olejny z Herzogenburga, 1686). Szkic Alto-
montego jest wczeœniejszy od ryciny, lecz kompozycja Siemiginowskiego mog³a powstaæ 
nawet kilka lat przed ukazaniem siê miedziorytu, a inskrypcja na rycinie: Siemiginowski inve-
nit et delineavit podkreœla, ¿e nie korzysta³ on z ¿adnego pierwowzoru. Oba przedstawienia 
maj¹ wiele cech wspólnych, wydaje siê jednak, ¿e to w³aœnie rycina – jako bardziej dostêpna 
– by³a powszechnie u¿ywanym wzorem dla mniej lub bardziej dok³adnych powtórzeñ gra-
ficznych i malarskich.

Autorstwo ZKW/67 przypisywane by³o Francesco Trevisaniemu na podstawie zapisu w inwen-
tarzu kolekcji Castelbarco Albani (1931): „Ritratto di Giovanni III Re di Polonia a cavallo, dipinto 
da Francesco Trevisani” (Faldi 1975/1979, s. 117). Atrybucjê tê odrzuci³ I. Faldi, sugeruj¹c, ¿e 
autorem móg³ byæ malarz w³oski czynny w Polsce, np. Martino Altomonte lub Michael Archan-
gelo Palloni (Faldi 1975/1979, s. 117-118). Kwestia autorstwa, chocia¿ w odniesieniu do innych 
wersji tego samego ujêcia (� wersje nr kat. 459/1-4), omawiana by³a przez M. Komaszyñskiego, 
J. Ruszczycównê, M. Morkê i J. Petrusa. Próbê atrybucji wersji bawarskiej (� nr kat. 459/3) ma-
larzowi francuskiemu Jean-Baptiste’owi Martinowi podj¹³ Komaszyñski (1978, s. 91), a rozwin¹³, 
w odniesieniu do ZKW/67, Morka (1986, s. 134-135). Podstaw¹ tej hipotezy jest list Marii Kazi-
miery, pisany w Rzymie 2 grudnia 1704, w którym królowa wspomina o otrzymaniu piêciu 
z dziesiêciu zamówionych u paryskiego malarza obrazów batalistycznych (osiem obecnie w zbio-
rach monachijskich, Schleissheim) i du¿ych rozmiarów portretu króla Jana. Komaszyñski uwa-
¿a, ¿e jest to obraz ze zbiorów bawarskich, a „malarzem paryskim” jest Jean-Baptiste Martin, 
którego sygnatura i data 1705 widnieje na jednym z obrazów batalistycznych. Natomiast Morka 
przypuszcza, ¿e mowa o portrecie ZKW/67. Napis w jêzyku w³oskim na ZKW/67 t³umaczy faktem, 
¿e obraz przeznaczony by³ do Palazzo Zuccari w Rzymie, w którym rezydowa³a wówczas Maria 
Kazimiera. Petrus uwa¿a obraz krakowski (oraz inne jego wersje) za powtórzenia zaginionego 
pierwowzoru, powsta³ego na dworze Jana III (Kraków 1990, nr 242).

Obraz ZKW/67 z powodu zale¿noœci od rytowanego pierwowzoru nastrêcza trudnoœci 
atrybucyjne. Sztywnoœæ rysunku postaci, wynikaj¹ca z faktu kopiowania kompozycji Siemigi-
nowskiego, zaciera indywidualnoœæ ujêcia postaci króla. Oryginalnym wk³adem autora portre-
tu wydaje siê byæ zmienione w stosunku do pierwowzoru t³o – górzysty pejza¿ w typie w³oskim 
zamiast panoramy Wiednia, postaci sztafa¿u oraz inna ni¿ u Siemiginowskiego postaæ Famy, 
a tak¿e napis w jêzyku w³oskim na p³omieniu tr¹by. Szczegó³y te oraz proweniencja obrazu 
sk³aniaj¹ do poszukiwania autora ZKW/67 w œrodowisku rzymskim. Przemawia za tym równie¿ 
prawdopodobieñstwo historyczne. Maria Kazimiera rezydowa³a w Rzymie od marca 1699, po-
cz¹tkowo w Palazzo Odescalchi, a od lata 1701 w Palazzo Zuccari (Komaszyñski, s. 219 i 229). 
Jej starania o zachowanie pamiêci Jana III przybiera³y równie¿ formê zamówieñ jego wize-
runków, o czym œwiadczy m.in. przytoczona przez Komaszyñskiego korespondencja. Podczas 
kilkuletniego pobytu w Rzymie, dziêki kontaktom z kardyna³em Pietro Ottobonim i papie¿em 
Klemensem XI, protektorami Accademia dell’Arcadi, Maria Kazimiera musia³a wykorzystaæ 
okazjê do zamówienia portretu u któregoœ z malarzy z tego krêgu. Na œrodowisko rzymskie 
wskazuje równie¿ fakt, ¿e ZKW/67 pochodzi ze zbiorów rodziny Albani, z której wywodzi³ siê 
papie¿ Klemens XI. Atrybucja Trevisaniemu w inwentarzach ich kolekcji by³a z pewnoœci¹ 
oparta na powi¹zaniach historyczno-personalnych. Stylistycznie obraz daleki jest od sprawne-
go i charakteryzuj¹cego siê czyst¹ kolorystyk¹ malarstwa Trevisaniego. W osiemnastowiecznych 

malarz rzymski (?)



 

biografiach Trevisaniego (Pio 1724; Pascoli 1736; Moücke 1762) i jedynym, jak dot¹d, mono-
graficznym opracowaniu jego twórczoœci (DiFederico 1977) brak przes³anek podtrzymuj¹cych 
tê atrybucjê.

Schematycznoœæ rysunku widoczna w naszym obrazie mo¿e równie¿ nasun¹æ wniosek, ¿e 
obraz jest, podobnie jak wymienione poni¿ej wersje, kopi¹ nieznanego dziœ orygina³u lepszego 
pêdzla.

ZKW/67

malarz rzymski (?)



 

malarz czynny w RZYMIE, 1575

 460 Portret Stanis³awa Hozjusza
nr inw. ZKW/2207
p³ótno, 186,5x106,5 cm
sygnowany na karcie trzymanej w lewej rêce portretowanego: Gjlus (?) lub Gjliis (?) de...
napis na karcie na stole: Haec scripsi/ vobis deiis qui/ seductunt vos/ ANNO AETATIS/ LXXI

Stanis³aw Hozjusz h. w³asnego (1504-1579), biskup warmiñski 1551, kardyna³ 1561, pose³ polski przy Watykanie 
1569, pisarz i poeta.

Czerwony strój kardynalski; na dzwonku herby Stanis³awa Hozjusza i papie¿a Piusa IV (przez 
którego podniesiony do godnoœci kardynalskiej). Draperia w tle ciemnozielona. 

Z napisu informuj¹cego o wieku modela wynika, ¿e obraz namalowany zosta³ w 1575. 
Napis widniej¹cy na karcie papieru trzymanej przez Hozjusza, jest zapewne sygnatur¹ malarza; 
jego druga czêœæ jest nieczytelna. £aciñsk¹ formê nazwiska identyfikowaæ mo¿na z w³oskim 
Gilio, Gillio lub Giulio. Jedyny malarz o podobnie brzmi¹cym nazwisku, dzia³aj¹cy w 3. æw. 
XVI w. w Rzymie, gdzie portret musia³ byæ wykonany, to Giulio (Julius) della Croce, Flamand, 
którego daty ¿ycia ani w³aœciwe nazwisko nie s¹ znane (Julius van den Cruyse?, Vercruyssen?); 
wiadomo, ¿e w 1563 zosta³ przyjêty do Akademii œw. £ukasza, notowany tak¿e w Rzymie 
w 1569 i 1574 (Saur, t. 22, 1999, s. 371). Za tak¹ hipotez¹ przemawia³by swoisty „pó³nocny” 
rys w sposobie charakterystyki twarzy modela.

ZKW/2207 ma œcis³y zwi¹zek z graficznymi wizerunkami Hozjusza autorstwa Tomasza Tre-
tera (� nr kat. 460/1, 460/2); mo¿na przyj¹æ z du¿ym prawdopodobieñstwem, ¿e by³ ich pier-
wowzorem. Odnajdujemy w nich identycznie oddane szczegó³y fizjonomii, kszta³t brody, rysu-
nek biretu i uk³ad fa³dów mozzetty. Ryciny te prezentuj¹ wy¿szy poziom wykonania ni¿ inne 
dzie³a Tretera, co potwierdza³oby hipotezê, i¿ artysta posi³kowa³ siê dobrej klasy pierwowzorem. 
Nale¿y tu wyraŸnie podkreœliæ, ¿e ZKW/2207 nie mo¿e byæ dzie³em Tretera; malarskie prace 
tego artysty daleko odbiegaj¹ klas¹ od naszego obrazu.

Wersje:
 459/1 k. XVII w., MNK (nr inw. 82; p³., 152x200 cm; w napisie na p³omieniu tr¹by wyraz „VITTORIOSO” pisa-

ny przez pojedyncze „T”);
 459/2 k. XVII (?), MNW (nr inw. 77798, p³., 43x37 cm; zaginiona w czasie II wojny œwiatowej; Ruszczycówna 

1982, s. 284, il. 52);
 459/3  pocz. XVIII w., Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Monachium (nr inw. 2432, p³. 128x100 cm);
 459/4 obraz oferowany MNW przed II wojn¹ przez antykwariusza wiedeñskiego, Szymona Szwarca, znany 

z fotografii w MNW (Ruszczycówna 1982, il. 54).

Historia: zbiory ksi¹¿¹t Albani, Palazzo Albani, Urbino; 
nastêpnie zbiory Castelbarco Albani, Pesaro, Villa 
dell’Imperiale; 1980 kupiony przez rz¹d RFN od rodziny 
Castelbarco Albani za poœrednictwem Andrzeja 
Ciechanowieckiego; 1980 dar rz¹du RFN dla ZK, 
przechowywany w MNW (nr inw. 8479 Tc/80; nr ks. darów 
ZMK-1682); 1981 w ZK, od 1983 eksponowany w Pokoju 
Królewiczowskim I.

Literatura: Faldi 1975/1979, s. 117-118; Ruszczycówna 
1982, s. 286-290; Warszawa 1983a, nr 502; Lorentz 1986, 

s. 155; Morka 1986, s. 132-136; Kraków 1990, t. 1, s. 194 
(J. Petrus); Warszawa 1996a, nr 8 (H. Ma³achowicz, 
jako Jean-Baptiste Martin?).

 H.M.
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Powtórzenia:
 460/1 miedzioryt Tomasza Tretera, popiersie w owalu, w: S. Rescius, Stanislai Hosii[...] vita, Romae 1587, k. 2v 

(Umiñski 1932, poz. 10, s. 222; Chrzanowski 1984, s. 85 i przyp. 3, s. 109, il. 15), postaæ zwrócona 
w prawo;

 460/2 miedzioryt T. Tretera, popiersie w owalu, w: T. Treterus, Theatrum Virtutum D. Stanislai Hosii, Romae 
1588, nr 63 (Umiñski 1932, poz. 11, s. 222; Chrzanowski 1984, s. 85; repr. w: Treterus/1938); jest to wer-
sja ww. wizerunku, ze zmienionym zwrotem postaci, w nieco mniejszym ujêciu (bardziej rozbudowany 

ZKW/2207
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kartusz). W rysunkowej wersji Theatrum virtutum, w zbiorach BN, wykonanej przez Tretera przed 1582, 
na k. 4v wizerunek znacznie ró¿ni¹cy siê od miedziorytu (por. Umiñski 1932, poz. 12, s. 223; Chrzanow-
ski 1984, s. 91-92 i przyp. 4 na s. 109);

 460/3 zmieniona kopia w popiersiu, przypisywana T. Treterowi, zbiory Hospicjum Polskiego przy koœciele 
œw. Stanis³awa w Rzymie (p³.; Chrzanowski 1984, s. 86-87, il. 16), postaæ zwrócona w lewo, zbli¿ona 
charakterystyka twarzy, krótsza broda, s³aby poziom wykonania, schematyczny modelunek;

 460/4 kopia w popiersiu, 1. po³. XVII w. (?), Muz. UJ (nr inw. 1881, p³., 65x55 cm, owal w prostok¹cie; Umiñ-
ski 1932, poz. 8, s. 222; Chrzanowski 1984, s. 87), postaæ zwrócona w lewo;

 460/5 kopia w popiersiu, XVIII w., archikatedra Wniebowziêcia Najœwiêtszej Panny Marii w Przemyœlu, u do³u 
napis: [...] AETATIS SUAE 76 (KZSP SN, t. 10, cz. 1, 2004, s. 14, il. 386), postaæ zwrócona w lewo; obraz 
prowincjonalnego pêdzla, malowany bardzo schematycznie; jego orygina³, który pochodziæ musia³ 
z 1579, niew¹tpliwie wzorowany by³ na ujêciu takim, jak w ZKW/2207.

Historia: Biblioteka Apostolska, Watykan (gabinet 
kardyna³a-protektora); 1987 dar Jana Paw³a II, od 1988 
eksponowany w Komnacie Wtórej.

Literatura: Pasierb, Janocha 2000, s. 65.

 D.J.
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 461 Studium postaci Herkulesa
nr inw. ZKW/3909
p³ótno, 99,3x75 cm
u do³u po lewej s³abo czytelny œlad (wtórnej?) sygnatury: JR... lub AR...
na odwrocie pieczêæ z czerwonego laku z monogramem FR [Fredericus Rex] pod koron¹ 
i napisem: BUREAU DE BERLIN

W katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795 okreœlony jako ecole italienne de Carache; 
w czasie, gdy by³ w³asnoœci¹ Lanckoroñskich, uznawany za dzie³o Jusepe de Ribery (taki pod-
pis na pocztówce z serii z reprodukcjami obrazów z wiedeñskiego pa³acu Lanckoroñskich; 
Arch. ZK, AL, nr RXIX/25,12). Nie uda³o siê niestety zidentyfikowaæ ma³o czytelnych œladów 
sygnatury; wydaje siê, ¿e zaczyna siê ona monogramem „JR”, i choæ nie odpowiada kszta³tem 
sygnaturom Ribery, mog³a zostaæ po³o¿ona po to, by obraz móg³ uchodziæ za pracê neapoli-
tañskiego mistrza. Obraz nie jest oczywiœcie jego dzie³em; malowany stosunkowo g³adko, bez 
impastów, o niemal klasycyzuj¹cej kompozycji, bez stosowania skrótów, tak typowych dla stylu 
Ribery.

ZKW/3909 próbowano tak¿e ³¹czyæ z krêgiem weneckich naœladowców Pietra della Vecchia. 
Pewne cechy obrazu, takie jak charakterystyczny typ fizjonomii modela, kontrast pomiêdzy 
œwiat³ocieniowo, plastycznie potraktowanym cia³em mê¿czyzny i pozbawionym przestrzenno-
œci i g³êbi t³em, istotnie przywodz¹ na myœl malarstwo Pietra della Vecchii, jednak faktura 
obrazu oraz brak tak typowego dla stylu artysty elementu przerysowania i rysu deformacji ka¿¹ 
odrzuciæ tak¹ atrybucjê.

Zdaniem N. Spinosy (opinia na podstawie fotografii obrazu, list z 13.07.2005) nale¿y wy-
kluczyæ zarówno autorstwo malarza weneckiego z krêgu della Vecchii, jak i malarza neapoli-
tañskiego ze szko³y Ribery, a datowanie obrazu przesun¹æ na 1. po³. XVIII w. W³oska badacz-
ka uzna³a obraz za akademickie studium powsta³e b¹dŸ w Bolonii, b¹dŸ w Rzymie – w œro-
dowisku Académie de France, nie wykluczaj¹c, i¿ jego autor móg³ byæ czynnym w Rzymie 
Francuzem.

Obraz, przechowywany w atelier Bacciarellego, s³u¿y³ najprawdopodobniej jako pomoc 
dydaktyczna: studium do kopiowania i æwiczeñ. 
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Historia: przed 1783 galeria Stanis³awa Augusta (nr 593); 
od 1795 notowany w ZK – Malarnia, pracownia 
Bacciarellego na piêtrze; 1798 w³asnoœæ ksiêcia Józefa 
Poniatowskiego; 1813 w³asnoœæ Marii Teresy Tyszkiewiczowej, 
pozostawa³ w Malarni; 7 paŸdziernika 1815 kupiony przez 
Kazimierza Rzewuskiego, zapewne 1815/1816 wywieziony 
przez niego do Wiednia; 1820 w³asnoœæ jego córki, 
Ludwiki, zamê¿nej z Antonim Lanckoroñskim; w³asnoœæ 
ich syna, Kazimierza; w³asnoœæ jego syna, Karola, zapewne 
po 1903 w pa³acu przy Jacquingasse 18 w Wiedniu; 1933 
w³asnoœæ dzieci Karola: Antoniego, Adelajdy i Karoliny 
Lanckoroñskich; miêdzy 20 paŸdziernika a 7 listopada 

1939 przejêty przez gestapo, pozostawa³ w pa³acu przy 
Jacquingasse; 1943 wywieziony przez Niemców; w marcu 
1944 zdeponowany w Altaussee k. Salzburga (nr 268); 
8 maja przejêty przez armiê amerykañsk¹ i w czerwcu 
1945 przewieziony do Central Art Collecting Point 
w Monachium (nr 588); 1945/1946 ponownie 
zdeponowany na terenie Austrii; 1947 odzyskany przez 
Antoniego Lanckoroñskiego, zdeponowany w zamku 
Hohenems k. Vaduz w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany 
w banku w Szwajcarii; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej 
(nr ks. darów ZMK-5942), od 1998 eksponowany 
w Galerii Lanckoroñskich.

Nie jest wzmiankowany w przewodniku po wiedeñskim pa³acu Lanckoroñskich przy 
Jacquingasse 18, wydanym w 1903 (Palais Lanckoroñski 1903), nie widaæ go tak¿e na ¿adnym 
ze zdjêæ pa³acowych wnêtrz; byæ mo¿e wiêc trafi³ tam z któregoœ z wiedeñskich mieszkañ 
Lanckoroñskich dopiero po 1903.

ZKW/3909
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 462 Pejza¿ z wêdrowcem
nr inw. ZKW/4482
deska œwierkowa (?), 22,2x23 cm

Odwrocie deski nie jest opracowane w spo-
sób typowy dla podobrazi, co œwiadczy o tym, 
¿e mo¿e to byæ fragment mebla. Autorem 
obrazka by³ zapewne jeden z pittori minori, 
zainspirowanych stylem pejza¿ystów w³o-
skich lub pó³nocnoeuropejskich, wywodz¹-
cych siê z nurtu „barocchetto”, pracuj¹cych 
w Rzymie w pocz¹tkach XVIII stulecia (cha-
rakterystyczny, szkicowy, swobodny styl 
malowania pejza¿u i listowia drzew). Wiado-
mo sk¹din¹d, ¿e malarze pejza¿yœci dekoro-
wali niekiedy meble.

Historia: kolekcja ¯arnowskich w Pary¿u; 2001 dar Wandy 
Wolskiej-Conus.

Literatura: niepublikowany. D.J.

ród³a: *Kat. gal. S.A. 1783, nr 593 („Académie 
d`un Hercule assis”); *Kat. gal. S.A. 1784, s. 102, nr 593 
(w dziale „Etudes Académies”); *Kat. gal. S.A. 1793, 
nr 593; *Brulion kat. gal. S.A. przed 1795, nr 593; 
*Kat. gal. S.A 1795, nr 593 („ECOLE ITALIENNE, 
Académie d`un Hercule assis, original”, dopisek „école 
italienne de Carrache”); *Inw. ZK 1797, s. 26;*Inw. S.A. 
1799, s. 471; *Tableaux-Attelier Bacciarelli 1809, s. 2; 

*Notte Rzewuski 2 paŸdziernika 1815; *Spécification 
Rzewuski 7 paŸdziernika 1815; *Wypis sprzedanych 
obrazów 1815, k. 225; *Lista AL 1939, nr 77; *Lista HTO 
1942, nr 43; *Neue Bergungsliste Altaussee 1944/1945, 
nr 268; *CACP Monachium 1945, nr 588.

Literatura: Mañkowski 1932, nr 593 i s. 157; Warszawa 
1995, nr I. 30; Juszczak, Ma³achowicz 1995, nr 35; 
Juszczak, Ma³achowicz 1998, nr 25.  D.J.

malarz czynny w RZYMIE, 3. æw. XVIII w.

 463 Œwiêty Kazimierz (?) adoruj¹cy krucyfiks 
nr inw. ZKW/3920
blacha miedziana; 33,1x26,9 cm 

Kazimierz (1458-1484), drugi syn króla Kazimierza Jagielloñczyka i El¿biety Habsbur¿anki, kanonizowany 1521.

Czerwony p³aszcz królewski obszyty gronostajowym futrem, na ramionach z³oty ³añcuch 
z krzy¿em; na taborecie dyscyplina, na posadzce he³m z czerwonym pióropuszem, modlitewnik 
i ga³¹zka lilii, na stopniu o³tarza korona; na mensie z³oto-zielona tkanina i krucyfiks z tabliczk¹ 
z napisem INRI; kotara ze z³ot¹ frêdzl¹ i chwastami zielonkawobrunatna, œwiat³a na fa³dach 
malowane b³êkitem.

Od pocz¹tku XX w. autorstwo obrazu przypisywane by³o Antonowi Raphaelowi Mengsowi, 
a temat identyfikowany jako przedstawienie œw. Kazimierza.

ZKW/4482
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Atrybuty, z którymi przedstawiony jest œwiêty na ZKW/3920, nie identyfikuj¹ go jednoznacz-
nie. Korona, lilie, krucyfiks, królewski p³aszcz, a tak¿e m³odzieñczy wygl¹d odpowiadaj¹ iko-
nografii œw. Kazimierza. W¹tpliwoœci budz¹ atrybuty – dyscyplina i he³m. Wi¹zaæ mo¿na by je 
raczej z ikonografi¹ Ludwika IX Œwiêtego (1214-1270), króla Francji, kanonizowanego w 1297. 
Ludwik, inicjator dwóch wypraw krzy¿owych, by³ przedstawiany czêsto z akcesoriami rycer-
skimi oraz z atrybutami ascezy – narzêdziami do biczowania lub koron¹ cierniow¹, zazwyczaj 
jednak ubrany by³ w b³êkitny p³aszcz haftowany w lilie. Nietypowy zestaw atrybutów mo¿na 
by t³umaczyæ mniej kategorycznym traktowaniem w XVIII w. tradycyjnej ikonografii. 

S. Roettgen publikuje nasz obraz wœród dzie³ o zanegowanej atrybucji Mengsowi, sugeruj¹c 
mo¿liwoœæ przypisania go Lodovicowi Sternowi (Roettgen, t. 1, 1999, nr EX 73). Roettgen 
nies³usznie uto¿samia ZKW/3920 z inn¹ wersj¹, wystawion¹ na aukcji Christie’s w Londynie, 
30.10.1987, poz. 22, przypisywan¹ Janneckowi (Franzowi Christophowi?), a nastêpnie Agosti-
no Masucciemu i okreœlon¹ jako Œw. Ludwik z Tuluzy (blacha miedziana, 33,3x27,3 cm). 

Obraz nie jest odnotowany w Palais Lanckoroñski 1903, reprodukowany jest natomiast jako 
nale¿¹cy do kolekcji w serii pocztówek prezentuj¹cych wnêtrza i dzie³a sztuki pa³acu przy 
Jacquingasse 18 w Wiedniu, wydawanych po 1902 (Arch. ZK, AL, R XIX/24,6).

ZKW/3920
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malarz SASKI, ok. 1750

 464- Seria portretów 
 -467 z zamku Bärenstein

Cztery portrety pochodz¹ce z zamku Bärenstein w Dippoldiswalde ko³o Drezna, przedstawia-
j¹ce Augusta II i Augusta III oraz ich ma³¿onki. Obrazy maj¹ jednakowe wymiary, seria mo¿e 
byæ jednak dzie³em dwu autorów (wyraŸnie gorszej klasy portret Marii Józefy). Wzorowali siê 
oni na malarskich lub graficznych wizerunkach maj¹cych zwi¹zek z pierwowzorami autorstwa 
Louisa de Silvestre’a; nie s¹ to wierne kopie, raczej kompilacje jego kompozycji. Seria nama-
lowana zosta³a zapewne ok. 1750; terminus post quem dla jej powstania wyznacza rok 1748 
– tak datowany jest przez H. Marxa drezdeñski portret Augusta III, który stanowi³ pierwowzór 
dla pochodz¹cego z niej wizerunku tego monarchy (� nr kat. 466).

Historia: w³asnoœæ Karola Lanckoroñskiego, po 1901 
umieszczony w pa³acu przy Jacquingasse 18 w Wiedniu; 
1933 w³asnoœæ dzieci Karola Lanckoroñskiego: Antoniego, 
Adelajdy i Karoliny Lanckoroñskich; prawdopodobnie 
wraz z innymi obrazami z kolekcji Lanckoroñskich 1943 
wywieziony przez Niemców; 1947 odzyskany przez 
Antoniego Lanckoroñskiego, zdeponowany w zamku 

Hohenems k. Vaduz w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany 
w banku w Szwajcarii; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej 
(nr ks. darów ZMK-5953).

Literatura: Warszawa 1995, nr I. 13 (jako Mengs); 
Juszczak, Ma³achowicz 1995, nr 11; Roettgen, t. 1, 1999, 
nr EX 73 (jako œw. Kazimierz).
 H.M.
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 464 Portret Augusta II
nr inw. ZKW/275
p³ótno, 163x108 cm

Fryderyk August I (1670-1733) z dynastii Wettinów, elektor saski od 1694, król polski 1697-1706 i 1709-1733 jako 
August II.

Szmelcowana zbroja ze z³oceniami, ciemnob³êkitny p³aszcz podbity gronostajowym futrem; 
na szyi na czerwonej wstêdze klejnot Orderu Z³otego Runa (nadany 1697); przez pierœ b³êkit-
na wstêga z krzy¿em Orderu Or³a Bia³ego, na p³aszczu gwiazda tego orderu (przez niego 
ustanowiony).

Obraz ma niew¹tpliwie zwi¹zek z portretem pêdzla Silvestre’a ukazuj¹cym Augusta II na 
tle pola bitwy (August II z Murzynkiem), pochodz¹cym z Brühlschen Palais w DreŸnie, obecnie 
w zbiorach drezdeñskiej Gemäldegalerie Alte Meister (nr inw. Gal. 3947), datowanym przez 
H. Marxa na ok. 1737 (1975, nr 18a); nie jest to jednak wierna kopia: nieco inny kszta³t pe-
ruki, inne u³o¿enie d³oni i gest prawej rêki portretowanego, zmienione t³o. Identyczne u³o-
¿enie r¹k odnajdujemy natomiast w warsztatowych powtórzeniach Portretu Augusta III 
z hajdukiem i Murzynkiem, namalowanego przez Silvestre’a 1723, w galerii drezdeñskiej (sygn. 
i dat., nr inw. Gal. 3944; Marx 1975, nr 16) – np. w obrazach w zbiorach MNW czy Wawelu 
(nr inw. 46865, 1137; zob. Voisé 1997, nr 9; w oryginale Silvestre`a rêce u³o¿one inaczej). 

Pendant do portretu Krystyny Eberhardyny (� nr kat. 465).

 465 Portret Krystyny Eberhardyny
nr inw. ZKW/278
p³ótno, 163x108 cm

Krystyna Eberhardyna (1670-1727), córka Krystiana Ernesta, margrabiego Brandenburg-Bayreuth, 1693 ¿ona 
Fryderyka Augusta I Wettina, póŸniejszego króla polskiego Augusta II.

Srebrzysta suknia i b³êkitny p³aszcz podbity gronostajowym futrem. Tkanina na stole czerwona.
Pendant do portretu Augusta II (� nr kat. 464). Ujêcie g³owy wzorowane na popularnym 

wizerunku Krystyny Eberhardyny, znanym z wielu wersji, którego pierwowzorem by³ portret 
pêdzla Silvestre’a i warsztatu, z ok. 1720, malowany byæ mo¿e wed³ug zaginionego orygina³u 
Andreasa Möllera, pochodz¹cy z Brühlschen Palais w DreŸnie, obecnie w zbiorach drezdeñskiej 
Gemäldegalerie Alte Meister (nr inw. Gal. 3948; Marx 1975, nr 20). To samo ujêcie g³owy 
w rycinie Bernarda Vogla, malowanej z orygina³u Jana Kupeckiego z 1737 (Kat. BN, t. 2, 1992, 
nr 2748).
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 466 Portret Augusta III
nr inw. ZKW/277
p³ótno, 163x108 cm

Fryderyk August II (1696-1763) z dynastii Wettinów, od 1733 elektor saski, i król polski jako August III. 

Szmelcowana zbroja ze z³oceniami, czerwony p³aszcz podbity gronostajowym futrem; na szyi 
na czerwonej wstêdze klejnot Orderu Z³otego Runa (nadany 1721); przez pierœ b³êkitna wstê-
ga Orderu Or³a Bia³ego (nadany 1713/1714).

Ujêcie g³owy monarchy znane z wielu ró¿nych portretów, bardzo popularne; jego Ÿród³em 
by³ zaginiony portret pêdzla Silvestre’a, ukazuj¹cy króla w pó³zbroi i szustokorze, znany z ryci-
ny Georga Friedricha Schmidta z 1743 (Kat. BN, t. 1, 1990, nr 202) i licznych kopii, g³ównie 
z warsztatu Silvestre’a. To ujêcie g³owy powtórzy³ w swoim pastelowym portrecie monarchy 
z 1744 Anton Rafael Mengs, a za nim, w portrecie z 1755, Pietro Rotari (Dijon 2001, nr 22).

Najbli¿sz¹ analogiê dla ZKW/277 stanowi obraz z warsztatu Silvestre’a, ukazuj¹cy monarchê 
en pied, ubranego w pe³n¹ zbrojê, o identycznym ujêciu g³owy, lecz innym zwrocie postaci
i u³o¿eniu r¹k oraz p³aszcza, w zbiorach Gemäldegalerie Alte Meister, datowany przez 
H. Marxa na ok. 1748 (nr inw. 75/43; Marx 1975, nr 28a). Data ta wyznacza terminus post quem 
dla powstania serii. 

Pendant do portretu Marii Józefy (� nr kat. 467).

ZKW/277 ZKW/276

malarz saski



 

Historia: zamek Bärenstein k. Drezna; zbiory 
Gemäldegalerie Alte Meister w DreŸnie, zamek 
Moritzburg; 1978 dar rz¹du NRD dla ZK, przechowywane 
w MNW (nr ks. darów ZMK-1485-1488); od 1979 
w Bibliotece Królewskiej; 1981 w ZK, od 1984 
eksponowane w Nowej Izbie Poselskiej.

Literatura: Lorentz 1986, s. 145; Warszawa 2005-2006, 
nr 1 (dotyczy nr. kat. 465; D. Juszczak).

 D.J.

 467 Portret Marii Józefy
nr inw. ZKW/276
p³ótno, 163x108 cm

Maria Józefa (1700-1757) z dynastii Habsburgów, córka cesarza rzymsko-niemieckiego Józefa I, 1719 ¿ona 
ksiêcia saskiego Fryderyka Augusta, póŸniejszego króla polskiego Augusta III, 1733 królowa polska.

Z³ocista suknia, czerwony p³aszcz podbity gronostajowym futrem. Na stole przykrytym b³êkitn¹ 
tkanin¹ czerwony elektorski ko³pak.

Pendant do portretu Augusta III (� nr kat. 466).
Malowany bardzo schematycznie, zdecydowanie najs³abszy z portretów z tej serii, byæ mo¿e 

dzie³o innego autora ni¿ trzy pozosta³e. W upozowaniu modelki dostrzec mo¿na zwi¹zek 
z portretem Marii Józefy jako elektorowej saskiej, pêdzla Silvestre’a, z 1719, w zbiorach Ge-
mäldegalerie Alte Meister w DreŸnie (nr inw. Gal. 771; Marx 1975, nr 30), niezbyt podobne s¹ 
natomiast rysy twarzy, inny zwrot g³owy. Obraz inspirowany kompozycj¹ Silvestre’a lub oparty 
na innym, nieznanym pierwowzorze, powsta³ym tak¿e przed 1733, ukazuje bowiem Mariê 
Józefê przed koronacj¹, jako elektorow¹, o czym œwiadczy le¿¹cy na stole elektorski ko³pak.

malarz SASKI, lata 60. XVIII w.

 468 Portret Franciszka Ksawerego (?)
nr inw. ZKW/389
p³ótno, 35x29 cm

Franciszek Ksawery (1730-1806) z dynastii Wettinów, drugi syn Augusta III i Marii Józefy, administrator Saksonii 
1763-1768.

Szustokor srebrzystoszary ze z³otym haftem, pod spodem widoczny fragment stalowego napierœ-
nika, czerwony p³aszcz podbity gronostajowym futrem; przez pierœ b³êkitna wstêga Orderu Or³a 
Bia³ego (nadany 1733), gwiazda tego orderu na piersi.

To¿samoœæ modela okreœlona przez darczyñców budzi w¹tpliwoœci. Wed³ug kszta³tu peru-
ki i cech ubioru portret mo¿na datowaæ na lata 60. XVIII w. Portretowana osoba wykazuje 
niewielkie podobieñstwo do Franciszka Ksawerego, którego portrety pêdzla Pietra Antonia 
Rotariego z ok. 1755 (Drezno, Gemäldegalerie Alte Meister, nr inw. S448) czy François Gué-
rina, po 1761 (tam¿e, nr inw. Mo 1874), a tak¿e rytowane w latach 1763-1768 przez Johan-
nesa Esaiasa Nilsona (ZK, nr inw. ZKW/4307; £omnicka-¯akowska 2003, il. nr 199) i Giusep-
pe Canale wed³ug rysunku Giovanniego Casanovy (zbiory ZK, nr inw. ZKW/4094; £omnicka-
-¯akowska 2003, nr 202) ukazuj¹ szczup³¹ twarz o ostrych rysach i wyd³u¿onym, wystaj¹cym 
podbródku. 

Upozowanie modela ZKW/389 oraz uk³ad p³aszcza i wstêgi orderowej s¹ przedstawione 
w sposób bardzo podobny, jak we wspomnianej rycinie Nilsona, rysy twarzy s¹ jednak zdecy-
dowanie inne. 

malarz saski



 

malarz SASKI, pocz. lat 70. XVIII w.

 469 Portret Fryderyka Augusta III
nr inw. ZKW/1645
p³ótno, 108x82 cm

Fryderyk August (1750-1827), syn Fryderyka Krystiana, wnuk króla Augusta III, elektor saski od 1763 jako Fry-
deryk August III, król saski od 1806 jako Fryderyk August I, ksi¹¿ê warszawski 1807-1815. 

Mundur pu³ku karabinierów gwardii saskiej: skórzany ³osiowy kolet z czerwonymi wy³ogami ze 
z³otym haftem, stalowy kirys, srebrzysta szarfa przetykana czerwonym jedwabiem, p³aszcz 
czerwony podbity gronostajowym futrem (pod he³mem po lewej); przez pierœ b³êkitna wstêga 
z krzy¿em Orderu Or³a Bia³ego (nadany 1751).

Pendant do portretu Marii Amelii Augusty (� nr kat. 470).
Portret w latach 80. XX w. przypisywany by³ Antonowi Graffowi, raczej jednak ze wzglêdu 

na fakt, ¿e ikonografia Fryderyka Augusta z okresu jego m³odoœci zdominowana jest przez 
wizerunki malowane przez tego artystê, ni¿ ze wzglêdu na cechy malarstwa. Spoœród odnoto-
wanych przez E. Berckenhagena licznych przyk³adów powsta³ych miêdzy 1768 a ok. 1780 
(Berckenhagen 1967, nr 336-146) ¿aden nie jest zbli¿ony pod wzglêdem ujêcia postaci ani typu 
twarzy. Typ fizjonomiczny w ZKW/1645 najbli¿szy jest wizerunkowi ksiêcia w zbiorowym por-
trecie cz³onków rodziny elektorskiej z 1772, pêdzla Johanna Eleazara Zeissiga zwanego Sche-
nau (Drezno, Gemäldegalerie Alte Meister, nr inw. 2164 B), i w rycinie Christiana Friedricha 
Stoelzela z 1789 (Gab. Ryc. BUW, Zb. Król. T. 20, nr 87), gdzie Schenau podany jest jako autor 
malarskiego pierwowzoru. Wed³ug wieku portretowanego, kroju szustokora i kszta³tu peruki 
portret mo¿e byæ datowany na 1775-1780. 

Rama osiemnastowieczna, zwieñczona kartuszem z monogramem portretowanego FA.

Historia: 1977 dar firmy Voith z Austrii (kupiony w Heim 
Gallery, Londyn), przechowywany w MNW (nr ks. darów: 
ZMK-1293); 1983 w ZK, od 1987 eksponowany w Pokoju 
Wstêpowym. 

Literatura: niepublikowany. H.M.

ZKW/389

malarz saski



 

 470 Portret Marii Amelii Augusty
nr inw. ZKW/1644
p³ótno, 108x82 cm

Maria Amelia Augusta (1752-1828), ksiê¿niczka Zweibrücken-Birkenfeld, 1769 ¿ona Fryderyka Augusta III, elek-
tora saskiego.

Pendant do portretu Fryderyka Augusta (� nr kat. 469).
Czerwona suknia obszyta brunatnoszarym futrem, czepek bia³y z bia³ymi i czerwonymi 

wst¹¿kami. Na stole czerwony p³aszcz i ko³pak elektorski. Na zwieñczeniu obitego zielon¹ 
tkanin¹ oparcia fotela dwie owalne tarcze z elektorsko-saskimi herbami Wettinów pod ko³pa-
kiem elektorskim.

Suknia i peruka zgodne z mod¹ z pocz. lat 70. XVIII w. 
ZKW/1644, gorszej jakoœci ni¿ jego obecny pendant, jest kopi¹ portretu znanego nam tylko 

z reprodukcji (Sotheby’s, Londyn, 17.12.1999, s. 28) i którego danych technicznych ani miejsca 
przechowywania nie uda³o siê ustaliæ (byæ mo¿e w zbiorach prywatnych Wettinów).

ZKW/1645 i ZKW/1644 sprawiaj¹ wra¿enie wtórnych pendants – przedstawiaj¹ modeli 
w ró¿nych pozach i na ró¿nych t³ach. Portret kobiecy móg³ byæ domalowany do istniej¹cego 
ju¿ portretu mêskiego.

Rama osiemnastowieczna, zwieñczona kartuszem z monogramem portretowanej MA.

Historia: 1976 zakup MNW dla ZK w antykwariacie 
Artibus S.A. w Genewie; przechowywane w MNW 
(nr inw. 7606 Tc/77, 7556Tc/77); 1978 w Bibliotece 
Królewskiej; 1982 depozyt MNW w ZK; 1984 w³asnoœæ ZK, 
od 1991 eksponowane w korytarzu przy Sali Canaletta.

Literatura: Lorentz 1986, s. 156 (dot. nr. kat. 469; jako 
Anton Graff); Warszawa 1997-1998a, nr kat. V 55, V 56 
(H. Ma³achowicz).

 H.M.

ZKW/1645 ZKW/1644

malarz saski



 

Historia: kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w Warszawie; 
1974 jego legat dla ZK, przechowywany w MNW 
(nr ks. darów ZMK-541); 1981 w ZK.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

malarz ŒL¥SKI, 1. æw. XVII w.

 471 Zmartwychwstanie
nr inw. ZKW/805
deska dêbowa, 40x55,5 cm

Mt 28, 1-6
Chrystus w czerwonej szacie, ¿o³nierz po lewej w ¿ó³tym stroju, ¿o³nierz po prawej w zie-

lonym stroju i ró¿owym p³aszczu.
Kompozycja, kostiumy, kolorystyka oparta na kontrastowych zestawieniach mocnych barw 

ka¿¹ szukaæ autora obrazu w krêgu oddzia³ywania malarstwa niemieckiego manieryzmu. Zda-
niem B. Steinborn (opinia ustna na podstawie oglêdzin obrazu, 2004) jest to dzie³o malarza 
œl¹skiego. Autor wzorowa³ siê najpewniej na rycinie, o czym œwiadczy charakterystyczny, prze-
rysowany, rzeŸbiarski modelunek postaci; ryciny nie uda³o nam siê niestety zidentyfikowaæ. Byæ 
mo¿e mamy tu do czynienia z kompilacj¹ dwu graficznych pierwowzorów: œwiadcz¹ o tym 
niejasne stosunki przestrzenne i relacje pomiêdzy proporcjami postaci.

W malarstwie XVI w. ustali³a siê ikonografia Zmartwychwstania z postaci¹ Chrystusa uka-
zan¹ w centrum, unosz¹c¹ siê ponad sarkofagiem, wokó³ którego widoczne postaci budz¹cych 
siê ¿o³nierzy; do rzadkoœci nale¿y taka, jak w ZKW/805, redakcja z postaci¹ Chrystusa ukaza-
nego na tle sarkofagu, krocz¹cego po ziemi. Byæ mo¿e taka kompozycja sceny jest wynikiem 
koniecznoœci dostosowania obrazu do poziomego formatu konkretnego miejsca, w którym mia³ 
byæ umieszczony: temat Zmartwychwstania, charakterystyczny dla sztuki protestanckiej, bar-
dzo czêsto pojawia³ siê w epitafiach.

ZKW/805

malarz œl¹ski



 

malarz ŒL¥SKI, XVII/XVIII w.

 472 Pok³on Trzech Króli
nr inw. ZKW/3000
p³ótno, 68,5x54 cm

Mt 2, 11

malarz ŒRODKOWOEUROPEJSKI, ok. 1600

 473 Pok³on pasterzy
nr inw. ZKW/845
deska topolowa, 42,5x32 cm

£k 2, 16-17
Maria w bladoró¿owej sukni i b³êkitnym p³aszczu, pasterz z lewej w ró¿owej tunice i bia³ych 

spodniach, pasterz z prawej tak¿e w stroju w odcieniach ró¿u, Józef w brunatnej szacie.
Obraz malowany wed³ug ryciny Johanna Sadelera I, do której rysunek wykona³ Marten de 

Vos. Rycina opatrzona jest inskrypcj¹: M de Vos figuravit; Joan Sadeler scup. et excud.; jej od-
wrócona kopia nosi inskrypcjê informuj¹c¹ o dacie powstania rysunku de Vosa: Marten de Vos 
figuravit 1591 (Hollstein-Dutch, t. 44, 1996, nr 580, t. 45, il. na s. 197). Obraz powtarza zwrot 
pierwszego egzemplarza ryciny i wszystkie szczegó³y kompozycji. Jego twórca dzia³a³ najpew-
niej w œrodkowej Europie, na terenie cesarstwa habsburskiego, choæ nie w bezpoœredniej or-
bicie rudolfiñskiego dworu; modelunek i rysunek postaci (zw³aszcza Madonny) znajduj¹ 
pewne analogie w dzie³ach naœladowców Hansa von Aachen.

Wykonane wg tej samej ryciny obrazy o podobnych, niewielkich rozmiarach pojawi³y siê 
na aukcji Sotheby’s w Monaco, 19.06.1994 (poz. 589; blacha miedziana, 18x14 cm; szko³a 

Historia: 1991 dar Rz¹du RP na UchodŸstwie w Londynie 
(nr ks. darów ZMK-4871).

Literatura: niepublikowany. D.J.

ZKW/3000

malarz œrodkowoeuropejski



 

boloñska) oraz na aukcji Sotheby’s w Lon-
dynie, 2.11.2000 (poz. 306; blacha miedzia-
na, 22,5x17 cm; kr¹g Fransa Franckena M³.); 
w obu scena ukazana na tle drewnianej 
chaty, a nie antycznych ruin, jak w rycinie 
de Vosa i w ZKW/845.

Okreœlenie drewna – T. Wa¿ny, 28.01.
1995.

Historia: 1973 dar Piotra Kraszewskiego z Rozajn, 
przechowywany w Bibliotece Królewskiej (nr ks. darów 
ZMK-126); 1981 w ZK, od 1988 eksponowany w Komnacie 
Wtórej.

Literatura: niepublikowany. D.J.

malarz ŒRODKOWOEUROPEJSKI, 1. æw. XVII w.

 474 Portret Mechti Quli Beka
nr inw. ZKW/1172
deska lipowa, 21x14,5 cm
u góry po prawej napis: Mechti Kuli Beg/ Ennúg Oglÿ illústris/ D. in Persia

Mechti Quli Bek (daty ¿ycia nieustalone), pose³ szacha tureckiego Abbasa I do cesarza Rudolfa II w 1605.

Turban bia³o-¿ó³to-zielony, szata spodnia zielona, szata wierzchnia bia³a, w zielono-czerwony 
wzór, podbita br¹zowym futrem.

Wizerunek jest uproszczon¹, s³ab¹ kopi¹ malarsk¹ miedziorytniczego portretu rytowanego 
ad vivum przez Aegidiusa Sadelera w Pradze 1605 (Hollstein-Dutch, t. 21, 1980, nr 275), kiedy 
Mechti Quli Bek przebywa³ na dworze cesarskim. W grudniu tego roku pose³ perski uczestniczy³ 
w uroczystym wjeŸdzie do Krakowa arcyksiê¿niczki Konstancji, przybywaj¹cej na œlub z Zyg-
muntem III. Wizerunek Mechti Quli Beka, równie¿ wzorowany na miedziorycie Sadelera, 
znalaz³ siê na Rolce sztokholmskiej (zbiory ZK, nr inw. ZKW/1528).

Mimo niezbyt wysokich umiejêtnoœci autora ZKW/1172 widoczne jest staranie o odtwo-
rzenie szczegó³ów ryciny Sadelera, np. deseñ na tkaninie turbanu. Napis w naro¿niku jest 
powtórzeniem czêœci inskrypcji umieszczonej na ³uku arkady, w której przedstawiony 
jest portretowany na rycinie Sadelera. ZKW/1172 jest drugim znanym obecnie malarskim 

ZKW/845

malarz œrodkowoeuropejski



 

 475 Portret Stefana Batorego
nr inw. ZKW/1173
deska lipowa, 21x14,7 cm
u góry po prawej napis: V. G. G./ Stephanus: König/ in Pohlenn

Stefan Batory (1533-1586), ksi¹¿ê siedmiogrodzki, król polski od 1576.

Czerwona delia podbita ciemnym futrem.
Jedna z odmian typu przedstawienia wywodz¹cego siê z ca³opostaciowego portretu pêdzla 

Marcina Kobera, sygnowanego i datowanego 1583 (Kraków, klasztor Misjonarzy na Stradomiu). 
S. Komornicki wœród wielu wariantów Koberowskiego wzoru trafnie wyró¿nia typ portretu, 
w którym król trzyma ber³o, a nie chustkê, jak w pierwowzorze stradomskim (Komornicki 1935, 
s. 463-467). Komornicki przytacza kilka wersji takiego ujêcia, nie zauwa¿aj¹c jednak, ¿e chro-
nologicznie najbli¿szy Koberowskiemu portretowi jest portret sygnowany przez Andreasa Rieh-
la M³., powsta³y ok. 1600 (MNWr, nr inw. VIII-2711, p³., 106x86 cm), w którym na stole po lewej 
stronie pojawiaj¹ siê akcesoria takie, jak ber³o, szabla, regalia. Riehl jest zapewne twórc¹ tego 
typu przedstawienia, a inne wersje przytaczane przez Komornickiego s¹ jego powtórzeniami. 
Znacz¹cy jest równie¿ fakt, ¿e obraz Riehla opatrzony jest u góry po lewej napisem V. G. G. 
STEPHANUS KÖNIG IN POLN GROS FVRST IN LITTHAWEN & CET..., którego pocz¹tek jest 

powtórzeniem ryciny Sadelera, pierwszym jest miniatura Esaye’a le Gillona datowana 1605 
(obecnie w³asnoœæ firmy Spink and Son Ltd.; Deluga 2003, s. 196). Okreœlenie gatunku drew-
na T. Wa¿ny, 1994.

Pendant do portretu Stefana Batorego (� nr kat. 475).

ZKW/1172ZKW/1173

malarz œrodkowoeuropejski



 

powtórzony na ZKW/1173, a tak¿e na stanowi¹cym bardzo blisk¹ analogiê portrecie króla 
Stefana ze zbiorów Czartoryskich (Fund. XX Czartoryskich, nr inw. XII-145; deska orzechowa, 
20,3x14 cm; Komornicki 1935, nr 50).

Mimo nie najwy¿szej klasy zamkowego portretu wydaje siê on lepszy ni¿ obraz krakowski. 
Zauwa¿alne s¹ niewielkie ró¿nice w kszta³cie szkofii i wzorze tkaniny ¿upana. Oba obrazy maj¹ 
prawie jednakowe napisy w jêzyku niemieckim, w obu wystêpuje te¿ podobna pisownia wy-
razu „Polen”: „Pohlenn” (ZKW/1173) i „Pholenn” (Fund. XX Czartoryskich).

Pendant do portretu Mechti Quli Beka (� nr kat. 474).

Historia: 1981 na aukcji Sotheby’s w Londynie (8.07.1981, 
poz. 231; jako malarz niemiecki XVII w.); 1983 zakup od 
Andrzeja Ciechanowieckiego z Londynu.

Literatura: Warszawa 2002a, nr 384 (dot. nr. kat. 474); 
Deluga 2003, s. 198 (dot. nr. kat. 474).
 H.M.

malarz ŒRODKOWOEUROPEJSKI (?), k. XVII lub pocz. XVIII w.

 476 Martwa natura z trofeami myœliwskimi i ch³opcem kradn¹cym owoce
nr inw. ZKW/2089
p³ótno, 118x209 cm
sygnowany po prawej, na wystêpie skalnym poni¿ej le¿¹cego koguta (sygnatura zniszczona, 
nieczytelna)

W dolnej partii po lewej owoce: winne grona, jab³ka, gruszki, brzoskwinie, œliwki i orzechy, po 
prawej warzywa: szparagi, karczochy, kalafior, miêdzy nimi ubite sójki; powy¿ej, na kamiennym 
bloku, martwy kogut i kosz kwiatów, obok ubity zaj¹c oraz kuropatwy i nurogêœ.

ZKW/2089

malarz œrodkowoeuropejski (?)



 

Obraz nawi¹zuje do antwerpskich martwych natur w typie wypracowanym przez Fransa 
Snydersa i Jana Fyta, jest jednak kompozycj¹ bardzo eklektyczn¹, sprawiaj¹c¹ wra¿enie dzie-
³a co najmniej dwóch malarzy, o czym œwiadczy ró¿ny poziom wykonania poszczególnych 
elementów kompozycji – z wiêksz¹ bieg³oœci¹ malowany jest pierwszy plan obrazu z owocami 
i warzywami, z mniejsz¹ – czêœæ z ubit¹ zwierzyn¹, najmniej zrêcznie prawa strona – z kwiata-
mi. Zachwiane s¹ równie¿ proporcje poszczególnych elementów: owoce i warzywa s¹ zbyt 
du¿e w stosunku do ubitych zwierz¹t, brak równie¿ spójnoœci kompozycyjnej miêdzy grupami. 
Zdaniem F. G. Meijera nie jest to dzie³o malarza flamandzkiego (list z 27.09.2006). Autor ob-
razu przyswoi³ sobie cechy po³udniowoeuropejskich martwych natur, zw³aszcza w³oskich. 
Z kolei po³¹czenie ubitej zwierzyny z kompozycj¹ owocowo-warzywn¹, z dodatkiem kwiatów 
i postaci ludzkiej, nie jest czêste w martwych naturach w³oskich. Typowo „niew³oskim”, ale 
równie¿ „nieflamandzkim” elementem wœród trofeów myœliwskich przedstawionych na ZKW/
2089 jest nurogêœ. Wed³ug Meijera kompilacja cech szko³y flamandzkiej i w³oskiej mo¿e wska-
zywaæ na artystê œrodkowoeuropejskiego, który uczy³ siê lub pracowa³ we W³oszech. Hana 
Seifertowá wi¹¿e obraz raczej ze szko³¹ neapolitañsk¹ 1. po³. XVIII w. – np. partia z trofeami 
myœliwskimi przypomina jej zdaniem martwe natury Baldassare Caro (opinia z 25.11.2006). 

Postaæ ch³opca oraz œlady sygnatury zosta³y odkryte w trakcie konserwacji w pracowni ZK. 

Historia: 1986 legat Edwarda Lipiñskiego z Warszawy 
(nr ks. darów ZMK-3466), od 1991 eksponowany 
w korytarzu przy Sali Canaletta.

Literatura: niepublikowany.

 H.M.

malarz ŒRODKOWOEUROPEJSKI, 1. æw. XVIII w.

 477 Portret Karola VI
nr inw. ZKW/1544
blacha ¿elazna, 32x24 cm (owal)

Karol VI (1685-1740) z dynastii Habsburgów, cesarz 
rzymsko-niemiecki od 1711.

Szmelcowana zbroja ze z³oceniami, p³aszcz 
w z³oty kwiatowy wzór na czerwonym tle; na 
szyi na czerwonej wstêdze klejnot Orderu 
Z³otego Runa (nadany 1712); na stole koro-
na Œwiêtego Cesarstwa Rzymskiego Narodu 
Niemieckiego. Czerwona kotara obszyta 
z³ot¹ frêdzl¹.

Typ ikonograficzny ma zwi¹zek z portre-
tem Karola VI przypisywanym Fransowi 
Stampaertowi, który od 1698 by³ malarzem 
nadwornym w Wiedniu (obecnie w ratuszu 
w Turnhout, p³., 233x150 cm; Bruges 1962, 
nr 228). Portret namalowany przez Stam-
paerta, datowany przed 1730, przedstawia 
cesarza en pied i, analogicznie do ZKW/1544, 
z praw¹ rêk¹ wspart¹ na regimencie, z ko-
ron¹ w tle po prawej. Antwerpski malarz 
musia³ jednak korzystaæ z wczeœniejszego ZKW/1544

malarz œrodkowoeuropejski



 

pierwowzoru, gdy¿ ukaza³ Karola VI w stosunkowo m³odym wieku, odpowiadaj¹cym portretom 
cesarza z 2. dekady XVIII w. Analogi¹ mo¿e byæ anonimowy miedzioryt z wizerunkiem Karola 
i z drzewem genealogicznym Habsburgów, datowany ok. 1710, gdzie identycznie z ZKW/1544 
udrapowany jest p³aszcz oraz bardzo podobny uk³ad r¹k (Barta 2001, il. 34 na s. 53). Ujêcie 
g³owy ma równie¿ zwi¹zek z portretem pêdzla B. Monmorency’ego z 1717, w posiadaniu w³adz 
prowincji zachodniej Flandrii w Brugii (p³., 229x123 cm; Bruges 1962, nr 227).

Historia: 1985 zakup z r¹k prywatnych w Warszawie. Literatura: niepublikowany. H.M.

malarz WENECKI, 2. po³. XVII w.

 478 Alegoria Nilu
nr inw. ZKW/2088
p³ótno, 122x168 cm

Ciemna kolorystyka, ostre kontrasty œwiat³a i cienia, modelunek cia³ ka¿¹ szukaæ autora obra-
zu wœród malarzy pozostaj¹cych pod wp³ywem malarstwa weneckich tenebrosi. W kompozycji 
obrazu z pó³le¿¹c¹ postaci¹ na pierwszym planie i st³oczonymi, ukazanymi w pó³postaci akto-
rami drugiego planu czytelne s¹ wp³ywy Antonia Zanchi, zaœ wyrazisty, rzeŸbiarski modelunek 
przywodzi na myœl malarstwo jego nauczyciela, Francesca Ruschiegio. 

W ZKW/2088 dostrzec mo¿na tak¿e echa stylu Pietra della Vecchia, który – prócz obrazów 
o charakterze neocinquecentowskim – malowa³ tak¿e kompozycje wzorowane na Zanchim 
(charakterystyczne dla maniery della Vecchii fizjonomie o du¿ych „trójk¹tnych” nosach, kszta³t 
r¹k i stóp; por. Aikema 1984). Obraz nie jest dzie³em bezpoœredniego naœladowcy della Vecchii, 

ZKW/2088

malarz wenecki



 

nale¿y raczej uznaæ, ¿e pojawiaj¹ siê w nim jedynie pewne elementy jego maniery oraz inspi-
racje nurtem tenebroso, który zyska³ w Wenecji popularnoœæ w latach 60. XVII w. Proponujemy 
zatem datowanie na koniec 3. lub 4. æw. XVII stulecia.

Historia: 1986 legat Edwarda Lipiñskiego z Warszawy; 
(nr ks. darów ZMK-3467).

Literatura: niepublikowany.
 D.J.

malarz WIEDEÑSKI (?), 2. po³. XVIII w.

 479 Portret Anny z Rzewuskich Humieckiej
nr inw. ZKW/3931
p³ótno, 81x64,5 cm
u do³u po prawej bia³y numer listy HTO: 482

Anna Humiecka (zm. 1770), córka Micha³a Józefa Rzewuskiego h. Krzywda, 1745 ¿ona Józefa Humieckiego, 
miecznika koronnego.

Suknia at³asowa, jasnob³êkitna, na szyi bia³o-granatowa binda, czerwony p³aszcz, w lewej 
d³oni ksi¹¿ka.

Datowanie portretu wed³ug cech kostiumu nastrêcza trudnoœci; kszta³t fryzury i binda, charak-
terystyczne dla mody z lat 50. XVIII w., nie s¹ zgodne z fasonem sukni, a w szczególnoœci krojem 
rêkawów z bufami przewi¹zanymi opask¹ obszyt¹ per³ami. Taki kszta³t rêkawów pojawia siê nie-
kiedy w portretach z pocz. 90. lat XVIII w. (por. J. B. Lampi St., Portret Józefy Amelii Potockiej 
z córk¹ Pelagi¹, 1791, Muz. w Nieborowie; Martin Knoller, Portret El¿biety Wilhelminy von Wür-

ZKW/3931

malarz wiedeñski (?)



 

temberg, 1792-1793, Bolzano, Museo Mercantile, zob. Baumgartl 2004, nr P31b; J. B. Lampi 
St., portret tej¿e, 1793, pa³ac w Paw³owsku, zob. Trento 2001, nr 42; J. Grassi, Portret cesarzo-
wej Marii Ludwiki, 1790, Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, nr inw. 7137). Nie jest to fason 
typowy dla mody koñca XVIII w. – byæ mo¿e jest to wyró¿nik ubioru dworskiego u¿ywanego 
w Wiedniu. Wskazywa³oby to, ¿e wizerunek Humieckiej powsta³ ok. 1790 na podstawie jej 
wczeœniejszego portretu z lat 50. XVIII w. i przedstawia j¹ w „uaktualnionej” wersji kostiumu. 
W³aœnie na lata 50. datowany jest portret Humieckiej przypisywany M. Bacciarellemu (Lwow-
ska Galeria Sztuki – zamek w Olesku, nr inw. ¯-4105; Kyjiw 2005/2006, nr 277). Ukazuje j¹ 
równie¿ w b³êkitnej sukni, lecz o fasonie odpowiadaj¹cym modzie tamtego czasu, podobnie 
jak miniatura w galerii Stanis³awa Augusta nr 72, odnotowana w Inventaire de Cabinet du Roi 
fait lors de son départ pour l’Ukraine le 23 février 1787 jako „[...] habit bleu mantelet blanc”, 
sprzedana Antonio Fusiemu 1821 (Chiron-Mrozowska 2004, nr 79). W zbiorach Karola Lanc-
koroñskiego znajdowa³a siê miniatura ukazuj¹ca Humieck¹ w nieco m³odszym wieku, z cesar-
skim Orderem Krzy¿a GwiaŸdzistego (nadanym 1746), znana z czarno-bia³ej reprodukcji na 
pocztówce wydanej po 1902 w serii pocztówek prezentuj¹cych wnêtrza pa³acu Lanckoroñskich 
w Wiedniu i dzie³a sztuki z ich kolekcji (Arch. ZK, AL, RXIX/18,27). 

Portret o ch³odnej, zdecydowanej kolorystyce i wyraŸnym modelunku œwiat³ocieniowym 
wi¹zaæ mo¿na raczej ze stylistyk¹ malarstwa wiedeñskiego, w typie niektórych portretów wspo-
mnianego wy¿ej Martina Knollera z pocz. lat 90. XVIII w. Prawdopodobne jest, ¿e wizerunek 
Humieckiej zosta³ zamówiony przez rodzinê Lanckoroñskich w Wiedniu w latach 90. na pod-
stawie wczeœniejszej ikonografii nie¿yj¹cej ju¿ wówczas Anny Humieckiej.

ZKW/3931 nie jest odnotowany w: Palais Lanckoroñski 1903, wiadomo jednak, ¿e nale¿a³ 
do kolekcji, jest bowiem reprodukowany w serii wspomnianych wy¿ej pocztówek (Arch. ZK, 
AL, R XIX/18,29).

Na odwrocie ZKW/3931 nalepka, zapewne z lat 30. XX w., z informacjami biograficznymi, 
tam podana data œlubu 1745.

Historia: w³asnoœæ Rzewuskich, zapewne w pa³acu 
w Rozdole; w³asnoœæ Ludwiki z Rzewuskich zamê¿nej 
z Antonim Lanckoroñskim; 1839 w³asnoœæ ich syna, 
Kazimierza; w³asnoœæ jego syna, Karola, miêdzy 1896 
a 1901 w Wiedniu,  w pa³acu przy Jacquingasse 18, hall; 
1933 w³asnoœæ dzieci Karola: Antoniego, Adelajdy 
i Karoliny Lanckoroñskich; miêdzy 20 paŸdziernika 
a 7 listopada 1939 przejêty przez gestapo, pozostawa³ 
w pa³acu przy Jacquingasse; w maju 1943 wywieziony 
przez Niemców; 1944 zdeponowany w Altaussee 
k. Salzburga (nr 266); 8 maja 1945 przejêty przez armiê 
amerykañsk¹ i 24-26 czerwca zdeponowany w Central Art 

Collecting Point w Monachium (nr 586); 1945/1946 
ponownie na terenie Austrii; 1947 odzyskany przez 
Antoniego Lanckoroñskiego, zdeponowany w zamku 
Hohenems k. Vaduz w Vorarlbergu; 1950 zdeponowany 
w banku w Szwajcarii; 1994 dar Karoliny Lanckoroñskiej 
(nr ks. darów ZMK-5932).

ród³a: *Lista A.L. 1939, nr 21; *Lista HTO 1942, nr 482; 
*Neue Bergungsliste Altaussee 1944/1945, nr 266; *CACP 
Monachium 1945, nr 586.

Literatura: Juszczak, Ma³achowicz 1995, nr 30.

 H.M.

malarz W£OSKI, 1. æw. XVII w.

 480 S¹d Parysa
nr inw. ZKW/1568
p³ótno, 36x30,7 cm

Malowane en grisaille bozzetto do nieznanej kompozycji, zakupione zosta³o z atrybucj¹ osiem-
nastowiecznemu malarzowi francuskiemu. Sposób umieszczenia postaci w przestrzeni, ich 
proporcje, fryzury, modelunek szat ka¿¹ datowaæ obraz na 1. æw. XVII w. i uznaæ go za dzie³o 
malarza w³oskiego.

malarz w³oski



 

malarz W£OSKI, 2. po³. XVII w.

 481 Œmieræ Wirginii (?)
nr inw. ZKW/3437
p³ótno, 119,5x84 cm (owal)

Nie jest do koñca jasna ikonografia sceny. 
W stanis³awowskich Ÿród³ach, a za nimi 
w przedwojennych publikacjach dotycz¹-
cych ZK obraz figurowa³ jako „¯o³nierz 
zabijaj¹cy królow¹” (� ni¿ej: ród³a i Lite-
ratura). Z. Batowski w swoich notatkach 
dotycz¹cych obrazów z ZK (*Materia³y 
Batowskiego, f. 4, k. 190) odnotowa³ scenê 
jako przedstawiaj¹c¹ Wirginiê, opatruj¹c to 
okreœlenie znakiem zapytania. Zadaj¹cy 
cios ¿o³nierz wydaje siê byæ za m³ody na 
Lucjusza Wirginiusza, ojca Wirginii, który 
nie chc¹c dopuœciæ do jej zhañbienia przez 
Appiusza Klaudiusza, przebi³ pierœ córki 
sztyletem (Liwiusz, III, 44). Inna mo¿liwoœæ 
to ta, ¿e obraz przedstawia œmieræ Lukrecji, 
¿ony Tarkwiniusza Kollatinusa, która zmu-
szona do uleg³oœci przez Sekstusa, odebra-
³a sobie ¿ycie, przebijaj¹c siê mieczem (Li-
wiusz, I, 58). Mê¿czyzna unosz¹cy sztylet 
wydaje siê zadawaæ cios, jednak w piersi 
kobiety widnieje rana – byæ mo¿e jest to 

Historia: 1985 zakup w salonie Z.H. Veritas, Warszawa, 
plac Trzech Krzy¿y, od 1986 eksponowany w Pokoju 
¯ó³tym.

Literatura: niepublikowany. D.J.

ZKW/1568

ZKW/3437

malarz w³oski



 

wiêc Tarkwiniusz, który wyci¹ga sztylet z piersi ¿ony. Taka aran¿acja sceny jest jednak nie-
typowa dla ikonografii tego popularnego tematu.

Obraz miernej klasy; prawdopodobnie kopia lepszego orygina³u. W koncepcji i kompozycji 
sceny, w charakterystycznej pozie kobiecej postaci i sposobie oddania jej nagiego cia³a odzy-
waj¹ siê echa stylu Guida Cagnacciego (por. Pasini 1986, nr 27, 38c, 43, 57); charakterystycz-
nego, rozpoznawalnego Cagnacciowskiego rysu nie ma jednak fizjonomia kobiety. Obraz nie 
jest kopi¹ ¿adnego ze znanych dzie³ Cagnacciego; byæ mo¿e autorem domniemanego pierwo-
wzoru by³ artysta zwi¹zany z krêgiem tego malarza. 

W katalogach galerii Stanis³awa Augusta i inwentarzach ZK obraz odnotowywany bez 
okreœlenia autora ani szko³y. Przechowywany pocz¹tkowo w Belwederze, nastêpnie zawis³ 
w królewskiej Sypialni w ZK, na miejscu jednego z dwu zabranych w koñcu 1795 obrazów 
Bacciarellego z histori¹ Hagar (zob. *Instrukcja S.A. 18 grudnia 1795); nie zast¹pi³ go jednak 
bezpoœrednio, jak to przyjmowano dotychczas, bowiem 30 grudnia 1795 Bacciarelli informowa³ 
króla (zob. *List Bacc. do S.A. 30 grudnia 1795, k. 9v), ¿e na miejscu obrazów z histori¹ Hagar 
zawiesi³ „obrazy z kwiatami” z Belwederu (nr kat. galerii 2136). ZKW/3437 zosta³ zatem zawie-
szony w królewskiej sypialni dopiero w 1796 lub 1797 (wraz z M³odzieñcem z mieczem, który 
mia³ taki sam format i zawis³ jako supraporta nad drugimi drzwiami, � nr kat. 397).

Historia: galeria Stanis³awa Augusta (nr 2130), Belweder; 
1796-1797 przeniesiony do ZK, Sypialnia króla; po 1798 
w³asnoœæ ksiêcia Józefa Poniatowskiego; 1809 kupiony 
od niego przez Fryderyka Augusta, ksiêcia warszawskiego; 
1815 przeszed³ na w³asnoœæ cara Aleksandra I jako króla 
polskiego; w lipcu 1915 wywieziony przez Rosjan, 
zapewne do Petersburga; w lutym 1922 rewindykowany 
na mocy traktatu ryskiego, w³¹czony do Zbiorów 
Pañstwowych RP, ZK (nr inw. 0361), 1922/23 zawieszony 
w Sypialni; po 17 wrzeœnia 1939 ewakuowany do MNW 
(nr MN/Z 77); 1945 w³¹czony do zbiorów MNW 
(nr inw. 127668); 1984 depozyt w ZK, w sierpniu 1984 
zamontowany w odrestaurowanej Sypialni króla; 
1993 w³asnoœæ ZK.

ród³a: *Kat. gal. S.A. 1793, nr 2130 („Une Reine dont 
un Soldat tué”); *Brulion kat. gal. S.A. przed 1795, 
nr 2130; *Kat. gal. S.A. 1795, nr 2130 (dopisek 
„supraporte reste au Château”); *Inw. ZK 1797, s. 5; 
*Inw. S.A. 1799, s. 462; *Inw. ZK 1808, s. 71 („Supraport, 

królowa, któr¹ ¿o³nierz zabija”); *Acta Camerae-Schloss 
4 kwietnia 1809; *Obrazy pozosta³e w ZK 1810, k. 38; 
*Inw. ZK 1875, s. 130, poz. 157 (jako Bacciarelli, Œmieræ 
Lukrecji); *Prot. rewindykacji 1921-24, nr prot. 62 
(16 lutego 1922); *Spis Brokla 1922, poz. 10; *Spis 
Batowskiego 1939/1940, poz. 77 („Malarz nieznany, 
Królowa któr¹ zabija ¿o³nierz”).

Literatura: Opis Priedmietam 1886, poz. 36, s. 212; Treter 
1923, s. 784; Król 1926, s. 27; Przewodnik po Zamku 1930, 
s. 15; Mañkowski 1932, nr 2130; Brokl 1936, s. 37.

 D.J.

malarz W£OSKI, XVII w.

 482 Triumf Dawida
nr inw. ZKW/384
p³ótno, 73x93 cm

1 Sm 18, 6-7
Obraz miernej klasy, prowincjonalnego pêdzla, uznawany poprzednio b³êdnie za przedsta-

wienie Judyty b¹dŸ Salome. W istocie przedstawia opisany w 1. Ksiêdze Samuela triumf Da-
wida. Gdy Dawid wraca³ po zwyciêskiej walce z Goliatem, nios¹c g³owê pokonanego wroga, 
„kobiety ze wszystkich miast wysz³y z tañcami naprzeciw [...] przy wtórze bêbnów, okrzyków 
i cymba³ów”.

malarz w³oski



 

malarz W£OSKI (?), XVII/XVIII w. 

 483 G³owa Madonny
nr inw. ZKW/853
deska brzozowa, 24,5x19 cm

Historia: 1973 dar Natalii Mitkus z Warszawy, 
przechowywany w Bibliotece Królewskiej 
(nr ks. darów ZMK-118); 1981 w ZK.

Literatura: niepublikowany.

 D.J.

Historia: 1981 dar Bronis³awy Baglioni z Rzymu 
(nr ks. darów ZMK-1868), przechowywany w MNW 
(nr inw. 8859 Tc/81); 1982 w ZK.

Literatura: niepublikowany. D.J.

ZKW/384

ZKW/853

malarz w³oski (?)



 

malarz W£OSKI (?), ok. 1760

 485 Portret Micha³a Ciechanowieckiego (?)
nr inw. ZKW/567
p³ótno, 115x89 cm

Micha³ Ciechanowiecki h. D¹browa (1733?-1797), 
stolnik mœcis³awski 1765, konfederat barski 1768, 
marsza³ek konfederacji szlachty województwa mœci-
s³awskiego.

Bia³y szustokor ze z³otymi guzami, czerwona 
kamizela ze z³otym galonem, czarny trójro¿-
ny kapelusz ze z³otym galonem, bia³¹ kokar-
d¹ i piórami.

Identyfikacja portretowanego na podsta-
wie informacji darczyñcy – Andrzeja Ciecha-
nowieckiego, brak ikonografii porównaw-
czej. 

Wed³ug cech kostiumu portret nale¿y 
datowaæ na ok. 1760. Konwencja przedsta-
wienia przypominaj¹ca niektóre portrety 
Gaspare Traversiego (np. Portret Antonia 
Genovesiego, kol. prywatna; Napoli 2003-
-2004, nr 56) oraz cechy ubioru alla francese 
charakterystyczne dla mody obowi¹zuj¹cej 
wœród arystokracji i bur¿uazji w³oskiej, wska-
zuj¹, ¿e wizerunek powsta³ zapewne we 
W³oszech. Wyjaœnienie, czy Ciechanowiecki 

malarz W£OSKI, 1. æw. XVIII w.

 484 Krajobraz z ¿o³nierzami na koniach
nr inw. ZKW/4706
p³ótno, 68x87 cm

Stroje pozwalaj¹ datowaæ obraz na 1. æw. 
XVIII w.

Historia: przed 1848 kupiony przez Leona Potockiego, 
ambasadora rosyjskiego na dworze neapolitañskim; 
w³asnoœæ jego wnuka, Karola Lanckoroñskiego, 
w Wiedniu; w³asnoœæ jego córki, Karoliny Lanckoroñskiej, 
przechowywany w Polskim Instytucie Historycznym 
w Rzymie; jej legat, 2002 przekazany przez Fundacjê 
Lanckoroñskich w Rzymie (nr ks. darów ZMK-7582).

Literatura: niepublikowany. D.J.

ZKW/4706

ZKW/567

malarz w³oski



 

malarz W£OSKI (?), 2. po³. XVIII w.

 486 Ruiny
nr inw. ZKW/3545
p³ótno, 62x77 cm

Obraz inspirowany podobnymi w typie cap-
ricci di rovine Giovanniego Paola Paniniego: 
ujêty z bliska kameralny widok pozosta³oœci 
antycznych budowli z piramid¹ Cestiusza, 
zrujnowanym ³ukiem, arkadami (zob. Arisi 
1986, nr 62, 101, 102, 121, 124). WyraŸne 
b³êdy perspektywiczne i niejasne stosunki 
przestrzenne zdradzaj¹ rêkê prowincjonalne-
go malarza. Nie sposób przekonuj¹co zwi¹-
zaæ obrazu z konkretnym artystycznym œro-
dowiskiem – móg³ powstaæ zarówno w Rzy-
mie, jak i na terenie Veneto lub nawet poza 
Itali¹.

móg³ zamówiæ tam portret, nie jest mo¿liwe z powodu niedostatecznie precyzyjnych danych 
biograficznych. Istniej¹ przekazy, ¿e podró¿owa³ do W³och i zapewne na Maltê (Dumin i in. 
1997, s. 92), nie wiadomo jednak, w jakim okresie swego ¿ycia. Znane s¹ natomiast œwiadec-
twa, ¿e na prze³omie lat 50. i 60. XVIII w. Ciechanowiecki by³ aktywny w swoich rodzinnych 
stronach (1756 deputat z Bras³awia do Trybuna³u G³ównego, 1757 chor¹¿y petyhorski, w latach 
1761-1765 notowany z tytu³em chor¹¿ego). Od 1754 przez dziesiêæ lat uwik³any by³ w zatarg 
z rodzin¹ Strutyñskich i figuruje w dokumentach s¹dowych z tego czasu (Chrapowicki 1895, 
s. 303-315); oskar¿ony o udzia³ w zabójstwie, zosta³ skazany na banicjê w 1764 i podobno wy-
jecha³ do Francji. 

Historia: po 1922 w ZK (adnotacja w inwentarzu MNW; 
nienotowany w inwentarzu PZS ani inwentarzu Dzia³u 
Krosnowskich); 1945 w³¹czony do zbiorów MNW 
(nr inw. 156180, M Ob. 412, eksponowany w Belwederze); 
1993 przekazany na w³asnoœæ ZK; od 1994 w depozycie 
w Pa³acu Prezydenckim.

Literatura: Kat. MNW 1967, t. 2, nr 942 
(jako naœladowca Paniniego). D.J.

Historia: wg informacji Andrzeja Ciechanowieckiego 
pochodzi z maj¹tku w Boczejkowie w guberni witebskiej; 
1979 dar A. Ciechanowieckiego z Londynu dla ZK 
przechowywany w MNW (nr ks. darów ZMK-1856; 
nr inw. 8325 Tc/79); 1981 w ZK, od 1986 eksponowany 
w Przedsionku Wstêpowym.

Literatura: Warszawa 1989, nr 62 (jako malarz francuski, 
portret Micha³a Ciechanowieckiego).

 H.M.

ZKW/3545

malarz w³oski (?)



 

malarz W£OSKI lub NIEMIECKI, 2. po³. XVIII w.

 488 Scena nocna z ¿o³nierzami
nr inw. ZKW/4480
p³ótno, 68x80 cm

Autorem obrazu móg³ byæ zarówno malarz w³oski, jak i italianizuj¹cy malarz z pó³nocnej Eu-
ropy. Postaci ¿o³nierzy, malowane szkicowo, w manierze typowej dla w³oskich, osiemnasto-
wiecznych macchiette, maj¹ jednak nietypow¹, du¿¹ skalê.

Historia: 2004 dar Wandy Wolskiej-Conus z Pary¿a 
(nr ks. darów ZMK-7339).

Literatura: niepublikowany.
 D.J.

ZKW/4480

malarz w³oski lub niemiecki

malarz W£OSKI lub NIEMIECKI, XVII/XVIII w.

 487 Scena pasterska
nr inw. ZKW/478
p³ótno, 57,5x42,5 cm

Obraz miernej klasy; przypisywany by³ Caje-
tanowi Roosowi (opinia F. Kopery i K. Bucz-
kowskiego na kartce na odwrocie). Atrybucja 
taka jest oczywiœcie b³êdna.

Historia: 1983 zakup z r¹k prywatnych w Jeleniej Górze.

Literatura: niepublikowany. D.J.

ZKW/478



 

wed³ug malarza czynnego w Polsce w 1. po³. XVI w.

 489 Portret Konrada III Rudego (?)
nr inw. R-ZKW-159
p³ótno, 97,5x83 cm
napis po lewej: IOANNES CONRA/DVS DVX MASO/VIA ETc

Konrad III (1448-1450 - 1530?), ksi¹¿ê mazowiecki.

Czepek bia³y, delia brunatna, szata spodnia 
brunatnoszara, ³añcuch z³oty; po lewej owal-
na tarcza z Or³em Bia³ym.

Kopia portretu okreœlanego jako dzie³o 
malarza czynnego w Polsce w 2. lub 3. æw. 
XVI w., w Muz. w Wilanowie (nr inw. 1141 
Wil., p³ótno, 93x77,5 cm; S. Kozakiewicz 
w: Kat. Wilanów 1967, nr 80; obraz datowany 
równie¿ na 1. po³. XVII w., zob. Warszawa 
1962, nr 82), wykonana w 1983 przez Andrze-
ja Laska. Powiêkszono wymiary obrazu, zmie-
niono rozmieszczenie napisu i rozwi¹zanie t³a.

kopie wspó³czesne

Historia: 1983 zamówiony przez ZK, od 1985 
eksponowany w Izbie Jednos³upowej.

Literatura: niepublikowany. H.M.

wed³ug malarza polskiego z 1. po³. XVI w.

 490 Portret Anny, Stanis³awa i Janusza, ksi¹¿¹t mazowieckich 
nr inw. R-ZKW-158
p³ótno, 140x218 cm

Anna (ok. 1500 - ok. 1557) córka Konrada III Rudego, ksiêcia mazowieckiego. 
Stanis³aw (1501-1524), syn Anny i Konrada III Rudego, ksi¹¿ê mazowiecki od 1518 – rz¹dy wspólne z bratem 
Januszem.
Janusz (1502-1526), syn Anny i Konrada III Rudego, ksi¹¿ê mazowiecki od 1518 – rz¹dy wspólne z bratem 
Stanis³awem, samodzielne od 1524.

Szuby Stanis³awa i Janusza oraz suknia Anny w z³oty wzór na brunatnym tle, poñczochy ksi¹¿¹t 
czerwone, p³aszcz Anny czerwonobrunatny; przy ka¿dej z postaci zwieñczone mitrami ksi¹¿ê-
cymi tarcze z herbem Mazowsza, przy ka¿dej tarczy inicja³y imion ksi¹¿¹t; w dolnych rogach 

 R-ZKW-159

Kopie wspó³czesne 

Kopie zamówione w latach  80. XX w. do uzupe³nienia ekspozycji odbudowanego Zamku.
Uk³ad wed³ug chronologii pierwowzorów.



 

kartusze herbowe, zapewne dawnych w³aœcicieli oryginalnego obrazu: po lewej – mieszczanina 
warszawskiego Henryka Plumhofa (zm. 1637) z inicja³ami H-R/ R-W wokó³ tarczy, a po prawej 
– burmistrza Starej Warszawy £ukasza Drewny (zm. 1652) z inicja³ami L-D/ C-W wokó³ tarczy. 
Kopia obrazu uwa¿anego za powsta³e w 1. po³. XVII w. powtórzenie szesnastowiecznego ory-
gina³u, nale¿¹cego do zbiorów MNW (nr inw. MP 5271, p³., 146x220 cm; Warszawa 1962, 
t. 1, nr 81), wykonana w 1983 przez Ryszarda Primke. 

wed³ug malarza polskiego z po³. XVI w.

 491 Portret Barbary Radziwi³³ówny
nr inw. R-ZKW-161
p³ótno, 108,5x86 cm
po lewej napis: BARBARA D.G. REGINA POLONIA/ M.D.L. ECC. GEORGII RADZIVILL/ CAST. 
VILN: FILIA
na odwrocie napis: BARBARA RADZIWI££ÓWNA/ KOPIA NIEZNANEGO PORTRETU XVI W./ 
WYK. ALEKSANDRA KRUPSKA W 1986 R./ W£. ORYG. IZABELLI RADZIWI££OWEJ

Barbara (1520-1551), córka Jerzego Radziwi³³a h. Tr¹by, hetmana wielkiego litewskiego, ¿ona Stanis³awa Gasz-
to³da, wojewody nowogrodzkiego, 1547 druga ¿ona Zygmunta Augusta, od 1550 królowa polska.

Suknia czarna z bia³ymi rêkawami. Tkanina na stole i kotara piaskowo¿ó³te. 

Historia: 1983 zamówiony przez ZK; od 1983 depozyt 
w MHW.

Literatura: niepublikowany. 
 H.M.

Kopie wspó³czesne

R-ZKW-158



 

Kopia portretu znajduj¹cego siê od 1959 w posiadaniu rodziny Radziwi³³ów w Warszawie 
(p³., 109x86,5 cm; w 1986 w³asnoœæ Izabelli Radziwi³³owej), wykonana w 1986 przez Aleksan-
drê Krupsk¹.

Orygina³, wed³ug tradycji przekazywanej w rodzinie w³aœcicieli, mia³ pochodziæ z Bia³ej 
Radziwi³³owskiej, sk¹d trafi³ do pobliskiego maj¹tku Woronieckich. B. Steinborn datuje orygina³ 
na 1550-1551 lub krótko po tym okresie.

Historia: 1986 zamówiony przez ZK, od 1988 
eksponowany w Sieni Przedniej.

Literatura: Steinborn 1991, s. 715-721. 
 H.M.

wed³ug obrazu Daniela Schultza z ok. 1650

 492 Portret Karola Ferdynanda Wazy
nr inw. R-ZKW-162
p³ótno, 92x63 cm
u do³u napis: SERENISSIMVS/ CAROLVS FERDINANDUS POLONIAE ET/ SVECIA PRINCEPS 
EPISCOPUS WRATISLAVIEN
na odwrocie napis: kopia wykonana w roku 1986/ przez Konserwatora Dzie³ Sztuki/ Roberta 
Stpiczyñskiego

Karol Ferdynand (1613-1655) z rodu Wazów, syn Zygmunta III i Konstancji Austriaczki, biskup wroc³awski od 
1625 i p³ocki od 1645.

Mozzetta czerwona, bia³y ko³nierz i rokieta. 

Kopie wspó³czesne

R-ZKW-161



 

Kopia portretu przypisanego przez B. Steinborn Danielowi Schultzowi i datowanego przez 
ni¹ na ok. 1650 (Steinborn 2004, nr 20) ze zbiorów Muz. w Nysie (nr inw. Mna/S.A. 112, p³., 
91x62,5 cm), wykonana w 1986 przez Roberta Stpiczyñskiego.

Orygina³ nale¿a³ zapewne do wyposa¿enia kolegium jezuickiego w Nysie, do 1945 znajdo-
wa³ siê w tamtejszym gimnazjum Carolinum. 

wed³ug malarza polskiego z koñca XVII w. 

 493 Portret Stanis³awa Jana Jab³onowskiego
nr inw. R-ZKW-160
p³ótno, 144x107,5 cm

Stanis³aw Jan Jab³onowski h. Prus III (1634-1702), wojewoda ruski 1664, hetman polny koronny 1676, hetman 
wielki koronny 1682, uczestnik bitew pod Chocimiem, Wiedniem i Parkanami, kasztelan krakowski 1692. 

Zbroja szmelcowana, po lewej namiot zielony, po prawej ¿ó³tawy i br¹zowo-ró¿owy.
Kopia portretu datowanego na lata po 1683, pêdzla niezidentyfikowanego malarza polskie-

go, w MNP (nr inw. Mp 740, p³., 125x97,5 cm; ze zbiorów ks. Czartoryskich w Go³uchowie), 
wykonana w 1985 przez Andrzeja Kaletê.

Historia: 1986 zamówiony przez ZK; od 1986 
eksponowany w Izbie w Wie¿y.

Literatura: niepublikowany.
 H.M.

Kopie wspó³czesne 

R-ZKW-162



 

wed³ug malarza w³oskiego z 2. æw. XVIII w.

 494 Portret Marii Klementyny Sobieskiej
nr inw. R-ZKW-166
p³ótno, 67x53,5 cm

Maria Klementyna Sobieska (1701-1735), wnuczka 
Jana III, córka Jakuba Sobieskiego, od 1719 ¿ona 
Jakuba Staurta, ksiêcia Walii.

Suknia srebrzystoszara w z³oty wzór, p³aszcz 
czerwony, podbity gronostajowym futrem, 
podtrzymywany b³êkitn¹ wst¹¿k¹.

Kopia obrazu przechowywanego w am-
basadzie brytyjskiej w Warszawie, wykonana 
w 1981 przez Andrzeja Laska.

Historia: 1985 zamówiony przez ZK, od 1985 
eksponowany w Nowej Izbie Poselskiej.

Literatura: niepublikowany. H.M.

Historia: 1981 zamówiony przez ZK.

Kopie wspó³czesne 

R-ZKW-160

R-ZKW-166
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 12. Dawna Sieñ Poselska
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I piêtro

 1. Galeria Owalna 

(Sala en ovale, Sala Rejtana)

 2. Przedpokój Sali Wielkiej 

(Wielka Antyszambra, Antichambre près 

de la Salle de Marbre, Sala Batorego)

 3. Pokój Marmurowy 

(Salle de Marbre)

 4. Sala Rady 

(Salle du Conseil, Sala Jadalna)

 5. Sala Wielka 

(Grande Salle, Wielka Sala 

Asamblowa, Sala Balowa)

 6. Sala Rycerska 

(Przedpokój Senatorski, Salle 

des Seigneurs)

 7. Pokój ¯ó³ty 

(Pokój à la grecque, Premiere Salle Verte)

 8. Pokój Zielony 

(Seconde Salle Verte)

 9. Sala Tronowa 

(Nouvelle Salle d’Audience)

 10. Gabinet Konferencyjny 

(Gabinet Monarchów Europejskich, 

Salle pres de la nouvelle Salle 

d’Audience, Gabinet Konferencjonalny)

 11. Przedpokój Ma³y

 12. Gabinet Króla 

(Gabinet JKMci do Pisania) 

 13. Garderoba Króla 

(Garderobe)

 14. Przedpokój przed Garderob¹

 15. Sypialnia Króla 

(Pokój Sypialny JKMci, Chambre 

à Coucher, Pokój Niebieski)

 16. Korytarz przy Sali Canaletta 

(Królewski)

 17. Pokój Audiencjonalny Stary 

(Salle Ancienne d’Audience, 

Sala Malinowa)

 18. Sala Canaletta 

(Antichambre près de la petite 

Chapelle, Sala Prospektowa) 

 

19.  Nawa przed Kaplic¹

 20. Pokój Oficerski 

(Pierwszy Przedpokój 

dla Oficerów Gwardii)

 21. Sala Gwardii Konnej Koronnej

 22. 23. 24. Apartament Ksiêcia Stanis³awa 

(Pokoje gdzie komisja Trilateralna, 

Pokoje Podkomorskie)

 25. Nowa Izba Poselska

 26. Pokój Wstêpowy

 27. Przedsionek Wstêpowy

 28. Galeria Warty

 29. Sala Senatorska 

(Sala Konstytucji 3 maja)

 30. Pokój Królewiczowski III 

(Matejkowski III)

 31. Pokój Królewiczowski II 

(Matejkowski II)

 32. Pokój Królewiczowski I 

(Matejkowski I)

 33. Galeria Królewiczowska
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II piêtro

 1. Galeria Sztuki Zdobniczej

 2. Gabinet Prezydenta 

Ignacego Moœcickiego

 3. Pokój Orderowy

 4. Gabinet Numizmatyczny

 5. Pokój W³adz Rzeczypospolitej Polskiej 

na UchodŸstwie

 6. Galeria Lanckoroñskich

 7. Mieszkanie Stefana ¯eromskiego

Plany Zamku





AAN Archiwum Akt Nowych, Warszawa

AGAD Archiwum G³ówne Akt Dawnych, Warszawa

Bibl. Kórnicka PAN Biblioteka Kórnicka PAN-Zamek w Kórniku

BJ Biblioteka Jagielloñska, Kraków

BUW Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Dom J. Matejki Muzeum Narodowe w Krakowie, Dom Jana Matejki

Fund. Ciechanowieckich w ZK Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie

Fund. XX Czartoryskich Fundacja XX Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie

Fund. Lanckoroñskich Fundacja Lanckoroñskich, Genewa

Fund. Raczyñskich Fundacja im. Raczyñskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu

Gab. Ryc. BUW Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Gemäldegalerie Alte Meister 
w DreŸnie Staatliche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie Alte Meister, Drezno

Gemäldegalerie w Berlinie Staatliche Museen zu Berlin, Preussicher Kulturbesitz, Gemäldegalerie

IS PAN Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Kunsthistorisches Museum Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, Wiedeñ

Luwr Musée du Louvre, Pary¿

Lwowska Galeria Sztuki  Lwiwska Halereja Mystectw

Lwowskie Muz. Hist. Lwiwskij Istoricznij Muzej

MHW Muzeum Historyczne m.st. Warszawy

MKiS Ministerstwo Kultury i Sztuki

MLW Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Warszawa

MNK Muzeum Narodowe w Krakowie

MNP Muzeum Narodowe w Poznaniu

MNW Muzeum Narodowe w Warszawie

MNWr Muzeum Narodowe we Wroc³awiu

Muz. Hist.-Arch. 
w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim

Muz. Hist. w Sanoku Muzeum Historyczne w Sanoku

Muz. Reg. w Radomsku Muzeum Regionalne w Radomsku

Muz. UJ Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków

Muz. w £añcucie Muzeum-Zamek w £añcucie

Muz. w £azienkach Muzeum £azienki Królewskie. Zespó³ Pa³acowo-Ogrodowy, Warszawa

Muz. w Nieborowie Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddzia³ Muzeum Narodowego w Warszawie

Skróty nazw instytucji





Muz. w Wilanowie Muzeum Pa³ac w Wilanowie, Warszawa

Muz. ¯IH Muzeum ¯ydowskiego Instytutu Historycznego, Warszawa

MWP Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa

Ossolineum Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, Wroc³aw

PAN Polska Akademia Nauk

P.P. PKZ Pañstwowe Przedsiêbiorstwo Pracownie Konserwacji Zabytków

RKD Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Haga

TPN Towarzystwo Przyjació³ Nauk, Warszawa

TPSP Towarzystwo Przyjació³ Sztuk Piêknych, Kraków

TZSP Towarzystwo Zachêty Sztuk Piêknych, Warszawa

UAM Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznañ

Uffizi Galleria degli Uffizi, Florencja

UMK Uniwersytet Miko³aja Kopernika, Toruñ

UW Uniwersytet Warszawski

Wersal Musée national du château de Versailles

WTPN Warszawskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk

Zamek Królewski na Wawelu Zamek Królewski na Wawelu – Pañstwowe Zbiory Sztuki, Kraków

Zbiory Pañstwowe RP Zbiory Pañstwowe Rzeczypospolitej Polskiej

ZK Zamek Królewski w Warszawie – Pomnik Historii i Kultury Narodowej

Skróty nazw instytucji





Numer Numer dawne atrybucje obecna atrybucja

inwentarza katalogu i/lub dawny tytu³ i/lub tytu³

ZKW/56 nr kat. 292

ZKW/57 nr kat. 294

ZKW/59 nr kat. 380

ZKW/60 nr kat. 379

ZKW/61 nr kat. 381

ZKW/62 nr kat. 339

ZKW/63 nr kat. 378

ZKW/64 nr kat. 167

ZKW/65 nr kat. 395 F. Desportes malarz nieokreœlony

ZKW/66 nr kat. 337

ZKW/67 nr kat. 459 F. Trevisani; J.-B. Martin malarz rzymski (?)

ZKW/68 nr kat. 267 P. Reschi kr¹g P. Reschiego

ZKW/69 nr kat. 361 N. de Largillière malarz francuski

  Portret Teresy Kunegundy Sobieskiej Portret damy

ZKW/70 nr kat. 59

ZKW/71 nr kat. 219 F. Trevisani pracownia P. Mignarda

  Portret Marii Kazimiery Portret pani de Maintenon

ZKW/78 nr kat. 324 malarz polski wg J. Wernera

ZKW/100 nr kat. 127 J. Vignali (?) B. Franceschini

ZKW/103 nr kat. 284

ZKW/129 nr kat. 194

ZKW/130 nr kat. 193

ZKW/131 nr kat. 432

ZKW/184 nr kat. 247

ZKW/185 nr kat. 314 J. Breughel St.;  L. van Valckenborch

  malarz niderlandzki, 2. po³. XVI w.

ZKW/186 nr kat. 366

ZKW/271 nr kat. 362 L. M. van Loo malarz francuski

  Portret Marii Józefy Saskiej Portret Marii Teresy Rafaelli

ZKW/272 nr kat. 296

ZKW/273 nr kat. 297

ZKW/274 nr kat. 121

ZKW/275 nr kat. 464

ZKW/276 nr kat. 467

ZKW/277 nr kat. 466

ZKW/278 nr kat. 465

ZKW/279 nr kat. 341

ZKW/280 nr kat. 412

ZKW/281 nr kat. 204 malarz nieznany A. Mányoki (?)

Zestawienie obrazów wed³ug numerów inwentarza 
z uwzglêdnieniem zmian atrybucji



 

ZKW/282 nr kat. 456

ZKW/284 nr kat. 417

ZKW/285 nr kat. 335

ZKW/286 nr kat. 135

ZKW/287 nr kat. 447

ZKW/288 nr kat. 407

ZKW/289 nr kat. 134

ZKW/290 nr kat. 184

ZKW/291 nr kat. 240

ZKW/292 nr kat. 239

ZKW/293 nr kat. 442

ZKW/294 nr kat. 142

ZKW/295 nr kat. 429

ZKW/296 nr kat. 177

ZKW/297 nr kat. 226

ZKW/298 nr kat. 178

ZKW/299 nr kat. 64

ZKW/300 nr kat. 165 malarz nieznany wg F. Klossa

  Portret duchownego Portret Ignacego Krasickiego

ZKW/301 nr kat. 448

ZKW/302 nr kat. 433

ZKW/303 nr kat. 108 S. Ceccarini S. Ceccarini (?)

ZKW/304 nr kat. 220

ZKW/305 nr kat. 355

ZKW/306 nr kat. 3 Portret J. A. Hassego Portret muzyka (Niccolò Piccini?)

ZKW/307 nr kat. 107 malarz w³oski wg G. Cagnacciego

ZKW/334 nr kat. 321

ZKW/384 nr kat. 482

ZKW/385 nr kat. 269

ZKW/387 nr kat. 158

ZKW/388 nr kat. 101 P. F. Bourgeois wg P. F. Bourgeois (?)

ZKW/389 nr kat. 468 Portret Franciszka Ksawerego Portret Franciszka Ksawerego (?)

ZKW/390 nr kat. 206 Jan Davidsz. de Heem (?); J. Marrel

  Cornelis de Heem (?)

ZKW/438 nr kat. 78

ZKW/439 nr kat. 79

ZKW/440 nr kat. 99

ZKW/441 nr kat. 95

ZKW/442 nr kat. 93

ZKW/443 nr kat. 86

ZKW/444 nr kat. 87

ZKW/445 nr kat. 90

ZKW/446 nr kat. 89

ZKW/447 nr kat. 82

ZKW/448 nr kat. 83

ZKW/449 nr kat. 77

ZKW/450 nr kat. 80

ZKW/451 nr kat. 94

Zestawienie wg numerów inwentarza



 

ZKW/452 nr kat. 81

ZKW/453 nr kat. 88

ZKW/454 nr kat. 92

ZKW/455 nr kat. 96

ZKW/456 nr kat. 98

ZKW/457 nr kat. 97

ZKW/458 nr kat. 91

ZKW/459 nr kat. 84

ZKW/460 nr kat. 85

ZKW/469 nr kat. 389

ZKW/471 nr kat. 162

ZKW/472 nr kat. 161 G. P. Panini (?) naœladowca A. Jolego 

ZKW/473 nr kat. 126

ZKW/474 nr kat. 268 malarz niemiecki L. Richter

ZKW/477 nr kat. 273

ZKW/478 nr kat. 487 C. Roos malarz w³oski lub niemiecki

ZKW/479 nr kat. 136

ZKW/526 nr kat. 248 J. Pitschmann J. Pitschmann (?)

ZKW/527 nr kat. 138 wg A. Graffa A. Graff

ZKW/530 nr kat. 221 J. S. Mock wg J. S. Mocka

ZKW/531 nr kat. 147 szko³a ferraryjska naœladowca Guercina

ZKW/532 nr kat. 236

ZKW/533 nr kat. 348

ZKW/540 nr kat. 201 K. Lux Carstiaen Luyckx

ZKW/544 nr kat. 415

ZKW/545 nr kat. 159

ZKW/552 nr kat. 372 malarz holenderski malarz neapolitañski

ZKW/567 nr kat. 485 malarz francuski malarz w³oski (?)

ZKW/612 nr kat. 109 kr¹g J. Kupeckiego naœladowca G. F. Cippera

ZKW/627 nr kat. 358

ZKW/677 nr kat. 139

ZKW/678 nr kat. 453 Portret Jana Sobieskiego Portret mê¿czyzny

ZKW/679 nr kat. 148

ZKW/721 nr kat. 117 Christophe Duchâteau Jean-François Duchâteau

ZKW/722 nr kat. 118 Christophe Duchâteau Jean-François Duchâteau

ZKW/726 nr kat. 62

ZKW/741 nr kat. 443

ZKW/769 nr kat. 420

ZKW/770 nr kat. 416

ZKW/771 nr kat. 368

ZKW/772 nr kat. 382

ZKW/773 nr kat. 74

ZKW/774 nr kat. 5

ZKW/805 nr kat. 471 malarz niemiecki malarz œl¹ski

ZKW/806 nr kat. 346

ZKW/838 nr kat. 209

ZKW/839 nr kat. 66

ZKW/840 nr kat. 190

Zestawienie wg numerów inwentarza



 

ZKW/844 nr kat. 196 H. Siemiradzki T. A. Lisiewicz

ZKW/845 nr kat. 473

ZKW/846 nr kat. 334

ZKW/847 nr kat. 237 F. Smuglewicz J. Peszka (?)

ZKW/848 nr kat. 266

ZKW/852 nr kat. 12 malarz francuski kr¹g J. Aveda

ZKW/853 nr kat. 483

ZKW/854 nr kat. 166

ZKW/855 nr kat. 400 Portret Polikseny Sardyñskiej Portret damy

ZKW/856 nr kat. 341

ZKW/858 nr kat. 203

ZKW/859 nr kat. 11

ZKW/861 nr kat. 69

ZKW/862 nr kat. 279

ZKW/863 nr kat. 413 Portret Bart³omieja Steckiego Portret mê¿czyzny

ZKW/864 nr kat. 419

ZKW/865 nr kat. 106 malarz w³oski wg G. Cagnacciego

ZKW/870 nr kat. 350

ZKW/893 nr kat. 325 malarz nieokreœlony M. Willmann

  Napad niedŸwiedzi na wioskê Krajobraz z prorokiem Elizeuszem

ZKW/894 nr kat. 343

ZKW/895 nr kat. 104 wg J. Pontorma wg A. Bronzina

ZKW/897 nr kat. 451 A. Kokular malarz polski

ZKW/899 nr kat. 403 A. Kauffmann malarz nieokreœlony

ZKW/900 nr kat. 313 malarz francuski wg F. de Troy

  Portret Marii Kazimiery Portret Marii Anny Krystyny Bawarskiej

ZKW/902 nr kat. 435

ZKW/903 nr kat. 441

ZKW/905 nr kat. 238

ZKW/916 nr kat. 430 Portret Tadeusza B³ociszewskiego Portret rotmistrza

ZKW/929 nr kat. 160

ZKW/934 nr kat. 199

ZKW/993 nr kat. 377

ZKW/1046 nr kat. 171

ZKW/1048 nr kat. 210

ZKW/1055 nr kat. 251

ZKW/1056 nr kat. 253

ZKW/1057 nr kat. 252

ZKW/1058 nr kat. 254

ZKW/1059 nr kat. 255

ZKW/1061 nr kat. 213

ZKW/1084 nr kat. 211

ZKW/1095 nr kat. 421

ZKW/1096 nr kat. 157

ZKW/1098 nr kat. 402

ZKW/1105 nr kat. 212

ZKW/1116 nr kat. 57

ZKW/1172 nr kat. 474

Zestawienie wg numerów inwentarza



 

ZKW/1173 nr kat. 475

ZKW/1174 nr kat. 310 B. van den Bossche wg G. Thomasa

ZKW/1175 nr kat. 289 malarz nieokreœlony D. Schultz

ZKW/1176 nr kat. 338

ZKW/1177 nr kat. 445 F. Smuglewicz (?) malarz polski wg J. Jordaensa

ZKW/1184 nr kat. 156

ZKW/1185 nr kat. 363

ZKW/1186 nr kat. 401

ZKW/1262 nr kat. 256 wg J. B. Plerscha J. B. Plersch

ZKW/1263 nr kat. 328

ZKW/1264 nr kat. 438

ZKW/1265 nr kat. 444

ZKW/1266 nr kat. 431 Portret mê¿czyzny Portret Ignacego Chomiñskiego (?)

ZKW/1276 nr kat. 202

ZKW/1277 nr kat. 303

ZKW/1278 nr kat. 302

ZKW/1279 nr kat. 304

ZKW/1280 nr kat. 259

ZKW/1281 nr kat. 352 wg S. Pulzone malarz florencki

ZKW/1343 nr kat. 10

ZKW 1344 nr kat. 353 malarz w³oski; malarz florencki

  malarz pó³nocnoeuropejski

ZKW/1345 nr kat. 189

ZKW/1348 nr kat. 174

ZKW/1349 nr kat. 330

ZKW/1411 nr kat. 176

ZKW/1412 nr kat. 223 malarz francuski F. de Mura

ZKW/1413 nr kat. 122

ZKW/1421 nr kat. 387

ZKW/1499 nr kat. 440 Portret Wincentego Portret mê¿czyzny

  Bonawentury Skrzyñskiego

ZKW/1500 nr kat. 344

ZKW/1502 nr kat. 405 Portret Romana Sanguszki Portret szlachcica

ZKW/1503 nr kat. 437

ZKW/1506 nr kat. 225

ZKW/1507 nr kat. 436

ZKW/1533 nr kat. 8 M. Alessandrini M. Altomonte

ZKW/1534 nr kat. 260 Portret Augusta II; Portret Wilhelma VIII Hessen-Kassel (?)

  Portret Fryderyka Augusta

ZKW/1535 nr kat. 428

ZKW/1536 nr kat. 288

ZKW/1537 nr kat. 280

ZKW/1538 nr kat. 293

ZKW/1539 nr kat. 270

ZKW/1541 nr kat. 374 J. Amigoni malarz neapolitañski

  Portret Karola II, króla Neapolu Portret Ferdynanda IV, króla Neapolu

ZKW/1542 nr kat. 375 J. Amigoni malarz neapolitañski

  Portret Marii Amalii Portret Marii Karoliny

Zestawienie wg numerów inwentarza



 

ZKW/1544 nr kat. 477

ZKW/1566 nr kat. 278

ZKW/1567 nr kat. 261 V. V. Reiner pracownia V. V. Reinera

ZKW/1568 nr kat. 480 malarz francuski, XVIII w. malarz w³oski, XVII w.

ZKW/1569 nr kat. 102 malarz holenderski P. van Bredael

ZKW/1570 nr kat. 103 malarz holenderski P. van Bredael

ZKW/1633 nr kat. 410

ZKW/1634 nr kat. 152 J. de Herdt wg J. de Herdta

ZKW/1635 nr kat. 164

ZKW/1636 nr kat. 133 malarz francuski; J. Girardet wg J. Girardeta (?)

ZKW/1638 nr kat. 207

ZKW/1640 nr kat. 434 A. Mirys malarz polski

  Portret Jana Klemensa Branickiego; Portret senatora

  Portret Jana  Sobieskiego

ZKW/1641 nr kat. 216 A. David wg A. R. Mengsa

ZKW/1644 nr kat. 470 A. Graff malarz saski

ZKW/1645 nr kat. 469 A. Graff malarz saski

ZKW/1647 nr kat. 58

ZKW/1651 nr kat. 222

ZKW/1667 nr kat. 384 C. G. Schütz St. malarz niemiecki

ZKW/1668 nr kat. 385 C. G. Schütz St. malarz niemiecki

ZKW/1669 nr kat. 116

ZKW/1670 nr kat. 67

ZKW/1675 nr kat. 449

ZKW/1680 nr kat. 347

ZKW/1682 nr kat. 439

ZKW/1683 nr kat. 309 J. S. Mock wg J. A. Thiele

  Festyn nocny z okazji urodzin Augusta III Œwiêto Saturna

ZKW/1685 nr kat. 73

ZKW/1686 nr kat. 418 warsztat L. de Silvestre’a malarz polski

  Portret Jerzego Ignacego Lubomirskiego Portret Jerzego Lubomirskiego (?) 

ZKW/1693 nr kat. 386

ZKW/1698 nr kat. 425

ZKW/1699 nr kat. 452 naœladowca B. Bellotta malarz polski

ZKW/1731 nr kat. 146

ZKW/1732 nr kat. 275

ZKW/1733 nr kat. 316 A. van Beyeren J. van de Velde III

ZKW/1835 nr kat. 333 malarz holenderski malarz angielski

  Portret K. Arciszewskiego (?) Portret m³odzieñca

ZKW/1898 nr kat. 332

ZKW/1993 nr kat. 2 malarz holenderski wg A. Adriaenssena

ZKW/1994 nr kat. 396 W. van Aelst malarz nieokreœlony

ZKW/1995 nr kat. 393

ZKW/1996 nr kat. 195

ZKW/2008 nr kat. 258 malarz w³oski T. Porta

ZKW/2048 nr kat. 208

ZKW/2049 nr kat. 394

ZKW/2084 nr kat. 100

Zestawienie wg numerów inwentarza



 

ZKW/2085 nr kat. 113

ZKW/2086 nr kat. 65

ZKW/2087 nr kat. 227 F. van Mieris St.; wg E. van der Neera

  Carel de Moor (?)

ZKW/2088 nr kat. 478

ZKW/2089 nr kat. 476 malarz flamandzki malarz œrodkowoeuropejski (?)

ZKW/2090 nr kat. 192

ZKW/2120 nr kat. 281 malarz polski J. Rustem

ZKW/2121 nr kat. 354 kr¹g G. Vasariego szko³a Fontainebleau

ZKW/2122 nr kat. 272

ZKW/2123 nr kat. 336 E. de La Hyre malarz antwerpski

ZKW/2124 nr kat. 110

ZKW/2125 nr kat. 391

ZKW/2132 nr kat. 291

ZKW/2133 nr kat. 454

ZKW/2155 nr kat. 446

ZKW/2156 nr kat. 180

ZKW/2157 nr kat. 175

ZKW/2191 nr kat. 323

ZKW/2192 nr kat. 217

ZKW/2193 nr kat. 119

ZKW/2204 nr kat. 131 malarz w³oski M. Gherardini

ZKW/2205 nr kat. 105 malarz flamandzki wg J. Brueghla St.

ZKW/2206 nr kat. 315 malarz w³oski naœladowca P. della Vecchii

ZKW/2207 nr kat. 460

ZKW/2208 nr kat. 327

ZKW/2220 nr kat. 287

ZKW/2221 nr kat. 390

ZKW/2277 nr kat. 120

ZKW/2278 nr kat. 187

ZKW/2279 nr kat. 349 kr¹g F. Bola malarz flamandzki

ZKW/2280 nr kat. 424

ZKW/2281 nr kat. 128

ZKW/2282 nr kat. 301

ZKW/2283 nr kat. 123

ZKW/2315 nr kat. 409

ZKW/2348 nr kat. 215 malarz nieznany wg J. B. Mediny M³.

ZKW/2351 nr kat. 326

ZKW/2352 nr kat. 249

ZKW/2405 nr kat. 1

ZKW/2406 nr kat. 140

ZKW/2411 nr kat. 317

ZKW/2449 nr kat. 132

ZKW/2450 nr kat. 340

ZKW/2451 nr kat. 242

ZKW/2452 nr kat. 243

ZKW/2453 nr kat. 244

ZKW/2454 nr kat. 245

Zestawienie wg numerów inwentarza



 

ZKW/2472 nr kat. 295

ZKW/2484 nr kat. 426 Portret Stanis³awa  Portret mê¿czyzny

  Poniatowskiego

ZKW/2486 nr kat. 383

ZKW/2490 nr kat. 392

ZKW/2492 nr kat. 63

ZKW/2634 nr kat. 191

ZKW/2639 nr kat. 137

ZKW/2652 nr kat. 318

ZKW/2653 nr kat. 218 malarz francuski wg N. Mignarda

ZKW/2654 nr kat. 124

ZKW/2675 nr kat. 228 Portret nieznanego mê¿czyzny Portret K. O. Sierakowskiego

ZKW/2676 nr kat. 229 Portret nieznanej kobiety Portret A. T. Sierakowskiej

ZKW/2707 nr kat. 13

ZKW/2708 nr kat. 14

ZKW/2709 nr kat. 15

ZKW/2710 nr kat. 16

ZKW/2711 nr kat. 17

ZKW/2712 nr kat. 18

ZKW/2713 nr kat. 19

ZKW/2714 nr kat. 20

ZKW/2715 nr kat. 21

ZKW/2716 nr kat. 22

ZKW/2717 nr kat. 23

ZKW/2718 nr kat. 24

ZKW/2719 nr kat. 25

ZKW/2720 nr kat. 26

ZKW/2721 nr kat. 27

ZKW/2722 nr kat. 28

ZKW/2723 nr kat. 29

ZKW/2724 nr kat. 30

ZKW/2725 nr kat. 31

ZKW/2726 nr kat. 32

ZKW/2727 nr kat. 33

ZKW/2728 nr kat. 34

ZKW/2729 nr kat. 35

ZKW/2740 nr kat. 183

ZKW/2741 nr kat. 185

ZKW/2766 nr kat. 151

ZKW/2769 nr kat. 188

ZKW/2999 nr kat. 235 malarz w³oski kr¹g L. Pasinellego

ZKW/3000 nr kat. 472

ZKW/3001 nr kat. 322 malarz angielski wg J. F. Voeta

  Portret mê¿czyzny Portret F.-M. Le Telliera

ZKW/3002 nr kat. 311 malarz w³oski wg F. Torriego

ZKW/3008 nr kat. 329

ZKW/3343 nr kat. 351

ZKW 3360 nr kat. 61

Zestawienie wg numerów inwentarza



 

ZKW/3361 nr kat. 52

ZKW/3362 nr kat. 319

ZKW/3363 nr kat. 320

ZKW/3364 nr kat. 181

ZKW/3365 nr kat. 150

ZKW/3366 nr kat. 38

ZKW/3367 nr kat. 39

ZKW/3368 nr kat. 40

ZKW/3369 nr kat. 41

ZKW/3927 nr kat. 312 malarz wiedeñski S. de Tott

ZKW/3928 nr kat. 422 M. Bacciarelli malarz polski

ZKW/3929 nr kat. 205 P. Batoni; A. von Maron (?)

  A. von Maron

ZKW/3930 nr kat. 427 M. Bacciarelli; J. Grassi malarz polski

ZKW/3931 nr kat. 479 malarz polski malarz wiedeñski (?)

ZKW/3932 nr kat. 129 J. B. Lampi M³.; H. F. Füger H. F. Füger (?)

ZKW/3933 nr kat. 60 J. B. Lampi St.; M. Bacciarelli

  pracownia M. Bacciarellego

ZKW/3934 nr kat. 224 malarz francuski; J. M. Nattier

  kr¹g J. M. Nattiera Portret Jana Tar³y

  Portret Adama Tar³y

ZKW/3935 nr kat. 411

ZKW/3936 nr kat. 277

ZKW/3957 nr kat. 282 malarz holenderski, XVIII w. naœladowca C. Rutharta

ZKW/3959 nr kat. 388 Portret Karola Henryka, ksiêcia Nassau-Siegen Portret mê¿czyzny

ZKW/3960 nr kat. 200

ZKW/3961 nr kat. 370

ZKW/3962 nr kat. 359 kr¹g F. Bouchera malarz francuski, 4. æw. XVII w.

ZKW/3963 nr kat. 360 kr¹g F. Bouchera malarz francuski, 4. æw. XVII w.

ZKW/3964 nr kat. 265

ZKW/3965 nr kat. 308 Apoteoza Stanis³awa Augusta Apoteoza Fryderyka Hohenzollerna

ZKW/3966 nr kat. 144 M. Bacciarelli; malarz polski J. Grassi

ZKW/4042 nr kat. 364

ZKW/4043 nr kat. 345

ZKW/4121 nr kat. 70

ZKW/4140 nr kat. 271

ZKW/4141 nr kat. 450

ZKW/4142 nr kat. 125

ZKW/4143 nr kat. 170

ZKW/4144 nr kat. 168

ZKW/4145 nr kat. 169

ZKW/4146 nr kat. 232 J. P. Norblin J. P. Norblin z udzia³em uczniów

ZKW/4147 nr kat. 233

ZKW/4148 nr kat. 414

ZKW/4149 nr kat. 186

ZKW/4281 nr kat. 48

ZKW/4284 nr kat. 406 Portret Jana Tarnowskiego  Portret Jana Tarnowskiego

  (ok. 1550-1605) (zm. 1669)

Zestawienie wg numerów inwentarza





ZKW/4285 nr kat. 143

ZKW/4288 nr kat. 182

ZKW/4331 nr kat. 198 Carle Vanloo Jean Baptiste van Loo

ZKW/4391 nr kat. 72

ZKW/4392 nr kat. 367

ZKW/4473 nr kat. 274

ZKW/4476 nr kat. 458 A. Carracci (?) malarz rzymski

ZKW/4477 nr kat. 404

ZKW/4478 nr kat. 400

ZKW/4479 nr kat. 369

ZKW/4480 nr kat. 488

ZKW/4481 nr kat. 398

ZKW/4482 nr kat. 462

ZKW/4483 nr kat. 154

ZKW/4484 nr kat. 365 A. Vestier malarz francuski

ZKW/4703 nr kat. 257

ZKW/4704 nr kat. 455

ZKW/4705 nr kat. 371

ZKW/4706 nr kat. 484

ZKW/4707 nr kat. 246 Portret nieznanego mê¿czyzny Portret M. K. Ogiñskiego (?)

ZKW/4708 nr kat. 306 malarz w³oski A. Tassi

ZKW/4858 nr kat. 7

ZKW/4861 nr kat. 241 malarz polski F. Pfanhauser (?)

ZKW/4862 nr kat. 424

R-ZKW-158 nr kat. 490

R-ZKW-159 nr kat. 489

R-ZKW-160 nr kat. 493

R-ZKW-161 nr kat. 491

R-ZKW-162 nr kat. 492

R-ZKW-166 nr kat. 494

Zestawienie wg numerów inwentarza





Zestawienie obrazów pochodz¹cych z galerii Stanis³awa Augusta

Obrazy wed³ug numerów katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795.
Informacje podano w nastêpuj¹cej kolejnoœci: nr katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795, nr katalogu 
niniejszej publikacji, autor (atrybucja) jak w niniejszej publikacji, tytu³.

 67 nr kat. 59 M. Bacciarelli, Portret Ludwiki Zamoyskiej

 140 nr kat. 264 wed³ug Rembrandta, Skrucha œwiêtego Piotra

 156 nr kat. 300 J. F. Soolmaker, Krajobraz z pasterzami

 190 nr kat. 38 M. Bacciarelli, Si³a (Mêstwo) 

 191 nr kat. 39 M. Bacciarelli, Wiara

 192 nr kat. 40 M. Bacciarelli, Sprawiedliwoœæ

 193 nr kat. 41 M. Bacciarelli, Rozs¹dek hamuj¹cy zapalczywoœæ m³odoœci

 196 nr kat. 36 M. Bacciarelli, Estera i Ahaswerus

 197 nr kat. 37 M. Bacciarelli, Rebeka i Eleazar

 207 nr kat. 262 Rembrandt, Dziewczyna w ramie obrazu

 208 nr kat. 263 Rembrandt, Uczony przy pulpicie

 423 nr kat. 88 B. Bellotto, Elekcja Stanis³awa Augusta

 424 nr kat. 81 B. Bellotto, Widok ³¹k wilanowskich

 425 nr kat. 92 B. Bellotto, Pa³ac Rzeczypospolitej (Krasiñskich)

 428 nr kat. 91 B. Bellotto, Koœció³ Brygidek i Arsena³

 429 nr kat. 85 B. Bellotto, Pa³ac w Wilanowie

 430 nr kat. 80 B. Bellotto, Krakowskie Przedmieœcie w stronê kolumny Zygmunta

 432 nr kat. 77 B. Bellotto, Krakowskie Przedmieœcie od kolumny Zygmunta

 433 nr kat. 84 B. Bellotto, Pa³ac w Wilanowie od strony po³udniowej

 435 nr kat. 78 B. Bellotto, Widok Warszawy od strony Pragi

 436 nr kat. 79 B. Bellotto, Widok Warszawy z pa³acem Ordynackim

 437 nr kat. 82 B. Bellotto, Pa³ac w Wilanowie od strony wjazdu

 438 nr kat. 90 B. Bellotto, Koœció³ Sakramentek

 439 nr kat. 86 B. Bellotto, Ulica Miodowa

 441 nr kat. 89 B. Bellotto, Koœció³ Œwiêtego Krzy¿a

 442 nr kat. 87 B. Bellotto, Ulica D³uga

 443 nr kat. 83 B. Bellotto, Pa³ac w Wilanowie od ogrodu

 449 nr kat. 99 B. Bellotto, Widok koœcio³a Bernardynek i kolumny Zygmunta III od strony zjazdu do Wis³y

 460 nr kat. 76 B. Bellotto, Architektura fantastyczna z Chrystusem wypêdzaj¹cym przekupniów ze œwi¹tyni

 461 nr kat. 75 B. Bellotto, Architektura fantastyczna z autoportretem w stroju weneckiego patrycjusza

 520 nr kat. 149 J. Hackaert (?), Krajobraz

 560 nr kat. 153 J. Hickel, Portret Józefa II

 593 nr kat. 461 malarz czynny w Rzymie (?), 1. po³. XVIII w., Studium postaci Herkulesa 

 701 nr kat. 306 D. Teniers M³., Wiejski doktor 

 702 nr kat. 307 pracownia D. Teniersa M³., Sprzedawca wódki 

 782 nr kat. 230 J. P. Norblin, Kuglarze z ma³pk¹ (Dama daj¹ca ja³mu¿nê) 

 783 nr kat. 231 J. P. Norblin, Wró¿ka





Zestawienie obrazów z galerii Stanis³awa Augusta

 867 nr kat. 150 N. Hallé,  Scilurus, król Scytów, na ³o¿u œmierci nakazuje dzieciom zgodê 

 868 nr kat. 319 J. M. Vien, Cezar przed pomnikiem Aleksandra Wielkiego

 869 nr kat. 320 J. M. Vien, WstrzemiêŸliwoœæ Scypiona

 870 nr kat. 181 L. Lagrenée, Przera¿enie Cezara na widok g³owy Pompejusza 

 910 nr kat 110 pracownia J. van Cleve, Portret Franciszka I (w katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1793 nr 2226)

 1011 nr kat. 397 malarz nieokreœlony, 2. po³. XVII w., M³odzieniec wsparty na mieczu 

 1157 nr kat. 13 M. Bacciarelli, Portret Boles³awa Chrobrego

 1158 nr kat. 14 M. Bacciarelli, Portret Wac³awa Czeskiego

 1159 nr kat. 15 M. Bacciarelli, Portret W³adys³awa £okietka

 1160 nr kat. 16 M. Bacciarelli, Portret Kazimierza Wielkiego 

 1161 nr kat. 17 M. Bacciarelli, Portret Ludwika Wêgierskiego

 1162 nr kat. 18 M. Bacciarelli, Portret Królowej Jadwigi

 1163 nr kat. 19 M. Bacciarelli, Portret W³adys³awa Jagie³³y 

 1164 nr kat. 20 M. Bacciarelli, Portret W³adys³awa Warneñczyka

 1165 nr kat. 21 M. Bacciarelli, Portret Kazimierza Jagielloñczyka 

 1166 nr kat. 22 M. Bacciarelli, Portret Jana Olbrachta

 1167 nr kat. 23 M. Bacciarelli, Portret Aleksandra Jagielloñczyka

 1168 nr kat. 24 M. Bacciarelli, Portret Zygmunta Starego 

 1169 nr kat. 25 M. Bacciarelli, Portret Zygmunta Augusta

 1170 nr kat. 26 M. Bacciarelli, Portret Henryka Walezego 

 1171 nr kat. 27 M. Bacciarelli, Portret Stefana Batorego

 1172 nr kat. 28 M. Bacciarelli, Portret Zygmunta III Wazy

 1173 nr kat. 29 M. Bacciarelli, Portret W³adys³awa IV

 1174 nr kat. 30 M. Bacciarelli, Portret Jana Kazimierza 

 1175 nr kat. 31 M. Bacciarelli, Portret Micha³a Korybuta Wiœniowieckiego

 1176 nr kat. 32 M. Bacciarelli, Portret Jana III

 1177 nr kat. 33 M. Bacciarelli, Portret Augusta II Mocnego

 1178 nr kat. 34 M. Bacciarelli, Portret Augusta III

 1179 nr kat. 35 M. Bacciarelli, Portret Stanis³awa Augusta w stroju koronacyjnym 

 1180 nr kat. 93 B. Bellotto, Koœció³ Reformatów

 1181 nr kat. 95 B. Bellotto, Pa³ac B³êkitny 

 1182 nr kat. 97 B. Bellotto, Koœció³ Karmelitów

 1183 nr kat. 98 B. Bellotto, Koœció³ Wizytek

 1184 nr kat. 96 B. Bellotto, Plac ¯elaznej Bramy 

 1185 nr kat. 94 B. Bellotto, Pa³ac Mniszchów

 1541 nr kat. 276 A. Roslin, Portret Ludwika XVI

 1614 nr kat. 112 H. F. de Cort, Widok Lier

 1702 nr kat. 70 L. Backhuysen, Burza morska

 1795 nr kat. 111 Corneille de Lyon, Portret Antoniego de Bourbon 

 1815 nr kat. 332 P. Wouwerman, Siwy koñ i ¿o³nierz

 1896 nr kat. 245 J. Pillement, Krajobraz nadmorski z ruinami

 1897 nr kat. 244 J. Pillement, Scena pasterska nad strumieniem z ruinami wie¿y w tle

 1898 nr kat. 242 J. Pillement, Scena pasterska nad strumieniem

 1899 nr kat 243 J. Pillement, Scena pasterska z zatok¹ morsk¹ i ruinami w tle 

 1971 nr kat. 197 F. A. Lohrmann, Portret Fryderyka II





 1973 nr kat. 173 P. Krafft Starszy, Portret Gustawa III

 1974 nr kat. 71 P. Batoni, Portret papie¿a Piusa VI

 1975 nr kat. 130 T. Gainsborough, Portret Jerzego III

 2077 nr kat. 347 malarz flamandzki, ok. 1615, Krajobraz z mi³osiernym Samarytaninem 

 2130 nr kat. 481 malarz w³oski, 2. po³. XVII w., Œmieræ Wirginii (?)

 2173 nr kat. 114 pracownia J.-L. Davida wg J. M. Nattiera, Portret ksiê¿nej Orleañskiej 

 2253 nr kat. 277 P. A. Rotari, Portret Franciszka Rzewuskiego (w egzemplarzu katalogu w zbiorach Ossolineum)

Zestawienie obrazów z galerii Stanis³awa Augusta

Obrazy odnotowane w katalogu galerii Stanis³awa Augusta bez numeracji (po numerze 2249)

 nr kat. 42 M. Bacciarelli, Portret Jana Tarnowskiego

 nr kat. 43 M. Bacciarelli, Portret Romana Sanguszki

 nr kat. 44 M. Bacciarelli, Portret Jana Karola Chodkiewicza 

 nr kat. 45 M. Bacciarelli, Portret Miko³aja Kopernika 

 nr kat. 46 M. Bacciarelli, Portret Stanis³awa Hozjusza

 nr kat. 47 M. Bacciarelli, Portret Stanis³awa Potockiego zwanego Rewera 

 nr kat. 48 M. Bacciarelli, Portret Krzysztofa Radziwi³³a 

 nr kat. 49 M. Bacciarelli, Portret Andrzeja Olszowskiego 

 nr kat. 50 M. Bacciarelli, Portret Marcina Kromera 

 nr kat. 51 M. Bacciarelli, Portret Marcina K¹tskiego 

 nr kat. 52 M. Bacciarelli, Kazimierz Wielki s³uchaj¹cy próœb ch³opów

 nr kat. 53 M. Bacciarelli, Nadanie przywilejów Akademii Krakowskiej przez W³adys³awa Jagie³³ê

 nr kat. 54 M. Bacciarelli, Ho³d pruski 

 nr kat. 55 M. Bacciarelli, Unia lubelska 

 nr kat. 56 M. Bacciarelli, Pokój chocimski 

 nr kat. 57 M. Bacciarelli, Odsiecz Wiednia 1683

Obrazy odnotowane w katalogu galerii Stanis³awa Augusta z 1795, w czêœci zatytu³owanej „Catalogue des 
miniatures, peintures a l’huile en petit...” 

 124 nr kat. 356  malarz francuski, 2. dekada XVII w., gwasz, Portret Filipa Dobrego

 125 nr kat. 357 malarz francuski, 2. dekada XVII w., Portret Henryka II









Indeks darczyñców

Antoszewska Felicja 
nr kat. 256

Baglioni Bronis³awa 
nr kat. 483

Bartska-Perkins Zofia 
nr kat. 106

Be³z Bogus³aw
nr kat. 454

Bobrowska z Pe³czyñskich Maria 
nr kat. 183, 185

Chroœcicki Leon 
nr kat. 407

Ciechanowiecki Andrzej Stanis³aw 
nr kat. 121, 127, 171, 180, 198, 199, 313, 324, 355, 
377, 399, 405, 419, 436, 485

Dangel Maria i Józef 
nr kat. 62

Ga³êzowska Helena 
nr kat. 318

Gawecki Boles³aw Józef 
nr kat. 117, 118

Gêbarowicz Mieczys³aw 
nr kat. 445

Giergielewicz Lech 
nr kat. 334

Goldberg Chaskiel 
nr kat. 213

Gruszczyñski Krystian 
nr kat. 249

Higersberger z Kar³owskich Stefania  
nr kat. 184

Jan Pawe³ II
nr kat. 147, 460

Jarosz Jadwiga i Tadeusz 
nr kat. 2, 195, 393, 396

Kluz Tomasz 
nr kat. 104

K³odnicka-Batawia Weronika Zofia  
nr kat. 392

Korwin-Szymanowscy Bo¿ydara i Jan  
nr kat. 423

Kossoy Edward 
nr kat. 376

Koterba Edward 
nr kat. 389

Koterba Julianna 
nr kat. 159, 325

Koterba Julianna, Henryk i ich syn, Edward
nr kat. 296, 297

Krasicki Jan 
nr kat. 189

Kraszewski Piotr 
nr kat. 474

Kucharski Eugeniusz 
nr kat. 177, 178, 226, 158, 203 

Lanckoroñska Karolina 
nr kat. 9, 60, 111, 112, 115, 129, 141, 205, 231,234, 
250, 262, 263, 264, 277, 300, 306, 307, 312, 331, 356, 
357, 411, 422, 427, 457, 461, 463, 479, 246, 305, 371, 
455, 484

Legutko Barbara i Zbigniew Micha³ 
nr kat. 335

Lipiñski Edward 
nr kat. 192, 476, 478

Lipska Hanna 
nr kat. 291

Litwinowicz Anna 
nr kat. 191

Majewska Marta 
nr kat. 105, 131, 315

Majewska Wanda 
nr kat. 402

Ma³achowska-£empicka Ewelina  
nr kat. 415, 417

Marszewski Antoni 
nr kat. 161, 162

Miklas Irena i Konstanty 
nr kat. 447

Mitkus Natalia 
nr kat. 107, 482

Morstin Ludwik Hieronim 
nr kat. 269

Na³êcz-Woynowska z Krasiñskich Maria
nr kat. 448

Nawrocki Boles³aw 
nr kat. 154, 365

Palicki Louis F. 
nr kat. 196

Parys Janina i z Parysów Soko³owska Wanda 
nr kat. 241

Podlewski Adam 
nr kat. 174, 330

Pó³groszek Karolina 
nr kat. 238

Radziwi³³owa Maria 
nr kat. 64, 443

Rotter Florentyna i jej syn, Zbigniew
nr kat. 209

Rudzka Jadwiga 
nr kat. 11

Ryk Jerzy 
nr kat. 176, 221





Shelley-Sielu¿ycka Regina Teresa  
nr kat. 430, 431, 438, 444, 451

Smogorzewscy Janina i Kazimierz 
nr kat. 175

Soko³owski Lech 
nr kat. 442

Sopy³³o Wac³aw 
nr kat. 328

Stañczyk Stanis³aw 
nr kat. 190, 239, 240

Szczerbiñska de Moline Wanda 
nr kat. 237

Tarnowska z Zamoyskich Ró¿a 
nr kat. 408

Tettenborn-Beckmann Jutta 
nr kat. 437

Toczy³owska El¿bieta 
nr kat. 247

Trzeciak-Skrzyñska Zofia 
nr kat. 126

Tuszowski Józef 
nr kat. 453

Uniechowska Maria Ró¿a w imieniu narodu belgijskiego
nr kat. 63

Salgado Violante Jose 
nr kat. 72, 367

W¹sowiczowa Helena 
nr kat. 435

Wierzejski Tadeusz 
nr kat. 74, 148, 201, 204, 206, 236, 314, 346, 348, 
350, 366, 368, 372, 382, 412, 456, 471

Wilkoszewska Antonina 
nr kat. 440 

Witaczek Alicja 
nr kat. 281, 446

Wojciechowska-Grabska Zofia 
nr kat. 266

Wolska-Conus Wanda 
nr kat. 369, 398, 400, 404, 458, 462, 488

Wróblewska Aleksandra 
nr kat. 403

Zamoyski Jan
nr kat. 208

¯eligowska z Rzewuskich Wanda 
nr kat. 420, 433

¯eromska Felicja 
nr kat. 441

Indeks darczyñców

Firma Voest-Alpine z Austrii i Centrala Handlu 
Zagranicznego Polimex-Cekop

nr kat. 66, 108

Firma Voith z Austrii
nr kat. 468

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

nr kat. 101

Muzeum ¯ydowskiego Instytutu Historycznego, Warszawa
nr kat. 135

Northern Natural Gas Company of Omaha, USA, w imieniu 
pracowników Stoczni im. Komuny Paryskiej w Szczecinie

nr kat. 142

Polski Zwi¹zek Kawalerów Maltañskich 
nr kat. 413

Przedsiêbiorstwo Pañstwowe – Pracownie Konserwacji 
Zabytków, Kraków

nr kat. 134, 327

Rz¹d Badenii Wirtembergii
nr kat. 394

Rz¹d Niemieckiej Republiki Demokratycznej
nr kat. 220, 292, 294, 464-467

Rz¹d Republiki Federalnej Niemiec
nr kat. 59, 167, 219, 267, 321, 337, 339, 361, 362, 
378-381, 395, 459

Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej na UchodŸstwie
nr kat. 235, 311, 322, 329, 472

Rz¹d Wielkiej Brytanii
nr kat. 225

Urz¹d Wojewódzki w Bydgoszczy
nr kat. 251-255





ród³a

AAN Archiwum Akt Nowych, Warszawa

 MKiS BRiO Ministerstwo Kultury i Sztuki, Naczelna Dyrekcja Muzeów 

  i Ochrony Zabytków, Biuro Rewindykacji i Odszkodowañ

 MWRiOP Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego, 

  Wydzia³ Sztuki, Dyrekcja Pañstwowych Zbiorów Sztuki

ADT Archiwum Dzikowskie Tarnowskich

AGAD Archiwum G³ówne Akt Dawnych, Warszawa

 AJP Archiwum ksiêcia Józefa Poniatowskiego i Marii Teresy Tyszkiewiczowej

 AK Archiwum Kameralne

 AKP Archiwum Królestwa Polskiego

 ARP Archiwum Rodzinne Poniatowskich

 IADKiSP Izba Administracyjna Dóbr Koronie i Skarbowi Przywróconych

 I£K  Intendent £azienek Królewskich

 KNBK Komisja Nadzoru Budowli Korony

 KSA Korespondencja Stanis³awa Augusta

 PM Papiery M. Morelowskiego

 ZP Zbiór Popielów

 ZPC  Zarz¹d Pa³aców Cesarskich

APK Archiwum Pañstwowe, Kielce

APKr Archiwum Pañstwowe, Kraków

Arch. ZK Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie

 AL Archiwum Lanckoroñskich

 ASL Archiwum Stanis³awa Lorentza

 DLA Dokumenty, Listy, Akta LuŸne

 IR Inwentarze i Rachunki Zamku Królewskiego

Arch. PAN Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

BCz. Biblioteka Czartoryskich, Archiwum i Zbiór Rêkopisów, Kraków

Bibl. Ossol. Biblioteka Ossoliñskich, Dzia³ Rêkopisów, Wroc³aw

BN  Biblioteka Narodowa, Zak³ad Zbiorów Rêkopiœmiennych, Warszawa

MNW Arch. Muzeum Narodowe w Warszawie, Archiwum

MNW DI Muzeum Narodowe w Warszawie, Dzia³ Inwentarzy

MNW ZIiF Muzeum Narodowe w Warszawie, Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne

MNWr GD Muzeum Narodowe we Wroc³awiu, Gabinet Dokumentów



 

*Acta Camerae-Schloss 1809
Acta Camerae betreffend den Ankauf der zum Nachlass 
des vestorbenen Königs von Pohlen Stanislas Augustus 
Majestät im Schlösse befindenen Meubles angefangen 
im April 1809, 4 kwietnia 1809, AGAD, IADSiKP 56 
(m.in. odpis aktu sprzeda¿y wyposa¿enia ZK 
Fryderykowi Augustowi, folio 3, 15 [brak paginacji 
kart])

* Acta Commisionis-Schloss 1808
Acta Commisionis den Ankauf der Meubles und 
Verzierungen im Königl: Schlosse zu Warschau betrff: 
1808, AGAD, IADKiSP 55 (zob. zw³. folio 7, 20 [brak 
paginacji kart] – spisy obrazów) 

*Brulion kat. gal. S.A. przed 1795
Katalog galerii Stanis³awa Augusta, przed 1795, 
AGAD, KNBK 168 (zapewne brulion katalogu 
„generalnego” z 1795)

*CACP Monachium 1945
Property Card Art, 1945, Bundesarchiv Koblenz, 
B 323/718-719; za: J. Winiewicz-Wolska, Dzieje kolekcji 
Lanckoroñskich w latach 1939-1946, „Rocznik Historii 
Sztuki” XXVIII, 2003, s. 38

*CACP Polish Property 25 kwietnia 1946
List of Polish Property from Central Collecting Point, 
Munich, 25 kwietnia 1946, AAN, MKiS BRiO 387/58, 
k. 23-27

*Catalogue Comtesse Tyszkiewicz 1821
Catalogue des Effets en Tableaux, Marbres, Bronzes 
et autres appartenant autrefois au Roi de Pologne, 
Stanislas Poniatowski et maintenant a son Excellence 
Madame la Comtesse de Tyszkiewicz, 27 paŸdziernika 
1821, AGAD, AJP 1068

*Catalogue Tableaux £azienki 1817
Catalogue des Tableaux placés au palais de £azienki, 
[1817], AGAD, AJP 467, k. 154-162

*Dépenses 1780
Compte général des Dépenses de l’année 1780: 
Revenues entrés pour S.M. dans le courrant de 1780, 
k. 2-5v, AGAD, ZP 65, k. 4-5

*Dépenses 1781
Etat de l’emploi des Sommes reçues pour l’achat 
des Tableaux, Marbres, etc. et pour les dépenses 
extraordinaires des Atteliers en 1781, AGAD, 
ZP 231, k. 262 

*Description 1769
[Stanis³aw August], Description, [1769], Gab. Ryc. 
BUW, Zb. Król., T. 192; publ.: Z. Batowski, Jean 
Pillement na dworze Stanis³awa Augusta, Warszawa 
1936, s.18-19 (opis kompozycji obrazów do 
Przedpokoju Sali Wielkiej)

*Description Tyszkiewicz 1819
Description des Tableaux qui exsistent de ceux 
demandés par la Comtesse Tyszkiewicz par une 
Description Separée: Tableaux existans, Tableaux 
vendus ou perdus, [1819], AGAD, AJP 508, 
k. 76-77

*Ekspens-Marmurowy 1771
Ekspens: Na Restauracjê Pokoju Marmurowego 
w Zamku Warszawskim Nast¹piona 1771, AGAD, 
ZP 230, k. 186-197

*Ekspens ZK 1777
Ekspens Pieniê¿ny na Fabrykê Zamku Warszawskiego to 
jest Reperacjê Audiencjonalnej Sali, Pokoju Senatorskiego, 
Kaplicy, Apartamentów dla Xcia Stanis³awa (...) w roku 
1777 zakoñczony, BCz. 909, k. 1-21

*Explication en général-Succesion de Roi ok. 1810
Explication sur les Tableaux en genéral qui forment une 
collection composée de 2250 pièces appartenans à la 
Succesion de feu Roi Stanislas Auguste, [ok. 1810], 
AGAD, AJP 508, k. 2

*Hawemann 1782
Rachunek J. C. Hawemanna za wykonanie ram do 
portretu Katarzyny II i papie¿a Piusa VI, 29 marca 
1782, i pokwitowanie odbioru p³atnoœci 1 kwietnia, 
AGAD, AK III/413, k. 45; zob. tak¿e: Etat de la 
dépense des Battises et del’Extra des Atteliers pour 
le mois d’Avril 1782: Sculpteur Havemann pour les 
Bordures des Portraits de Catherine II et du Pape 
Régnant, AGAD, ZP 231, k. 304

*Hawemann 1783
Rachunek J. C. Hawemanna za wykonanie ram do 
portretów: Ludwika XVI, Jerzego III, Fryderyka II, 
3 maja 1783, AGAD, AK III/417, k. 166

*Instrukcja S.A. 18 grudnia 1795
[Stanis³aw August], Instruction pour Me Marcello 
Bacciarelli, Directeur du Batiments de Roi, 18 grudnia 
1795, AGAD, KSA 5a, k. 358-363, w czêœci dotycz¹cej 
£azienek; publ.: W. Tatarkiewicz, Piêæ studiów 
o £azienkach Stanis³awa Augusta, Warszawa-Lwów 
1925, s. 161-165 

*Instrukcja S.A.-Sypialnia ok. 1772-1775
[Stanis³aw August], Instrukcja dla Marcella 
Bacciarellego, opis projektowanej kompozycji 
supraporty Rebeka i Eleazar do Sypialni królewskiej, 
[ok. 1772-1775], BN III 3292, k. 218-219

*Inv. des 13 caisses 1796
[Marcello Bacciarelli], Inventaire des 13 Caisses ou on 
a emballer, Les Miniatures, Portraits en Pastel, Portraits 
a l‘huile, Tableaux et dessins (…) le 11 Mars 1796, 
AGAD, KSA 5b, k. 42-58v 

*Inv. generale-Guardaroba 1666-1682
Questo libro in carta pecora coreggie bianche 
intitolato Inventario Générale segnato A, e della 
Guardaroba Générale del Serenissimo Gran 
Duca Ferdinando II di Toscana 5o al tempo 
di administrazione di signore Nicolo Bernardi... 
cominciato questo di primo di 30 marzo 1666, 
1666-1682, Archivio di Stato, Firenze, Guardaroba 
Medicea 741, k. 560 i n.; za: L. Goldenberg 
Stoppato, Cosimo III come benefattore di Livorno 
in un inedito ritratto del Volterrano conservato 
a Varsavia, „Nuovi Studi Livornesi” XII, 2005, 
s. 153, 158

*Inv. Napoléon 1802-1815
Inventaire Napoléon. Ecole Italienne, [1802-1815], 
Pary¿, Archives des Musées Nationaux, *1DD16

*Inv. Poggio Imperiale-Appendice 1780
Inventario di tutta la mobiglia, effetti e robe che si 
trovano nella Villa Reale del Poggio Imperiale, sotto 
la custodia di Gaetano Puliti custode della medesima, 
comminciato il 19 maggio e terminato il di 
22 giugno 1768. Ia Appendice... 31 marca 1780, 
Archivio di Stato, Firenze, Imperiale e Reale Corte 
4855, k. 481; za: L. Goldenberg Stoppato, Cosimo III 
come benefattore di Livorno in un inedito ritratto del 
Volterrano conservato a Varsavia, „Nuovi Studi 
Livornesi” XII, 2005, s. 156, 159

*Inw. Belwederu 1788
Inwentarz Pa³acu Jo. K. MŒci Dziedzicznego Belweder 
zwanego przy £azienkach i Ujazdowie sytuowanego na 
Groncie 1788 Roku w Maju spisany, AGAD, AJP 160

ród³a



 

*Inw. Drezno przed 1741
SR. Königl. Majt. in Pohlen und Churfürstl. Durchl. 
zu Sachsen Schilderey Inventaria, Sub Lit. A. et B., 
[przed 1741]; publ.: H. Marx, Die Gemälde des Louis 
de Silvestre, Dresden 1975, s. 180-187

*Inw. Dzia³u Krosnowskich po 1922
Spis obrazów z kolekcji Krosnowskich [po 1922], 
AAN, MWRiOP 7091

*Inw. Dzia³u Krosnowskich 1937
Inwentarz Zbiorów Pañstwowych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Dzia³ im. Krosnowskich, MNW, DGI, 
bez sygn.

*Inw. Dzikowa 1844
Opisanie pokoi i szczegó³owo w nich zawartych 
rzeŸb, marmurów, mebli i innych sprzêtów 
domowych znajduj¹cych siê w zamku Dzikowskim, 
pod 1 grudnia 1844 u³o¿one, APKr, ADT 333; 
publ.: K. Grottowa, Zbiory sztuki Jana Feliksa 
i Walerii Tarnowskich w Dzikowie (1803-1849), 
Wroc³aw 1957, s. 11-132

*Inw. Ermita¿u 1859-1929
Opis’ kartinam i plafonom sostojaszczim w zawierieniu 
II otdielienija Impieratorskogo Ermita¿a (1859-1929), 
Sankt Petersburg, Gosudarstwiennyj Ermita¿, 
Archiwum (ujmuje tak¿e obrazy ze zbiorów 
cesarskich, przechowywanych poza Ermita¿em)

*Inw. Jana van Lennep 1711
Inwentarz ruchomoœci Jana van Lennep, 
1 paŸdziernika 1711, Gemeentearchief Amsterdam, 
Notarieel Archief [P. Schabaelje] 6062; za: S. A. C. 
Dudok van Heel, De kunstverzamelingen Van Lennep 
met de Arundeltekeningen, „Jaarboek Amstelodamum” 
LXVII, 1975, s. 137-148

*Inw. Krasiñskich-Opinogóra 1859
Inwentarz pozosta³oœci po Zygmuncie hrabim 
Krasiñskim. Inwentarz Ordynacji Opinogórskiej, 
7-9 maja 1859; publ.: Krasiñski. Listy do plenipotenta 
i oficjalistów, zebr. i oprac. Z. Sudolski, Warszawa 
1994, s. 415-454

*Inw. Krasiñskich-Pa³ac 1859
Inwentarz pozosta³oœci po Zygmuncie hrabim 
Krasiñskim. Inwentarz Pa³acu Krasiñskich w Warszawie, 
26 czerwca-8 lipca 1859; publ.: Krasiñski. Listy do 
plenipotenta i oficjalistów, zebr. i oprac. Z. Sudolski, 
Warszawa 1994, s. 454-472

*Inw. KuAK 1821
Johann Gustav Gottlieb Büsching, Verzeichnis der 
Gemälde-Sammlung im Universitäts-Bibliothek-Gebäude 
zu Breslau. Inventar des Kunst- und Antikenkabinett 
Universität Breslau, 22 März-19 October 1821; odpis 
w: MNWr, GD, bez sygn.

*Inw. £azienek 1788
Inwentarz Dóbr Jego Królewskiej Moœci Dziedzicznych 
£azienki zwanych z Attencjami przy Warszawie 
sytuowanych na Groncie. 1788 Roku w Maju spisany, 
AGAD, AJP 162

*Inw. £azienek 1923
Inwentarz £azienek (Zbiory Pañstwowe 
Rzeczypospolitej Polskiej, Gmachy Reprezentacyjne), 
AAN, MWRiOP 7092

*Inw. maj¹tku Zieliñskiego 1858
Inwentarz maj¹tku pozosta³ego po T. Zieliñskim, 
spisany 20 lipca-4 wrzeœnia 1858, APK, Akta 
notariusza Wojciecha Mieszkowskiego 198, sygn. 34, 
k. 408-485

*Inw. Muz. Krasiñskich 1925-1939
Inwentarz Muzeum Ordynacji Krasiñskich, 1925-1939, 
MNW, DI, bez sygn.

*Inw. Pa³acu B³êkitnego 1833
J. K³obukowski, [Inwentarz pa³acu B³êkitnego] 
Lustrowano w miesi¹cu maju 1833 roku, zbiory 
prywatne Andrzeja Rottermunda

*Inw. Pa³acu B³êkitnego 1939
Odpis inwentarza Pa³acu B³êkitnego, Senatorska 37, 
zrobionego 28 listopada 1939 po po¿arze, z dawnych 
notatek, zbiory prywatne Jana Zamoyskiego; 
za: K. Ajewski, Zbiory artystyczne i galeria muzealna 
Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, Koz³ówka 1997, 
s. 290

*Inw. Pokoi Podkomorskich 1924
[Mieczys³aw Treter], Inwentarz obrazów w Pokojach 
Podkomorskich w Zamku Kr. dn. 22 X 1924, AAN, 
MWRiOP 7171

*Inw. PZS 1919-1939
Ksi¹¿ka ogólna Inwentarza Zbiorów Pañstwowych, 
1919-1939, MNW, DI, bez sygn.

*Inw. rzeczy z Belwederu w £azienkach 1809
Inwentarz rzeczy wziêtych z Belwederu do £azienek 
spisany in Aprilis 1809, AGAD, AJP 198

*Inw. S.A. 1799
Inventarium des Nachlasses des, den 11 Februarii 1797 
in Petersbourg vestorben Königs von Pohlen Stanislaus 
Augustus, verfertiget den 18 November 1799 von dem 
Fürsten Joseph Poniatowski als Beneficial Erben, AGAD, 
AJP 118 (obrazy w poszczególnych rezydencjach  ujête 
w rozdziale XVIII, w jêz. francuskim)

*Inw. sukcesji po S.A. 1819
[Andrzej Hayde], Inwentarz Obrazów, miniatur, 
Marmurów, Bronzów (...) z ró¿nych inwentarzów 
po œp królu Stanis³awie Auguœcie pozosta³ych 
spisany w Warszawie 23 maja 1819, Bibl. Ossol. 
5712/III

*Inw. Ujazdowa 1772
Inwentarz Meblów nowoprzysposobionych do Tego¿ 
Pa³acu Jego Król. Mci P.N.M. w Ujazdowie spisany 
Ao 1772, AGAD, AJP 152, s. 42-45

*Inw. Ujazdowa 1775
Opisanie Ca³ego Zamku Ujazdowskiego JKM z Meblami, 
Obrazami &ce - Ao 1775 mense Martio, AGAD, AJP 152, 
s. 1-41

*Inw. ZK 1769
Inwentarz Zamku JKMci i Rzeczpospolitej 
Warszawskiego (...) Roku 1769-go spisany, AGAD, 
AJP 134; publ.: K. Marcinkowski, „Przegl¹d 
Historyczny” t. 5: 1907, s. 110-138, 259-273; t. 6: 
1908, s. 286-291; t. 7: 1908, s. 132-135, 259-264, 
380-383; t. 8: 1909, s. 115-122, 251-256, 383-386; 
t. 9: 1909, s. 114-120, 383-388; t. 10: 1910, s. 133-136, 
274-279, 407-411

*Inw. ZK 1793
Inwentarz Meblów i ró¿nych Rekwizytów w Zamku 
JKMCi i Rzeczypospolitej Warszawskim znajduj¹cych 
siê, spisany 1793 Roku, AGAD, AJP 184

*Inw. ZK 1797
Inventaire des Tableaux, Dessins, Marbres et Plâtres dans 
le Château Royal à Varsovie, [1797], AGAD, AJP 203

*Inw. ZK 1808
Stanis³aw Poray Strza³kowski, Inwentarz mebli 
i ró¿nych Effektów w Zamku Warszawskim Jego 
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Kr. X-cey Moœci znajduj¹cych siê (...) przez ni¿ej 
podpisanego Fiska³a Cz³onka Prefektury Departamentu 
Warszawskiego Spisany roku 1808, AGAD, IADSiKP 68

*Inw. ZK 1829
Inwentarz ruchomoœci Zamku Królewskiego do roku 
1829, AGAD, KNBK 171 (sporz¹dzony przez Juliana 
Jarmiñskiego, intendenta Zamku)

*Inw. ZK 1875
[Zamkowaja opis’]. Tom III. Bronza, zierka³a, kartiny 
i raznyja ukraszenija w komnatach b: Korolew: Zamka 
s 1875 goda, AGAD, ZPC 3179

*Kat. gal. S.A. 1783
[Catalogue des Tableaux du roi en Janvier 1783], 
AGAD, AJP 200 (strona tytu³owa niezachowana, tytu³ 
za: T. Mañkowski, Galeria Stanis³awa Augusta, Lwów 
1932, s. 73)

*Kat. gal. S.A. 1784
Classse des Sujets du Catalogue des Tableaux du Roi 
en 1784, AGAD, AJP 201

*Kat. gal. S.A. 1793
Catalogue des Tableaux appartenant a Sa Maj. le Roi 
de Pologne 1793, Pary¿, Bibliothèque d’Art et 
d’Archéologie Ms 12

*Kat. gal. S.A. 1795
Catalogue des Tableaux appartennant a Sa Mae: Le Roi 
de Pologne 1795, AGAD, AJP 202

*Kat. gal. S.A. 1795 Ossolineum
Catalogue des Tableaux appartenant a Sa Majeste 
Le Roi de Pologne 1795, Bibl. Ossol. 5583/III 

*Kat. £abieñskiego 1797-1850
Kata³og kartinam chraniliszczimsia w Impieratorskoi 
Galeriei Ermita¿a (...) w Tawriczeskom i Mramornom 
dworcam soczinionnyi pri uczasti F. I. £abienskogo, 
1797-1850, Sankt Petersburg, Gosudarstwiennyj 
Ermita¿, Archiwum (ujmuje tak¿e obrazy ze zbiorów 
cesarskich, przechowywane poza Ermita¿em)

*Kat. obrazów Zieliñskiego 1859
[J. Sachowicz], Katalog obrazów œ.p. Tomasza 
Zieliñskiego, 1859, MNW ZIiF, Gabinet Rêkopisów 1223; 
publ.: I. Jakimowicz, Tomasz Zieliñski. Kolekcjoner
i mecenas, Wroc³aw 1973, s. 155-214

*Lange 1767
Notte ouvrage de tailleur le 7 mars 1767, AGAD, 
AK 923, k. 7 (rachunek krawca Christiana Langego)

*List Anticiego do S.A. 1 kwietnia 1778
Tomaso Antici do Stanis³awa Augusta, Rzym, 
1 kwietnia 1778, BCz. 782, k. 687; publ.: 
T. Mañkowski, Galeria Stanis³awa Augusta, 
Lwów 1932, s. 178

*List Anticiego do S.A. 2 maja 1778
Tomaso Antici do Stanis³awa Augusta, Rzym, 2 maja 
1778, BCz. 782, k. 695; publ.: T. Mañkowski, Galeria 
Stanis³awa Augusta, Lwów 1932, s. 179

*List Bacc. do Graffa 5 stycznia 1782
Marcello Bacciarelli do Antona Graffa, Warszawa, 
5 stycznia 1782, BN III 3289, k. 232-233

*List Bacc. do Graffa 9 marca 1782
Marcello Bacciarelli do Antona Graffa, Warszawa, 
9 marca 1782, BN III 3289, k. 234

*List Bacc. do S.A. 6 wrzeœnia 1784
Marcello Bacciarelli do Stanis³awa Augusta, 
Warszawa, 6 wrzeœnia 1784, BN III 3291/1, 
k. 35v-36 

*List Bacc. do S.A. 18 wrzeœnia 1784
Marcello Bacciarelli do Stanis³awa Augusta, 
Warszawa, 18 wrzeœnia 1784, BN III 3291/1, k. 36v 

*List Bacc. do S.A. 28 wrzeœnia 1784
Marcello Bacciarelli do Stanis³awa Augusta, 
Warszawa, 28 wrzeœnia 1784, BN III 3291/1, k. 37-38 

*List Bacc. do S.A. 6 paŸdziernika 1784
Marcello Bacciarelli do Stanis³awa Augusta, 
Warszawa, 6 paŸdziernika 1784, BN III 3291/1, k. 38 

*List Bacc. do S.A. 16 paŸdziernika 1784
Marcello Bacciarelli do Stanis³awa Augusta, Warszawa, 
16 paŸdziernika 1784, BN III 3291/1, k. 38v-39 

*List Bacc. do S.A. 3 listopada 1784
Marcello Bacciarelli do Stanis³awa Augusta, 
Warszawa, 3 listopada 1784, BN III 3291/1, k. 39v 

*List Bacc. do S.A. 12 sierpnia 1793
Marcello Bacciarelli do Stanis³awa Augusta, 
Warszawa, 12 sierpnia 1793, AGAD, KSA 5a, k. 39-40 

*List Bacc. do S.A. 27 grudnia 1795
Marcello Bacciarelli do Stanis³awa Augusta, 
Warszawa, 27 grudnia 1795, AGAD, KSA 5b, k. 3-4v 

*List Bacc. do S.A. 30 grudnia 1795
Marcello Bacciarelli do Stanis³awa Augusta, 
Warszawa, 30 grudnia 1795, AGAD, KSA 5b, k. 7-10v 

*List Bacc. do S.A. 16 stycznia 1796
Marcello Bacciarelli do Stanis³awa Augusta, 
Warszawa, 16 stycznia 1796, AGAD, KSA 5b, 
k. 18-25v (list i za³¹cznik)

*List Bacc. do S.A. 5 paŸdziernika 1796
Marcello Bacciarelli do Stanis³awa Augusta, 
Warszawa, 5 paŸdziernika 1796, AGAD, KSA 5b, 
k. 282-283; zob. te¿: BN III 3291/2, k. 119 

*List Bacc. do S.A. 15 paŸdziernika 1796
Marcello Bacciarelli do Stanis³awa Augusta, 
Warszawa, 15 paŸdziernika 1796, AGAD, KSA 5b, 
k. 287-287v; zob. te¿: BN III 3291/2, k. 129-129v 

*List Bacc. do S.A. 16 paŸdziernika 1796
Marcello Bacciarelli do Stanis³awa Augusta, Warszawa, 
16 paŸdziernika 1796, AGAD, KSA 5b, k. 293-294 

*List Bacc. do S.A. 26 paŸdziernika 1796
Marcello Bacciarelli do Stanis³awa Augusta, Warszawa, 
26 paŸdziernika 1796, AGAD, KSA 5b, k. 297-298

*List Bacc. do S.A. 2 listopada 1796
Marcello Bacciarelli do Stanis³awa Augusta, Warszawa, 
2 listopada 1796, AGAD, KSA 5b, k. 303-303v; zob. 
te¿: BN III 3291/2, k. 145-145v

*List Bacc. do S.A. 7 stycznia 1797
Marcello Bacciarelli do Stanis³awa Augusta, 
Warszawa, 7 stycznia 1797, BN III 3291/2, k. 181-182 

*List Bukatego do Dep. Spraw Cudz. 22 lipca 1785
Franciszek Bukaty do Departamentu Spraw 
Cudzoziemskich, Londyn, 22 lipca 1785, AGAD, 
AKP 81, k. 183-184 

*List Bukatego do Gab. Król. 1 lutego 1782
Franciszek Bukaty do Gabinetu Królewskiego, 
Londyn, 1 lutego 1782, BCz. 3998, k. 47

*List Bukatego do Gab. Król. 7 czerwca 1782
Franciszek Bukaty do Gabinetu Królewskiego, 
Londyn, 7 czerwca 1782, BCz. 3998, k. 60 

*List Bukatego do Gab. Król. 25 lipca 1783
Franciszek Bukaty do Gabinetu Królewskiego, 
Londyn, 25 lipca 1783, BCz. 3998, k. 96

ród³a



 

*List Gainsborough do S.A. 16 grudnia 1788
Margaret Gainsborough do Stanis³awa Augusta, 
Londyn, 16 grudnia 1788, AGAD, ZP 185, 
k. 24-24v

*List Graffa do Bacc. 28 stycznia 1782
Anton Graff do Marcella Bacciarellego, Drezno, 
28 stycznia 1782, BN III 3289, k. 71-71v 

*List Koenigsfelsa do Bacc. 4 grudnia 1777
A. de Koenigsfels [radca ambasady rosyjskiej 
w Warszawie] do Marcella Bacciarellego, b.m., 
4 grudnia 1777, BN III 3289, k. 110 

*List Lauzana do Busne’a 11 listopada 1818
Lauzan [z Wersalu] do Busne’a [szefa Bureaux du 
Musée Royal], Pary¿, 11 listopada 1818, Pary¿, 
Archives des Musées Nationaux P 15

*List Mengsa do Anticiego 2 maja 1778
Anton Rafael Mengs do Tomasa Anticiego, Rzym, 
2 maja 1778, BCz. 782, k. 699; publ.: 
Mañkowski 1932, s. 180

*List Piranesiego do Bacc. 14 kwietnia 1781
Francesco Piranesi do Marcella Bacciarellego, Rzym, 
14 kwietnia 1781, BN III 3289, k. 133-133v 

*List Ribbentropa do Vivanta Denona 9 kwietnia 1815
Ribbentrop do Dominique’a Vivanta Denona, Pary¿, 
9 kwietnia 1815, Pary¿, Archives des Musées 
Nationaux P 15 

*List S.A. do Anticiego 15 czerwca 1777
Stanis³aw August do Tomasa Anticiego, Warszawa, 
15 czerwca 1777, BCz. 782, k. 679; publ.: 
T. Mañkowski, Galeria Stanis³awa Augusta, 
Lwów 1932, s. 177

 *List S.A. do Bacc. 4 wrzeœnia 1784
Stanis³aw August do Marcella Bacciarellego, Kobryñ, 
4 wrzeœnia 1784, BN III 3291/1, k. 11-12v

 *List S.A. do Bacc. 14 wrzeœnia 1784
Stanis³aw August do Marcella Bacciarellego, miejsce 
nadania nieczytelne, 14 wrzeœnia 1784, BN III 3291/1, 
k. 15-15v 

*List S.A. do Bacc. 24 wrzeœnia 1784
Stanis³aw August do Marcella Bacciarellego, 
Nowogródek, 24 wrzeœnia 1784, BN III 3291/1, k. 17-18v 

 *List S.A. do Bacc. 2 paŸdziernika 1784
Stanis³aw August do Marcella Bacciarellego, Grodno, 
2 paŸdziernika 1784, BN III 3291/1, k. 19-19v 

*List S.A. do Bacc. 31 stycznia 1796
Stanis³aw August do Marcella Bacciarellego, Grodno, 
31 stycznia 1796, AGAD, KSA 5b, k. 27-27v 

*List S.A. do Bacc. 26 wrzeœnia 1796
Stanis³aw August do Marcella Bacciarellego, Grodno, 
26 wrzeœnia 1796, BN III 3291, k. 117-118 

*List S.A. do Bacc. 11 paŸdziernika 1796
Stanis³aw August do Marcella Bacciarellego, Grodno, 
11 paŸdziernika 1796, AGAD, KSA 5b, k. 280-281 

*List S.A. do Bacc. 28 paŸdziernika 1796
Stanis³aw August do Marcella Bacciarellego, Grodno, 
28 paŸdziernika 1796, AGAD, KSA 5b, k. 292-292v 

*List S.A. do Bacc. 30 paŸdziernika 1796
Stanis³aw August do Marcella Bacciarellego, Grodno, 
30 paŸdziernika 1796, AGAD, KSA 5b, k. 295-296 

*List S.A. do Bacc. 7 listopada 1796
Stanis³aw August do Marcella Bacciarellego, Grodno, 
7 listopada 1796, AGAD, KSA 5b, k. 302-302v 

*List S.A. do Bacc. 9 grudnia 1796
Stanis³aw August do Marcella Bacciarellego, Grodno, 
9 grudnia 1796, BN III 3291/2, k. 171

*List S.A. do Bacc. 30 grudnia 1796
Stanis³aw August do Marcella Bacciarellego, Grodno, 
30 grudnia 1796, AGAD, KSA 5b, k. 341 

*List S.A. do Bukatego 12 paŸdziernika 1785
Stanis³aw August do Franciszka Bukatego, Warszawa, 
12 paŸdziernika 1785, BCz. 849, k. 38

*List S.A. do Moszyñskiego ok. 1770
Stanis³aw August do Augusta Fryderyka 
Moszyñskiego, Warszawa, [ok. 1770], BCz. 676, s. 157

 *Lista AL 1939
Lista 1696 obiektów sztuki z wiedeñskiej kolekcji 
Antoniego Lanckoroñskiego, sporz¹dzona przez 
Zentralstelle für Denkmalschutz [austriacki urz¹d 
ochrony zabytków] wiosn¹ lub wczesnym latem 1939, 
Wiedeñ, Bundesdenkmalamt, Archiwum, 
Restitutionsmaterialien 26/1, teka 26, s. 1-108; 
za: J. Winiewicz-Wolska, Dzieje kolekcji Lanckoroñskich 
w latach 1939-1946, „Rocznik Historii Sztuki” XXVIII, 
2003, s. 22 i przyp. 32 na s. 25

*Lista HTO 1942
Gesamtinventar nach Räumen gegliedert. Liste A erstellt 
von Bruno Ritter, Wiedeñ, 1942, Bundesdenkmalamt, 
Archiwum, Restitutionsmaterialien 26, teka 6, s. 1-13; 
za: J. Winiewicz-Wolska, Dzieje kolekcji Lanckoroñskich 
w latach 1939-1946, „Rocznik Historii Sztuki” XXVIII, 
2003, s. 25, 33 (lista dzie³ sztuki sporz¹dzona 
w pa³acu Lanckoroñskich na polecenie 
Haupttreukandstelle Ost w Berlinie w listopadzie 1942)

*Lista Immendorf 21 paŸdziernika 1939
Inhalt der im Schloss Immendorf befindlichen Kisten 
mit Kunstwerken aus der Sammlung Lanckoronski, 
21 paŸdziernika 1939, Wiedeñ, Bundesdenkmalamt, 
Archiwum, Restitutionsmaterialien 26, teka 1, s. 20; 
za: J. Winiewicz-Wolska, Dzieje kolekcji Lanckoroñskich 
w latach 1939-1946, „Rocznik Historii Sztuki” XXVIII, 
2003, s. 27 i aneks 2 na s. 40-41 

*Lista K³ossowskiego 1815
[Stanis³aw K³ossowski], Lista obrazów kupionych 
przez Kazimierza Rzewuskiego od Marii Teresy 
Tyszkiewiczowej z £azienek 10 paŸdziernika 1815, 
AGAD, AJP 508, k. 130 

*Materia³y Batowskiego
Materia³y Zygmunta Batowskiego, Arch. PAN, Zespó³ 
Z. Batowskiego III-2

*Materia³y-Dereczyn 1923
Objaœnienie Mariana Morelowskiego w sprawie 
odzyskania skonfiskowanych przez Rosjê zbiorów 
E. Sapiehy z Dereczyna, 1923, AGAD, PM 26

*Neue Bergungsliste Altaussee 1944/1945
Neue Bergungsliste Altaussee / Angelegt durch Alice 
Gräffin Hoyos im Winter 1944-45, abgekürtz NBL. 
Umfasst Gemälde, gerahmte Graphik u.ä. soweit es sich 
im Salzbergwerk (Springwerk) in Altaussee befand, 
Wiedeñ, Bundesdenkmalamt, Archiwum, 
Restitutionsmaterialen 26, teka 7, s. 1-56; za: 
J. Winiewicz-Wolska, Dzieje kolekcji Lanckoroñskich 
w latach 1939-1946, „Rocznik Historii Sztuki” XXVIII, 
2003, s. 37, 38 

*Notatka z 11 lipca 1807
Notatka o poœwiadczeniu przez ksiêcia Józefa 
Poniatowskiego przynale¿noœci do masy spadkowej 
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po królu obrazów B. Bellotta i Ho³du pruskiego 
M. Bacciarellego, wywiezionych przez Francuzów, 
Warszawa, 11 lipca 1807, AGAD, AJP 207, k. 4

*Notice 1807
Notice sur les objets pris par les autorités françaises 
de la masse du feu Roi de Pologne 1807, przed 1939 
w Bibliotece Ordynacji Krasiñskich, nr OK 5108; 
za: T. Mañkowski, Galeria Stanis³awa Augusta, Lwów 
1932, s. 150, 445

*Notta di Lavori 1779-1780
[Bernardo Bellotto], Notta di Lavori fornitti alla Corte, 
AGAD, AJP 363, k. 12; publ.: A. Rizzi, Bernardo 
Bellotto Warschauer Veduten, München 1991, s. 151 

*Notte-Collection de Roi 1820
Notte des Tableaux restant de Collection de feu Roi 
Stanislas Auguste d’après la révision faite [en 1820], 
AGAD, AJP 212, s. 1-24

*Notte £azienki-Blacha maj 1806
Notte des Tableaux qui doivent ˜tre transportés 
de £azienki à la Blacha, 11 maja 1806, AGAD, 
AJP 508, k. 107 

*Notte Norblin 1782
Notte des Tableaux que le Roi a achettés chez 
Me Norbelin, Warszawa, 11 czerwca 1782, AGAD, 
AJP 369, k. 30 

*Notte Nowosilcow 1818
Notte des tableaux et autres Effets choisis pour S.E. 
Me Le Senateur Novosilcow, [marzec 1818] AGAD, 
AJP 508, k. 58-65, zob. te¿: k. 134

*Notte Rzewuski 2 paŸdziernika 1815
Notte des Tableaux et autres Effets choisis par S.E. 
le Comte Rzewuski, Warszawa, 2 paŸdziernika 1815, 
Arch. ZK, AL RXIX/1

*Notte Triebel 1775
Notte des tableaux de Monsieur le Conseiller Triebel 
avec leurs plus justes prix auxquels il ne reste qu’a 
ajouter les Fraix de transport, Warszawa, 28 listopada 
1775, BCz. 782, k. 353

*Notte Triebel 1779
Notte des Tableaux livrés au Roi le 4-me May 1779, 
BCz. 782, k. 719 

*Obrazy 1795
Spis 324 obrazów z galerii Stanis³awa Augusta, 
[koniec 1795], AGAD, KSA 5a, k. 347-354v (zapewne 
pierwszy, wstêpny wybór tzw. obrazów 
„rezerwowych”, przeznaczonych do wywiezienia 
do Grodna)

*Obrazy pozosta³e w ZK 1810
Specyfikacja obrazów pozosta³ych w Zamku 
Królewskim przy sprzeda¿y Meblów Zamkowych pod 
numerami (...), [1810], AGAD, AJP 212, k. 38

*Obrazy z masy królewskiej 1810
Obrazy z massy królewskiej których nie ma, 
z oznaczeniem ich ceny i gdzie w roku 1809 wisia³y, 
[1810], AGAD, AJP 212, k. 36-37

*Oczyszczenie obrazów z Sali Rycerskiej 1814
Dokument dotycz¹cy „oczyszczenia obrazów z historii 
Polski” z Sali Rycerskiej w 1814; zob. Skorowidz 
archiwaliów. Pokoje Królewskie Zamku Warszawskiego, 
1795-1875, [ok. 1919], Arch. ZK, IR Inw. 35, k. 11 

*Pismo z 10 lipca 1807
Dyrektor Interesów Wewnêtrznych Stanis³aw Breza, 
w imieniu Komisji Rz¹dz¹cej, do Gubernatora 

Senatora Laurenta Gouviona-Saint-Cyr, Warszawa, 
10 lipca 1807, AGAD, AJP 207, k. 1

*Pismo z 16 lipca 1807
Gubernator Laurent Gouvion-Saint-Cyr do Dyrektora 
Interesów Wewnêtrznych, Stanis³awa Brezy, 
Warszawa, 16 lipca 1807; AGAD, AJP 207, k. 2

*Pismo z 5 listopada 1817
Komisja Rz¹dowa Spraw Wewnêtrznych i Policji do 
administratora pozosta³oœci po Stanis³awie Auguœcie 
[Stanis³awa K³ossowskiego], Warszawa, 5 listopada 
1817, AGAD, AJP 207, k. 5

*Pismo z 12 listopada 1817
Administrator pozosta³oœci po Stanis³awie Auguœcie 
[Stanis³aw K³ossowski] do Komisji Rz¹dowej Spraw 
Wewnêtrznych i Policji, [Warszawa], 12 listopada 
1817, AGAD, AJP 207, k. 7 (odpowiedŸ na pismo 
z 5 listopada 1817)

*Pismo z 8 lipca 1819
Komisja Nadzoru Budowli Korony do Intendenta 
£azienek Królewskich [Ignacego Benczakiewicza], 
Warszawa, 8 lipca 1819, AGAD, I£K 20, k. 7-7v

*Pismo z 17 maja 1820
Komisja Rz¹dowa Spraw Wewnêtrznych i Policji do 
Aleksandra Linowskiego, Warszawa, 17 maja 1820, 
AGAD, AJP 207, k. 8 

*Pismo z 26 maja 1820
[Aleksander Linowski] do Komisji Rz¹dowej Spraw 
Wewnêtrznych i Policji, Warszawa, 26 maja 1820, 
AGAD, AJP 207, k. 10 (odpowiedŸ na pismo 
z 17 maja 1820)

*Pismo z 2 czerwca 1820
wzmiankowane w: Komisja Rz¹dowa Przychodów 
i Skarbu do Komisji Rz¹dowej Spraw Wewnêtrznych 
i Policji – odpowiedŸ na odezwê Komisji Rz¹dowej 
Przychodów i Skarbu z 2 czerwca 1820, [Warszawa, 
czerwiec 1820], AGAD, AJP 1086, k. 67

*Pismo z 28 czerwca 1820
Komisja Rz¹dowa Spraw Wewnêtrznych i Policji do  
Aleksandra Linowskiego, Warszawa, 28 czerwca 1820, 
AGAD, AJP 1086, k. 65

*Pismo z 4 stycznia 1832
Budowniczy Konduktor Boretti do Komisji Nadzoru 
Budowli Korony, Warszawa, 4 stycznia 1832; 
zob. Dziennik Komisji Nadzoru Budowli Korony 
od 4 Grudnia 1830 do 9 Marca 1832, AGAD, 
KNBK 177, poz. 946

*Pismo z 20 stycznia 1832
Wydzia³ I administracji warszawskiego wojennego 
gubernatora [Jana Witta] do Komisji Nadzoru 
Budowli Korony, Warszawa, 20 stycznia 1832; 
zob. Dziennik Komisji Nadzoru Budowli Korony 
od 4 Grudnia 1830 do 9 Marca 1832, AGAD, KNBK 
177, poz. 1051, por. te¿ poz. 1213; zob. te¿: 
T. Mañkowski, Galeria Stanis³awa Augusta, Lwów 
1932, s. 170-171

*Pismo z 27 marca 1832
Warszawski wojenny gubernator Jan Witt do Komisji 
Nadzoru Budowli Korony, Warszawa, 27 marca 1832; 
zob. Dziennik [Komisji Nadzoru Budowli Korony] 
1832 [10 marca 1832-26 stycznia 1833], AGAD, KNBK 
178, poz. 1213

*Pismo z 17 czerwca 1832
Warszawski wojenny gubernator [Jan Witt] do 
Komisji Nadzoru Budowli Korony, Warszawa, 
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17 czerwca 1832; zob. Dziennik [Komisji Nadzoru 
Budowli Korony] 1832 [10 marca 1832-
-26 stycznia 1833], AGAD, KNBK 178, poz. 1662 

*Pismo z 19 czerwca 1832
Warszawski wojenny gubernator [Jan Witt] do 
Komisji Nadzoru Budowli Korony, Warszawa, 
19 czerwca 1832; zob. Dziennik [Komisji Nadzoru 
Budowli Korony] 1832 [10 marca 1832-26 stycznia 
1833], AGAD, KNBK 178, poz. 1663; zob. te¿: 
T. Mañkowski, Galeria Stanis³awa Augusta, 
Lwów 1932, s. 171

*Pismo z 12 lipca 1832
Profesor Uniwersytetu Petersburskiego Aleksander 
Warnek do Komisji Nadzoru Budowli Korony, 
Warszawa, 12 lipca 1832; zob. Dziennik [Komisji 
Nadzoru Budowli Korony] 1832 [10 marca 1832-
-26 stycznia 1833], AGAD, KNBK 178, poz. 1697, 
zob. te¿ poz. 1696

*Pismo z 2 sierpnia 1832
Komisja Rz¹dowa Przychodów i Skarbu do Komisji 
Nadzoru Budowli Korony, Warszawa, 2 sierpnia 1832; 
zob. Dziennik [Komisji Nadzoru Budowli Korony] 
1832 [10 marca 1832-26 stycznia 1833], AGAD, 
KNBK 178, poz. 1721

*Pokwitowanie Mañkowskiego 5 maja 1946
Tadeusz Mañkowski, Dyrektor Pañstwowych 
Zbiorów Sztuki na Wawelu, kwituje odbiór dzie³ 
sztuki z CACP w Monachium, AAN, MKiS BRiO 
387/58, k. 48-52

*Pokwitowanie Schobera 17 kwietnia 1815
Schober, pruski komisarz wojenny, kwituje odbiór 
od Direction du Musées 4 obrazów B. Bellotta i Ho³du 
pruskiego Bacciarellego, Pary¿, 17 kwietnia 1815, 
Pary¿, Archives des Musées Nationaux, registre des 
restitution *1DD53, s. 168 (na polecenie Ribbentropa 
z 9 kwietnia 1815)

*Portraits 22 lipca 1781
[Stanis³aw August], Portraits, 22 lipca 1781, BN III 
3292, k. 83-84; publ.: Portrety osobistoœci polskich 
znajduj¹ce siê w pokojach i w galerii Pa³acu 
w Wilanowie. Katalog, Warszawa 1967, s. 289 
(notatka dla Marcella Bacciarellego, dotycz¹ca 
rozmieszczenia portretów w Sali Rycerskiej; 
16 obrazów)

*Portrety ok. 1780
[Stanis³aw August], Spis 22 wizerunków 
(malarskich i rzeŸbiarskich) proponowanych 
do wystroju Sali Rycerskiej, [ok. 1780], 
BN III 3292, k. 80

*Portrety 1781
[Stanis³aw August], Spis 16 portretów 
proponowanych do wystroju Sali Rycerskiej, [1781], 
BN III 3292, k. 81-82 

*Portrety kupione od Potockiego 1793
Portrety, które Najias: Pan otrzyma³ z Galerii JW. 
Sta: Potockiego, 23 grudnia 1793, AGAD, AK III/1231, 
k. 480

*Projekty dekoracji Sali Rycerskiej 1781
[Stanis³aw August], Rysunki, projekty napisów i spis 
10 portretów proponowanych do Sali Rycerskiej, 
22 lipca 1781, BN III 3292, k. 85-89, 111-116

*Prot. Krosnowscy 1923
Protoko³y otwarcia skrzyñ kolekcji Krosnowskich 
w ZK, marzec 1923, AAN, MWRiOP 7179

*Protoko³y Dyrekcji PZS 1935
Protokó³ przekazania obrazów ze zbiorów 
magazynowych PZS do pokoi ekspozycyjnych ZK, 
faktura nr 34/II, 1935, AAN, MWRiOP 7173

*Prot. rewindykacji 1921-1924
Rewindykacja mienia pañstwowego. Zamek Królewski. 
Protoko³y otwarcia skrzyñ rewindykacyjnych. 
28 XII 1921-3 VIII 1924, Arch. ZK, IR Inw. 32; 
zob. te¿: Wyci¹g z protoko³ów sporz¹dzonych przy 
otwieraniu skrzyñ zwróconych przez Rosjan 
i zawieraj¹cych mienie z Zamku Królewskiego, 
nadto rzeczy przys³ane z Oru¿ejnoj Pa³aty, AAN, 
MWRiOP 7085

*Prot. rewindykacji 1945-1951
Protoko³y transportów rewindykowanych dzie³ sztuki, 
wywiezionych w czasie II wojny przez Niemców, 
1945-1951, MNW DI, maszyn., 8 tomów 

*Raport Grundmanna 1945
Odpis raportu niemieckiego konserwatora Dolnego 
Œl¹ska, Günthera Grundmanna, z 1945, do³¹czony do 
Declaration of Property removed from an area occupied 
by German forces, 27 maja 1946, AAN, MKiS BRiO 
387/58, k. 7

*Registre-Garderobe 1769
Registre de la Garderobe fait en janvier 1769, AGAD, 
AJP 234, k. 75 i nn. (spis garderoby Stanis³awa 
Augusta)

*Remarque-Tableaux données 1809
Remarque sur les Tableaux [données], [1809?], AGAD, 
AJP 211, k.1-5 (spis obrazów podarowanych przez 
Stanis³awa Augusta)

*Restauracja obrazów 1858
Dokument dotycz¹cy „restauracji” czterech 
obrazów ze scenami z historii staro¿ytnej 
[N. Hallégo, L. Lagrenée i dwóch J.-M. Viena] 
w 1858, zob. Skorowidz archiwaliów. Pokoje 
Królewskie Zamku Warszawskiego, 1795-1875, 
[ok. 1919], Arch. ZK, IR 35, k. 15

*Rewind. z Ermita¿u 1956
Spis obrazów rewindykowanych ze Zwi¹zku 
Radzieckiego, oddanych z petersburskiego Ermita¿u 
w 1956, MNW, DI bez sygn. (w jêz. ros.)

*Ritter Pohlnischen po 1763
Ritter der Pohlnischen Weisen Adler Ordens, 
welchen Ir Maith: der König Augustus II. in Pohlen 
Ao 1705. den 1sten Novbr: zu Tykocin gestifftet, 
oder restaurirt, und welche solchen von Jahren 
zu Jahren bis jezo... erhalten haben, [po 1763], 
Staatliche Archiv Dresden, Loc. 9953, 
Str. II/1-64, k. 1-33

*Spécification Belvedere-Blacha 1808
Spécification des Tableaux de Belvedere transportés 
à la Bibliothèque. Spécification des Tableaux de 
Belvedere par M. Bachmayer à la Blacha, [1808], 
AGAD, AJP 208, k. 1-16

*Spécification Blacha 1809
Spécification des Tableaux de £azienki et Belvedere 
placés dans Appartements du Palais dit à la Blacha,  
Bibl. Ossol. 5714/III (podpisany 12 sierpnia 1809 przez 
Wac³awa Glasera)

*Spécification Château-Bibliothèque 6 Avril 1810
Spécification des Tableaux trasportés du Château 
à la Bibliothèque le 6. Avril 1810, AGAD, AJP 508, 
k. 24-31
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*Spécification chevaliers ok. 1726
Spécification de Chevaliers de l’Ordre de l’aigle blanche 
Polonois, [ok. 1726], Staatliche Archiv Dresden, 
Loc. 3665, Str. VII/18-19

*Spécification £azienki 1808-1815
Spécification des tableaux qui sont à £azienki, 
[1808-1815], AGAD, AJP 209

*Spécification £azienki-Blacha 1808/1810
Spécification des Tableaux de £azienki transportés 
à la Bibliothèque. Spécification des Tableaux livrés 
de £azienki à la Blacha par Tokarski, 28 lutego 1810, 
AGAD, AJP 508, k. 116-126 (Stanis³aw K³ossowski 
poœwiadcza, ¿e wymienione wy¿ej obrazy zosta³y 
w 1808 przewiezione do Biblioteki Królewskiej)

*Spécification Rzewuski 7 paŸdziernika 1815
Spécification des Tableaux et autres Effets choisis par 
S.E. le Comte Rzewuski, Warszawa, 7 paŸdziernika 
1815, Arch. ZK, AL RXIX/2

*Spécification-tableaux Stanislas Auguste 1799-1806
Spécification de Tableaux appartenants au feu Sa 
Majesté le Roi Stanislas Auguste et qui se trouvent 
effectivement placés dans les différents endroits tant au 
château de Varsovie, qu’à £azienki et Belvedere d’après 
l’Inventaire de 1795 remis par Mr. Bacciarelli, 
[1799-1806], Bibl. Ossol. 5713/III

*Specyfikacja malowañ 1818
Specyfikacja malowañ. Annex do g³ównego inwentarza, 
1818, Zbiory prywatne rodziny Bacciarellich 
w Warszawie; publ.: Z. Bacciarelli-Dereszowa, 
w: M. Suchodolska, M. Kaczanowska, Rysunki 
Marcelego Bacciarellego w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie. Katalog, Warszawa 1971, 
s. 67-76; zob. te¿: A. Bacciarelli, Zbiór obrazów i dzie³ 
sztuki pozostawiony rodzinie przez Marcella 
Bacciarellego, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 
II, 1996, nr 1, s. 176-195

*Specyfikacja obrazów rozdanych 1809
Specyfikacja Obrazów rozdanych pod³ug nastêpuj¹cych 
Numerów pod³ug podania Wgo Bacciarellego, [1809?], 
AGAD, AJP 508, k. 48

*Specyfikacja obrazów w Teatrze ok. 1810
Specyfikacja Obrazów czyli ich Numerów z³o¿onych 
w Teatrze, [ok. 1810], AGAD, AJP 508, k. 47

*Specyfikacja Plerscha 1795
Jan Bogumi³ Plersch, Specyfikacja Malowania 
Zas³uguj¹cego siê na Naj³askawsze wzglêdy 
Najjaœniejszego Króla Mci Pana Mi³oœciwego, 1795, 
AGAD, AK III/150, k. 76-77; publ.: B. Król-Kaczorowska, 
„Specyfikacja malowania” Jana Bogumi³a Plerscha dla 
Stanis³awa Augusta, „Biuletyn Historii Sztuki” XXIX, 
1967, nr 4, s. 556-559 (sporz¹dzona w koñcu 1795)

*Specyfikacja Ujazdów styczeñ-marzec 1771
Specyfikacja Robót zaczêtych i Czêœci¹ zakoñczonych 
przy Fabryce JKMci P.N.M, w Ujazdowie w Miesi¹cach 
Styczniu i Lutym i Marcu Roku 1771, AGAD, ZP 230, k. 34

*Specyfikacja Ujazdów paŸdziernik-grudzieñ 1771
Specyfikacja Robót ró¿nych przy Fabryce JKMci P.N.M 
Ujazdowskiej przez Ludzi przy Fabryce bêd¹cych, 
czêœci¹ zaczêtych czêœci¹ pokoñczonych od Dnia 
1 PaŸdziernika do Dnia 31 Grudnia 1771 Roku, 
AGAD, ZP 230, k. 35

*Spis Batowskiego 1939/1940
[Zygmunt Batowski], Spis obrazów przewiezionych po 
17 wrzeœnia 1939 z ZK do MNW, maszyn., Arch. ZK, 
ASL ADIV/98 (brak s. 1-4 maszynopisu, który liczy³ 

pierwotnie ss. 34); zob. te¿: S. Lorentz, Udzia³ MNW 
w dziele ratowania Zamku Królewskiego w Warszawie, 
„Ochrona Zabytków” 26, 1973, nr 1/100, s. 10)

*Spis Batowskiego 1940
[Zygmunt Batowski], Spis obrazów z Zamku 
Królewskiego, a g³ównie z Pa³acu £azienkowskiego 
w Warszawie, znajduj¹cych siê w dn. 13 III 1940 
w bocznej lewej sali tzw. Podziemi Egiptu. Spis 
obejmuje wszystkie obrazy zamkowe i ³azienkowskie 
z tej sali za wyj¹tkiem obrazów [historycznych], 
g³ównie portretów królewskich z Zamku, oznaczonych 
na odwrocie numerami (...) odnosz¹cymi siê do spisu 
obrazów zamkowych, maszyn., Arch. ZK, ASL 
AD IV/85 (obejmuje 86 pozycji)

*Spis Blanka 1832
[Antoni Blank], Spis dzie³ sztuki z Warszawskiego 
Towarzystwa Przyjació³ Nauk, Komisji Rz¹dowej 
Oœwiaty i z Warszawskiej Biblioteki Publicznej, 
przygotowanych do wywiezienia do Petersburga, 
1832; publ.: Z. Strzy¿ewska, Konfiskaty warszawskich 
zbiorów publicznych po powstaniu listopadowym. 
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskie 
Towarzystwo Przyjació³ Nauk. Materia³y i dokumenty 
z archiwów rosyjskich, Warszawa 2000, s. 90-92

*Spis Brokla 1922
[Kazimierz Brokl], Spis obrazów znajduj¹cych siê 
w Zamku Kr., [1922], Arch. ZK, IR Inw. 29

*Spis Kamecke przed 1777
Des tableaux appartenents à la maison Kamcke [!] 
– Le Roi compte prendre les numéros, [przed 1777], 
BN III 3292, k. 207-208 

*Spis MNW 1940
Rzeczy w³asne i depozyty zebrane wed³ug miejsc 
przeznaczenia, 1940, MNW Arch., teczka 679/II

*Spis obrazów Pa³ac B³êkitny 1939
[Maria z Sapiehów Zamoyska], Spis obrazów 
i sztychów znajduj¹cych siê w Pa³acu B³êkitnym 
przed wojn¹ w 1939 roku, zbiory prywatne Jana 
Zamoyskiego; za: K. Ajewski, Zbiory artystyczne 
i galeria muzealna Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, 
Koz³ówka 1997, s. 290

*Spis Ordynacji Roskiej 1915
Spis wykazu przedmiotów i zabytków staro¿ytnoœci 
i pami¹tek przy³¹czonych do Ordynacji Roskiej Adama 
Hrabiego Branickiego, a w 1915 roku wywiezionych 
w 68 skrzyniach do Homla... AGAD, PM 17, k. 31-52 
(odpis, zgodnoœæ potwierdzona 13.12.1921)

*Spis poloników 1945
Spis poloników w Niemczech, [po maju 1945], AAN, 
MKiS BRiO 387/58, k. 78 i n.

*Spis rycin przed 1783
Królowie Królowe, [przed 5 wrzeœnia 1783], Arch. ZK, 
DLA Inw. DI/365 (spis rycin z gabinetu rycin 
Stanis³awa Augusta)

*Spis Tretera 1924
[Mieczys³aw Treter], Inwentarz Pokoi królewskich 
w ZK, 1924, Arch. ZK, IR Inw. 37

*Spis ZK 1797-1799
Spis obrazów i rzeŸb we wnêtrzach ZK, [ok. 1797-1799], 
AGAD, AJP 510, k. 73-77 

*Sprzeda¿ £azienek 1817
Odpis kontraktu sprzeda¿y £azienek carowi 
Aleksandrowi I, Warszawa, 15 paŸdziernika 1817, 
AGAD, AJP 467, k. 80-96 (podpisany przez 
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Aleksandra Linowskiego, pe³nomocnika Marii Teresy 
Tyszkiewiczowej, i Franciszka Xawerego Kosseckiego, 
pe³nomocnika Namiestnika Królestwa Polskiego)

*Succesion de Roi-Château 1808
Spécification de prix sur les Effets appartenans à la 
succession de feu S.M. le Roi de Pologne Stanislas 
Auguste placés dans les appartements Royaux au 
Château de Varsovie, [1808], AGAD, AJP 181, k. 62-67; 
por. te¿ wersja tego spisu w: Acta Commisionis den 
Ankauf der Meubles und Verzierungen im Königl: 
Schlosse zu Warschau betrff: 1808, IADKiSP 55, folio 7 

*Sujets des Tableaux ok. 1783
[Stanis³aw August], Sujets des Tableaux de 
l’Antichambre des Seigneurs, [ok. 1783]; BN III 3292, 
k. 67-69 (na k. 71-78 do³¹czone komentarze 
historyczne)

*Tableaux 1795
Tableaux, [grudzieñ 1795], AGAD, KSA 5a, k. 331-333v 
(spis 172 obrazów tzw. rezerwowych, przeznaczonych 
z polecenia Stanis³awa Augusta do wywiezienia 
do Grodna)

*Tableaux-Attelier Bacciarelli 1809
Spécification des Tableaux et autres Effets appartenants 
à la succesion de feu Roi Stanislas Auguste, qui 
se trouvent dans l‘Attelier en haut chez Me Bacciarelli, 
Faite le 20 juin 1809 par Klossofski et signé par le dit 
Bacciarelli le 22 Juin 1809, AGAD, AJP 205

*Tableaux-Attelier Paderowski 1809
Spécification des Effets, des Tableaux, et Estampes… 
qui se trouvent dans l’Attelier en bas sous l’inspection de 
M. Paderowski, Faite le 26 Juin 1809, AGAD, AJP 206

*Tableaux Bibliothèque 1808
Tableaux transportés dans la Bibliothèque, [1808], 
AGAD, AJP 208, k. 17-44

*Tableaux choisis par Kubicki 31 sierpnia 1818
Tableaux choisis par Kubicki le 31 Août 1818 pour ˜tre 
placés au Château de Varsovie, AGAD, AJP 508, k. 69

*Tableaux du Château 6 Avril 1810
Notte des tableaux remis du Château le 6 Avril 1810, 
AGAD, AJP 508, k. 32-34

*Tableaux Historiques 1807
Explication des tableaux Historiques, Portraits et Bustes 
des Hommes illustres qui se trouvent dans 
les principaux appartements du Château Royal de 
Varsovie 1807, AAN, MWRiOP 7157, k. 61-65

*Transport £azienki-Blacha 1817
Transport rzeczy z £azienek pod Blachê w Miesi¹cu 
wrzeœniu 1817, AGAD, AJP 509, k. 134-140 

*Travaux £azienki 1793
Travaux à faire à £azienki dans cours de l’Année 1793, 
AGAD, KSA 5a, k. 2-3v 

*Umowa z Paderowskim 30 paŸdziernika 1796
Umowa w sprawie wykonania przez Franciszka 
Paderowskiego kopii obrazu Bernarda Bellotta 
Elekcja, Warszawa, 30 paŸdziernika 1796, AGAD, AK 
III/484, k. 9 (podpisana przez Marcella Bacciarellego; 
pokwitowanie ca³oœci nale¿noœci przez malarza 
z marca 1797)

*Wydanie obrazów z £azienek 10 paŸdziernika 1815
Obrazy kupione z £azienek przez JWMci Rzewuskiego, 
Warszawa, 10 paŸdziernika 1815, AGAD, AJP 508, 
k. 129 (Stanis³aw K³ossowski poœwiadcza, ¿e zosta³y 
wydane kupuj¹cemu przez Mateusza Tokarskiego)

*Wydatki S.A. 1771-1772
[Stanis³aw August], Ksiêga wydatków z osobistej 
szkatu³y za lata 1771-1772, AGAD, ARP 406 (wydatki 
na dzie³a sztuki odnotowane w dziale: Batiments, Arts, 
Sciences, Livres oraz Charités et Présents)

*Wydatki S.A. 1781
[Stanis³aw August], Ksiêga wydatków z osobistej 
szkatu³y za 1781, AGAD, ARP 414 (wydatki na dzie³a 
sztuki odnotowane w dziale: Batiments, Arts, Sciences, 
Livres oraz Charités et Présents)

*Wydatki S.A. 1785
[Stanis³aw August], Ksiêga wydatków z osobistej 
szkatu³y za 1785, AGAD, ARP 418 (wydatki na dzie³a 
sztuki odnotowane w dziale: Batiments, Arts, Sciences, 
Livres oraz Charités et Présents)

*Wydatki S.A. 1788
[Stanis³aw August], Ksiêga wydatków z osobistej 
szkatu³y za 1788, AGAD, ARP 421 (wydatki na dzie³a 
sztuki odnotowane w dziale: Batiments, Arts, Sciences, 
Livres oraz Charités et Présents)

*Wypis sprzedanych obrazów 1815
Wypis sprzedanych obrazów i innych Rzeczy 
massowych rachuj¹c od 14 Grudnia 1814 do 31 
Grudnia 1815 roku, AGAD, AJP 509, k. 225-227 
(obrazy z masy spadkowej Stanis³awa Augusta)

*Wywiezienie portretu S.A. 1832
Dokument dotycz¹cy wywiezienia portretu Stanis³awa 
Augusta z Pokoju Marmurowego w 1832, zob. 
Skorowidz archiwaliów. Pokoje Królewskie Zamku 
Warszawskiego, 1795-1875, [ok. 1919], 
Arch. ZK IR 35, k. 2v
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Aleksandrowicz Konstanty    nr kat. 5-7, 13/1, 16/2, 17/1, 

19/1, 28/1, 141/1, 197/2; s. 16, 46, 129, 237

Allopius, pose³ carski w Berlinie    s. 178

Altissimo Christofano dell’    s. 546, 604

Altomonte Martino (Marcin)    nr kat. 8-8/2; s. 25, 

114, 624

A³ymowa G³afira    s. 620

Amalia van Solms-Braunfels, ksiê¿na Nassau-Oranje    

s. 263, 264

Amazonki    nr kat. 279

Ambro¿ewicz Anna    s. 341

Amigoni Jacopo    s. 542

Amman Jost    s. 546

Amor    nr kat. 401; s. 364, 530

Androgeusz, syn Minosa    s. 374

Anesi Paolo    s. 567

Angerer V.    nr kat. 210/20

Anhalt-Berneburg, ksi¹¿ê    s. 286

Anna, œw.    s. 277

Anna Austriaczka, królowa polska    s. 335, 503

Anna Jagiellonka, królowa polska    nr kat. 167; s. 21, 151, 

332, 335

Anna Katarzyna Wazówna, królewna polska    s. 279, 504, 

507, 548, 551

Anna Maria, królewna polska    nr kat. 414

Anna Wazówna, królewna szwedzka    s. 281

Anna z ksi¹¿¹t mazowieckich    nr kat. 490

Anslo Cornelis Claesz.    s. 413

Anteusz    s. 468

Antici Tomaso    s. 132

Antinous    s. 271

Antoni de Bourbon, król Nawarry    nr kat. 111; s. 23

Antonios, biskup    s. 102

Apollo    s. 237, 266, 465

Apollonios z Tyany    s. 266

Appiani Andrea    nr kat. 9-9/2; s. 24

Appiusz Klaudiusz    s. 647

Apshoven Thomas    s. 517

Archetti Giovanni Andrea    s. 76, 129

Arciszewski Krzysztof    s. 498

Arenberg August d’    s. 295

Arquien de la Grange Louise d’    zob. Wielopolska 

Ludwika

Arystoteles    nr kat. 41

Arystydes    nr kat. 299, 299/1; s. 16, 18

Aschenbrenner Henryk    s. 94

Asioli Bonifacio    s. 41

Assejlin Jan    s. 250

Atena    s. 501

Indeks osób
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Aubry Pierre II    s. 213

Auerbach Johann Gottfried    nr kat. 10

August II Mocny, król polski    nr kat. 33-33/6, 220, 293, 

464; s. 25, 39, 40, 71, 72, 98, 154, 157, 173, 326, 358, 

360, 379, 395, 400, 401, 406, 446, 465, 581, 632

August III, król polski    nr kat. 34, 296, 466; s. 25, 33, 

45, 72, 117, 136, 138, 191, 235, 353, 400, 401, 430, 

446, 450, 452, 458, 465, 466, 485, 581, 582, 632, 

633, 635, 636

Aurora    s. 237, 528

Aved Jacques-André-Joseph    nr kat. 12

Avigny Charles d’    nr kat. 11

Baccelli Matteo    s. 390

Bacciarelli Anna    s. 96, 110, 113

Bacciarelli Franciszek    s. 77, 102

Bacciarelli Fryderyk    s. 78, 105, 116

Bacciarelli Marcello    nr kat. 13-69; s. 10, 12, 16, 18, 22, 

24, 25, 37, 134, 135, 162, 164, 181, 196, 243, 245, 

246, 279, 285, 286, 304, 316-318, 363, 382, 393-396, 

398-400, 434, 464, 485, 486, 567, 590, 591, 595, 599, 

607, 619, 628, 630, 646, 648

Bacciarelli Maria    zob. Wilczewska Maria

Baccicio il    zob. Gaulli Giovanni Battista

Bachus    s. 271, 467

Backhuysen Ludolf    nr kat. 70; s. 25

Badalocchio Sisto    s. 622, 623

Badeni, rodzina    s. 274

Badeni Stanis³aw    s. 345, 347

Bajazyt II, su³tan turecki    s. 499

Balestra Antonio    s. 430, 513

Bambeeck Nicolaes    s. 413

Bamberg Aglae    zob. Barbot Aglae de

Bandini Giovanni Benedetto    s. 217

Bandtkie, rodzina    s. 121, 122

Bandtkie S., w³aœciciel obrazu    s. 121

Bandtkie-Stê¿yñska Aniela    

zob. Danglowa Aniela

Baraniecki Tomasz    s. 337

Baranowski Jerzy    s. 9

Baranowski Stanis³aw    s. 278

Barbara Radziwi³³ówna, królowa polska    nr kat. 491; 

s. 336

Barberini, rodzina    s. 322

Barbot Aglae de z domu Bamberg    nr kat. 179; s. 291, 295

Barry Jeanne Bécu du    s. 211

Bartoszewicz Antoni    s. 46, 75

Bas Agatha    s. 413

Baschenis Evaristo    s. 511

Bassorek Miko³aj    s. 340, 344

Batoni Pompeo Girolamo    nr kat. 71-73; s. 10, 18, 328, 

388, 541

Batory Baltazar    s. 344

Batory Stefan    zob. Stefan Batory

Batowski Zygmunt    s. 16

Bauda Kazimierz    s. 338

Bay Karol    s. 177

Beauharnais Eugene de, wicekról W³och    s. 41

Beauharnais Marie-Joséphe de    zob. Józefina 

de Beauharnais

Beest Sybrand van    nr kat. 74

Bekiesz Gabriel    s. 343

Bekiesz Gáspár    s. 343

Bekiesz W³adys³aw    s. 343

Belle Alexis Simon    s. 44

Bellona    s. 501

Bellotti Józef Szymon    s. 150, 165, 170

Bellotto Bernardo zw. Canaletto    nr kat. 75-99; s. 10, 13, 

15, 17-19, 108, 617

Bellotto Kristiana Teresa    s. 163

Bellotto Lorenzo    s. 143, 146, 147

Bellotto Maria Józefa    zob. Perthées Maria Józefa de

Bellotto Teresa Franciszka    s. 163

Benedykt XIV (Prospero Lorenzo Lambertini), papie¿    

nr kat. 207

Benefial Marco    s. 45

Benner Jean-Henri    nr kat. 145/1

Benesz Hanna    s. 184, 515

Berchem Nicolaes    s. 404, 455, 456

Berger Daniel    s. 234

Bergh Hendrik van den    s. 322

Bernhard Franz    nr kat. 129/2

Bernigeroth Johann Martin    s. 592

Besenval de, rodzina    s. 423, 424

Besenval-Brunstatt Jean-Victor de    s. 422

Besenval-Brunstatt Katarzyna de    zob. Potocka Katarzyna

Bettellini Pietro    s. 274

Bettera Bartolomeo    s. 511

Beuckelaer Joachim    s. 32

Beyeren Abraham van    nr kat. 100; s. 25, 473

Bibiena, rodzina    s. 269, 540

Biedroñski Leon    nr kat. 42/12

Bieliñska Katarzyna    zob. Potocka Katarzyna

Bieliñska Maria Ludwika z Morsztynów    nr kat. 270

Bieliñska Marianna    zob. Lubomirska Marianna

Bieliñska Tekla    zob. £ubieñska Tekla 

Bieliñska Tekla z Pep³owskich    s. 593

Bieliñski Franciszek    nr kat. 425

Bieliñski Kazimierz Ludwik    s. 422

Bieliñski Micha³    s. 593

Indeks osób



 

Bielski Marcin    s. 99, 575, 604

Bielutin E. M.    s. 618

Biernacka-Lubañska Ma³gorzata    s. 188, 225, 473

Bijl Martin    s. 188, 330, 369, 513, 543

Binet Louis    s. 375

Bloemen Jan Frans van zw. Orizzonte    s. 407

B³ociszewski Tadeusz    s. 598

Bniñscy, rodzina    s. 76

Bniñski Aleksander    s. 163

Bodenehr Gabriel    s. 452

Boel Peter    s. 518

Bogus³awska Zofia    s. 395

Bogus³awski Józef Konstanty    s. 47, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 

58, 60, 62, 97, 434

Bogus³awski Wojciech    s. 393

Boit Charles    s. 448

Boizot Louis-Simon    s. 428

Bol Ferdinand    s. 276, 410, 416, 516

Bol Hans    s. 514

Boles³aw I Chrobry, król polski    nr kat. 13-13/12, 251-251/4; 

s. 46, 47, 72, 393, 395, 396

Boles³aw III Krzywousty, ksi¹¿ê polski    nr kat. 253-253/4; 

s. 395

Boles³aw V Wstydliwy, ksi¹¿ê krakowski i sandomierski    

nr kat. 256; s. 16

Bolswert Schelte    s. 64, 612

Bona Sforza, królowa polska    nr kat. 379; s. 21, 31, 277, 

546-548, 550

Bonacossi Alessandro Contini    s. 138, 140

Bonaparte Napoléon    zob. Napoleon I 

Bonavia Carlo    s. 533

Bonicelli Bastiano    s. 564

Borghese, ksi¹¿êta    s. 296

Borkowska Teresa, Dunin    zob. Tar³owa Teresa

Borletti, senator    s. 140, 142

Borletti-Vimercati Maria    s. 140, 142

Bornemissa Jan    s. 343

Borszowa Natalia    s. 620

Borzeski, ksi¹dz    s. 343

Borzêcki Adam    s. 341

Bossche Balthasar van den    s. 467

Both Jan    s. 250

Boubers de Benâtre Susanne de    s. 424

Boucher François    s. 252, 372, 481, 528, 529

Boulbene Jacques    s. 523

Bourdon Sebastien    s. 536

Bourgeois Peter Francis    nr kat. 102; s. 238

Boyvin René    s. 521, 522

Börsch-Supan Helmut    s. 255

Bracci Pieter    s. 192

Bragança Katarzyna    zob. Katarzyna Bragança

Bramer Leonaert    s. 12

Brand Johann Christian    s. 508

Braniccy, rodzina    s. 76, 145, 158, 234, 310

Branicka Eliza (El¿bieta) Franciszka    zob. Krasiñska Eliza 

(El¿bieta) Franciszka

Branicka Jadwiga z Potockich    s. 234

Branicka Maria z Sapiehów    s. 311

Branicka Maria Ró¿a    zob. Tarnowska Maria Ró¿a

Branicki Adam    s. 234

Branicki Franciszek Ksawery    nr kat. 212/6; s. 337, 338, 

345, 347

Branicki Jan Klemens    s. 590, 602

Branicki Konstanty    s. 234

Branicki W³adys³aw Grzegorz    s. 489, 491

Bredael Jan Frans van    s. 457, 458

Bredael Peeter van    nr kat. 102, 103

Brederode Johann Wolfert    s. 263

Brederode Luiza Krystyna z domu van Solms-Braunfels    

s. 263, 264

Breteuil wicehrabina de, dama dworu Marii Antoniny    s. 292

Brocchi Ignazio    s. 134

Brodowski Antoni    nr kat. 145/3-145/6, 145/15; s. 245

Brokl Kazimierz    s. 15

Broniec Adam    s. 108, 254, 299, 300, 479, 481, 482

Bronzino Agnolo    nr kat. 104; s. 22

Brouwer Adriaen    s. 376

Browne Alexander    s. 277

Bruegel Pieter St.    s. 187

Brueghel Jan M³.    s. 188, 502

Brueghel Jan St.    nr kat. 105; s. 471, 501, 502, 513

Brusewicz Lech    s. 369

Brühl Heinrich (Henryk) von    s. 175

Brygierski Antoni    s. 592

Brzeziñski, dworzanin Stanis³awa Augusta    s. 163

Brzostowska Barbara    zob. Potocka Barbara

Brzostowski Pawe³ Ksawery    s. 345, 348

Brzozowska Kunegunda    zob. Ostrowska Kunegunda

Brzozowski Jan    s. 240

Bueno Efraim    s. 410

Buffon Georges Leclerc de    s. 201

Bukar Seweryn    s. 375

Bukaty Franciszek    nr kat. 101; s. 222, 224

Burgkmair Hans    s. 498, 499

Burlington, lord    s. 352

Busne, naczelnik Bureau du Musée Royal    s. 108

Butturini Francesco    s. 404

Butzau Jerzy Henryk    s. 146, 147

Byszewscy, rodzina    s. 274

Byszewska Maria    s. 341

Indeks osób



 

Byszewski Arnold Anastazy    s. 163

Byszewski Kazimierz    s. 341

Cagnacci Guido    nr kat. 106, 107; s. 648

Caligari Giovanni Andrea    s. 278

Cambiaso Luca    s. 267, 268

Canale Antonio    s. 138

Canale Giuseppe    s. 635

Canaletto    zob. Bellotto Bernardo zw. Canaletto

Canani Massimo    s. 314

Cantarini Simone    s. 378

Capelli Alojzy Ludwik    s. 434

Caro Baldassare    s. 643

Carracci, rodzina    s. 308, 628, 630

Carracci Agostino    s. 513

Carracci Annibale    s. 622

Casanova Giovanni    s. 635

Casini Domenico    s. 217

Casini Valore    s. 217

Catziflis de Christophori Maria    zob. Cruttowa Maria

Cavalletti Francesco    s. 274

Cavazzini Patrizia    s. 460, 461

Ceccarini Sebastiano    nr kat. 108

Cecylia, œw.    s. 379

Cecylia Renata, królowa polska    s. 175

Cegliñski Tadeusz    nr kat. 248/2

Cerano il    zob. Crespi Giovanni Battista zw. il Cerano

Cestiusz    s. 552, 651

Cetner Franciszek    s. 120

Cetnerowa Anna z Tar³ów    s. 364

Cetnerówna Franciszka    zob. Rzewuska Franciszka

Cezar, Gajusz Juliusz Cezar    nr kat. 181-182, 319-319/6; s. 26

Champaigne Philippe de    s. 527

Chardin Jean-Baptiste Siméon    s. 44

Charlotta, królowa Wielkiej Brytanii i Irlandii    s. 222

Checo    zob. Francesco zw. Checo

Chereau Jacques M³.    s. 319, 320

Chevraux, kolekcjoner    s. 578

Chiarini Marco    s. 520, 566

Ch³apowscy, rodzina    s. 98, 102, 105, 108, 110, 113, 114

Chobrzyñska Teresa Karolina    zob. Radziwi³³owa Teresa 

Karolina

Chobrzyñski Feliks    s. 588

Chodkiewicz Aleksander    s. 163

Chodkiewicz Jan    s. 91

Chodkiewicz Jan Karol    nr kat. 44, 44/1, 56-56/9, 61; 

s. 88, 89, 98, 393, 394

Chodkiewiczowa Krystyna ze Zborowskich    s. 91

Chodkiewiczowa Maria Ludwika z Rzewuskich    s. 588

Chodkiewiczowie, rodzina    s. 602

ChodŸko Leonard    s. 40

Choiñski Jan    s. 96

Chojnacki, kolekcjoner    s. 315

Chomêtowscy, rodzina    s. 149

Chomiñski Franciszek Ksawery    s. 599

Chomiñski Ignacy    nr kat. 431

Chopin Fryderyk    s. 165

Chreptowicz Joachim Litawor    s. 348

Christian V, król duñski    s. 248

Chronos    zob. Saturn

Chrysler Walter P. junior    s. 138, 140

Chrystus, Jezus z Nazaretu    nr kat. 76-76/4, 104, 128, 

163, 266, 334, 346, 348, 403, 445, 471-473; s. 12, 

15, 16, 166, 236, 343, 379, 593

Ciechanowieccy, rodzina    s. 10, 12, 121, 129, 156, 157, 

240, 275, 304, 320, 375, 376, 380, 405, 407, 458, 486

Ciechanowiecka Matylda Maria z Osiecimskich-Hutten-

-Czapskich    s. 435

Ciechanowiecki Andrzej Stanis³aw    s. 21, 22, 24, 25, 34, 

45, 67, 128, 206, 213, 228, 235, 257, 277, 279, 314, 

325, 332, 354, 358, 362, 367, 407, 419, 423, 424, 431, 

432, 435, 439, 444, 451, 458-460, 466, 468, 483, 498, 

502, 504, 505, 507, 520, 527, 529, 531, 542, 546, 551, 

564, 578, 603, 626, 642, 651, zob. te¿ Indeks 

darczyñców

Ciechanowiecki Jerzy Stanis³aw    s. 435 

Ciechanowiecki Micha³    nr kat. 485

Cignani Carlo    s. 570

Cini Giorgio    s. 393

Cipper Giacomo Francesco zw. il Todeschini    nr kat. 109

Clermont-Tonnerre, rodzina    s. 531

Cleve Joos van    kat. nr 110; s. 25, 542, 543, 561

Clouet François    s. 195, 196, 352, 525

Cock Hieronymus    s. 514

Codazzi Viviano    s. 536

Coëllo Alonso Sanchéz    s. 352

Colbert Jean-Baptiste    s. 524-526

Collier Edwaert    s. 324

Colloredo Lorenzo    s. 362

Colonna, rodzina    s. 208

Colson Jean François    s. 162

Coninck David de    s. 518

Coninxloo Gillis van    s. 514-516

Conti François Louis de, ksi¹¿ê    s. 39

Conus Wanda    zob. Wolska-Conus Wanda

Corazzi Antonio    s. 165

Corneille de Lyon    nr kat. 111; s. 23

Corneille Pierre    s. 139, 140

Corsini, rodzina    s. 296

Cort Hendrik Frans de    nr kat. 112; s. 23

Indeks osób



 

Cortona Pietro da    s. 226

Cosimo I de Medici, wielki ksi¹¿ê Toskanii    s. 186, 404, 518

Cosimo III de Medici, wielki ksi¹¿ê Toskanii    nr kat. 127

Courtin Louis    nr kat. 42/5, 42/8, 42/11

Courtois Jacques    s. 419, 567

Coxe William    s. 72, 73, 79

Coypel Noël    s. 528

Cranach Lucas M³.    s. 546-551

Cranach Lucas St.    nr kat. 113; s. 59, 60, 196

Crespi Giovanni Battista zw. il Cerano    s. 224, 225

Cretius Constantin    nr kat. 214/3

Crutta Antoni £ukasz    nr kat. 117; s. 163, 207

Cruttowa Maria Catziflis de Christophori    nr kat. 118; 

s. 206

Cruyse Julius van den    s. 626

Cunego Domenico    s. 190, 233

Cuylenborch Abraham van    s. 532

Cuzin Jean-Pierre    s. 520, 536

Cynyras    s. 375

Cyprian, w³adyka po³ocki    nr kat. 211/4; s. 343

Czacka Maria    zob. Gicquel des Touches Maria

Czacki Micha³    s. 390

Czacki Tadeusz    nr kat. 248-248/3

Czarniecki Stefan    nr kat. 66, 214-214/5; s. 393, 394

Czarnobylski Filon Kmita    s. 343

Czartoryscy, rodzina    s. 46-58, 60-63, 65-71, 76, 77, 81, 

127, 133, 144, 145, 155, 173, 195, 227, 228, 240, 245, 

265, 266, 304, 330, 371, 375, 376, 451, 546, 548, 551, 

577, 591, 642, 656

Czartoryska Izabela z Flemmingów    s. 104

Czartoryska Izabela    zob. Lubomirska Izabela

Czartoryska Konstancja    zob. Poniatowska Konstancja

Czartoryska Ludwika Maria z Krasiñskich    s. 116, 491

Czartoryska Ma³gorzata z ksi¹¿¹t d’Orléans    nr kat. 158

Czartoryska Maria    zob. Wirtemberska Maria

Czartoryska Maria Zofia z Sieniawskich    s. 154, 155

Czartoryska Zofia    zob. Zamoyska Zofia

Czartoryski Adam Kazimierz    s. 25, 172, 173, 285, 290, 

345, 347, 371, 375, 376

Czartoryski August Aleksander    s. 154, 155

Czartoryski Florian    s. 88

Czartoryski Micha³ Fryderyk    s. 337, 340

Czartoryski W³adys³aw    s. 265

Czechowicz Szymon    s. 33, 452

Czetwertyñski Œwiatope³k Antoni Stanis³aw    s. 337, 338, 347

Czosnowscy, rodzina    s. 505

Czosnowski Izydor    s. 213, 505

Czy¿ Franciszek    nr kat. 438

Czy¿ Kacper (Gaspar)    s. 606

Czy¿owie, rodzina    s. 606

Dadrewicz, ksi¹dz    s. 240

Dalen Cornelis van    s. 64

Dalila    s. 83

Danckers Peter de Rij    s. 54, 66

Dandini Cesare    s. 566

Dangel Józef    s. 22, zob. te¿ Indeks darczyñców

Dangel Tomasz    s. 121, 122

Dangel Tomasz Adam    s. 121

Dangel Tomasz Dionizy    s. 122

Dangel Tomasz Wilhelm    s. 122

Danglowa Aniela z Bandtkie-Stê¿yñskich    s. 122

Danglowa Maria    s. 22, zob. te¿ Indeks darczyñców 

Danglowie, rodzina    s. 121, 122

Danguin Jean-Baptiste    nr kat. 171/1

Darowski Szymon    s. 338

Daullé Jean    s. 451

David Jacques-Louis    nr kat. 114

Dawid, król Izraela    nr kat. 106, 107, 237, 482; s. 15, 84, 

85, 565

D¹browska Maria    s. 341

D¹browski Jan Henryk    nr kat. 134

Decker Cornelis    nr kat. 115; s. 24

Decker Gabriel    s. 94

Decourt Jean    s. 525

Dedal    s. 82

Dekert Jan, prezydent Starej Warszawy    s. 345, 347

Dekertowa Ró¿a z Martynkowskich    s. 347

Dekertówna Marianna    s. 347

Delff Willem    s. 95

Delpeche François-Séraphin    nr kat. 145/19

Dembiñscy, rodzina    s. 597

Dembiñska Marianna z Moszyñskich    s. 597

Dembiñski Antoni    s. 597

Dembiñski Ignacy    nr kat. 428

Denhoff W³adys³aw    s. 98

Denhoffowa Marianna    zob. Lubomirska Marianna

Denner Balthasar    s. 34

Denon Dominique Vivant    s. 108

Des Cars, rodzina    s. 291-293

Des Cars Amédée    s. 294

Des Cars Augustine z domu de Tourzel    s. 294

Des Cars Emilie    zob. Montesquiou-Fezensac Emilie

Des Cars Hélene    zob. Standish Hélene

Desenfans Noel    s. 183

Desmarées Georges    nr kat. 116

Desportes Alexandre-François    s. 563

Desportes Claude    s. 563

Deybel Jan Zygmunt    s. 158, 168, 173

Diana    s. 237, 565

Diderot Denis    s. 252, 254, 299, 478, 481

Indeks osób



 

Dietrich Christian Wilhelm Ernst    s. 556, 557

Diogenes Laertios    s. 521

D³ugosz Jan    s. 99, 100, 103, 104, 335, 575

Dobrzañski Stanis³aw    s. 402

Doll Hiltraud    s. 377

Dollinger Micha³    s. 46

Domenichino (Domenico Zampieri)    s. 512

Dondukow-Korsakow Aleksander    s. 279

Dorohostajski Miko³aj    s. 341, 343

Dorota von Medem, ksiê¿na kurlandzka    s. 347

Dou Gerrit    s. 369

Drentwett Abraham    s. 286

Drewno £ukasz    s. 654

Drogos³aw-Truszkowski Leon    s. 578

Drohojowscy, rodzina    s. 247

Drost Willi    s. 203

Dubbels Hendrik    s. 130

Dub-Dubowski Ignacy    s. 546

Düben, baron    s. 286

Du Boulois, rytownik    s. 227

Duchateau Christophe    s. 206

Duchateau Jean-François    nr kat. 117, 118

Duflot Augustin    s. 428

Dughet Gaspard    nr kat. 119

Dulin Pierre    s. 320

Dunin-Borkowska Teresa    zob. Tar³owa Teresa

Dunin-W¹sowicz Stanis³aw    s. 600

Dunin-W¹sowiczowa Anna Maria    zob. Potocka Anna Maria

Duninówna Zofia    zob. Olszowska Zofia

Duplessis Joseph-Siffred    s. 428, 429

Dürer Albrecht    s. 199, 560, 561

Dürer Hans    s. 604

Dybowski Antoni    s. 315

Dyck Anton van    nr kat. 120-122; s. 314, 322, 423, 497, 

498, 501

Dyk Philip van    s. 407

Dylewar Pasza, wielki wezyr    s. 111

Dymitr Samozwaniec I, car moskiewski    s. 281, 333, 335

Dzia³yñscy, rodzina    s. 55, 100, 102, 105, 106, 111, 113

Dzia³yñski Ignacy    s. 237

Dzieduszyccy, rodzina    s. 436, 437, 440

Dzieduszycka Wanda z Sapiehów    s. 311

Dzieduszycki W³odzimierz    s. 311

Dzwonkowski Adam    nr kat. 58/5

Eak, król Eginy    nr kat. 232

Ecquevilly Hennequin d’    s. 424

Egmont Justus van    nr kat. 123

Ehrenberg Wilhelm Schubert van    nr kat. 124; s. 25

Eisen Charles-Joseph-Dominique    s. 375

Eleazar    nr kat. 37

Eleonora Gonzaga, cesarzowa rzymsko-niemiecka    

nr kat. 304

Eleonora Maria Józefa, królowa polska    nr kat. 340; 

s. 95, 507

Eleuter    zob. Szymonowicz-Siemiginowski Jerzy

Elizeusz    nr kat. 325

Elsheimer Adam    s. 502, 623

El¿bieta, cesarzowa rosyjska    s. 430, 431

El¿bieta Habsbur¿anka, królowa polska    s. 630

El¿bieta Krystyna, cesarzowa rzymsko-niemiecka    nr kat. 10

Epaminondas    nr kat. 298-298/2; s. 16

Erato    s. 104

Eriksen Vigilius    s. 35

Ernest August I, ksi¹¿ê Sachsen-Weimar-Eisenach    s. 354

Ernest August II Konstanty, ksi¹¿ê Sachsen-Weimar-Eisenach    

nr kat. 217

Estera    nr kat. 36; s. 82

Esterka (w³aœc. Estera)    s. 102

Estreicher Karol    s. 142, 178, 180

Eustachy (Placyd), œw.    nr kat. 250

Everdingen Allaert van    s. 130, 552

Ewa    nr kat. 113

Faes Peter van der    zob. Lely Peter

Faggioli Nicolao    s. 297

Fajans Maksymilian    s. 307, 390

Fama    s. 266, 624

Farjat Benoît    s. 53, 362, 394, 397

Fechner Emanuel    nr kat. 125

Fehling Carl Heinrich    s. 465, 466

Fénelon François    s. 87

Ferdynand Maria, elektor bawarski    s. 470

Ferdynand d’Orléans, ksi¹¿ê d’Alençon    s. 265, 266

Ferdynand I, cesarz rzymsko-niemiecki    s. 96

Ferdynand I de Medici, wielki ksi¹¿ê Toskanii    nr kat. 352; 

s. 217, 218, 405

Ferdynand II, cesarz rzymsko-niemiecki    s. 459

Ferdynand II de Medici, wielki ksi¹¿ê Toskanii    s. 217

Ferdynand III, cesarz rzymsko-niemiecki    nr kat. 202; 

s. 507

Ferdynand IV, król Neapolu i Sycylii    nr kat. 374, 374/1; 

s. 542

Fidanza Gregorio    nr kat. 126

Filip II, król hiszpañski    s. 438

Filip V, król hiszpañski    s. 530

Filip Dobry, ksi¹¿ê Burgundii    nr kat. 356; s. 526

Filip Wilhelm, palatyn reñski, ksi¹¿ê neuburski    s. 279, 

504, 507, 548, 551

Filostratos Flawiusz St.    s. 266

Indeks osób



 

Firlejowa Agnieszka    s. 335

Fischhof Georg    nr kat. 210/18

Flemming Izabela    zob. Czartoryska Izabela

Flemming Jakub Henryk    s. 449

Flemming Tekla Ró¿a    zob. Wiœniowiecka Tekla Ró¿a

Flora    s. 237, 271, 468

Flurer Franz Ignaz    s. 508

Folino Bartolomeo    nr kat. 35/28; s. 75, 128

Fontana Jakub    s. 45, 80, 145, 158, 160, 165, 173, 175

Fontana Józef    s. 151, 165

Forestier Charles-Aimé    nr kat. 145/17

Foscolo Ugo    s. 41

Fragonard Jean-Honoré    s. 372

Franceschini Baldassare zw. il Volterrano    nr kat. 127

Franceschini Marcantonio    s. 570

Francesco zw. Checo, s³u¿¹cy Bellotta    s. 139, 163

Francesco I de Medici, wielki ksi¹¿ê Toskanii    nr kat. 259; 

s. 520

Franciszek I, cesarz austriacki    s. 221, 294

Franciszek I, król Francji    nr kat. 110; s. 25, 59

Franciszek Józef I, cesarz austriacki    s. 265, 340

Franciszek Ksawery, królewicz polski    nr kat. 468; s. 451

Franciszka Rzymianka, œw.    s. 356-358.

Francken, rodzina    s. 502

Francken Frans I    s. 219

Francken Frans II    nr kat. 128; s. 640

Frank Józef    s. 434

Friese, hrabia, dowódca regimentu    s. 358

Fryderyk, ksi¹¿ê legnicki    s. 106

Fryderyk I, król szwedzki    nr kat. 288

Fryderyk II, król pruski    nr kat. 197-197/2; s. 379, 408, 

411, 464, 628

Fryderyk III, król duñski    s. 248

Fryderyk V, król czeski    s. 497

Fryderyk August III, elektor saski, ksi¹¿ê warszawski    

nr kat. 139, 469; s. 10, 36, 39, 72, 78, 82, 87, 98, 

108, 116, 134, 177, 224, 254, 259, 286, 299, 318, 387, 

393-395, 400, 401, 406, 479, 481, 637

Fryderyk Henryk Orañski, ksi¹¿ê Nassau    s. 263

Fryderyk Krystian, królewicz polski, elektor saski    

nr kat. 108, 295, 303; s. 235, 585, 636

Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski    s. 264, 349, 351, 487

Fryderyk Wilhelm I, król pruski    s. 379, 464

Füger Heinrich Friedrich    nr kat. 129; s. 24, 41, 102, 106, 

222, 307, 389

Fusi Antonio    s. 79, 80, 118, 142, 180, 202, 515, 646

Fyt Jan    s. 323, 518, 643

Gaëtani Enrico    s. 333, 335

Gainsborough Dupont    s. 222

Gainsborough Margaret    s. 222, 224

Gainsborough Thomas    nr kat. 130; s. 10

Gajusz Juliusz Cezar    zob. Cezar

Galatea    s. 375

Ga³ka Andrzej    s. 476

Gamrat Piotr    s. 96

Gansinot, w³aœciciel obrazu    s. 482, 483

Gardie Magnus de la    s. 286

Gaszto³d Stanis³aw    s. 654

Gattai-Tomatisowa Katarzyna    s. 102

Gaulli Giovanni Battista zw. il Baccicio    nr kat. 222-222/2; 

s. 39

Gault de Saint Germain Anna    zob. Rajecka Anna

Gault de Saint Germain Pierre-Marie    s. 12, 201

Gaultier Léonard    s. 522, 527

Gautherot Pierre    s. 202

Gawecki Boles³aw Józef    s. 207

Genovesi Antonio    s. 650

Geoffrin Marie-Thérese    s. 80, 252, 297, 299, 300, 476, 

478, 479, 481

Gerard Bernard    s. 221

Gerson Wojciech    s. 94

Gêbarowicz Mieczys³aw    s. 612

Gherardini Melchiorre    nr kat. 131

Ghigiotti Gaetano    s. 163, 179, 180

Giambologna (Giovanni da Bologna)    s. 468, 501

Gian Galeazzo Sforza, ksi¹¿ê Mediolanu    s. 548

Giaquinto Corrado    s. 297

Gicquel des Touches Maria z Czackich    s. 311

Giebu³towska Teodora    zob. Matejkowa Teodora

Giebu³towski Stanis³aw    s. 338

Giersza, profesor    s. 335, 344

Gieysztor Aleksander    s. 9, 427

Gillberg jacob Axel    nr kat. 142/6

Gillon Esaye le    s. 641

Giordano Luca    nr kat. 132; s. 25

Girard Filip de    s. 382

Girardet Jean    nr kat. 133

Gisleni Giovanni Battista    s. 167, 168

Giulio (Julius) della Croce    s. 626

Giulio Romano    s. 268

Gi¿yccy, rodzina    s. 389

Gi¿ycka Ludwika z Iliñskich    nr kat. 247

Gi¿ycki Bart³omiej    s. 289

Glaser von, oficer    s. 44

G³adysz Jan Krystian    nr kat. 134

G³êbocka J.    s. 493

Gniñscy, rodzina    s. 148

Gniñski Jan    s. 148

Goethe Johann Wolfgang von    s. 558

Indeks osób



 

Goliat    nr kat. 106, 107; s. 648

Go³kowski Piotr    nr kat. 144

Go³owkin El¿bieta Henrietta Maria    s. 414

Go³uchowscy, rodzina    s. 220

Gonzaga, ksi¹¿êta    s. 433

Gorczyñska Irena    s. 302

Göring Hermann    s. 16

Gorzeñscy, rodzina    s. 396-399

Gorzeñski Augustyn    s. 47, 76, 395

Gorzeñski Tymoteusz    s. 347

Gorzkowscy, rodzina    s. 333

Gosiewski Aleksander    s. 281

Gotter Gustav Adolf von    s. 327

Gottlieb Marcin    nr kat. 135

Gottlieb Maurycy    s. 230

Gottschewski, marszand    s. 377

Goudt Henrick    s. 502

Goyen Jan van    nr kat. 136

Göpfert Hans-Jörg    s. 465

Göz Franz Regis    s. 388

Gozdzcy, rodzina    s. 149

Górniak Stanis³aw    s. 391

Górnicki Józef    nr kat. 35/22

Grabowska El¿bieta z Szyd³owskich    s. 142, 340, 347

Grabowski Adam Stanis³aw    s. 580

Grabowski H., w³aœciciel obrazu    s. 76

Graff Anton    nr kat. 137-139; s. 25, 135, 317, 318, 636

Graff Carl Anton    nr kat. 137

Graff Caroline Susanne    zob. Kaaz Caroline Susanne

Graff Elisabetha Sophie z Sulzerów    nr kat. 137

Graff Georg    nr kat. 137

Gran Daniel    nr kat. 140

Granowska Maria    zob. Lubomiska Maria

Granowski, starosta tarnogrodzki    s. 499

Grassi Josef    nr kat. 141-146; s. 22, 24, 25, 127, 128, 163, 

595, 597, 600, 602, 613, 646

Gratta Anna    zob. Wodzicka Anna

Gratta Franciszek    s. 114

Greco Gennaro    s. 539

Green Richard    s. 474

Greuze Jean-Baptiste    s. 431

Griffier Jan I    s. 554

Griffier Jan II    s. 554

Griffier Robert    s. 554

Gröll Micha³    nr kat. 142/1

Grudziñska Marianna    zob. Zbijewska Marianna

Grudziñski Zygmunt    s. 580

Grund Norbert    s. 439

Grundmann Günther    s. 142, 143, 178-180

Grzegorz XIII (Ugo Boncompagni), papie¿    s. 343

Grzegorz XV (Alessandro Ludovisi), papie¿    s. 247

Grzybowscy, rodzina    s. 395

Guercino (Giovanni Francesco Barbieri)    nr kat. 147; 

s. 22, 468, 520

Guérin François    s. 635

Gugliemi Gregorio    s. 297

Guilford, Earl of    s. 314

Guillon Eugene Antoine    s. 266

Gustaw III, król szwedzki    nr kat. 173; s. 76

Gutnajer Bernard    s. 16, 38

Gysbrechts Cornelius Norbertus    nr kat. 148; s. 22

Hackaert Jan    nr kat. 149; s. 23

Hadrian, cesarz rzymski    nr kat. 250

Hagar    s. 80, 567, 648

Hainzelmann Johann    s. 484

Hakowski Józef    nr kat. 210/17

Halle Noël    nr kat. 150-150/7; s. 10

Hals Frans    s. 376, 494

Halszka z Ostroga    s. 335

Hamman    s. 80

Hammer Armand    s. 414

Hammer Christian    s. 267

Hannibal    s. 512

Haraburda Micha³    s. 343

Hasdrubal    s. 512

Hasse Johann Adolf    s. 33

Hauttmann Johann Baptist    nr kat. 151

Hawemann Johann    s. 35, 134, 222, 318, 430

Hebe    s. 201

Heem Cornelis de    s. 330

Heem Jan Davidsz. de    s. 181, 323, 330, 473

Heere, rodzina    s. 502

Heidenstein Reinhold    s. 340, 343

Heintz Joseph St.    s. 504

Helst Bartolomeus van der    s. 536

Helwecjusz (Helvétius) Claude Adriaen    s. 201

Hempel Jakub    s. 175

Henryk I Brodaty, ksi¹¿ê polski    s. 395

Henryk II, król Francji    s. 61, 196

Henryk IV, król Francji    nr kat. 355, 358; s. 196

Henryk Walezy, król Polski i Francji    nr kat. 26-26/6, 203, 

357; s. 72

Herault Charles-Antoine    s. 384

Herburt Jan Szczêsny    s. 335

Herburtowa El¿bieta z Zas³awskich    s. 335

Herdt Jan de    nr kat. 152; s. 25

Herkules (Herakles)    nr kat. 159, 461; s. 12, 23, 129, 271, 

375, 433, 468, 476, 478

Herliczka Antoni    s. 75

Indeks osób



 

Hermes, marszand    s. 377

Herwijck Stephen    s. 546, 548, 551

Hickel Joseph    nr kat. 153, 153/1; s. 509

Hieronim, œw.    nr kat. 393; s. 314

Hildebrandt Josef    nr kat. 154

Hilfgott Johann    s. 508

Hippolita    s. 433

Hirszel Henryk    s. 617

Hobbema Meindnert    s. 203

Hofbauer Klemens Maria    s. 345, 347

Hoffman Felicita    s. 34

Hoffmann Ernst Theodor Amadeus    s. 172

Hoffmeister Carl David    s. 254, 299, 300, 478, 479, 

481, 482

Hohenzollern Ferdynand, ksi¹¿ê pruski    nr kat. 308; s. 464

Hondecoeter Melchior de    nr kat. 155, 156; s. 16, 444

Hondius Jodocus I    s. 322

Hondius Willem    s. 66, 213, 443

Honthorst Gerrit van    s. 263

Honthorst Willem van    nr kat. 157; s. 25

Hooch Charles de    s. 532

Hooghe Romeyn de    s. 114, 419

Hopwood James    nr kat. 145/22; s. 615

Horacy    s. 88, 140

Horowitz Leopold    nr kat. 158

Horthemels Frédéric    s. 322

Horwart Ludwik    nr kat. 13/12, 16/15, 18/6, 19/6, 20/12, 

21/8, 24/5, 27/7, 28/7, 29/6, 31/7, 42/7, 50/3; s. 47, 615

Howard Thomas    s. 497

Hozjusz Anna    s. 93

Hozjusz Stanis³aw    nr kat. 46, 460-460/5; s. 22, 88, 89, 

98, 109, 461

Hozjusz Ulryk    s. 93

Hryniewicz W., w³aœciciel obrazu    s. 233

Huchtenburg Jan van    s. 510

Humañski, ksi¹dz    s. 169

Humiecka Anna z Rzewuskich    nr kat. 479

Humiecki Józef    s. 645

Hurtig Gaspar    s. 145

Husarzewski Aleksy    s. 286, 287

Ignacy, patriarcha moskiewski    nr kat. 170

IHM, monogramista    nr kat. 159

Iliñska Ludwika    zob. Gi¿ycka Ludwika

Iliñski Jan Kajetan    s. 389

Iliñski Janusz Stanis³aw    s. 237

Ingham Erika    s. 497

Innocenty VIII (Giambattista Cibo), papie¿    s. 498, 499

Innocenty X (Giambattista Pamphili), papie¿    s. 208, 459

Iryda    s. 237

Iwan IV GroŸny, car moskiewski    s. 340

Izaak    s. 81, 82

Izabela Jagiellonka, królowa wêgierska    nr kat. 381; s. 52, 

546, 547

Jab³onowski Antoni Barnaba    s. 163, 345, 347, 602

Jab³onowski Stanis³aw    s. 344

Jab³onowski Stanis³aw Jan    nr kat. 493

Jab³onowski Stanis³aw Pawe³    nr kat. 443

Jab³oñski Marcin    nr kat. 53/16, 56/9

Jachna Józef    s. 338

Jacobi Johann Gottlieb    nr kat. 13/5, 15/3, 16/5, 251/3, 

253/1; s. 47, 395

Jacobson Joachim Friedrich    s. 73

Jadwiga, królowa polska, œw.    nr kat. 18-18/8; s. 45, 47, 

54, 72, 104

Jadwiga £okietkowa, ksiê¿na polska    s. 53

Jakub    s. 488

Jakub II, król Anglii, Szkocji i Irlandii    s. 492

Jakub z Composteli, œw.    s. 225

Jamjoglou Piotr    s. 206

Jan I Olbracht, król polski    nr kat. 22-22/6; s. 58, 59, 72

Jan II Kazimierz Waza, król polski    nr kat. 30-30/5, 289; 

s. 47, 72, 95, 98, 129, 160, 213, 561

Jan III Sobieski, król polski    nr kat. 32-32/10, 57-75/15, 

267, 459-459/4; s. 22, 39, 46, 47, 72, 113-116, 153, 

154, 156-158, 423, 529, 563, 564, 602, 657

Jan III Waza, król szwedzki    s. 64

Jan IV, król portugalski    s. 313

Jan Chrzciciel, œw.    nr kat. 104, 147, 376; s. 22

Jan Ewangelista, œw.    s. 612

Jan Manuel, infant portugalski    s. 438

Jan Nepomucen, œw.    s. 171, 366

Jan Pawe³ II (Karol Wojty³a), papie¿    s. 22, zob. te¿ Indeks 

darczyñców

Jan Zapolya, król wêgierski    s. 52, 550

Jan z Tarnowa    s. 575

Janneck Franz Christoph    nr kat. 286; s. 631

Janusz III, ksi¹¿ê mazowiecki    nr kat. 209, 491; s. 22

Jaremkiewicz Szymon    s. 590

Jarosz Jadwiga    s. 22, zob. te¿ Indeks darczyñców

Jarosz Tadeusz    s. 22, zob. te¿ Indeks darczyñców

Jasiñski Feliks Stanis³aw    nr kat. 212/10

Jauch Joachim Daniel    s. 173

Jelecki Dymitr Paw³owic, kniaŸ    s. 341, 344

Jelska Karolina    s. 622

Jerzmanowski Jan Pawe³    nr kat. 448

Jerzy, œw.    nr kat. 131

Jerzy I, król Wielkiej Brytanii i Irlandii    nr kat. 166

Jerzy III, król Wielkiej Brytanii i Irlandii    nr kat. 130; s. 183

Indeks osób



 

Jerzy von Hohenzollern, margrabia Brandenburgii    s. 106, 107

Jeziorowski Tadeusz    s. 228, 243, 285, 306, 307, 354, 581

Joanna d’Albret, królowa Nawarry    s. 196

Jode Hans de    nr kat. 160

John Aleksander    s. 145

John Friedrich Teodor    s. 245

Joli Antonio    nr kat. 161, 162

Jordaens Jacob    nr kat. 163; s. 16, 612

Jowisz    s. 266, 267, 379, 393, 465

Józef, œw.    nr kat. 104, 348, 404, 474; s. 226

Józef zw. Egipskim    nr kat. 353

Józef I, cesarz rzymsko-niemiecki    s. 452, 635

Józef II, cesarz rzymsko-niemiecki    nr kat. 153, 153/1, 342

Józefina de Beauharnais, cesarzowa Francuzów    s. 41

Juana, regentka hiszpañska    nr kat. 284

Judyta    s. 648

Juliusz Cezar    zob. Cezar

Junona    s. 266

Kaaz Carl Ludwig    s. 232

Kaaz Caroline Susanne z Graffów    nr kat. 137

Kad³ubek Wincenty    s. 99, 335

Kadosy Paul    s. 501

Kain    s. 321

Kaleta Andrzej    s. 656

Kalter Amalia    nr kat. 145/16; s. 243

Kamecke Friedrich Paul von    s. 414

Kamsetzer Johann Christian (Jan Krystian)   s. 46, 88, 99

Karnkowski Stanis³aw    s. 332, 335

Karol I Gonzaga de Nevers, ksi¹¿ê Mantui    s. 213

Karol I Stuart, król Anglii, Szkocji i Irlandii    nr kat. 120, 

121

Karol I Wielki, król Franków, cesarz    nr kat. 358; s. 231

Karol II, palatyn reñski    s. 368

Karol II Habsburg, arcyksi¹¿ê    s. 61, 561, 562

Karol II Stuart, król Anglii, Szkocji i Irlandii    nr kat. 193; 

s. 277, 313, 314

Karol III, król hiszpañski    s. 269, 353

Karol IV, ksi¹¿ê lotaryñski    s. 507

Karol V, cesarz rzymsko-niemiecki    nr kat. 122; s. 59, 214, 

215, 438

Karol VI, cesarz rzymsko-niemiecki    nr kat. 477; s. 42

Karol IX, król Francji    s. 61, 196

Karol XII, król szwedzki    nr kat. 171; s. 442

Karol Albert, elektor bawarski    nr kat. 321

Karol Bawarski, syn Ludwika III, króla Bawarii    

s. 482, 483

Karol Burbon, król Neapolu i Sycylii    s. 192

Karol Emanuel III, król Sardynii    s. 568

Karol Ferdynand Waza, królewicz polski    nr kat. 492

Karol Henryk, ksi¹¿ê Nassau-Siegen    s. 556

Karol Krystian, królewicz polski    s. 451

Karol Stefan Habsburg, arcyksi¹¿ê    s. 295

Kasprzycki Wincenty    s. 158

Katarzyna, œw.    nr kat. 346

Katarzyna II, caryca rosyjska    nr kat. 4, 210; s. 76, 104, 

279, 282, 402, 431

Katarzyna Bragança, królowa Anglii, Szkocji i Irlandii    

nr kat. 194; s. 311, 457

Katarzyna de Medici, ksiê¿na Mantui    s. 459

Katarzyna Jagiellonka, królowa szwedzka    s. 64

Katarzyna Wazówna, królewna polska    s. 507

Kauffmann Angelika    nr kat. 164, 164/1; s. 242, 388, 557, 

558, 571

Kazimierz, œw., królewicz polski    nr kat. 463

Kazimierz I Odnowiciel, ksi¹¿ê polski    s. 395

Kazimierz III Wielki, król polski    nr kat. 16-16/16, 52-52/8; 

s. 46, 47, 72, 99, 105, 116, 395

Kazimierz IV Jagielloñczyk, król polski    nr kat. 21-21/9, 

255/3; s. 57-59, 72, 630

K¹tski Marcin    nr kat. 51; s. 88, 89, 98

Kemble John Philip    s. 183

Kiciñski Pius    s. 345, 347

Kielman, malarz lwowski    nr kat. 20/8

Kilian Lucas    s. 505, 506

Kilian Wolfgang    s. 504

Kiliñski Jan    s. 345, 347

Klein Daniel M³.    s. 530, 584

Klemens VIII (Ippolito Aldobrandini), papie¿    s. 335

Klemens XI (Gian Francisco Albani), papie¿    s. 362, 624

Klemens XIII (Carlo Rezzonico), papie¿    nr kat. 216

Klemens Franciszek a Paulo, ksi¹¿ê bawarski    nr kat. 116

Klengel Johann Christian    s. 557

Klessmann Rüdiger    s. 425, 514, 551, 566

Kleyne Józef    nr kat. 125

Klinge Margaret    s. 463

Klio    s. 104

Klorynda    nr kat. 459; s. 24

Kloss Friedrich    nr kat. 165; s. 92

Kluz Tomasz    s. 22, zob. te¿ Indeks darczyñców

K³ossowski Stanis³aw    s. 132, 196, 197, 496

Kneller Godffrey    nr kat. 166

Knoller Martin    s. 645, 646

Kober Marcin    nr kat. 167; s. 641

Koch Joseph Anton    s. 419

Kokular Aleksander    s. 616

Ko³³¹taj Hugo    nr kat. 212/5, 212/6; s. 104, 337, 345, 347, 348

Komorowscy, rodzina    s. 599

Komorowska Gertruda    s. 340

Komorowski Franciszek Antoni    s. 599

Indeks osób



 

Kondratowicz Daniel    nr kat. 145/18

Konicz Tadeusz    zob. Kuntze-Konicz Tadeusz

Koniecpolski Stanis³aw    s. 394

Konopka Kazimierz Józef    s. 345, 348

Konrad III Rudy, ksi¹¿ê mazowiecki    nr kat. 489; s. 653

Konstancja Austriaczka, królowa polska    nr kat. 394; 

s. 640, 655

Konstanty Paw³owicz, wielki ksi¹¿ê rosyjski    s. 360

Konstantyn Wielki, cesarz rzymski    s. 140

Kopernik Miko³aj    nr kat. 45, 45/1; s. 89, 98

Korsak Samuel    s. 337, 338, 340

Korsakow Aleksander    zob. Dondukow-Korsakow Aleksander

Korybut Wiœniowiecki Micha³    zob. Micha³ I Korybut 

Wiœniowiecki

Kosen A. A., dama dworu w Petersburgu    s. 142

Kosiñski Józef    s. 245

Kosiñski Micha³    s. 241

Kossakowscy, rodzina    s. 47, 307

Kossakowski Józef Antoni    nr kat. 189

Kossakowski Józef Dominik    s. 306

Kossowicz Józef    s. 344, 348

Koœciuszko Tadeusz    nr kat. 212/5; s. 345, 347

Koœmiñski Józef    s. 47

Koterski Walenty    nr kat. 168-170; s. 16

Kotowscy, rodzina    s. 166

Kozakiewicz Stefan    s. 441

Krafft David von    nr kat. 171

Krafft Per St.    nr kat. 172-176; s. 10, 16, 22

Krasicki Ignacy    nr kat. 165; s. 118, 285, 289

Krasiñscy, rodzina    s. 39, 169, 170, 305, 490, 491, 592

Krasiñska Eliza (El¿bieta) Franciszka z Branickich    

nr kat. 327, 328

Krasiñska Ludwika    zob. Czartoryska Ludwika

Krasiñski Jan Dobrogost    s. 169

Krasiñski Józef Wawrzyniec    s. 491

Krasiñski Ludwik    s. 489, 491

Krasiñski Zygmunt    s. 489-491

Krawczyk Maciej    s. 341

Krawczykowa Rozalia    s. 341

Krieg Hans    s. 502

Kromer Marcin    nr kat. 50-50/5; s. 88, 89, 98, 575

Krosnowscy, rodzina    s. 9, 15, 17, 142, 143, 180, 181, 202, 

203, 322, 520, 528, 537, 605, 651

Krosnowski Stanis³aw    s. 15, 142, 180, 202, 322, 520, 528, 

529, 537, 605

Krupska Aleksandra    nr kat. 491

Krystian August, ksi¹¿ê Schleswig Holstein-Sonderburg    

nr kat. 323

Krystian Ernest, margrabia Brandenburg-Bayreuth    s. 633

Krystyna, królowa szwedzka    s. 286

Krystyna Eberhardyna, królowa polska    nr kat. 465

Krystyna Lotaryñska, ksiê¿na    s. 459

Ksantypa    nr kat. 354

Ksenofont    s. 266

Kubicki Jakub    s. 181

Kublicki Stanis³aw    s. 345, 348

Kucharski Aleksander    nr kat. 177-179; s. 20, 80, 252

Kucharski Eugeniusz    s. 20, 265, 266, 294, zob. te¿ Indeks 

darczyñców

Kuczman Kazimierz    s. 238

Kulmbach Hans von Suess    s. 604

Kuntze-Konicz Tadeusz    nr kat. 180; s. 22

Kupecký Jan    s. 192, 633

Kupœæ Bronis³aw    s. 16

Kutaisowa Anna    s. 620

Kütner Samuel Gottlob    nr kat. 205/1; s. 328

Kwiatkowski Marek    s. 9

Kwieciñski Józef    s. 151

Lachnicki Cyprian    s. 77

Lacroix de Marseille (Charles François Lacroix)    s. 533

Ladomin Franciscus    s. 362

Laer Pieter van zw. Bamboccio    s. 495

Lafrensen Niclas St.    s. 442

Lagrenée Louis    nr kat. 181-182; s. 10, 26, 252, 478

La Haye Charles    s. 58, 624

La Hyre Etienne    s. 502

La Hyre Laurent    s. 502

La Hyre Philippe    s. 502

Lamberg Jan Dietrich    s. 39

Lampi Franz Xaver    nr kat. 183-185; s. 308, 311, 611

Lampi Johann Baptist (Jan Chrzciciel) M³.    nr kat. 190, 191

Lampi Johann Baptist (Jan Chrzciciel) St.    nr kat. 186-189; 

s. 26, 120, 220, 240, 242, 259, 301, 307, 308, 337, 

509, 597, 645, 646

Lanckoroñscy, rodzina    s. 24, 25, 41, 42, 120, 122, 131, 196, 

198, 203, 220, 243, 246, 251, 295, 328, 329, 366, 373, 

377, 393, 411, 413, 414, 455, 456, 461, 464, 470, 495, 

526, 538, 579, 620, 622, 628, 629, 631, 632, 646, 650

Lanckoroñska Adelajda    s. 42, 120, 131, 196, 199, 203, 

221, 238, 243, 246, 251, 328, 366, 373, 377, 414, 416, 

432, 456, 464, 470, 495, 526, 579, 591, 596, 622, 629, 

632, 646

Lanckoroñska Franciszka z Tar³ów    s. 579

Lanckoroñska Karolina    s. 12, 22-24, 42, 131, 461, zob. te¿ 

Indeks darczyñców

Lanckoroñska Leonia    zob. Vitzum Leonia

Lanckoroñska Ludwika z Rzewuskich    nr kat. 312; s. 23, 

42, 120, 131, 196, 199, 238, 245, 251, 330, 366, 373, 

414, 416, 456, 464, 495, 526, 579, 591, 596, 629, 646

Indeks osób



 

Lanckoroñski Antoni    s. 42, 120, 131, 196, 197, 199, 203, 

221, 238, 239, 243, 246, 251, 328, 366, 373, 377, 393, 

414, 416, 432, 456, 464, 470, 495, 526, 579, 580, 591, 

596, 622, 629, 632, 646

Lanckoroñski Antoni Józef    nr kat. 129-129/2, 141-141/2; 

s. 23, 41, 42, 120, 131, 196, 199, 221, 238, 242, 243, 

251, 330, 347, 366, 373, 376, 414, 416, 456, 464, 469, 

495, 526, 579, 591, 596, 629, 646

Lanckoroñski Karol    s. 24, 42, 71, 120, 131, 196, 199, 203, 

221, 238, 241, 243, 246, 251, 295, 328, 366, 373, 377, 

414, 416, 431, 432, 456, 464, 470, 495, 526, 538, 591, 

596, 622, 629, 632, 646, 650

Lanckoroñski Kazimierz    s. 42, 120, 131, 196, 199, 221, 

238, 243, 295, 328, 366, 373, 414, 416, 456, 464, 470, 

495, 526, 579, 591, 596, 629, 646

Lanckoroñski Maciej    s. 237, 238

Lanckoroñski Wawrzyniec    s. 579

Landriani Paolo    s. 41, 46

Landshut Adelmann von    s. 377

Lange Christian    s. 285

Largillière Nicolas de    s. 424, 529

Larmessin Nicolas I de    s. 525

Larmessin Nicolas IV de    s. 320, 530

Lasalle Philippe de    s. 428

Lasek Andrzej    s. 653, 657

La Tour Quentin de    s. 530

Lautey Hubert-Joseph    s. 228

Lauzan, ksi¹¿ê    s. 108, 178

Lavagna Francesco    s. 538

Lazar (£azarz) Stefan    s. 343

Lebowski, mieszczanin krakowski    s. 335

Le Brun André    s. 106

Lebrun Elisabeth Vigée    nr kat. 192-192/3; s. 22

Lebrun Jean-Baptiste-Pierre    s. 309

Lefebvre Valentin    s. 308

Le Fevre de Laumertin Marguerite    s. 529

Leij Tobias M³.    s. 442

Lelewel Joachim    s. 332

Lely Peter    nr kat. 193, 194; s. 277, 423, 492

Lemercier Joseph    nr kat. 145/23

Lemoine Annick    s. 566

Lemoyne Jean-Baptiste    s. 299, 301

Lennep Jan van    s. 413, 414

Lennox Karol, ksi¹¿ê    s. 563

Lentulus Publius    s. 498, 499

Leonardo da Vinci    s. 195, 196

Leopold I, cesarz rzymsko-niemiecki    s. 95, 189, 256, 324

Leopold I, ksi¹¿ê Badenii    s. 489

Leopold Wilhelm, arcyksi¹¿ê    s. 461

Lessel Fryderyk Albert    s. 173

Lesser Aleksander    nr kat. 214/2

Lesseur Wincenty    nr kat. 16/10, 18/4, 24/4, 42/2-42/4, 

44/1, 110/1, 262/3, 263/2; s. 92, 126, 241, 244, 410, 

591, 600

Leszczyñscy, rodzina    s. 145

Leszczyñska Katarzyna z Opaliñskich    s. 320

Leszczyñska Maria    zob. Maria Leszczyñska

Leszczyñski Stanis³aw    zob. Stanis³aw Leszczyñski

Leszek Bia³y, ksi¹¿ê krakowski i sandomierski    s. 393

Leszek Czarny, ksi¹¿ê krakowski i sandomierski    s. 400

Letronne Celinie    nr kat. 32/8

Leu Thomas de    s. 525

Leullier Henrietta    s. 150

Lewickij Dmitrij Grigoriewicz    s. 620

Leybowicz Hersz    s. 95, 585

Liani Francesco    s. 541

Lievens Jan    s. 416

Ligber Jan    nr kat. 25/5, 42/4, 42/5, 50/3; s. 591

Lilian Salomon    s. 501

Lingelbach Johannes    s. 251

Linowski Aleksander    s. 119, 348

Lint Pieter van    nr kat. 195; s. 22

Lipiñski Edward    s. 22, 311, 425, 522, 645, zob. te¿ Indeks 

darczyñców

Lipska Eleonora    zob. Lubomirska Eleonora

Lipski Tadeusz    s. 161, 162

Lisiewicz Tomasz Antoni    nr kat. 196

Lisiewska Anna Dorothea    zob. Therbusch Anna Dorothea

Lisiewska Anna Rosina    s. 388

Lisiewski Christian Friedrich Reinhold    s. 318

Lisiewski Georg    s. 464

Lisowski Aleksander    s. 63

Liwiusz    s. 479, 647

Lizymach    s. 453

Locci Agostino    s. 153

Lohrmann Friedrich Anton    nr kat. 35/13, 35/14, 35/17, 

197-197/2; s. 75

Loire Stéphane    s. 148, 566

Loo Jean-Baptiste van    nr kat. 198, 199; s. 227

Loo Louis-Michiel van    s. 530

Lorentz Stanis³aw    s. 9, 16, 20, 24, 340, 344

Lorraine Claude    s. 216

Loth Johann Carl    nr kat. 200

Louis Victor    s. 252, 297, 476, 479

Lubañska Ma³gorzata    zob. Biernacka-Lubañska Ma³gorzata

Lubkowski W³., w³aœciciel obrazu    s. 305

Lubomirscy, rodzina    s. 38, 47, 49-55, 57, 58, 60-63, 65-71, 

174, 175, 257, 395-399, 401, 411, 414, 415, 423, 424, 

448, 486, 588

Lubomirska Aleksandra    zob. Potocka Aleksandra

Indeks osób



 

Lubomirska Eleonora z Ma³achowskich, 1o v. Lipska    

nr kat. 419

Lubomirska El¿bieta    zob. Sieniawska El¿bieta

Lubomirska El¿bieta z Potockich    s. 195

Lubomirska Izabela z Czartoryskich    s. 104, 152, 154, 155, 

157, 340

Lubomirska Joanna z domu von Stein    s. 151, 586

Lubomirska Julia    s. 155

Lubomirska Julia    zob. Morawska Julia

Lubomirska Maria z Granowskich    s. 499

Lubomirska Marianna    s. 422

Lubomirska Marianna z Bieliñskich, 1o v. Denhoffowa    

s. 422, 423

Lubomirska Urszula Katarzyna    s. 581

Lubomirski Antoni    s. 175

Lubomirski Henryk    s. 106

Lubomirski Hieronim Teodor    s. 587

Lubomirski Jerzy    nr kat. 418

Lubomirski Jerzy Ignacy    s. 422, 586

Lubomirski Jerzy Sebastian    nr kat. 152; s. 25, 88

Lubomirski Kazimierz    s. 499

Lubomirski Stanis³aw, hetman polny koronny    nr kat. 56/1; 

s. 111-113, 116

Lubomirski Stanis³aw, marsza³ek wielki koronny    nr kat. 6, 

69; s. 16, 38

Lubomirski Zdzis³aw    s. 390

Lubowiecka Maria    zob. Tar³owa Maria

Luciani Ascanio    s. 536

Ludwik, delfin Francji, syn Ludwika XIV    s. 470

Ludwik I Wielki, król wêgierski i polski    nr kat. 17-17/8; 

s. 46, 47, 53, 72

Ludwik IX Œwiêty, król Francji    s. 631

Ludwik XIII, król Francji    nr kat. 358

Ludwik XIV, król Francji    nr kat. 218; s. 20, 62, 201, 356, 

422, 470, 484, 528, 618

Ludwik XV, król Francji    s. 201, 319, 320, 364, 366, 367, 

428, 474, 530

Ludwik XVI, król Francji    nr kat. 276; s. 211, 291, 293, 

294, 476

Ludwik XVII, delfin Francji    nr kat. 176; s. 293-295

Ludwik Ferdynand, delfin Francji    s. 530

Ludwik Filip I, król Francji    s. 265, 489

Ludwik Filip d’Orléans, ksi¹¿ê    s. 201

Ludwik Gonzaga de Nevers, ksi¹¿ê    s. 525

Ludwik Józef Burbon, ksi¹¿ê Condé    s. 198, 470

Ludwika Maria Gonzaga, królowa polska    nr kat. 123; 

s. 148, 165, 176

Luiza Henrietta van Nassau-Oranje, elektorowa 

brandenburska    nr kat. 157

Lukrecja    s. 647

Luyckx Carstiaen    nr kat. 201; s. 22

Luyckx Frans    nr kat. 202

Luyken Caspar    s. 138

Lwowa Maria    s. 620

£aski Jan    s. 106, 602

£aszcz Aleksander    s. 364

£aszczowa El¿bieta    zob. Tar³owa El¿bieta

£empiccy, rodzina    s. 584

£oœ Wincenty    s. 121

£ubieñscy, rodzina    s. 117, 128

£ubieñska Tekla z Bieliñskich    s. 593

£ubieñski Benedykt    s. 118

£ubieñski Feliks    s. 118, 593

£ubieñski Florian    s. 118

£ubieñski Franciszek    s. 127, 128

£ubieñski W³adys³aw Aleksander    nr kat. 58-58/5; s. 25, 

161, 162

£uczyñski Jan Piotr    nr kat. 203

Maciej, arcyksi¹¿ê    s. 471

Maciejowski Bernard    nr kat. 168; s. 93

Maintenon Françoise d’ Aubigne, markiza de    

nr kat. 219

Majewska-Maszkowska Bo¿enna    s. 9

Maksymilian I, elektor bawarski    s. 267, 268

Maksymilian II Emanuel, elektor bawarski    s. 482, 510, 

529, 564

Maksymilian III Józef, elektor bawarski    s. 138, 205, 206, 

581, 582

Malaspina Germanico di    s. 335

Malcz Karol    s. 383

Maliszkiewicz Adam    zob. Mieleszko-Maliszkiewicz Adam

Ma³achowscy    rodzina    s. 144, 145, 150, 158

Ma³achowska Eleonora    zob. Lubomirska Eleonora

Ma³achowski Jacek    s. 337, 338

Ma³achowski Jan    s. 587, 588

Ma³achowski Stanis³aw    nr kat. 188; s. 347

Mancini Francesco    s. 192

Mancini Maria    s. 471

Mányoki Adám    nr kat. 204; s. 422

Maratta Carlo    s. 39, 332, 362, 406

Marconi, rodzina    s. 474

Marconi Bohdan    s. 195, 341, 473, 577

Maria, Matka Boska    nr kat. 104, 128, 266, 346, 348, 

403, 445, 472, 473, 483; s. 80, 81, 226, 236

Maria I Stuart, królowa Szkocji    nr kat. 215

Maria II Stuart, królowa Anglii, Szkocji i Irlandii    nr kat. 329

Maria Amalia, królewna polska, ¿ona Karola Burbona, króla 

Neapolu i Sycylii    s. 192

Indeks osób



 

Maria Amalia Augusta, ¿ona Fryderyka Augusta III, elektora 

saskiego    nr kat. 470; s. 636

Maria Anna Krystyna Bawarska, ¿ona delfina Francji    

nr kat. 313

Maria Antonina, królowa Francji    nr kat. 179, 276; s. 291, 

293, 309

Maria Józefa, królowa polska    nr kat. 297, 467; s. 451, 

632, 634, 635, 465

Maria Józefa Saska, ¿ona delfina Francji    s. 530

Maria Karolina, ¿ona Ferdynanda IV Burbona, króla 

Neapolu i Sycylii    nr kat. 375-375/3; s. 541

Maria Kazimiera Sobieska, królowa polska    nr kat. 395; 

s. 21, 166, 174, 357, 471, 624

Maria Leszczyñska, królowa Francji    nr kat. 198, 225, 

226; s. 530

Maria Ludwika, cesarzowa austriacka    s. 646

Maria Magdalena, œw.    nr kat. 73, 190, 195, 445; s. 22

Maria Teresa, cesarzowa rzymsko-niemiecka   s. 42, 138, 

236, 257, 294, 509, 542

Maria Teresa Antonina Rafaella, ¿ona delfina Francji    

nr kat. 362

Maria Teresa Karolina, ksiê¿na d’Angouleme    nr kat. 178; 

s. 291, 295

Maria z Betanii    nr kat. 163; s. 16

Maron Anton von    nr kat. 205; s. 24, 558

Marrel Jacob    nr kat. 206

Mars    s. 465

Marsza³kiewicz Stanis³aw    nr kat. 52/7

Marta z Betanii    nr kat. 163; s. 16

Marteau Louis    s. 486

Martens Willifred, premier Królestwa Belgii    s. 124

Martin Jean-Baptiste    s. 624

Martynkowska Ró¿a    zob. Dekertowa Ró¿a

Maryna Mniszchówna    zob. Mniszchówna Maryna

Mas³owska Bronis³awa z Wieloszewskich    nr kat. 184

Massalski Ignacy Józef    s. 337, 338

Massiva    s. 512

Masucci Agostino    nr kat. 207; s. 631

Masynissa, król numidyjski    s. 512

Maszkowska Bo¿enna    zob. Majewska-Maszkowska Bo¿enna

Maszkowski Jan Kanty    s. 228

Matejko Jan Alojzy    nr kat. 208-212/10; s. 16, 18, 19, 22, 

31, 316

Matejkowa Teodora z Giebu³towskich    s. 335, 340

Mateusz Ewangelista, œw.    s. 85, 560

Matthes Nicolaus Christopher    nr kat. 213

Matthisen Broder    nr kat. 214-214/5

Matuszewicz Tadeusz    s. 347

Mayer Carol    nr kat. 42/9

Mazzei Filippo    s. 201-203

Mechti Quli Bek    nr kat. 474; s. 642

Medici, ksi¹¿êta    s. 217, 404, 459

Medina John Baptist M³.    nr kat. 215

Medina John Baptist St.    s. 352

Mehoffer Wilhelm    s. 311

Mehofferowie, rodzina    s. 311

Meijer Fred G.    s. 32, 261, 324, 330, 441, 473, 474, 502, 

518, 538, 643

Mengs Anton Rafael    nr kat. 216, 375/3; s. 132, 328, 541, 

558, 630, 631, 634

Merck Ferdynand    s. 46

Merian Caspar    s. 67

Merkury    s. 266, 465

Merlini Domenico    s. 80, 83, 88, 143, 159, 163

Merode de, ksi¹¿êta    s. 415

Meulemeester Jean-Luc    s. 566

Meyssens Cornelis    s. 66

Mêtlewicz Edmund    s. 311

Michael Johann Jonas    nr kat. 217

Michalczewski    s. 343

Micha³ I Korybut Wiœniowiecki, król polski    nr kat. 31-31/7, 

438; s. 72, 395, 507

Micha³kowa Janina    s. 224

Mickiewicz Adam    s. 145, 150, 332

Mieczkowski Jan    s. 266

Mielcarzewicz Józef    nr kat. 31/3, 33/3; s. 47, 395

Mielcarzewicz Teofil    nr kat. 32/9, 145/21

Mieleszko-Maliszkiewicz Adam    s. 234

Mielich Hans    s. 547

Miel¿yñscy, rodzina    s. 47, 68, 70, 102, 105, 108-110, 113, 

114, 395

Miel¿yñski Feliks    s. 99, 102, 105, 108, 110, 113, 114

Miel¿yñski Maksymilian    s. 102, 105, 108, 110, 113, 114

Miereveldt Michiel van    s. 95

Mieris Frans van    s. 368, 369

Mieszko I, ksi¹¿ê polski    s. 380, 393-395, 400, 401

Mieszko II, król polski    nr kat. 252-252/3

Mignard Nicolas    nr kat. 218

Mignard Pierre    nr kat. 219

Miko³aj I, car rosyjski    s. 12, 272, 311

Miko³aj II, car rosyjski    s. 13, 78

Mikorscy, rodzina    s. 395

Mikorska Helena    s. 395

Mikorski Jan Chryzostom Andrzej    s. 395

Mikorski Józef Andrzej    s. 610

Mikorski Roman    s. 395

Millwitz Bartholomäus    s. 66

Minardi Tommaso    s. 274

Minerwa    nr kat. 53/3, 53/5, 53/10, 53/11, 315; s. 104, 

132, 134, 266, 442, 521, 522

Indeks osób



 

Minos, król Krety    nr kat. 232

Minter Karl Friedrich    nr kat. 45/1

Mirra (Myrra)    nr kat. 233

Mirys Augustyn    s. 590, 602

Misierowicz Alojzy    s. 618

Mistrz Londyñski Wavrin    s. 524

M³ynecki Szymon Wojciech    nr kat. 407

Mniszchowa Anna z Potockich    s. 622

Mniszchowa Urszula z Zamoyskich    s. 76, 151, 279, 

282, 432

Mniszchowie, rodzina    s. 71, 76, 168, 170-175, 279, 395, 

431, 432, 622

Mniszchówna Maryna    nr kat. 168-170; s. 16, 335

Mniszech Andrzej    s. 432, 622

Mniszech Jerzy Wandalin    s. 281, 282, 333, 335

Mniszech Józef Wandalin    s. 172

Mniszech Leon    s. 622

Mniszech Micha³ Jerzy    s. 279

Mock Johann Christian    s. 359, 360

Mock Johann Samuel    nr kat. 220, 220/1, 221; s. 22, 466

Modrzewska El¿bieta    zob. Tar³owa El¿bieta

Moitte Pierre-Étienne    nr kat. 306/1

Mokronowski Andrzej    s. 162

Mokronowski Stanis³aw    s. 345, 348

Möller Andreas    s. 633

Monaldi Jakub    s. 69

Moncornet Balthasar    s. 213

Mondwid (Moniwid), wojewoda wileñski    s. 575

Monmorency (Mommorency, Mommorancy) B.    s. 644

Monnet Charles    s. 374

Montespan Françoise-Athénais, markiza de    s. 356

Montesquiou-Fezensac, rodzina    s. 293

Montesquiou-Fezensac Emilie de, z domu Des Cars    s. 294

Montesquiou-Fezensac Mathilde de, póŸniejsza ¿ona 

Charles’a-Marie Widora    s. 291, 294

Montfort Simone de (Szymon z Montfort)    s. 225

Moor Carel de    s. 369

Mor Anthonis    s. 544

Morandi Giovanni Maria    nr kat. 222-222/2

Morawska Julia z Lubomirskich    s. 390

Morawska Klementyna    s. 390

Morawski Ignacy    s. 37, 46

Morghen Gulielmo    nr kat. 375/1

Morstin Andrzej    s. 241

Morstin Ludwik Hieronim    s. 20, 422, zob. te¿ Indeks 

darczyñców

Morstin W³adys³aw    s. 241, 242

Morstinowie, rodzina    s. 241, 422

Morsztyn Jan Andrzej    nr kat. 269, 269/1; s. 20, 422

Morsztynowie, rodzina    s. 422

Morsztynówna Maria Ludwika    zob. Bieliñska Maria 

Ludwika

Moszkowska Izabela    zob. Pe³czyñska Izabela

Moszyñska Marianna    zob. Dembiñska Marianna

Moszyñski August Fryderyk    s. 252, 254, 299, 479, 481

Moszyñski Jerzy    s. 343

Moucheron Frederik de    s. 23, 250, 251. 

Mountgarret, 16. wicehrabia    s. 283, 544

Mrozowska Jadwiga    zob. Toeplitz-Mrozowska Jadwiga

Mrozowski Przemys³aw    s. 370

Mühlmann Kai    s. 16

Münnich Burchard Christoph    s. 172

Mura Francesco de    nr kat. 223

Murat Joachim    s. 540

Murawska Katarzyna    s. 226

Murray William    s. 209

Muys Nicolas    s. 262

Muzell Friedrich Hermann    s. 234

Mycielscy, rodzina    s. 160

Mylius Arnold    s. 63, 394

Mylius Johann Friedrich    s. 360

Myrto    nr kat. 354

Mytens Martin van M³.    s. 407, 442

Nagurczewski Ignacy    s. 163

Nanteuil Robert    s. 213

Napoleon I, cesarz Francuzów    s. 40, 41, 108, 116, 143, 

148, 177, 178, 228, 306, 554, 614

Napoleon III, cesarz Francuzów    s. 489

Naruszewicz Adam    nr kat. 54; s. 37, 45, 46, 72, 80, 82, 

88, 97, 99, 100, 106, 108, 113, 116, 163

Naszczokin Iwan    nr kat. 211/4, 211/15; s. 344

Natanson Edward    s. 337

Nattier Jean Marc    nr kat. 114, 224-226; s. 24, 530

Neer Aert van der    s. 368, 555

Neer Eglon Hendrik van der    nr kat. 227

Nelli Nico    s. 548

Neugebauer Salomon    s. 394, 396, 397, 400

Niecielski Józef    s. 166

Niedermann Johann    nr kat. 228, 229

Niemcewicz Julian Ursyn    s. 163, 284, 348

Niemojewscy, rodzina    s. 391

Niemojewski Józef    nr kat. 249

Niemojewski Lech    s. 391

Niemyski Krzysztof    s. 383

Niesio³owski Stanis³aw    s. 333, 337

Nieulandt Willem II van    s. 619

Nigg Hermann    nr kat. 208/19

Nilson Johannes Esaias    s. 635

Niszkowski Jan Fryderyk    s. 435

Indeks osób



 

Norblin de la Gourdaine Jean-Pierre (Jan Piotr)    

nr kat. 230-233; s. 23, 25, 434

Nowicka Maria    s. 188, 225, 473

Nowicki Ignacy    s. 145

Nowiñski A.    s. 333

Numan Bej, minister Porty Otomañskiej    s. 78

Oboleñski £ykow Fiodor, kniaŸ    nr kat. 211/6, 211/7; s. 344

Oborska Anna Helena    s. 608

Odescalchi, rodzina    s. 624

Oeser Adam Friedrich    s. 558

Ogiñska Jadwiga    s. 163

Ogiñski Ignacy    s. 161

Ogiñski Micha³ Kazimierz    nr kat. 246

Ogiñski Micha³ Kleofas    s. 237

Oleszczyñski Antoni    nr kat. 42/9

Oleœnicki Miko³aj    s. 281

Olewiñska Marianna    zob. Zbijewska Marianna

Olewiñski Tadeusz    s. 580

Olizarowie, rodzina    s. 128

Olszowska Zofia z Duninów    s. 95

Olszowski Andrzej    nr kat. 49, 49/1; s. 88, 89, 98

Olszowski Walerian    s. 95

Olszyñski Marcin    s. 215

O³fierow Roman Wasilewicz    s. 344

Omfale    s. 375

Oost Jakob St. van    s. 566

Opaliñska Katarzyna    zob. Leszczyñska Katarzyna

Oppman Artur    s. 230

Orient Josef    s. 439

Orizzonte zob. Bloemen Jan Frans van

Orléans Luiza Henrietta de Bourbon-Conti, ksiê¿na d’    

nr kat. 114; s. 15, 16

Orléans Marguerite, ksiê¿niczka d’    zob. Czartoryska 

Ma³gorzata

Orlikowski Feliks    s. 486

Oryszowski Jan    s. 344

Orzelska Anna    s. 173

Osêka Wiktoria    s. 544

Osiecimska-Hutten-Czapska Maria Antonina ze Œniadeckich    

s. 435

Osiecimska-Hutten-Czapska Matylda Maria    

zob. Ciechanowiecka Matylda Maria

Osiecimski-Hutten-Czapski Kazimierz Robert    s. 435

Os³awski Wiktor    s. 108

Ossoliñska Anna Teresa    zob. Potocka Anna Teresa

Ossoliñski Antoni    s. 358

Ossoliñski Józef    s. 303

Ostade Adriaen van    nr kat. 234-234/4; s. 24

Ostendorfer Michael    s. 498

Ostrogscy, rodzina    s. 148

Ostrogska Zofia z Tarnowskich    s. 335

Ostrogski Konstanty Wasyl    s. 335

Ostrogski Wasyl (Bazyli)    s. 343

Ostrowska Kunegunda z Brzozowskich, 1o v. Rudnicka    

nr kat. 143-143/3; s. 26

Ostrowski Tomasz    s. 240, 242

Ostrowski W³adys³aw    s. 242

Ottoboni Pietro    s. 362, 624

Ottokar II Przemys³, król czeski    s. 49

Otton III, cesarz rzymsko-niemiecki    s. 48

Ourobouros    s. 266

Owidiusz    s. 374, 375, 379, 407

Ozanne Marie Jeanne    s. 216

Pabisiak Zygmunt    nr kat. 35/25, 150/7, 181/6, 319/6, 320/4

Pac Krzysztof    s. 151, 574

Pac Miko³aj Stefan    s. 574

Pac Stefan    s. 574

Pacowie, rodzina    s. 574

Paderowski Franciszek    nr kat. 56/6, 88/4, 88/5; s. 143, 

177, 178, 245, 613

Pallavicini, rodzina    s. 468

Pallavicini Lazzaro    s. 468

Palloni Michael Archangelo (Michelangelo)    s. 169, 624

Panini Giovanni Paolo    s. 269, 271, 651

Parys    nr kat. 480

Parys Jan    s. 383

Parysówna Teofila    zob. Piwecka Teofila

Pasinelli Lorenzo    nr kat. 235

Paskiewicz Iwan Fiedorowicz, namiestnik Królestwa Polskiego    

s. 46, 234

Paszkiewicz Józef    nr kat. 83/1

Patinir Joachim    s. 543

Pauzié Jérémie    s. 34

Pawe³, wielki ksi¹¿ê, póŸniejszy car rosyjski, Pawe³ I    

s. 279, 452

Pawêski Piotr    zob. Skarga Piotr

Peake Robert I    s. 563

Pegaz    s. 266

Pe³czyñska Izabela z Moszkowskich    nr kat. 185; s. 301

Pe³czyñski Micha³    nr kat. 183, 183/1; s. 302

Penlingen Maria Antonina    zob. Scholtz Maria Antonina

Penni Luka    s. 521

Pep³owska Tekla    zob. Bieliñska Tekla

Permoser Baltazar    s. 327

Perrin Jacques    s. 304

Perthées Herman Karol de    s. 146, 163

Perthées Maria Józefa de, z domu Bellotto    s. 163

Pesne Antoine    nr kat. 236; s. 318, 422, 464

Indeks osób



 

Peszka Józef    nr kat. 237; s. 163, 597, 602

Petricnanio Angelo de    s. 523

Petrus Jerzy T.    s. 573

Petsch Max    nr kat. 238

Pfanhauser Franciszek Jan    nr kat. 239-241

Piattoli Scipione    s. 347

Pichler Johann Peter    s. 237, 244

Pierydy    s. 376

Pigmalion    s. 375

Piliñski Adam    nr kat. 8/2

Pillement Jean    nr kat. 242-245, 319/2; s. 10, 13, 18, 252, 

299-301, 478, 481

Pilo Carl Gustaf    s. 283

Pi³at z Pontu    s. 498, 499

Pinelli Bartolomeo    s. 274

Piniñski Leon    s. 471, 472

Piotr, œw.    nr kat. 264, 264/1; s. 23

Piranesi Francesco    s. 134

Pirovani Giuseppe    nr kat. 246

Pitagoras    s. 266

Pitschmann Joseph Franz Johann (Józef Franciszek Jan)    

nr kat. 247-249; s. 388

Pittoni Giovanni Battista    nr kat. 250; s. 24

Pius IV (Giovanni Angelo Medici), papie¿    s. 626

Pius VI (Giovanni Angelo Braschi), papie¿    nr kat. 71-72; 

s. 18, 121, 304

Piwarski Jan Feliks    nr kat. 13/11, 16/13, 16/14, 16/16, 

17/7, 17/8, 18/7, 18/8, 19/7, 20/13, 20/14, 26/6, 27/8, 

27/9, 28/8, 30/5, 32/6; s. 47

Piwecka Teofila z Parysów    nr kat. 241

Piwocka Magdalena    s. 548

Plater Adam    s. 79

Plater Kazimierz Konstanty    s. 116

Platerowa Genowefa z Pus³owskich    s. 79

Plersch Jan Bogumi³    nr kat. 13/2-13/4, 13/6, 14/1-14/4, 

15/1-15/4, 16/3, 16/4, 16/6, 17/2-17/4, 18/1-18/3, 

19/2-19/4, 20/1-20/3, 21/1-21/4, 22/1- 22/3, 23/1-23/4, 

24/1-24/3, 25/1-25/3, 26/1-26/3, 27/1-27/4, 28/2-28/4, 

29/1-29/3, 30/1-30/3, 31/1-31/4, 32/2-32/4, 33/1-33/3, 

34/1-34/3, 35/33, 251-257; s. 16, 26, 46, 47, 75, 83, 129

Plume-Tempest Thomas Richard    s. 283, 544

Plumhof Henryk    s. 654

Plutarch    s. 251, 297

Pociej Hipacy    s. 332, 335

Podhorodeñska Józefa z Wilgów    s. 289, 494

Podhorodeñska Kazimiera    zob. Ronikierowa Kazimiera

Podlewska Helena    s. 289, 494

Podlewska Maria Karolina z Ronikierów    s. 289, 494

Podlewski Adam    s. 22, zob. te¿ Indeks darczyñców

Podoski Janusz    nr kat. 214/5

Podoski Józef    s. 161, 162

Pokorny Józef    nr kat. 208/17; s. 335

Polibiusz    s. 479, 512

Polignac Melchior de    s. 39, 563

Poliksena Krystyna, królowa Sardynii    s. 568

Polkowski Ignacy    s. 102, 106, 110, 335

Pompejusz Wielki    nr kat. 181-182; s. 26, 478

Ponce Nicolas    s. 374

Poniatowscy, rodzina    s. 127

Poniatowska Konstancja    zob. Tyszkiewiczowa Konstancja

Poniatowska Konstancja z Czartoryskich    s. 118, 155

Poniatowska Ludwika    zob. Zamoyska Ludwika

Poniatowska Maria Teresa    zob. Tyszkiewiczowa Maria 

Teresa

Poniatowski Andrzej    s. 119, 152

Poniatowski di Monte Rotondo, rodzina    s. 274

Poniatowski Giuseppe    s. 274

Poniatowski Józef Antoni    nr kat. 67, 142-142/6, 145-146, 

446; s. 10, 12, 22, 36, 72, 79, 82, 87, 98, 114, 119, 

131, 134, 142, 152, 177, 180, 195, 196, 199, 202, 224, 

237, 240, 254, 259, 285, 286, 299, 316, 318, 345, 348, 

373, 387, 414, 416, 430, 435, 464, 479, 481, 495, 515, 

526, 567, 629, 648

Poniatowski Kazimierz    s. 166, 579

Poniatowski Micha³ Jerzy    nr kat. 64; s. 119, 183, 337, 340

Poniatowski Stanis³aw, podskarbi wielki litewski    nr kat. 164, 

164/1; s. 119, 125, 128, 172, 228, 282, 384, 387, 594

Poniatowski Stanis³aw, kasztelan krakowski    s. 118, 166

Poniatowski Stanis³aw Antoni    zob. Stanis³aw August 

Poniatowski

Poniñska Antonina    zob. Puzynina Antonina

Poniñski Adam    s. 337, 338

Poniñski W³adys³aw    s. 581

Pontius Paulus    s. 65, 111, 322

Pontormo Jacopo    s. 186, 187

Pöppelmann Karl Friedrich    s. 173

Porta Andrea    s. 403, 404

Porta Tommaso    nr kat. 258

Possevino Antonio    nr kat. 211/16; s. 340, 343

Potoccy, rodzina    s. 79, 125, 158, 172, 195, 234, 244, 257, 

278, 289, 295, 303, 336, 351, 402, 601, 622

Potocka Aleksandra z Lubomirskich    s. 79

Potocka Anna    zob. Mniszchowa Anna

Potocka Anna z Sapiehów    s. 105

Potocka Anna Maria z Tyszkiewiczów, 2o v. Dunin-

-W¹sowiczowa    nr kat. 432

Potocka Anna Teresa z Ossoliñskich    nr kat. 186; s. 26, 105

Potocka Barbara z Brzostowskich    s. 493

Potocka Jadwiga    zob. Branicka Jadwiga

Potocka Józefa Amelia    s. 645

Indeks osób



 

Potocka Katarzyna z Bieliñskich, 2o v. Besenval-Brunstatt de    

nr kat. 270

Potocka Kazimiera    zob. Wil¿yna Kazimiera

Potocka Krystyna    s. 303

Potocka Leonia    zob. Vitzum Leonia

Potocka Pelagia    zob. Sapie¿yna Pelagia

Potocka Zofia z Tyszkiewiczów    s. 128, 154, 156-158, 

333, 338

Potocki Aleksander    s. 600

Potocki Alfred, I ordynat ³añcucki    nr kat. 186; s. 26

Potocki Alfred, ostatni ordynat ³añcucki    s. 156, 157, 303

Potocki Andrzej    s. 303

Potocki Antoni    s. 237

Potocki August    s. 179, 336, 395

Potocki Franciszek Piotr    nr kat. 138-138/2

Potocki Franciszek Salezy    s. 337, 338, 340

Potocki Ignacy    s. 345, 347

Potocki Jakub    s. 422

Potocki Jan, pisarz    s 303

Potocki Jerzy Micha³ Cyriak    nr kat. 174; s. 22, 493

Potocki Joachim    s. 170

Potocki Józef    s. 303

Potocki Konstanty    s. 340

Potocki Leon    s. 538, 650

Potocki Maurycy    s. 79, 183, 238, 336, 600

Potocki Miko³aj    s. 303

Potocki Seweryn    nr kat. 457, 457/1

Potocki Stanis³aw zw. Rewera    nr kat. 47; s. 89, 98

Potocki Sanis³aw Kostka    s. 79, 151, 195, 507

Potocki Stanis³aw Szczêsny    s. 78, 309, 340, 347

Potocki Stefan    s. 234

Potocki Teodor    s. 173

Poussin Nicolas    s. 208, 528

Pra¿mowski Miko³aj    s. 145

Preissler Johann Justin    s. 349

Prek Ksawery    nr kat. 25/7, 42/6; s. 94

Primke Ryszard    s. 654

Priorato Galeazzo Gualdo    s. 256

Prodikos z Keas    s. 266

Promnitz-Sorau Erdmann II    s. 359

Prozor Karol    s. 453

Pruszyñska Anna    zob. Sanguszkowa Anna

Pruszyñski Andrzej    s. 166

Przewaliñski Marek    nr kat. 192/2

Przezdziecka Marianna    zob. Tyzenhauzowa Marianna

Przezdziecki Rajnold    s. 148

Pulzone Scipione    nr kat. 259

Pus³owska Genowefa    zob. Platerowa Genowefa

Puzyna Jan, kardyna³    s. 134, 362, 589

Puzyna Stanis³aw Kostka    s. 589

Puzynianka Konstancja    zob. Puzynina Konstancja

Puzynina Antonina z Poniñskich    s. 589

Puzynina Barbara z Siemianowskich    nr kat. 421

Puzynina Konstancja z Puzynów    s. 589

Quaglio Carlo    nr kat. 150/4, 181/3, 319/3, 320/1; s. 254, 

299, 479, 482

Quellinus Artur St.    s. 467

Quesnel François    s. 62

Quitter Herman Hendrik II de    nr kat. 260

Raczyñscy, rodzina    s. 79, 160, 163, 164, 168, 170, 174, 

175, 254, 299, 478, 481

Raczyñski Atanazy    s. 79, 163, 351

Raczyñski Kazimierz    s. 79, 254, 299, 478, 481, 491

Radoliñski Piotr Wisz    s. 104

Radziwi³³ Janusz    s. 333, 335

Radziwi³³ Jerzy, hetman wielki litewski    s. 654

Radziwi³³ Jerzy, wojewoda nowogródzki    nr kat. 417

Radziwi³³ Jerzy zw. Herkules Litewski    s. 95

Radziwi³³ Karol Sanis³aw zw. Panie Kochanku    s. 170, 175, 

337, 338, 588

Radziwi³³ Krzysztof    nr kat. 48; s. 89, 98

Radziwi³³ Krzysztof Miko³aj zw. Piorun    s. 95

Radziwi³³ Micha³    s. 105

Radziwi³³ Miko³aj zw. Czarny    s. 583

Radziwi³³ Miko³aj zw. Rudy    s. 95, 125, 343, 653

Radziwi³³owa Helena    s. 102, 104, 105

Radziwi³³owa Izabela    s. 654, 655

Radziwi³³owa Teresa Karolina z Rzewuskich, 2o v. Chobrzyñska    

nr kat. 420

Radziwi³³owicz Miko³aj    s. 653

Radziwi³³owicz Rafa³    s. 16, 285

Radziwi³³owie, rodzina    s. 16, 60, 146, 175, 230, 318, 340, 

344, 375, 512, 583, 655

Radziwi³³ówna Anna Magdalena    zob. Tworowska Anna 

Magdalena

Radziwi³³ówna Barbara    zob. Barbara Radziwi³³ówna, 

królowa polska

Radziwi³³ówna Krystyna    s. 241

Radziwi³³ówna Tekla Ró¿a    zob. Wiœniowiecka Tekla Ró¿a

Rajecka Anna, zamê¿na Gault de Saint Germain    s. 201, 580

Rajecki Józef    s. 580

Rakint W.    s. 542

Rangoni Claudio    s. 281

Rapacki Wincenty    s. 338

Rastawiecki Edward    s. 75, 119, 128

Ratti Carlo Giuseppe    s. 362

Ravesteyn Antonis van    s. 535

Ravesteyn Jan van    s. 535

Indeks osób



 

Rebeka    nr kat. 37

Redler Jan Chryzostom    s. 155

Redlich Henryk    nr kat. 208/16

Régnier Nicolas    s. 566

Reiner Václav Vavrinec (Wenzel Lorenz)    nr kat. 261

Reinhart Oskar    s. 233

Rejtan Tadeusz    nr kat. 210-210/20, 449; s. 16, 18, 19, 344, 348

Rembrandt    nr kat. 262-265; s. 23, 81, 203, 276, 327

Reni Guido    nr kat. 266; s. 468, 513

Repnin Miko³aj    s. 337, 338, 340

Reschi Pandolfo    nr kat. 267

Ribbentrop, komisarz pruski    s. 108

Ribera Jusepe de    s. 226, 628

Ricaud de Tirregaille Pierre    s. 172

Richter Ludwig    nr kat. 268

Richthofen, hrabia    s. 142, 178, 180

Riehl Andreas M³.    s. 641

Rigaud Hyacinthe    nr kat. 269, 269/1, 270; s. 20

Robert Hubert    s. 372

Rochalewski Adolf    nr kat. 271

Rodakowski Henryk    s. 448

Roesler (Rezler) Micha³    s. 145

Rogers Malcolm    s. 312, 314

Rokotow Fiodor Stiepanowicz    s. 34

Roma    s. 132, 134

Rondé Claude    s. 428

Ronikierowa Kazimiera z Podhorodeñskich    s. 289, 494

Ronikierówna Maria Karolina    zob. Podlewska Maria 

Karolina

Roos, rodzina    nr kat. 275; s. 428, 557

Roos Cajetan    s. 652

Roos Johann Heinrich    s. 427

Roos Philipp Peter zw. Rosa da Tivoli    nr kat. 272-274; s. 427

Rosa da Tivoli    zob. Roos Philipp Peter zw. Rosa da Tivoli

Rosa Salvatore    s. 216, 407, 538

Rosci Marco    s. 224, 225

Roslin Alexander    nr kat. 276; s. 10, 34, 35, 283

Ross-Raszplewicz Zygmunt    s. 77

Rosselli Matteo    s. 520

Rossi Morelli de    s. 404

Rosso Fiorentino    s. 488

Rostworowski Janusz    s. 164

Rotari Pietro Antonio    nr kat. 277-278; s. 24, 34, 71, 635

Rotter Józef    s. 336

Rottermund Andrzej    s. 9

Rotterowa Florentyna    s. 22

Rousseau Jean-Jacques    s. 201

Royer Jean Mathias    s. 125

Ro¿en Zygmunt    s. 343

Ro¿niatowska Tatiana    s. 620

Rószkiewicz Andrzej    s. 309

Ruben, brat Jozefa zw. Egipskim    s. 520

Rubens Peter Paul    nr kat. 279; s. 65, 81, 111, 187, 188, 

208, 212, 271, 314, 315, 501

Rudakowski Stanis³aw    s. 520

Rudnicka, modelka Marcella Bacciarellego    s. 104

Rudnicka Kunegunda    zob. Ostrowska Kunegunda

Rudnicki Józef    s. 240

Rudnicki Medard    nr kat. 280/1

Rudolf II, cesarz rzymsko-niemiecki    s. 277, 472, 501, 640

Ruisdael Jacob van    s. 555

Rupert, syn Fryderyka V, palatyna reñskiego, s. 497, 498

Ruschi Francesco    s. 644

Rustem Jan    nr kat. 280-281

Ruthart Carl Borromäus Andreas    nr kat. 282

Rutkowski Jan    s. 13, 36, 72, 116, 134, 143, 178, 224, 254, 

259, 286, 299, 318, 430, 479, 481

Rutowski Fryderyk    nr kat. 292; s. 22, 359

Ryszkiewicz Andrzej    s. 532

Rzewuscy, rodzina    s. 24, 120, 238, 366, 579, 596, 646

Rzewuska Anna    zob. Humiecka Anna

Rzewuska Franciszka z Cetnerów    nr kat. 60

Rzewuska Ludwika    zob. Lanckoroñska Ludwika

Rzewuska Maria Ludwika    zob. Chodkiewiczowa Maria 

Ludwika

Rzewuska Teresa Karolina    zob. Radziwi³³owa Teresa Karolina

Rzewuski Franciszek Micha³    nr kat. 205-205/2, 277, 277/1; 

s. 161, 163, 164

Rzewuski Kazimierz    nr kat. 9-9/2, 205-205/2, 427; s. 23, 

42, 131, 132, 196, 197, 199, 238, 251, 366, 373, 408, 

411, 413-416, 456, 461, 463, 464, 469, 494, 495, 525, 

579, 629, 630

Rzewuski Micha³ Florian    nr kat. 410

Rzewuski Micha³ Józef    nr kat. 422, 422/1; s. 120, 645

Rzewuski Stanis³aw Mateusz    s. 590

Rzewuski Wac³aw    nr kat. 433; s. 588

Sabinki    s. 501

Sacchi Andrea    s. 322

Sachs R. W.    s. 262

Sadeler Aegidius    s. 504, 640, 641

Sadeler Johann I    s. 267, 514, 639

Saint-André Simon Renard de    s. 324

Saint-Jean Simon    nr kat. 283

Salome    s. 648

Salmon Xavier    s. 76, 129, 295, 364, 368, 529, 534

Saluzzo Ferdynand Maria    nr kat. 429

Salvi Giovanni Battista zw. il Sassoferrato    s. 362

Samson    nr kat. 38; s. 87, 247

Samuel    s. 648

Indeks osób



 

Sánchez Coëllo Alonso    nr kat. 284

Sanguszko Hieronim Janusz    s. 104

Sanguszko Roman    nr kat. 43; s. 88, 89, 98, 572

Sanguszkowa Anna z Pruszyñskich    s. 104

Sanguszkowie, rodzina    s. 285

Santvoort Dirck van    s. 535

Sapieha Eustachy Kajetan junior    s. 311

Sapieha Eustachy Kajetan senior    s. 262, 272, 311

Sapieha Franciszek    s. 309

Sapieha Jan Pawe³    s. 311

Sapieha Jan Piotr    s. 333, 345

Sapieha Kazimierz Nestor    s. 347

Sapieha Micha³ Antoni    s. 449

Sapiehowie, rodzina    s. 16, 146, 262, 272, 311, 411, 414

Sapie¿anka Anna    zob. Potocka Anna

Sapie¿anka Maria    zob. Branicka Maria

Sapie¿anka Wanda    zob. Dzieduszycka Wanda

Sapie¿yna Krystyna    s. 163

Sapie¿yna Pelagia z Potockich    nr kat. 192-192/3; s. 22, 645

Sapie¿yna Tekla Ró¿a    zob. Wiœniowiecka Tekla Ró¿a

Saraceni Carlo    s. 623

Sarbiewski Maciej Kazimierz    nr kat. 409

Sarto Andrea del    s. 187

Saski Jan Jerzy    s. 581

Sassoferrato il    zob. Salvi Giovanni Battista

Saturn (Chronos)    s. 266, 465, 501

Sauder, jubiler    s. 286

Sauerweid Alexander    s. 245

Saunders Józef    s. 390, 435

Savorelli Pietro    s. 190

Scarron Paul    s. 356

Schaffgotsch Johann Nepomuk    s. 234

Schenau    zob. Zeissig Eleazar zw. Schenau

Schenck Peter    s. 362

Schinnagl Maximilian Joseph    nr kat. 285, 286, 508

Schleier Erich    s. 364, 622

Schlüter Andreas    s. 169

Schmidt Georg Friedrich    nr kat. 262/2, 263/1, 264/1; 

s. 379, 410, 634

Schmidt Johann Heinrich    s. 245

Schnackenburg Bernhard    s. 376

Schober, pruski komisarz wojenny    s. 108, 177, 178

Scholtz Karol    nr kat. 239; s. 383

Scholtz Maria Antonina z domu Penlingen    

nr kat. 240; s. 382

Schönberger W., dyrektor Germanisches Museum 

w Norymberdze    s. 21

Schoonjans Antoon    s. 566

Schooten Floris van    nr kat. 287

Schöpfer Hans St.    s. 546, 547

Schöpher Wilhelm    s. 546

Schouten Aeltje Gerritsdr.    s. 413

Schröder Georg Engelhardt    nr kat. 288; s. 407

Schroeger Efraim    s. 73, 75, 158, 173, 175, 177

Schuch Adolf    s. 172

Schultz Daniel    nr kat. 289-290, 492; s. 66, 67, 97, 507, 605

Schuppen Pierre-Louis van    s. 355

Schütz Christian Georg St.    s. 554

Schütze Johann Christoph    nr kat. 291

Schwarzenbergowie, rodzina    s. 237, 259

Scilurus, król Scytów    nr kat. 150-150/7

Scypion Afrykañski St.    nr kat. 320-320/4, 345

Seghers Daniel    s. 323

Seifertová Hana    s. 643

Sekstus    s. 647

Seneka    s. 468

Serafiñski Antoni (Tosio)    s. 335

Seymour-Maynard J.    s. 140, 142 

Siciñski Mieczys³aw    s. 43, 122, 125, 242, 285, 306, 391, 

447, 586, 595, 599

Sidorow Niko³aj    s. 195

Siemianowska Barbara    zob. Puzynina Barbara

Siemianowski Miko³aj    s. 589

Siemiginowski Jerzy    zob. Szymonowicz-Siemiginowski 

Jerzy

Siemiradzki Henryk    s. 316

Sieniawska El¿bieta z Lubomirskich    s. 154, 176, 177

Sieniawska Maria Zofia    zob. Czartoryska Maria Zofia

Sieniawski Miko³aj    s. 343

Siennicki Miko³aj    s. 109

Sierakowska Anna Teodora z Sierakowskich    nr kat. 229

Sierakowski Kajetan Onufry    nr kat. 228; s. 370-371

Sierakowski Teodor    s. 370

Sikorski Hipolit    s. 335

Silvestre Louis de    nr kat. 292-297; s. 22, 70, 422, 586, 632-635

Simon Karl Anton    nr kat. 33/6, 34/5, 145/20

Sisigambis    s. 80

Skarga Piotr (w³aœc. Piotr Pawêski)    nr kat. 208-208/17

Skórewicz Kazimierz    s. 13

Skórzewscy, rodzina    s. 399

Skórzewski Fryderyk    s. 46, 393, 394, 399, 400

Skrzyñscy, rodzina    s. 608

Skrzyñski Wincenty Bonawentura    s. 608

S³awscy, rodzina    s. 275, 598

S³owikowski Adam    s. 389

Smuglewicz Franciszek    nr kat. 298-299/1; s. 16, 18, 80, 

114, 252, 299, 380, 478, 481, 612, 615

Snyders Frans    s. 323, 643

Sobañscy, rodzina    s. 242

Sobiescy, rodzina    s. 114, 563

Indeks osób



 

Sobieska Maria Kazimiera    zob. Maria Kazimiera Sobieska, 

królowa polska

Sobieska Maria Klementyna    nr kat. 494

Sobieska Teresa Kunegunda    s. 482, 529, 564

Sobieski Aleksander, królewicz polski    s. 154

Sobieski Jakub, kasztelan krakowski    nr kat. 56-56/9

Sobieski Jakub, królewicz polski    s. 564

Sobieski Jan    zob. Jan III Sobieski, król polski

Sobieski Konstanty, królewicz polski    s. 154

Soko³owska Hanna    zob. Walêdziak hanna

Soko³owski Franciszek    s. 610

Soko³owski Micha³    nr kat. 442

Sokrates    nr kat. 354; s. 266

Solikowski Jan Dymitr    s. 343

Solimena Francesco    s. 363, 430

Solms-Braunfels Luiza Krystyna von    zob. Brederode Luiza 

Krystyna

So³tyk Franciszek    s. 233

Somer Paulus II van    s. 404, 563

Soolmaker Jan Frans    nr kat. 300

Sosnicki, w³aœciciel obrazu    s. 543

Sosnowski Józef    s. 161, 162

Soutman Pieter    s. 64, 507

Spaett Franz Xaver Joseph    nr kat. 321/2; s. 482

Spark Victor    s. 502

Spiess Stefan    s. 336

Spinosa Nicola    s. 363, 628

Stachowicz Micha³    nr kat. 20/7, 50/2, 52/6, 53/13, 55/6, 

56/8; s. 47, 92, 100

Stachowski Eugeniusz    s. 338

Stadnicki Stanis³aw zw. Diabe³ £añcucki    nr kat. 208/9; 

s. 333, 335

Staiger Johann    s. 591

Stampaert Frans    s. 643

Standish Hélene z domu Des Cars    s. 294

Stanis³aw, ksi¹¿ê mazowiecki    nr kat. 490; s. 336

Stanis³aw August Poniatowski, król polski    nr kat. 35-35/42, 

55-55/8, 62-63/2, 65, 68, 172, 175, 176, 187, 201-203, 

206, 324, 441, 454; s. 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 

22-25, 33, 34, 36, 45-65, 67-72, 80-83, 85, 87-102, 

104-106, 108, 109, 111-114, 116-119, 121, 124, 126-

128, 131, 132, 134-136, 138, 140, 142-144, 146-148, 

150-166, 168-181, 183, 195-199, 217, 222, 224, 239, 

240, 242, 243, 246, 250-152, 254, 257, 259, 273, 279, 

286-288, 291, 297, 299-301, 316-318, 320, 330, 337, 

340, 347, 348, 371-373, 384, 387, 393-395, 400, 401, 

408, 411, 413, 414, 416, 428, 430-432, 452, 455, 456, 

461-465, 476, 478, 479, 481, 482, 495, 514, 515, 525, 

526, 565, 567, 580,  591, 594, 596, 606, 612, 628-630, 

646, 648

Stanis³aw Leszczyñski, król polski    nr kat. 133, 416; s. 45, 

319, 366, 367, 394, 395, 401, 579

Stanis³aw ze Skalbmierza    s. 104

Stañczyk    s. 31

Starbus Johan    s. 584

Staszic Stanis³aw    s. 165, 348

Stecki Bart³omiej Ignacy    s. 581

Steen Franciscus van der    s. 256, 257

Steens Lambrecht    s. 187

Stefan I, œw., król wêgierski    s. 52

Stefan Batory, król polski    nr kat. 27-27/9, 211-211/17, 

378, 475; s. 47, 52, 98, 277, 335, 393

Stein Joanna von    zob. Lubomirska Joanna

Stein Johann Friedrich    nr kat. 291

Steinborn Bo¿ena    s. 487

Stephan Joseph    nr kat. 301

Stern Lodovico    s. 631

Stieler Joseph Karl    s. 597

Stiepanow    s. 542, 543

Stoelzel Christian Friedrich    s. 636

Stoop Dirck    nr kat. 302; s. 532

Stpiczyñski Robert    s. 655, 656

Strange Robert    s. 211

Straus Willis A.    s. 240

Strobel Bart³omiej    s. 502

Stroynowska Waleria    zob. Tarnowska Waleria

Struszkiewiczowa, w³aœcicielka obrazu    s. 427

Strutyñscy, rodzina    s. 651

Stryjeñski Tadeusz    s. 393

Strza³ecki Antoni    s. 77

Strza³ecki Zygmunt    nr kat. 35/23; s. 78

Strzelecki Jan Suchywilk    s. 102

Strzy¿ewska Zofia    s. 13

Stuart Arabella    s. 563

Stuart El¿bieta    s. 497

Stuart Enrico Benedetto    s. 296

Stuart Jakub, ksi¹¿ê Walii    s. 657

Studziñski Franciszek    s. 105, 274

Stwosz Wit    s. 56

Styfi Jan    nr kat. 208/18

Subleyras Pierre    nr kat. 303; s. 192, 332

Suchorzewski, syn Jana    s. 347

Suchorzewski Jan    s. 345, 348

Suess Hans von Kulmbach    zob. Kulmbach Hans 

Suess von

Sulzer Elisabetha Sophie    zob. Graff Elisabetha Sophie

Sulzer Johann Georg    nr kat. 137

Su³kowscy, rodzina    s. 579

Sustris Frederik    s. 267, 268

Suttermans Justus    nr kat. 304

Indeks osób



 

Suyderhoff Jonas    s. 64

Swanevelt Herman van    s. 403, 552

Swetoniusz    s. 476

Sybilla    nr kat. 235, 311; s. 24, 379, 468, 512

Sykstus V (Felice Peretti), papie¿    s. 277

Sylen    s. 271, 501

Sysang Johann Christoph    s. 452, 530, 592

Szamowska Maria    zob. Wodziñska Maria

Szaniawski, w³aœciciel obrazu    s. 333

Szczepan, œw.    s. 488

Szczukin Stiepan Siemionowicz    s. 621

Szeymecler Jan    nr kat. 13/10, 14/6, 16/12, 17/6, 18/5, 

19/5, 20/11, 21/7, 22/5, 23/5, 24/5, 25/4, 26/5, 27/6, 

28/6, 29/5, 30/4, 31/6, 32/5, 33/5, 34/4, 35/18; s. 46, 

54, 60, 66, 549

Szujski Józef    s. 335

Szwarc Szymon    s. 626

Szwarce Bronis³aw    s. 335

Szybanow Michai³    s. 35

Szyd³owiecki Krzysztof    s. 107

Szyd³owska El¿bieta    zob. Grabowska El¿bieta

Szymanowscy Korwin, rodzina    s. 591

Szymanowski Józef    nr kat. 423

Szymonowicz-Siemiginowski Jerzy Eleuter    s. 68, 624

Szynalewski Feliks    s. 343

Œliwicki Walenty    s. 390, 615

Œniadecka Maria Antonina    zob. Osiecimska-Hutten-

-Czapska Maria Antonina

Œniadecki Andrzej Franciszek    s. 435

Œniadecki Jêdrzej    nr kat. 280

Œniadecki Józef Konstanty    s. 435

Tacco Pietro    s. 217

Tamm Franz Werner    s. 554

Tankred    nr kat. 458

Tarkwiniusz Kollatinus    s. 647, 648

Tar³o Adam    nr kat. 224, 411

Tar³o Jan    nr kat. 220; s. 358, 364-366

Tar³o Stanis³aw    s. 364, 379

Tar³owa Anna z Tar³ów    s. 579

Tar³owa El¿bieta z Modrzewskich, 1o v. £aszczowa    s. 364

Tar³owa Maria z Lubowieckich    s. 364

Tar³owa Teresa z Dunin-Borkowskich    s. 364

Tar³ówna Anna    zob. Cetnerowa Anna

Tar³ówna Anna    zob. Tar³owa Anna

Tar³ówna Franciszka    zob. Lanckoroñska Franciszka

Tarnowscy, rodzina    s. 39, 47, 49, 51, 52, 54, 57, 60, 63, 

69, 90, 92, 127, 212, 390, 575, 577, 602

Tarnowska El¿bieta ze Stemberku    s. 575

Tarnowska Jadwiga    s. 212

Tarnowska Maria Ró¿a z Branickich    s. 234, 491

Tarnowska Waleria ze Stroynowskich    nr kat. 27/5, 42/5; 

s. 90, 576

Tarnowska Zofia Helena    s. 212

Tarnowski Adam    s. 212, 484

Tarnowski Aleksander Dominik    s. 575, 577

Tarnowski Andrzej    s. 212

Tarnowski Antoni    s. 47, 60

Tarnowski Artur    s. 577

Tarnowski Artur Jan    s. 575-577

Tarnowski Hieronim    s. 234, 235

Tarnowski Jan, arcybiskup gnieŸnieñski    s. 572

Tarnowski Jan, arcybiskup lwowski    nr kat. 406

Tarnowski Jan Amor II, hetman wielki koronny    

nr kat. 42-42/12, 408; s. 88, 89, 98, 393, 394, 575, 577

Tarnowski Jan Feliks    s. 60, 64, 66, 576

Tarnowski Jan Krzysztof    s. 577

Tarnowski Jan Stanis³aw    s. 577

Tarnowski Jerzy    s. 577

Tarnowski Micha³    s. 577

Tarnowski Micha³ Stanis³aw    s. 577

Tarnowski Stanis³aw    s. 234, 491

Tarnowski Stanis³aw, historyk    s. 345

Tassi Agostino    nr kat. 305; s. 24, 623

Tasso Torquato    s. 622

Le Tellier François-Michel, markiz de Louvois    nr kat. 322

Tempest Henrietta Frances May    s. 283, 544

Tempesta Antonio, s. 403

Tencalla Constante    s. 175

Teniers David M³.    nr kat. 306, 307; s. 23, 372, 517

Teniers David St.    s. 461

Teodotos    s. 297

Tepper Piotr Ferguson    s. 158

Tepplar Anton    nr kat. 25/7, 42/6; s. 94

Terlecki Cyryl    s. 332, 335

Tezeusz    s. 433, 434

Thaw Eugene Victor    s. 140

Therbusch Anna Dorothea z domu Lisiewska   nr kat. 308; 

s. 318

Thiele Johann Alexander    nr kat. 309

Thiry Léonard    s. 522

Thomas Gerard    nr kat. 310

Tirregaille Pierre de    zob. Ricaud de Tirregaille Pierre

Tischbein Johann Heinrich Wilhelm    s. 407, 558

Tobiasz    s. 488, 502

Tocqué Louis    s. 530

Todeschini    zob. Cipper Giacomo Francesco 

zw. il Todeschini

Toeplitz-Mrozowska Jadwiga    s. 337, 338

Indeks osób



 

Tokarski Mateusz    nr kat. 5/1, 35/30; s. 46, 75, 78, 79, 

124, 195, 394, 395

Tolli Iwan    s. 279

Tomatisowa Katarzyna    zob. Gattai-Tomatisowa 

Katarzyna

Tomicki Piotr    s. 93, 106

Torri Flaminio    nr kat. 311; s. 378

Tott Sophie Ernestine de    nr kat. 312

Tourzel Augustine de    zob. Des Cars Augustine

Tourzel Charles, markiz de    s. 294

Tourzel Louise Élisabeth Félicité Françoise de Croy 

d’Havré, markiza de    s. 291, 293, 294

Townley Charles    s. 233

Trajan, cesarz rzymski    s. 392

Traversi Gaspare    s. 650

Tr¹bski Jacek    s. 370

Treter Tomasz    nr kat. 460/1-460/3; s. 48, 50, 53, 94, 

394, 626

Trevisani Francesco    s. 357, 430, 624, 625

Triciusz Jan Aleksander    s. 96

Triebel Jakob    s. 251, 416, 455, 456

Trip Maria    s. 411, 413

Tritsch Alexander    s. 138

Trnek Renate    s. 250

Troy François de    nr kat. 313; s. 529

Troyen Rombout van    s. 532

Truszkowski Leon    zob. Drogos³aw-Truszkowski Leon 

Tuhanowicz Teodor    s. 343

Turgot Anne Robert Jacques de L’Aune    s. 201

Turno Wincenty    s. 395

Turnowie, rodzina    s. 47, 396-399

Turski Feliks Pawe³    nr kat. 5; s. 347

Tworowska Anna Magdalena z Radziwi³³ów    nr kat. 415

Tworowski Miko³aj    s. 583

Tyberiusz, cesarz rzymski    s. 498

Tycjan, s. 212, 308, 322

Tylman van Gameren    s. 148, 151, 166, 169, 256

Tym Daniel    s. 144

Tyszkiewicz Benedykt junior    s. 76

Tyszkiewicz Benedykt senior    s. 76, 344, 348

Tyszkiewicz Ludwik    s. 166, 600

Tyszkiewiczowa Konstancja z Poniatowskich    s. 166

Tyszkiewiczowa Maria Teresa z Poniatowskich    s. 23, 79, 

80, 105, 118, 119, 121, 122, 131, 142, 152, 180, 181, 

196, 199, 202, 203, 240, 246, 373, 414, 416, 464, 495, 

496, 515, 526, 629

Tyszkiewiczowie, rodzina    s. 76

Tyszkiewiczówna Anna Maria    zob. Potocka Anna Maria

Tyszkiewiczówna Zofia    zob. Potocka Zofia

Tytus, cesarz rzymski    s. 536

Tyzenhauz Antoni    s. 345, 348

Tyzenhauzowa Marianna z Przezdzieckich    s. 241

Ulrich Anton    s. 472, 499

Ulryka Eleonora M³., królowa szwedzka    s. 442

Unger William    nr kat. 262/6, 263/5

Uniechowska Maria Ró¿a    s. 124

Uniechowski Janusz    s. 124

Urania    s. 104

Urban VIII (Maffeo Barbieri), papie¿    s. 459

Urowiecki Miko³aj    s. 341, 343

Vaart Jan van der    s. 492

Vaga Perino del    s. 268

Vagnuzzi Luigi    s. 274

Valckenborch Lucas I van    nr kat. 314; s. 22

Valckenborch Marten I van    s. 471

Vallotton Felix    nr kat. 212/10

Vanloo Carle    s. 252, 291, 319, 476, 530

Van Loo Jean-Baptiste    zob. Loo Jean-Baptiste van

Vasari Giorgio    s. 521

Vecchia Pietro della    nr kat. 315; s. 628, 644

Veen Otto van    s. 544

Veit Johan Samuel    s. 286

Velde Esaias van de    s. 231

Velde Jan III (Jan Jansz.) van de    nr kat. 316

Vendramini Francesco    nr kat. 457/1

Vercruyssen Julius van den    s. 626

Vernet Claude-Joseph    nr kat. 126, 317; s. 533

Vernet Jules    nr kat. 318

Veronese Paolo    s. 81, 308, 513

Vertue George    s. 352

Vervaet Julien    s. 462

Vestier Antoine    s. 534

Vestier Marie Nicole    s. 534

Viancini, rodzina    s. 542

Vien Joseph-Marie    nr kat. 319-320/6; s. 10, 82, 252, 291

Vigée Le Brun Elisabeth    zob. Le Brun Elisabeth Vigée

Vigée Louis    s. 309

Vincenzo Gonzaga, ksi¹¿ê Mantui    s. 459

Vinckboons David    s. 501

Visscher Cornelis II    s. 264, 455

Visscher Johannes    s. 404

Vitzum Leonia z Potockich, 1o v. Lanckoroñska    s. 295

Vivien Joseph    nr kat. 321-321/2

Voet Jakob Ferdinand    nr kat. 322

Vogel Bernard    s. 633

Vogel Zygmunt    nr kat. 77/2, 80/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 

87/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 95/1, 96/1, 97/1, 

98/1; s. 382

Indeks osób





Vogtherr Christoph Martin    s. 109

Voltaire    zob. Wolter

Volterrano il    zob. Franceschini Baldassare

Vorsterman Lucas I    s. 434

Vos Marten de    s. 514, 639, 640

Wac³aw II Czeski, król czeski i polski    nr kat. 14-14/6, 

254-254/3; s. 72, 393

Wael de, bracia    s. 498

Wahl Johann Salomon    nr kat. 323

Walêdziak Hanna z Soko³owskich    s. 610

Wall Józef    nr kat. 73

Wals Gottfried    s. 623

Wasilewski Józef    s. 145, 150

Wa¿ny Tomasz    s. 32, 188, 196, 199, 219, 330, 376, 413, 

433, 461, 463, 472, 474, 495, 499, 513, 515, 521, 542, 

640, 641

W¹sowicz Marek    s. 603

W¹sowicz Stanis³aw    zob. Dunin-W¹sowicz Stanis³aw

W¹sowiczowa Anna Maria, Dunin    zob. Potocka Anna 

Maria

W¹tróbka Józef    s. 344

Weede Stichting van, rodzina    s. 411

Weenix Jan Baptist    s. 16, 261, 262

Weigel Christoph    s. 138

Wenus    nr kat. 191, 359, 401; s. 266, 271, 439, 465

Wergiliusz    s. 379

Wermuth Christian    s. 584

Werner Christoph Joseph I    s. 485

Werner Christoph Joseph II (Krzysztof Józef)    nr kat. 324; 

s. 48

Wettinowie, rodzina    s. 447, 449

Weyden Roger van der    s. 524

Weyher Ernst    s. 343

Whittaker John St.    s. 563

Widor Charles-Marie    s. 291

Widor Mathilde    zob. Montesquiou-Fezensac Mathilde de

Wieloch Kasper Wielko³ucki    s. 343

Wielopolska Ludwika z domu d’Arquien de la Grange    

s. 174

Wielopolski Jan    s. 174

Wieloszewska Bronis³awa    zob. Mas³owska Bronis³awa

Wierix Hieronymus    s. 62

Wierzejski Tadeusz    s. 22, 138, 324, 331, 471, zob. te¿ 

Indeks darczyñców

Wijmer Anna    s. 413

Wilczewska Maria z Bacciarellich    s. 102, 108

Wilczewski Stanis³aw August    s. 163

Wilga Joachim    s. 289, 493

Wilgowie, rodzina    s. 289, 494

Wilhelm III Orañski, król Anglii, Szkocji i Irlandii    s. 492

Wilhelm VIII, ksi¹¿ê Hessen-Kassel    nr kat. 260

Wille Johann Georg    s. 530

Williams Hanbury, rodzina    s. 320

Williams Charles Hanbury    nr kat. 199

Willmann Michael Lucas Leopold    nr kat. 325

Wil¿anka Józefa    zob. Podhorodeñska Józefa

Wil¿yna Kazimiera z Potockich    nr kat. 330; s. 22, 289

Winck Johann Christian Thomas    nr kat. 326

Winck Johann Chrysostomus    s. 488

Winckelmann Johann Joachim    nr kat. 391

Winnizer, kupiec    s. 167

Winterhalter Franz Xaver    nr kat. 327-328

Wirginia    nr kat. 481

Wirginiusz Lucjusz    s. 647

Wirtemberska Maria z Czartoryskich    s. 102, 104

Wissing Willem    nr kat. 328

Wiœniowiecka Tekla Ró¿a z Radziwi³³ów, 1o v. Flemming, 

3o v. Sapie¿yna    nr kat. 294

Wiœniowiecki Dymitr Jerzy    s. 88

Wiœniowiecki Micha³    zob. Micha³ I Korybut Wiœniowiecki

Wiœniowiecki Micha³ Serwacy    s. 449

Witaczek Wincenty    nr kat. 281

Wittelsbachowie, rodzina    s. 279, 504, 507, 510, 551, 564

W³adys³aw I £okietek, król polski    nr kat. 15-15/7; s. 48, 

51, 72, 395

W³adys³aw II Jagie³³o, król polski    nr kat. 19-19/7, 53-53/1; 

s. 45-47, 51, 53, 55, 72, 99, 116

W³adys³aw III Laskonogi, ksi¹¿ê polski    s. 395

W³adys³aw III Warneñczyk, król polski    nr kat. 20-20/14; 

s. 47, 56, 72

W³adys³aw IV Waza, król polski    nr kat. 29-29/6, 336, 

337; s. 21, 25, 45, 46, 66, 72, 111, 113, 168, 175, 213, 

281, 332, 333, 335, 500-503, 577

W³asiew Afanasij    nr kat. 168

W³odzimirski Aleksander    nr kat. 20/9

Wodzicka Anna z Grattów    s. 40

Wodzicki Wawrzyniec    s. 40

Wodziñscy, rodzina    s. 608

Wodziñska Maria z Szamowskich    s. 608

Wodziñski Adam    s. 608

Wodziñski Gabriel    nr kat. 439

Wodziñski Ignacy    s. 607

Wojniakowski Kazimierz    nr kat. 174, 330; s. 22, 164, 

177, 304

Wolniewicz Zofia    s. 113

Wolska-Conus Wanda    s. 24, zob. te¿ Indeks darczyñców

Wolski Miko³aj    nr kat. 208/10; s. 333, 335

Wolter (Voltaire)    s. 201, 202

Wo³owski    s. 336

Indeks osób





Woronicz Jan Pawe³    s. 97, 100, 102, 105, 110, 113

Woronieccy, rodzina    s. 655

Wouwerman Pauwels    s. 494

Wouwerman Philips    nr kat. 331; s. 23

Wrotnowski Lucjan    s. 164

Wulkan    s. 266

Würtemberg El¿bieta Wilhelmina von    s. 645

Wuzer Johann Matthias    nr kat. 332

Zabie³³o Micha³    s. 345, 348

Zachwatowicz Jan    s. 9

Zaghis Pietro Francesco    s. 192

Zakrzewski Witold    s. 302

Zakrzewski Wyssogota Ignacy    s. 347

Za³uscy, rodzina    s. 170, 582

Za³uski Andrzej Stanis³aw Kostka    nr kat. 424; s. 296, 

581, 582, 592

Za³uski Józef Andrzej    s. 592, 593

Zamojska Katarzyna    s. 335

Zamoyscy, rodzina    s. 62, 75, 79, 124, 149, 193, 274, 309, 

343, 490, 507, 546, 602

Zamoyska Antonina    s. 151

Zamoyska Ludwika z Poniatowskich    nr kat. 59-59/4; 

s. 22, 119, 151

Zamoyska Urszula    zob. Mniszchowa Urszula

Zamoyska Zofia z Czartoryskich    s. 309

Zamoyski Andrzej, kanclerz wielki koronny    s. 348

Zamoyski Jan (ur. 1912)    s. 195, 336

Zamoyski Jan, hetman i kanclerz wielki koronny    

nr kat. 211/5; s. 91, 333, 335, 343, 394

Zamoyski Jan, wojewoda sandomierski    s. 563

Zamoyski Jan Jakub    s. 118

Zamoyski Konstanty    s. 79, 265, 266, 490

Zamoyski Maurycy    s. 309, 339

Zamoyski Stanis³aw Kostka    s. 195, 244

Zanchi Antonio    s. 644

Zas³awska El¿bieta    zob. Herburtowa El¿bieta

Zawadzki Stanis³aw    s. 240

Zbaraski Janusz    s. 335, 343

Zbijewska Marianna z Grudziñskich    1o v. Olewiñska    

nr kat. 413

Zbijewski Roch Nepomucen    s. 580

Zborowska Krystyna    zob. Chodkiewiczowa Krystyna

Zborowski Jan    s. 343

Zdziechowscy, rodzina    s. 124

Zebrzydowski Miko³aj, marsza³ek wielki koronny    s. 333, 335

Zeich, miniaturzysta   s. 78

Zeissig Eleazar zw. Schenau    s. 636

Zieliñski Tomasz    s. 128

Z³otnicki Antoni    s. 347

Zuccari, rodzina    s. 624

Zucchi Andrea    s. 466

Zucchi Lorenzo    s. 34

Zug Szymon Bogumi³    s. 154

Zyblikiewicz Miko³aj    s. 337

Zygad³owicz Alfred    nr kat. 208/14

Zygmunt I Stary, król polski    nr kat. 1, 24-24/6, 54-54/8, 

380, 436; s. 21, 46, 60, 64, 72, 98, 99, 116, 277, 

546-548, 550

Zygmunt II August, król polski    nr kat. 25-25/7; s. 52, 54, 

59, 60, 72, 96, 98, 99, 109, 110, 116, 336, 343, 547, 654

Zygmunt III Waza, król polski    nr kat. 28-28/6, 338, 339; 

s. 9, 14-16, 19-21, 25, 44, 46, 47, 59, 65, 66, 72, 77, 

81, 98, 102-104, 116, 144, 146, 147, 150, 151, 163, 

170, 178, 179, 181, 204, 218, 223, 241, 244-246, 256, 

277, 281, 297, 300, 303, 304, 332, 333, 335, 393, 503, 

548, 561, 562, 640, 655

¯arnowscy, rodzina    s. 24, 537, 567, 569, 571, 623, 630

¯eromski Stanis³aw    s. 609

¯ó³kiewski Stanis³aw    s. 88, 344, 393, 394

¯ychowicz Teofil    s. 92

Indeks osób





Ilustracje barwne 









nr kat. 3  A. Albertrandi, Portret muzyka (Niccolò Piccini?)
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nr kat. 35  M. Bacciarelli, Portret Stanis³awa Augusta w stroju koronacyjnym



 

nr kat. 60  M. Bacciarelli, Portret Franciszki z Cetnerów Rzewuskiej
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nr kat. 100   A. van Beyeren, Martwa natura z metalowym dzbanem, szklanym pucharem z  pokryw¹, 
roemerem, owocami i zegarkiem



 

nr kat. 104  Wed³ug A. Bronzina, Œwiêta Rodzina ze œwiêtym Janem



 

nr kat. 108  S. Ceccarini (?), Portret Fryderyka Krystiana



 

nr kat. 110  Pracownia J. van Cleve, Portret Franciszka I



 

nr kat. 111  Corneille de Lyon, Portret Antoniego Burbona
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nr kat. 115  C. Decker, Krajobraz z m³ynem



 

nr kat. 116  G. Desmarées, Portret Klemensa Franciszka a Paolo



 

nr kat. 128  Pracownia F. Franckena II, Pok³on pasterzy



 

nr kat. 131  M. Gherardini, Œwiêty Jerzy walcz¹cy ze smokiem



 

nr kat. 137  A. Graff, Autoportret z rodzin¹



 

nr kat. 141  J. Grassi, Portret Antoniego Józefa Lanckoroñskiego



 

nr kat. 142  J. Grassi, Portret ksiêcia Józefa Poniatowskiego



 

nr kat. 143  J. Grassi, Portret Kunegundy z Brzozowskich Ostrowskiej (szkic)
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nr kat. 149  J. Hackaert (?), Krajobraz z rzek¹ w dolinie



 

nr kat. 155  M. de Hondecoeter, Martwa natura z ubitym zaj¹cem i ptactwem



 

nr kat. 157  W. van Honthorst, Portret damy (Luiza Henrietta van Nassau-Oranje?)
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nr kat. 186   J. B. Lampi St., Portret Anny Teresy Potockiej 
z wnukiem Alfredem Potockim (szkic)



 

nr kat. 194  Pracownia P. Lely’ego, Portret Katarzyny Bragança



 

nr kat. 195  P. van Lint, Œwiêta Maria Magdalena



 

nr kat 198  J.-B. van Loo, Portret Marii Leszczyñskiej



 

nr kat. 201   C. Luyckx, Martwa natura z globusem Nieba, czaszk¹, muszlami, ga³¹zkami korala, 
klepsydr¹ i motylami



 

nr kat 202  Pracownia F. Luyckxa, Portret Ferdynanda III
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nr kat. 224  J. M. Nattier, Portret Adama Tar³y (?)
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nr kat. 234  A. van Ostade, Palacz i pijak
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nr kat. 260  H. H. de Quitter II, Portret Wilhelma VIII Hessen-Kassel (?)
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nr kat. 262  Rembrandt, Dziewczyna w ramie obrazu



 

nr kat. 263  Rembrandt, Uczony przy pulpicie
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nr kat. 269  H. Rigaud, Portret Jana Andrzeja Morsztyna



 

nr kat. 276  A. Roslin z udzia³em pracowni, Portret Ludwika XVI



 

nr kat. 281  J. Rustem, Portret Wincentego Witaczka
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nr kat. 292  L. de Silvestre M³., Portret Fryderyka Augusta Rutowskiego
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nr kat. 306  D. Teniers M³., Wiejski doktor



 

nr kat. 308  A. D. Therbusch, Apoteoza ksiêcia Ferdynanda Hohenzollerna



 

nr kat. 314  L. van Valckenborch I, Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu



 

nr kat. 315  Pracownia P. della Vecchii, G³owa Minerwy



 

nr kat. 316   J. van de Velde III, Martwa natura z roemerem, cytryn¹, tac¹ z chlebem, zwitkiem z ziarnami 
maku i no¿em



 

nr kat. 321  J. Vivien, Portret Karola Alberta
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nr kat. 327  F. X. Winterhalter, Portret Elizy Krasiñskiej



 

nr kat. 331  P. Wouwerman, Siwy koñ i ¿o³nierz
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nr kat. 338  Malarz austriacki, ok. 1610, Portret Zygmunta III



 

nr kat. 354  Szko³a Fontainebleau, ok. 1550, Sokrates, Ksantypa i Myrto
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nr kat. 362  Malarz francuski, ok. 1745, Portret Marii Teresy Rafaelli



 

nr kat. 378  Malarz niemiecki (?), 1. po³. XVII w., Portret Stefana Batorego



 

nr kat. 384  Malarz niemiecki, 1. po³. XVIII w., Skalisty pejza¿ ze œwierkami

nr kat. 385  Malarz niemiecki, 1. po³. XVIII w., Skalisty pejza¿ z rzek¹



 

nr kat. 397  Malarz nieokreœlony, 2. po³. XVII w., M³odzieniec wsparty na mieczu



 

nr kat. 428  Malarz polski, ok. 1792, Portret Ignacego Dembiñskiego



 

nr
 k

at
. 

45
8 

 M
al

ar
z 

rz
ym

sk
i, 

2.
 d

ek
ad

a 
X

V
II

 w
., 

C
hr

ze
st

 K
lo

ry
nd

y





nr
 k

at
. 

47
6 

 M
al

ar
z 

œr
od

ko
w

oe
ur

op
ej

sk
i (

?)
, 

k.
 X

V
II

 lu
b 

po
cz

. 
X

V
II

I 
w

., 
M

ar
tw

a 
na

tu
ra

 z
 t

ro
fe

am
i m

yœ
liw

sk
im

i i
 c

h³
op

ce
m

 k
ra

dn
¹c

ym
 o

w
oc

e








