
CRÈME
de la

CRÈME

Katalog nabytków 
nie wszystkich 

Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

2018–2019

W książce Crème de la Crème przedstawiamy 22 wspaniałe przedmioty. 
Omawiamy w niej tylko 22 obiekty! Wybraliśmy je z ponad 100 dzieł sztuki 
i rzemiosła, które Zamek Królewski w Warszawie w ostatnich dwóch latach 
(2018–2019) znalazł na rynku, dokonał ich oceny i następnie kupił. Uznaliśmy, 
że należą do najcenniejszych i najciekawszych nabytków z ostatnich miesięcy 
i niemal wszystkie od razu znalazły się na naszej stałej ekspozycji.

Intensywna i konsekwentnie prowadzona długofalowa akcja zakupów anty-
kwarycznych ma doprowadzić do wyposażenia królewskiej rezydencji w dzieła 
najwyższej próby, pochodzące z głównego nurtu sztuki europejskiej.

Katalog nabytków nie wszystkich jest zatem tylko małą próbką możliwości, 
zapewniam, jeszcze dalece niepełną.

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

1-A [1] 1.1 ZK_Katalog_nabytkow_2019_OKL 1 2019-11-22



Crème
de la

CRème





Katalog nabytków nie wszystkich 
Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

Crème
de la

CRème

2018–2019



Redaktor prowadzący
Monika Baranowska

Konsultacja merytoryczna
Artur Badach

Redakcja i korekta
Monika Baranowska, Tatiana Hardej,  Lucyna Wydra

Autorzy fotografii
Małgorzata Niewiadomska, Andrzej Ring, Lech Sandzewicz

Opracowanie graficzne, skład i łamanie 
Jacek Świderski

Okładka: fragment portretu Anny Marii z Tyszkiewiczów Potockiej Josefa Grassiego, 1796 
Fot. Małgorzata Niewiadomska, Andrzej Ring

IV strona okładki: fragmenty ilustracji ze stron: 8, 16, 32

© Copyright by Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum 2019

ISBN 978-83-7022-267-3

 

e-mail: arxregia@zamek-krolewski.pl
esklep.zamek-krolewski.pl

Druk i oprawa
Sindruk, Opole



Słowo wstępne 
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum 
prof. dr hab. Wojciech Fałkowski

6

9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93

Portret Michała Jerzego Wandalina Mniszcha 
z córką Elżbietą i pieskiem Kiopkiem Bacciarellego

Złotówka Jana Kazimierza

Zegar konsolowy

Portret Walentego Macieja Gagatkiewicza 
Marcella Bacciarellego

Komoda François Garniera

Widok Kapitolu Canaletta

Pigmalion i Galatea z Królewskiej Manufaktury 
Porcelany w Sèvres 

Wjazd Ludwika XIV do Vincennes Marainiego

Talerz głęboki z Królewskiej Manufaktury 
Porcelany w Miśni

Anna Maria z Tyszkiewiczów Potocka Josefa Grassiego

Projekt plafonu Victora Louis

Portret Tadeusza Kościuszki Karola Kudzinowicza

Popiersie Stanisława Leszczyńskiego

Teryna z Królewskiej Manufaktury Porcelany w Miśni

Fryderyk August na obrazie Ádáma Mányokiego

Zegar kominkowy

Targ na konie Jana Piotra Norblina

Merkury… z Królewskiej Manufaktury Porcelany w Sèvres

Brodaty starzec w turbanie Aleksandra Orłowskiego

Medytacja z Królewskiej Manufaktury Porcelany w Sèvres

Stolik z orłem w koronie

Dzbanek do kawy z Królewskiej Manufaktury 
Porcelany w Miśni



6

Słowo wstępne
Na ozdobnych kartach tej książki przedstawiamy 22 wspaniałe przed-
mioty. Omawiamy w niej tylko 22 obiekty! Wybraliśmy je z ponad 100 
dzieł sztuki i rzemiosła, które Zamek Królewski w Warszawie w ostatnich 
dwóch latach (2018–2019) znalazł na rynku, dokonał ich oceny i następnie 
kupił. Uznaliśmy, że należą do najcenniejszych i najciekawszych nabytków 
z ostatnich miesięcy i niemal wszystkie od razu znalazły się na naszej 
stałej ekspozycji. Można je podziwiać w królewskich komnatach, gdzie 
bez zbędnych wahań i długiego namysłu odnalazły swoje miejsce pośród 
innych wspaniałych zabytków. Natychmiast zostały włączone do zamko-
wych zbiorów sztuki, które konsekwentnie wzbogacamy, by móc w sposób 
wyraźny i czytelny odwoływać się do czasów świetności Rzeczypospolitej. 
Chcemy bowiem przekonująco i atrakcyjnie odtwarzać prawdziwą atmos-
ferę polskiego dworu monarszego z XVII i XVIII w. Prowadząc aktywną 
i zakrojoną na szeroką skalę akcję zakupów, jesteśmy w stanie zbudować 
unikalną kolekcję dworską porównywalną z tą, którą kiedyś posiadali 
polscy władcy. Dzięki tak wyznaczonym celom i podjętym staraniom 
kupiony został obraz Bernarda Bellotta Widok Kapitolu, który powstał na 
zamówienie Stanisława Augusta Poniatowskiego i był pierwszym z dużej 
i bardzo ciekawej serii wedut rzymskich, obecnie rozproszonej i trudnej 
do zlokalizowania. Cały zbiór po upadku państwa polskiego trafił w ręce 
prywatne i znalazł właścicieli na obszarze całej Rosji, żeby po rewolucji 
bolszewickiej zostać znacjonalizowany. Część kolekcji posłano później 
na aukcję w Sztokholmie, z której zyski miały posłużyć do sfinansowania 
kampanii wojennej przeciwko Polsce w 1920 r. Teraz, po 250 latach, obraz 
wrócił na swoje pierwotne miejsce.
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Nieco wcześniejszy portret młodego Augusta III, wykonany przez 
wziętego malarza węgierskich i saskich elit Adama Mányokiego, pochodzi 
z lat poprzedzających koronację i miał promować młodego księcia jako 
znakomitego wodza i przywódcę. Obraz przyjechał z Wiednia i zdobi 
dzisiaj Galerię Warty, która po niedawnej zmianie aranżacji właściwie 
przekształciła się w Galerię Wettynowską. W tym samym pomieszczeniu 
stoi obecnie francuska komoda z połowy XVIII w. ze znakomitą intarsją 
i rzadkiej urody okuciami ze złoconego brązu. Niemal równocześnie 
zdobyliśmy uroczy portret Tadeusza Kościuszki, datowany i podpisany 
przez wileńskiego artystę Karola Kudzinowicza, który wzbogacił kolekcję 
miniatur. Potrójny portret namalowany przez Marcella Bacciarellego, 
przedstawiający Jerzego Wandalina Mniszcha, jednego z najbliższych 
współpracowników ostatniego króla, pokazanego razem z córeczką Elżbiet-
ką i małym pieskiem Kiopkiem znalazł się natomiast w drugim skrzydle 
Zamku. Można go zobaczyć w Pokoju Żółtym, nieco powyżej innego 
portretu tego samego malarza przedstawiającego nadwornego medyka 
Walentego Gagatkiewicza. 

Idąc śladem kolejnych zakupów, odwiedzamy różne pomieszczenia, 
poznajemy ich historię, a wraz z nią także ludzi, którzy przebywali na 
dworze. Nade wszystko jednak rekonstruujemy świat nowożytnej monar-
chii polskiej z jej bogactwem, kolorytem i zdumiewającymi dokonaniami.

Intensywna i konsekwentnie prowadzona długofalowa akcja zakupów 
antykwarycznych ma doprowadzić do wyposażenia królewskiej rezydencji 
w dzieła najwyższej próby, pochodzące z głównego nurtu sztuki europej-
skiej. Pozyskanie w bardzo krótkim czasie tak wielu pięknych zabytków 
przekonuje, że jest możliwe zrekonstruowanie wspaniałego wyposażenia 
wnętrz historycznych i stworzenie dużej, w miarę kompletnej galerii 
malarstwa, rzeźby i rzemiosła. Taki jest cel strategiczny obecnych dzia-
łań Zamku i dlatego tak intensywnie szukamy wybitnych dzieł sztuki. 
Katalog nabytków nie wszystkich jest zatem tylko małą próbką możliwości, 
zapewniam, jeszcze dalece niepełną.

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum
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Portret Michała Jerzego 
Wandalina Mniszcha z córką 
Elżbietą i pieskiem Kiopkiem 

Marcello Bacciarelli (1731–1818)
Warszawa, 1795

olej na płótnie; 121 × 94 cm
nr inw. ZKW/5634

zakup do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum w 2018 r.

Czuły gest ojca, pogodne spojrzenie małej Elżbiety, wreszcie poza ufnego 
pieska sprawiają, że portret ten niewątpliwie zasługuje na miano simpatica 
pittura, jakim określony został na pożółkłej karteczce przylepionej z tyłu 
płótna.

Po blisko 200 latach nieobecności dzieło znów może być oglądane 
w miejscu, gdzie było wykonane. Jego powrót do Zamku jest dla naszego 
muzeum wydarzeniem niezwykłym, podobnie jak niezwykła jest historia 
powstania portretu.

W 1781 r. Michał Jerzy Wandalin Mniszech (1742–1806) poślubił sły-
nącą z dumy i urody Urszulę Zamoyską, primo voto Potocką (1750–1808). 
Mniszech, wówczas szef kancelarii nadwornej króla Stanisława Augusta, 
miał już doświadczenie w pracy w takich instytucjach, jak Komisja Edukacji 
Narodowej, Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych czy Komisja Skarbowa 
Koronna. Rok 1781 musiał być jednak dla niego zupełnie wyjątkowy. 
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Nie tylko bowiem zawarł wówczas małżeństwo z bliską krewną króla, 
ale uzyskał także stanowisko marszałka nadwornego litewskiego, a od 
Katarzyny II otrzymał Order św. Aleksandra Newskiego.

Wybranka Mniszcha, Urszula Zamoyska, była ulubioną siostrzenicą 
Stanisława Augusta. Jako osoba obecna na królewskim dworze i pełniąca 
na nim funkcję pani domu musiała już wcześniej poznać swego przyszłego 
męża. Mniszech należał do grona najbliższych współpracowników monar-
chy, a prócz tego dzielił z nim żywe zainteresowanie sztuką.

Oboje małżonkowie cieszyli się zatem szczególnym statusem wśród 
osób związanych ze Stanisławem Augustem. Pozostali mu też wierni do 
samego końca i jako jedni z nielicznych towarzyszyli umierającemu władcy 
w Petersburgu.

Stosunkowo niewiele wcześniej, bo blisko trzy lata przed śmiercią kró-
la, namalowany został ten radosny w nastroju portret, który zdaje się nie 
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mieć w sobie nic z trudnych i burzliwych lat, które były czasem upadku 
I Rzeczypospolitej. 

Mniszech został na nim sportretowany we fraku i obcisłych spodniach. 
Elegancji ubraniu dodają haftowana kamizelka, koronkowe mankiety 
i bogato drapowany fular. Mała Elżbieta nosi z kolei luźną sukienkę o sze-
rokich rękawach, która przewiązana jest w pasie wstęgą. Co ciekawe, taki 
właśnie rodzaj ubrań zalecali dla najmłodszych oświeceniowi myśliciele, 
którzy już wtedy dostrzegli odrębność dziecięcych potrzeb, m.in. w zakresie 
zwiększenia wygody ubioru.

W tej, zdawałoby się, intymnej, oderwanej od świata zewnętrznego 
scenie rodzinnej obecne są jednak dwa akcenty, które świadczą o wy-
jątkowym statusie sportretowanych. Pierwszym z nich jest dyskretnie 
wyeksponowana wstęga Orderu Orła Białego, którą przepasany jest Mni-
szech. Odznaczenie to zdaje się przypominać o jego wierności wobec 
przebywającego w Grodnie Stanisława Augusta, wciąż jeszcze króla Polski. 
Drugim symbolem więzi łączącej zarówno ojca, jak i córkę z monarchą jest 
ukazany na portrecie Kiopek – ulubiony piesek króla. Dzięki zachowanej 
korespondencji wiadomo, że na okazję malowania obrazu Kiopek został 
specjalnie przewieziony z Grodna do Warszawy.

Historyczną wartość portretu zwiększa jeszcze fakt, że jego namalo-
wanie zlecono Bacciarellemu przez samego Stanisława Augusta, który 
zapewne także podarował obraz Mniszchowi. Od tamtej pory do czasu 
zakupienia przez Zamek Królewski w Warszawie portret pozostawał 
w rękach prywatnych, a jego wygląd znany był jedynie z malarskiej kopii 
przechowywanej w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.

Alicja Jakubowska 
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Złotówka (tymf)
Jana Kazimierza

Polska, 1664
srebro, bity, śr. 36 mm, waga 8,84 g

awers: popiersie Jana Kazimierza w prawym profilu, w koronie zamkniętej, zbroi, płaszczu, 
z Orderem Złotego Runa na piersi; w otoku napis: :IOAN·CAS·DG·REX POL·& S·M·D·L·R·PR: 

obwódki perełkowe
rewers: pod zamkniętą koroną czteropolowa tarcza herbowa: pole 1. – Orzeł polski 

2. – Pogoń, 3. – napis w dwóch wierszach XXX GRO / *POL*, 4. (sercowe) – Snopek Wazów 
z boków tarczy litery A – T (Andreas Timpe – Andrzej Tymf); 

w otoku napis: ·MONETA NOVA·ARG·REG·POL·1664
nr inw. ZKW.N.10889

zakup do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum w 2018 r.

Czas potopu szwedzkiego pozostawił skarb Rzeczypospolitej w opłaka-
nym stanie. Nie tylko poniesiono straty materialne, lecz także obawiano 
się, że nieopłacone wojsko siłą zechce odebrać zaległy żołd. W 1659 r., by 
zwiększyć zysk państwa, Tytus Liwiusz Boratini zaproponował bicie drob-
nego szeląga nazwanego później od jego nazwiska boratynką. Moneta ta 
wprowadzona została do obiegu po kursie przymusowym, zdecydowanie 
wyższym od wartości zawartej w nim miedzi. 

Cztery lata później ten sam zabieg – emisję monety podwartościowej – 
zastosował inny dzierżawca mennic koronnych Andrzej Tymf. Pochodził 
ze starej niemieckiej rodziny mincerzy, a do Polski przybył ok. 1650 r. 
Początkowo zarządzał mennicami we Wschowie i w Poznaniu, później 
w Bydgoszczy, Krakowie i we Lwowie. Jego projekt opierał się na tych sa-
mych założeniach – kruszec użyty do wybicia monety powinien kosztować 
znacznie mniej niż jej nakazany kurs. Tym razem jednak użyto srebra, 
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by stworzyć monetę o wysokim nominale – pierwszą polską złotówkę 
(zwaną od nazwiska twórcy tymfem). By zalegalizować owo niemal jawne 
fałszerstwo – czy raczej uspokoić opinię publiczną – na awersie obiego-
wego tymfa zamieszczono napis: DAT PRETIVM SERVATA SALVS 
POTIORQ3 METALLO EST (Cenę daje ocalenie kraju i to lepsze jest 
od kruszcu). Nie dano się jednak zwieść i monogram królewski złożony 
z liter ICR zamieszczony na regularnej złotówce tłumaczono jako Initium 
Calamitatis Regni (Początek nieszczęść w królestwie).

Wyjątkową złotówkę sygnowaną inicjałami Andrzeja Tymfa, która 
wzbogaciła kolekcję monet Zamku Królewskiego w Warszawie, od zwykłe-
go tymfa odróżnia z pozoru tylko portret. Jednak należy uświadomić sobie 
wielką wagę tej różnicy. Zmiana taka wyraźnie nawiązywała do stempli 
tradycyjnych dobrych monet, które na awersie nosiły właśnie królewski 
portret. Warto też dodać, że złotówka portretowa jest wyraźnie cięższa, 
a jej średnica większa od tymfów z monogramem – 8,84 g i 36 mm wobec 
ok. 6 g i 30 mm. Różnice te wbrew pozorom są dosyć znaczne. Gdyby nowa 
złotówka trafiła do obiegu, to zgodnie z prawem Kopernika–Greshama, 
które mówi, że moneta gorsza wypiera z rynku lepszą o tym samym no-
minale, zostałaby szybko z niego wyłowiona i przetopiona. Reguła ta oraz 
brak śladów użytkowania świadczą o tym, że była to raczej moneta próbna. 

Tymf portretowy z 1664 r. nie trafił do żadnego z wielkich, istnie-
jących do dzisiaj zbiorów. Nie ma go nawet w słynnej kolekcji Emeryka 
Hutten-Czapskiego. Notowany był jedynie w rozproszonej kolekcji ra-
dziwiłłowskiej i nie można wykluczyć, że jest to właśnie ów egzemplarz. 

 Michał Zawadzki
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Zegar konsolowy
szafkowy typu bracket

Warszawa, ok. 1801/1808 
sygn. na plakiecie tarczy: Sebastian / Janiszeskÿ / a / Versovie  

– Sebastian Janiszewski (notowany 1789–1826)
mechanizm: mosiądz, stal, spiż, elementy srebrzone, elementy złocone 

szafka: dąb, sosna (?), szkło; 61,4 × 34,9 × 19 cm
nr inw. ZKW/5683/ab

zakup do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum w 2018 r.

Zegar szafkowy, tzw. kwadransowy, z budzikiem, wskazujący godziny, 
minuty oraz dni miesiąca, wybijający godziny i kwadranse (tzw. bicie typu 
wiedeńskiego) z repetycją i budzikiem, w formie i konstrukcji przynależny 
do angielskiego typu bracket, w odmianie charakterystycznej dla krajów 
południowoniemieckich (Austrii i Bawarii), osadzony w dębowej, prze-
szklonej szafce.

Tarcza mosiężna, kwadratowa, zwieńczona łukiem wypiętrzonym pół-
kolistym. Pierścień cyfrowy, tarczki wyłączników bicia i plakieta z sygnaturą 
oraz tarczka budzika  grawerowane i srebrzone. W narożnikach tarczy złoco-
ne, mosiężne aplikacje w formie ażurowych ośmiolistnych rozet, otoczonych 
perełkowaniem, wpisanych w powtarzające kształt narożników bordiury 
– na zewnątrz  z ornamentem cekinowym, wewnątrz z kłosami. Pierścień 
cyfrowy rozdzielony wieńcem z kłosami, od zewnątrz z arabskimi cyframi 
minut, od wewnątrz z rzymskim oznaczeniem godzin. Pole środkowe tarczy 
z wieńcem owsianym, łączącym otwór datownika z otworami na czopy 
naciągu bicia i chodu oraz z umieszczonym nad osią wskazówek łukowatym 
wycięciem z tzw. fałszywym wahadełkiem (soczewka z lusterkiem), niżej 
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okienko dni miesiąca. Wskazówki stalowe, ażurowe o formie regencyjnej. 
Pierścień cyfrowy, tarczki wyłączników bicia i plakieta z sygnaturą oraz 
tarczka budzika grawerowane i srebrzone. Szczyt tarczy ujęty dwoma pa-
sami szrafowania rozdzielonymi linią falistą, wypełniony liśćmi akantu, 
pośrodku, obwiedziona ornamentem sznurowym, plakieta z delikatnymi 
punktowanymi girlandami i sygnaturą, po bokach pierścieniowe tarczki 
wyłączników bicia i repetycji na tle w kolorze minii. 

Mechanizm pełnopłytowy, o trzech głównych napędach sprężynowych 
(chodu, bicia godzin, bicia kwadransów). Sekcja chodu ze ślimakiem 
wyrównawczym sprzężonym z bębnem łańcuszkiem Galla, z kołem ko-
ronowym i wychwytem szpindlowym o kole wychwytowym pracującym 
w poziomie, taktowana krótkim wahadłem połączonym bezpośrednio 
z osią palet wychwytu. Sekcje bicia godzin i kwadransów grzebieniowe. 
Płyta tylna z pierścieniami bordiur, pośrodku romboidalna kratownica. 
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Mostek osi palet wychwytu i wahadła w formie grawerowanej tarczki 
ozdobionej romboidalną kratownicą. W górnej części okrągły bloczek 
z grawerowaną rozetką, z cięgnem naciągu budzika, dwustronny stalowy 
młoteczek budzika „na szpindlu”, pracujący wewnątrz spiżowego dzwonka 
godzinowego, mniejszy dzwonek godzinowy.

Szafka dębowa w typie szafek angielskich, przeszklona, osadzona 
na nóżkach w formie skrzydlatych szponów na kuli, okienka muzyczne 
nad tarczą, z mosiężnym symetrycznym ażurem, wtórnie podbite różo-
wym jedwabiem. Na krawędziach złocone detale. Uskokowe zwieńczenie 
w formie odwróconego dzwonu, wyżej składany klasycystyczny uchwyt 
z rączką osadzoną w psich paszczach; z motywem rozety i wazą (forma 
częsta od lat 80. XVIII w.). 

Twórca zegara, Sebastian Janiszewski vel Janiszeskÿ, należy do grona 
dobrych mistrzów, bardziej znanych z archiwaliów niż z zachowanych prac. 
Kształcił się w Warszawie, długi okres między wyzwoleniem czeladnika 
a uzyskaniem statusu mistrza (1789–1801) wskazuje, że odbył wędrówkę 
czeladniczą. 

Nabyty zegar, z użyciem ślimaka wyrównawczego w sekcji chodu, 
wybijający kwadranse i godziny (z repetycją) i budzikiem, a ponadto z da-
townikiem, jest bardzo zbliżony do jednego z dwóch zegarów wykonanych 
jako sztuka mistrzowska (drugim był zegarek kieszonkowy, wskazujący też 
datę). Mechanizm zegara na dobrym poziomie materiałowym i wykonaw-
czym, o rozwiązaniach typowych dla wytwórczości z szeroko rozumianego 
środowiska wiedeńskiego, obejmującego też Czechy wraz z nienależącym 
już do Austrii Śląskiem, a od 1772 r. także Galicję. W Warszawie rozwiąza-
nia tego typu pojawiły się po przybyciu, w okresie panowania Augusta III, 
dwóch utalentowanych mistrzów: Jana (Johanna) Heckela z Bawarii 
i Franciszka (Frantza) Krantza z Wiednia. Klasycystyczny już sposób 
dekoracji pojawia się od lat 80. XVIII w. w innych polskich ośrodkach 
zegarmistrzowskich (Kraków, Lwów, Tarnów, Przemyśl), związanych z od-
działywaniem środowiska austriackiego. Sygnatura ze zniekształceniami 
częstymi w okresie pruskiej okupacji Warszawy (1795–1806).

 Konrad Nawrocki
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Walenty Maciej Gagatkiewicz
Marcello Bacciarelli (1731–1818)

Warszawa, 1788–1791
olej na płótnie; 69 × 49,5 cm (owal)

nr inw. ZKW/5604
zakup do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum w 2018 r.

Walenty Gagatkiewicz (1750–1805), wykształcony, wspomagający bied-
nych, nadworny lekarz króla Stanisława Augusta, wywodził się z rodziny 
lekarskiej – zarówno jego ojciec, jak i ojczym byli chirurgami. Po odbyciu 
praktyki aptekarskiej w Warszawie studiował medycynę w Paryżu. Uzy-
skał stopień doktora medycyny (1770), a następnie udał się w podróż do 
Włoch i Niemiec w celu pogłębienia wiedzy. W 1773 r. został mianowany 
konsyliarzem dworu i króla, a w 1788 r. otrzymał szlachectwo. Doceniany 
za swoje umiejętności, Gagatkiewicz cieszył się popularnością. Jego prak-
tyka lekarska wykraczała poza środowisko dworskie. Od 1789 r. prowadził 
lekcje anatomii w szkole chirurgii założonej z jego inicjatywy przy szpitalu 
św. Łazarza i bezpłatnie leczył ubogich. Ponadto działał na rzecz uporząd-
kowania spraw związanych ze służbą medyczną w Polsce oraz stworzenia 
systemu kształcenia przyszłych lekarzy i chirurgów.

Bacciarelli ukazał go na portrecie w modnym angielskim stroju no-
szonym w Warszawie od końca lat 80. XVIII w. przez ludzi wolnych 
zawodów. Gagatkiewicz ma na sobie frak i kamizelkę, a pod szyją cravate 
à l’anglaise. Upudrowane włosy (peruka?) zaczesane są do tyłu, a nad 
uszami ułożone w loki. 

Portret uważny był przez dziesięciolecia za zaginiony. O tym, jak 
wyglądał, do niedawna wiadomo było tylko dzięki rycinie Jana Ligbera 
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wykonanej w 1805 r. na podstawie Bacciarellowskiego obrazu. Na rycinie 
podobiznę lekarza ujęto w ramę z napisem: WALENTY GAGATKIE-
WICZ DOKTOR I KONSYLIARZ NADW: […]. Dzięki temu obraz 
wystawiony na aukcji w Paryżu w 2018 r. można było zidentyfikować 
jednoznacznie jako portret królewskiego lekarza.

Mimo prostoty kompozycji i stosunkowo skromnych środków arty-
stycznych portret Gagatkiewicza przyciąga uwagę kunsztem wykonania. 
Bacciarelli wprowadził dynamikę do statycznej kompozycji dzięki umiesz-
czeniu w rozpięciu kamizelki fantazyjnie zawiązanego mięsistego cravate. 
Ponadto doskonale zharmonizował ciepłe tony karnacji portretowanego 
z chłodną barwą fraka. Efekt ten uzyskał dzięki odrzuceniu silnych kon-
trastów światłocieniowych i barwnych oraz skupieniu się na przejściach 
tonalnych, szczególnie pięknie rozwiązanych w partii fraka, kamizelki 
czy włosów. Interesująco namalowany został wysoki kołnierz, którego 
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szarofioletowe tony przechodzą łagodnie w granat poły fraka. Niezwykła 
biegłość w operowaniu kolorem widoczna jest też w opracowaniu twarzy 
Gagatkiewicza, w której wyróżniają się zwłaszcza oczy. Malarz skupił się 
nie tylko na oddaniu ich kształtu, ale także charakterystycznej barwy 
źrenic, którą uzyskał przez zestawienie kilku kolorów.

Alicja Jakubowska
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Komoda
François Garnier

Paryż, ok. 1745–1755
sygn.: F G wybita czterokrotnie stemplem na blacie pod płytą marmurową: 

przedni ramiak (środek, narożniki), tylny ramiak (lewy narożnik) 
konstrukcja: świerk, orzech, dąb okleina, intarsja: palisander, palisander fioletowy 

(bois de violette), palisander różany (bois de rose), mahoń, jawor, bukszpan 
brąz złocony, marmur brèche d’Alep  

92 × 147 × 66 cm
nr inw. ZKW/5679

zakup do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum 2019 r.

Duża komoda typu en tombeau o sfalowanych profilach ścian przed-
niej i bocznych, wsparta na czterech niskich, ustawionych ukośnie 
nóżkach. Cztery szuflady rozmieszczone w trzech kondygnacjach – 
dwie małe pod blatem, wgłębione, rozdzielone prostokątnym polem; 
poniżej dwie duże szuflady, środkowa wypukła. Kondygnacje szuflad 
rozdzielone poziomymi, wklęsłymi listwami z brązu. Analogiczne listwy 
na ściankach bocznych, na wysokości górnej kondygnacji. Od frontu 
dolna krawędź mebla podkreślona fartuchem o falistym wykroju. Lica 
szuflad i ścianki boczne zdobione intarsją o motywach ukwieconych 
gałązek. Kwiatowe kompozycje na szuf ladach ujęte w prostokątne 
pola o falistej krawędzi podkreślonej podwójnym żyłkowaniem sta-
nowią dopełnienie dla uchwytów i  szyldów otworów kluczowych. 
Zbliżone kompozycje w górnej partii boków. Dolne pola wypełnione 
bukietami ujętymi w szeroką, pięcioboczną ramę o falistej krawędzi 
i zaokrąglonych górnych narożach. Okucia z brązu złoconego: narożniki 
dekorowane kobiecymi główkami (espagnolettes), roślinnymi zwisami 
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i perełkowaniem; nogi zakończone pantofelkami z pionowych liści 
akantu; szyldy w formie kartuszy oraz męskich masek symbolizujących 
wiatr północy (Boreasz?); fartuch wypełnia maska kobieca z odwróconą 
palmetą, ujęta esowato wygiętymi liśćmi akantu. Blat marmurowy 
z profilowaną krawędzią, powtarzający wykrojem linię oskrzynienia. 
Zamki w szufladach żelazne, wpuszczane, odkryte.

Typ reprezentacyjnej komody, ukształtowany we Francji, w 2. połowie 
lat 20. XVIII w., w okresie regencji, i z pewnymi modyfikacjami funk-
cjonujący do początków lat 80. tego stulecia. Egzemplarze wykonane 
w czasach Ludwika XV i Ludwika XVI także określano terminem à la 
régence. Ze względu na płynne, esowate linie i wypukłość w części środko-
wej mebel kojarzył się współczesnym z sarkofagiem (tombeau). Inne cechy 
charakterystyczne komody: podział kondygnacji poziomymi wklęsłymi 
listwami; ujednolicenie dekoracji szuflad górnych i dolnych, dzięki czemu 
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odnosi się wrażenie, że mebel ma tylko trzy duże szuflady; dekoracyjne, 
plastyczne brązy; mały fartuch powiązany z dolną krawędzią mebla, a nie 
z dolną szufladą, jak w okresie Ludwika XV. Wczesne egzemplarze komód 
były okleinowane amarantem lub palisandrem. Bogatszy zestaw fornirów 
i intarsje pojawiają się po 1730 r. 

Mebel ze zbiorów Zamku Królewskiego wykonano ok. 1745–1755, 
w środkowym okresie mody na komody en tombeau. Świadczą o tym: nieco 
łagodniejsza linia frontu mebla, nie tak dramatycznie wygięta jak we wcze-
snych egzemplarzach; wyższe nogi i monumentalny fartuch, nieoddzielony 
od korpusu poziomą złoconą listwą; intarsjowane kompozycje kwiatowe, 
które, po przerwie, pojawiają się na meblach w latach 40. XVIII w. Może 
zastanawiać dobór brązów, jednolity stylistycznie, charakterystyczny dla 
mebli 1. ćwierci XVIII w. Być może demonstrowano w ten sposób znuże-
nie panującym rokokiem, a w barokowo-regencyjnych okuciach widziano 
powrót do klasycznego stylu.

Komoda jest pracą François Garniera – ebenisty paryskiego (czynny 
od ok. 1730, zm. 1760), tworzącego meble w stylu regencji i Ludwika XV, 
odznaczające się dobrymi proporcjami i starannością wykonania, deko-
rowane intarsją lub lakierem vernis Martin. 

Prezentowany mebel odpowiada opisowi komody, która do 1795 r. 
znajdowała się w zamkowej sypialni Stanisława Augusta: „Duża komoda 
à la régence z drewna indyjskiego, pokryta markieterią w kwiaty, bogato 
zdobiona brązem złoconym w ogniu, z blatem z marmuru brèche d’Alep” 
(Inwentarz Zamku Królewskiego w Warszawie z 1795..., s. 39). Można 
dodać, że mianem drewna indyjskiego określano ówcześnie każde drewno 
egzotyczne.  

 Maciej Choynowski 
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Widok Kapitolu z kościołem
Santa Maria in Aracoeli
Bernardo BELLOTTO zw. CANALETTEM (1722–1780)

Warszawa, 1768
olej na płótnie; 77 × 106,5 cm

nr inw. ZKW/5613
zakup do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum w 2018 r.

Kapitol jest jednym z siedmiu wzgórz, na których został założony Rzym. 
W starożytności było to miejsce kultu Jowisza i innych bóstw. Wzgórze 
jako jedyne oparło się atakowi Galów w 390 r. p.n.e., przez co zostało 
uznane za symbol trwałości i niezniszczalności. W późniejszych wiekach 
wraz z przybywaniem kolejnych budowli charakter wzgórza ulegał zmianie. 
W średniowieczu na Kapitolu wzniesione zostały: widoczny po lewej stro-
nie obrazu kościół i wiodące do niego monumentalne schody. W XVI w. 
Michał Anioł zaprojektował przekształcenie sąsiadującego z kościołem 
Piazza del Campidoglio i stojących przy nim budynków – siedziby władz 
miejskich. Według projektu Michała Anioła powstała też tzw. cordonata 
(rodzaj rampy) łącząca Piazza del Campidoglio z położnym poniżej Piazza 
Venezia (widoczny w lewym dolnym rogu obrazu). Na szczycie cordonaty 
ustawiono dwie statuy mitologicznych herosów – Kastora i Polluksa, a na 
dole dwie rzeźby lwów (pełniące funkcje wodotrysków). Charakterystyczną 
wieżę, górującą nad środkowym z pałaców (Palazzo dei Conservatori), 
dobudowano pod koniec XVI w.

Prezentowany tu obraz namalowany został przez wenecjanina Bernarda 
Bellotta, który był siostrzeńcem i uczniem sławnego Giovanniego Antonia 
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Canala (1697–1768). Po opuszczenia Drezna Bellotto przyjechał do War-
szawy, gdzie otrzymał od Stanisława Augusta zlecenie namalowania serii 
współczesnych widoków Rzymu. W latach 1768–1769 malarz wykonał 
15 wedut, a wśród nich Widok Kapitolu...

Andrzej Rottermund ustalił, że płótna te powstały na podstawie cyklu  
rycin Vedute di Roma… Giovanniego Battisty Piranesiego (1720–1778), 
włoskiego rytownika i architekta, który w swoich pracach przedstawiał 
spektakularne widoki Rzymu, starożytnego, jak i współczesnego. Sta-
nisław August posiadał w swojej kolekcji dzieła Giovanniego Battisty 
oraz jego syna Francesca, który pełnił także funkcję królewskiego agenta 
artystycznego. Należy dodać, że choć Widok Kapitolu… jest dość wierną 
kopią ryciny Piranesiego, różni się jednak od pierwowzoru takimi deta-
lami, jak: liczba i skala postaci (na obrazie są większe), układ chmur czy 
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widok prania rozwieszonego między schodami a cordonatą (na grafice 
nieobecne). 

Z kolei tam, gdzie na rycinie jest rumowisko (w prawym dolnym rogu), 
malarz ukazał skałę, na której umieścił legendę do poszczególnych zabytków 
Kapitolu: Capitoli […] / 1. Gradu[…] de Ecclesia Arae Caeli / 2. Palaccii 
Senatoris Romae / 3. Museã Statuarii Antico / 4. Palaccii de Conservatori 
/ 5. Statua equestris Marco Aureli / 6. Statua Colosale Castori et Poll[…]is 
/ 7. Troph[…] Mari[…] / 8. Collona Mill[a]ria Aurea / […] / […] / […]1768. 
Niestety, napis ten jest dziś częściowo nieczytelny, podobnie jak numery 
umieszczone na budynkach i rzeźbach, które odnoszą do opisu.

Po namalowaniu obraz został wraz z pozostałymi widokami Rzymu 
zawieszony w Przedpokoju Senatorskim (obecnie Sala Canaletta) w Zamku 
Królewskim w Warszawie. W miarę jak ewoluowała koncepcja artystyczna 
wystroju sali, weduty Wiecznego Miasta były sukcesywnie zastępowane 
widokami współczesnej Warszawy. 

Po śmierci króla jego spadkobiercy sprzedali Widok Kapitolu… oraz 
inne obrazy z serii mediolańskiemu antykwariuszowi Antoniowi Fussiemu, 
który wywiózł je do Rosji. Tam Widok Kapitolu… pozostał do I wojny 
światowej. O niegdysiejszej przynależności dzieła do kolekcji Stanisława 
Augusta świadczy dziś czerwony numer 450, namalowany w prawym 
dolnym rogu płótna, tuż nad białym numerem 469 (numer niezidenty-
fikowanej kolekcji).

Z uwagi na to, że obrazy Bellotta są oferowane do sprzedaży bardzo 
rzadko, zakup Widoku Kapitolu… do zbiorów Zamku jest wydarzeniem 
ważnym i wyjątkowym, tym bardziej że obraz powrócił do miejsca swego 
powstania i przeznaczenia. 

Alicja Jakubowska 
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Pigmalion i Galatea
Grupa figuralna 

Królewska Manufaktura Porcelany w Sèvres, 1763–1774
według modelu Étienne’a  Maurice’a Falconeta, zapewne warsztat Bacheliera 

sygn.: na górnej płaszczyźnie podstawy, w prawym narożniku ryta litera B
biskwit porcelanowy; wys. 36,5 cm, szer. 24 × 20 cm, podstawa 22 × 16,5 cm

nr inw. ZKW/5646
zakup do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum w 2018 r.

Grupa figuralna ukazuje stojącą na postumencie w lekkim kontrapoście 
i lekko opartą z tyłu o skałę nagą postać Galatei, przed którą klęczy odchy-
lony do tyłu Pigmalion, z rękami splecionymi w geście zachwytu, ubrany 
w luźną szatę. Prawą dłoń Galatei ujmuje rękami i całuje putto klęczące na 
skale, drugi amorek siedzi z tyłu na skale, ze strzałą w dłoniach skierowaną 
w stronę Pigmaliona. Na podstawie wokół szaty Pigmaliona rozrzucone są 
narzędzia rzeźbiarskie: dłuta i młotek. Temat zaczerpnięty z Metamorfoz 
Owidiusza uwiecznia moment ożywienia posągu stworzonego przez 
Pigmaliona za sprawą bogini Afrodyty. 

Grupę Pigmalion i Galatea wykonano według modelu rzeźbiarza 
Étienne’a Maurice’a Falconeta (1716–1791), kierującego pracownią rzeźby 
w manufakturze w Sèvres w latach 1757–1766. W 1763 r. Falconet na 
Salonie w Paryżu zaprezentował m.in. wyrzeźbioną w marmurze grupę 
Pigmalion i Galatea (obecnie w Luwrze). Dzieło to, ponad 80-centyme-
trowej wysokości, jak wiele innych artysta powtórzył również w innym 
tworzywie – biskwicie porcelanowym zrealizowanym w Sèvres. Falconet 
stworzył model biskwitu w dwóch rozmiarach. Mniejszy, o wysokości 
ok. 36 cm, którego przykładem jest zabytek z kolekcji zamkowej, wy-
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konywano w manufakturze sewrskiej z porcelany miękkiej w latach 
1763–1774. Większy, o wysokości ok. 71 cm, produkowany był od 1774 r. 
z porcelany twardej, a jedna z realizacji znajduje się w zbiorach Sèvres 
– Cité de la céramique. 

Zapewne biskwit zakupiony do zbiorów Zamku powstał w warszta-
cie Jeana-Jacques’a Bacheliera (1724–1806), który kierując pracownią 
rzeźbiarską w manufakturze w Sèvres w latach 1751–1757 i 1766–1773, 
wykonywał biskwitowe figury, sygnując je rytą literą B. Podobnie jest 
sygnowana identyczna grupa figuralna Pigmalion i Galatea znajdująca 
się w zbiorach British Museum w Londynie.

Analogiczny biskwit znajdował się w kolekcji króla Stanisława Augusta, 
co dokumentuje zapis w Inwentarzu innych ruchomości znajdujących się 
w Magazynie mebli Jego Królewskiej Mości w Zamku Warszawskim (…). 
Sporządzonym w Warszawie w miesiącu marcu 1795 roku. 

 Anna Szkurłat
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Wjazd Ludwika XIV
do Vincennes

Innocente Maraino (Maraini) (czynny 1767–1800)
Drezno lub Polska (?), 1800
gwasz na kości; 13 × 21,5 cm

sygn.: Maraini (prawy dolny róg)
nr inw. ZKW/5633

zakup do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum w 2018 r.

Wśród cennych nabytków malarskich, pozyskanych do Zamku w ostat-
nim czasie, znalazła się miniatura ukazująca wjazd dworu Ludwika XIV 
(1638–1715) do znajdującego się pod Paryżem Vincennes.

Widoczny na przedstawieniu orszak Króla Słońce przemierza 
pagórkowaty teren porośnięty z rzadka drzewami, zmierzając do niknącego 
w dali Zamku Vincennes. Władca jedzie karetą, w otoczeniu licznych 
dworzan, poruszających się pieszo lub konno. Postaci ubrane są w stroje 
z epoki. Mężczyźni noszą długie okrycia wierzchnie zwane szustokorami 
oraz krótkie spodnie typu culotte. Pod szyjami mają zawiązane koronkowe 
żaboty, a ich głowy zdobią kapelusze o płaskich rondach przybranych 
piórami. Ci, którzy znajdują się blisko króla, mają na znak szacunku zdjęte 
kapelusze.

To niewielkich rozmiarów dzieło, oprawione w piękną ramkę, o dekoracji 
nawiązującej do sztuki okresu Ludwika XIV, zostało namalowane przez 
Innocentego Maraino, lombardzkiego artystę zawodowo związanego 
z teatrem. Maraino wykonywał zarówno projekty budynków teatralnych, 
jak i dekoracji scenicznych (pracował prawdopodobnie dla Teatro alla 
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Scala w Mediolanie). Artysta w Polsce przebywał od roku 1767, kiedy to 
na zlecenie Stanisława Augusta (1732–1798) zaczął malować dekoracje 
ścienne w Zamku Ujazdowskim w Warszawie.

Tworząc miniaturę wjazdu dworu Ludwika XIV, Maraini musiał mieć 
za punkt odniesienia dzieło innego artysty – flamandzkiego malarza 
Adama Fransa van der Meulena (1632–1690), pracującego na dworze 
Ludwika XIV. Wiadomo, że malarz ten wykonał kilka wersji wjazdu do 
Vincennes, różniących się między sobą detalami. Miniatura zakupiona 
do Zamku powstała najprawdopodobniej na podstawie wersji znajdującej 
się obecnie w Gemäldegalerie Alte Meister w Dreźnie, o czym przekonuje 
podobieństwo w kompozycji i kolorystyce. 

Co zaskakujące, mimo bogatej twórczości, powstającej w związku 
z najważniejszymi przedsięwzięciami kulturalnymi w kraju, nie zachowały 
się żadne z prac Marainiego, z wyjątkiem omawianej tu miniatury. Nie 
wiemy, czy malarz wykonał więcej tego typu prac i dlaczego podjął się 
namalowania dzieła w tak małej skali, skoro był artystą wielkoformatowym. 
Brak źródeł nie pozwala też stwierdzić, na czyje zlecenie powstała 
miniatura, namalowana na tak cennym podłożu, jak kość słoniowa. 
Nie jest wykluczone, że zamawiającym mógł być sam Stanisław August. 
Posiadał on w swojej kolekcji obrazy, których autorem (wg inwentarza) był 
van der Meulen. Cztery z nich ukazywały sceny z udziałem Ludwika XIV. 
Niestety, nie można obecnie potwierdzić, by któryś z tych obrazów był 
pierwowzorem dla miniatury Marainiego.

 Alicja Jakubowska
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TALERZ GŁĘBOKI
Z SERWISU STANISŁAWA AUGUSTA

Królewska Manufaktura Porcelany w Miśni, ok. 1780
sygn.: znak wytwórni z okresu Marcoliniego – malowane podszkliwnie kobaltem skrzyżowane 

miecze z gwiazdką między rękojeściami oraz malowany manganem 
znak własnościowy króla – SAR/K 

porcelana, malowana naszkliwnie; wys. 4,3 cm, śr. 23 cm 
nr inw. ZKW/5602

zakup do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum w 2018 r.

Talerz głęboki, okrągły, o gładkiej krawędzi kołnierza, zdobiony wielo-
barwnie malowanym bukietem z dużym kwiatem tulipana umieszczonym 
asymetrycznie, w lustrze, oraz trzema gałązkami kwiatów na kołnierzu. 

Talerz pochodzi z zastawy stołowej króla Stanisława Augusta, na co 
wskazuje dodatkowy znak własnościowy – monogram wiązany SAR, któ-
remu towarzyszy litera K oznaczająca królewski kredens. Talerz uzupełnił 
znajdujący się w zbiorach zamkowych zespół naczyń z serwisów Stanisława 
Augusta, który jest największy w Polsce i obecnie składa się z sześciu tale-
rzy i filiżanki. Znanych jest jeszcze 7 naczyń ze znakiem własnościowym 
Stanisława Augusta, rozproszonych w polskich kolekcjach muzealnych 
(3 talerze płytkie posiada Muzeum Narodowe w Warszawie, 2 talerze 
płytkie oraz filiżankę ze spodkiem – Muzeum Narodowe w Krakowie, 
a 1 talerz płytki – Muzeum Narodowe w Gdańsku), oraz filiżanka stano-
wiąca własność prywatną.

Niestety, poza talerzami i filiżankami nie zachowały się inne elementy 
z dekorowanych bukietami kwiatów miśnieńskich serwisów Stanisława 
Augusta, choć w spisie z 1794 r. odnotowano ok. 200 naczyń stołowych 
z   porcelany saskiej „w kwiaty kolorowe”. Oprócz 11 tuzinów talerzy 
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płytkich i głębokich wymieniono 5 waz z pokrywami i podstawami, 
2 mniejsze wazki do bulionu, 8 małych garnuszków z pokrywkami, 
5 salaterek dużych i 8 małych, 2 musztardniczki, maselniczkę z pokrywką 
i „ryneczkę”. Z innych zapisów archiwalnych wiemy, że król posiadał 
jeszcze kilka innych serwisów wykonanych w Miśni, zarówno obiado-
wych (m.in. zdobionych widokami), jak i śniadaniowych – déjeuner 
(m.in. z widokami Warszawy czy z motywami zaczerpniętymi z bajek) 
oraz zastawy do kawy. 

Obecnie talerze ze znakami własnościowymi Stanisława Augusta 
prezentowane są na stole w Apartamencie Króla, w Pokoju Żółtym, gdzie 
odbywały się słynne obiady czwartkowe. 

Anna Szkurłat
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Anna Maria
Z TYSZKIEWICZÓW Potocka

Josef Grassi (1757–1838)
Wiedeń, 1796

sygn.: J.G… …t (?) 1796 / Vie…
olej na płótnie; 72,5 × 56 cm

nr inw. ZKW/5605
zakup do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum w 2018 r.

Anetka Tyszkiewiczówna siedzi w parku pod drzewem i szkicuje. Za 
nią, w tle, rozciąga się rozległy krajobraz. Słońce zachodzi, a na niebo 
rozpościerają się ciemne chmury. Anetka odwraca się na chwilę w naszym 
kierunku. Czy właśnie jej przeszkodziliśmy?

Josef Grassi, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, był 
wziętym portrecistą polskiej arystokracji. Pracę dla kręgu towarzyskiego 
księcia Józefa Poniatowskiego rozpoczął w swoim rodzinnym mieście. 
Później spod jego pędzla wyszły portrety takich osobistości, jak Stanisław 
Kostka Potocki czy Tadeusz Kościuszko. Choć na przełomie lat 80. i 90. 
XVIII w. artysta przebywał w Polsce, to jednak portret Anetki, siostrze-
nicy księcia Józefa, namalował już po powrocie do Wiednia. Co ciekawe, 
w latach poprzedzających powstanie portretu Josef Grassi uczył Anetkę 
rysunku. Byłą uczennicę utrwalił zatem w trakcie zajęcia, które na pewien 
czas ich połączyło. 

Grassi często malował kobiety otoczone różnymi przedmiotami jako 
komentarzem do ich zajęć i zainteresowań. Dobrze urodzone młode kobiety 
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uczyły się w tym czasie grać na instrumentach i rysować, chętnie podróżo-
wały i pisały modne wówczas pamiętniki. Podobnie czyniła Anna Maria 
Tyszkiewicz (1779–1867) zwana potocznie Anetką, dziedziczka wielkich 
fortun: Tyszkiewiczów – ze strony ojca, Ludwika Skumina Tyszkiewicza 
(1750–1808) – i Poniatowskich – ze strony matki, Konstancji Poniatowskiej 
(1759–1830), królewskiej bratanicy. Jej portret jest jednak szczególny przy-
najmniej z jednego względu – to niemal kompozycyjne powtórzenie znanego 
autoportretu Grassiego. Oboje ukazani są na siedząco i do wysokości kolan, 
patrzą uważnie na widza, a w rękach trzymają teczki z położonymi na nich 
kartkami papieru i obsadki na węgiel lub kredkę. W tle każdego z portretów 
widoczny jest krajobraz. Portret Anetki zdaje się bliski autoportretowi mala-
rza właśnie ze względu na ukazanie pasji, jaka łączyła portretowaną i artystę. 

Portret siedemnastoletniej Anny Marii Tyszkiewicz tchnie duchem 
nadchodzącego romantyzmu. Młoda kobieta siedzi samotnie w parku, 
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Literatura
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a nad nią widać groźne chmury. Ubrana jest tylko w lekką suknię nie-
dbale przewiązaną w pasie szarfą. Na głowie ma orientalizujący turban, 
wskazujący na fascynację epoki Bliskim Wschodem. Anetka rysuje, nie 
zważając na pogodę, a być może właśnie z niej czerpiąc natchnienie. W ro-
mantyzmie szczególnie podkreślano związek jednostki z naturą, wręcz 
powinowactwo obu. Natura zachwycała, inspirowała, wpływała na uczucia 
odbiorcy. Anetka doskonale wpisywała się w ten nurt kulturowy, także 
przez projektowanie romantycznych ogrodów w swoich posiadłościach: 
na Mokotowie, w Natolinie i Zatorze k. Krakowa.

Anetka, która wyjdzie za mąż dziewięć lat po stworzeniu tego portretu, 
będzie kobietą wiodącą prym na salonach, odbywającą podróże do Paryża 
i Włoch. Jej portret będzie towarzyszył rodzinie Potockich przez kolejne 
dziesięciolecia i przetrwa tragiczne wydarzenia, w tym pożar pałacu Po-
tockich w Jabłonnie w 1944 r.

Jest szczególnym zrządzeniem losu, że portret Anetki ocalał do na-
szych czasów. Był ukrywany po II wojnie światowej, a dzięki życzliwości 
spadkobierców sportretowanej został zaprezentowany szerokiej publicz-
ności na wystawie w 2012 r. Od 2018 r. stanowi ozdobę kolekcji Zamku 
Królewskiego w Warszawie.

Alicja Jakubowska
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Projekt plafonu
klatki schodowej

do Zamku Królewskiego
w Warszawie

Victor Louis, właśc. Louis-Nicolas Louis (1731–1800)
Warszawa (?), 1765

akwarela, pióro, tusz, ołówek, papier 
38,7 × 44,7 (57,5 × 63 × 2,5) cm

nr inw. ZKW/5607/ab
zakup do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum w 2018 r.

Victor Louis był francuskim architektem okresu wczesnego klasycyzmu. 
Za jego najwybitniejsze dzieło uznaje się Teatr Wielki w Bordeaux. W latach 
1765–1766 pracował nad projektem przebudowy Zamku Królewskiego 
w Warszawie na zlecenie króla Stanisława Augusta, któremu nie przy-
padły do gustu wnętrza urządzone w czasach saskich. W lipcu 1765 r. 
francuski architekt przybył do Warszawy i po dyskusjach ze Stanisławem 
Augustem zaprezentował mu swoją koncepcję przebudowy. Wtedy też 
zapewne powstał projekt przedstawiający propozycję czterech wariantów 
dekoracji malarskiej plafonu. Zbliżony do kwadratu kształt oraz proporcje 
kompozycji sugerują, że miała ona zdobić plafon paradnej klatki schodowej, 
przylegającej do owalnej Sali Senatu, ulokowanej przy tzw. Dziedzińcu 
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Kuchennym, od strony obecnej Bramy Senatorskiej. Oba te pomieszczenia 
widoczne są na rysunku architektonicznym Louisa przedstawiającym rzut 
pierwszego piętra Zamku, a znajdującym się w zbiorach Gabinetu Rycin 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (Gab. Ryc. BUW. Zb. Król. 
T. 192, nr 1). Louisowski projekt architektoniczny nigdy nie został zreali-
zowany. Dlatego także program dekoracji plafonu nie wyszedł poza ramy 
malarskiego szkicu na papierze. 

W środkowej części przedstawienia została wyobrażona kopuła, a w niej 
trzy postacie unoszące się na obłoku: rozrzucająca kwiaty alegoria Prze-
pychu, na wpół roznegliżowana bogini Fortuna z gałązką oliwną i rogiem 
obfitości oraz Sława z trąbką. Na dole po prawej stronie obramienia kopuły 
umieszczono fragment przewieszonej na niej draperii, za którą widoczne 
są dwie postacie w popiersiu. W narożach widnieją cztery alternatywne 
kompozycje z postaciami oraz motywami antycznymi. W lewym dolnym 
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rogu: siedzący na panopliach brodaty mężczyzna w hełmie i z tarczą, 
odziany w togę w kolorze burgundu. W lewym górnym rogu: dwóch nie-
wolników spoczywających obok fontanny ozdobionej girlandą kwiatową. 
W prawym górnym rogu: po obu stronach oculusa putta z rogami obfitości. 
W prawym dolnym rogu: para satyrów flankujących wazę z kwiatami. 
Pomiędzy postaciami umieszczonymi w narożach artysta namalował 
zdobione wolutami i kwiatowymi festonami kartusze. Trzy z nich pod-
trzymywane są przez putta. Czwarty, w formie koła, został obwiedziony 
jedynie girlandą kwiatową. 

Akwarela jest utrzymana w tonacji szarości, brązu i różu, z subtelnym 
dodatkiem zieleni. Jeszcze w XVIII w. naklejono ją na karton w kolorze 
pistacjowej zieleni, w okresie późniejszym umieszczono w passe-partout 
o barwie zgaszonego pompejańskiego różu i oprawiono w pozłacaną 
drewnianą ramę z tabliczką, na której wygrawerowano napis: LOUIS. 

Zanim projekt dekoracji plafonu trafił na rynek antykwaryczny, był 
częścią prywatnej kolekcji. Najprawdopodobniej został podarowany przez 
Louisa przodkowi ostatniego prywatnego właściciela podczas współpracy 
nad jedną z realizacji architektonicznych.

 Marta Zdańkowska
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Portret Tadeusza Kościuszki
w brązowym

cywilnym surducie
Karol Kudzinowicz (XVIII/XIX w.)

Polska, 1796 
kość, gwasz; 4,7 × 3,7 cm

sygn.: Kudzinowi[…] / fecit / 1796 (z prawej)
nr inw. ZKW/5681

zakup do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum  w 2019 r.

W momencie namalowania tego niewielkiego portretu Tadeusz Kościuszko, 
bohater wojen o niepodległość Stanów Zjednoczonych i Polski, miał 
50 lat. Był to rok uwolnienia go przez cara Pawła I z niewoli, w której znalazł 
się po upadku powstania znanego dziś jako insurekcja kościuszkowska. 
Można się zastanawiać, czy Kościuszko, który odniósł poważne rany 
na polu bitwy i był psychicznie wyczerpany długotrwałym więzieniem, 
mógł wówczas właśnie tak wyglądać. Mniej więcej dwa lata później, 
gdy już przebywał w Ameryce, sporządzono opis, według którego był 
on „małym i słabym starcem […] o łagodnej i bladej twarzy”. Niniejsza 
miniatura zdaje się jednak pokazywać Kościuszkę w pełni sił. Jego długie 
włosy, niedbale związane na karku i odgarnięte na czole, nie noszą 
śladów siwizny. Jedynymi oznakami dojrzałego wieku są zmarszczki 
w zewnętrznym kąciku oka.
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Nasuwa się zatem wątpliwość, czy autor miniatury kiedykolwiek widział 
sportretowanego – zwłaszcza w krótkim okresie pomiędzy uwolnieniem 
Kościuszki z więzienia w dniu 26 listopada 1796 r. a końcem tego roku. 
Trudno jednak obecnie o tym rozstrzygać, chociażby z tego powodu, że 
o samym Karolu Kudzinowiczu wiadomo niewiele ponad to, że był on 
malarzem miniaturzystą pochodzącym z Wilna, czynnym w Warszawie 
w latach 1800–1820.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Kudzinowicz stworzył 
miniaturę na podstawie innego wizerunku Kościuszki. Taka praktyka była 
powszechna wśród artystów, którym przyszło tworzyć portrety sławnych 
postaci. Wizerunki takie, zwłaszcza graficzne, wykonywano w wielu 
kopiach, często dokonując przy tym niewielkich modyfikacji i poddając 
wygląd portretowanego daleko idącej idealizacji.

Wydaje się, że dla Kudzinowicza takim prawzorem mógł być 
miniaturowy portret Kościuszki autorstwa Veita Schnorra von Carolsfelda, 
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który został następnie spopularyzowany przez miedzioryt Jacoba Mangota 
z 1794 r. Kudzinowicz pominął jednak istotny element obu przedstawień 
– szablę, którą Kościuszko unosi przed sobą na wysokości twarzy.

Mimo pewnych niedoskonałości w rysunku anatomii i szczegółów 
ubioru trudno odmówić miniaturze uroku, a artyście chęci do ukazania 
znanej osoby w sposób oryginalny. Ogólnego odbioru nie burzy nawet 
poprzeczne pęknięcie płytki miniatury, które powstało w nieznanych 
okolicznościach. Podobnie jak o twórcy, tak i o losie dzieła nie wiadomo 
prawie nic poza tym, że zostało zakupione przez ojca ostatniego 
właściciela w Salonie Antyków Abrahama Stiegliza w Krakowie w latach 
międzywojennych (do miniatury załączona jest niewielka okrągła metalowa 
plakietka z nazwą antykwariatu).

Należy dodać, że chociaż Tadeusz Kościuszko był postacią legendarną, 
zachowało się stosunkowo niewiele miniatur z jego podobizną, które 
powstały za jego życia. 

Alicja Jakubowska 
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POPIERSIE
STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO

Lotaryngia, ok. 1770–1785, manufaktura Cyfflé w Lunéville (?)  
prawdopodobnie według modelu Paula-Louisa Cyfflé (1724–1806)

biskwit terre de lorraine (terre de pipe)
wys. 48 cm

nr inw. ZKW/5654
zakup do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum na przełomie lat 2018/2019

Króla Stanisława Leszczyńskiego ukazano z głową zwróconą w lewo, 
w peruce i spiętym klamrą płaszczu, przepasanego wstęgą Orderu Świętego 
Ducha, którego gwiazda jest częściowo przykryta przez fałdę płaszcza. 
Cokół zdobią cztery reliefowe girlandy liści lauru, podwieszone na kółkach 
umocowanych w pyskach czterech plastycznych lwich głów, osadzonych 
przy krawędzi górnej cokołu. Popiersie tworzy jednorodną całość z cylin-
drycznym cokołem o profilowanej uskokowo górnej powierzchni i szerokiej 
opasce przy podstawie. 

Modelunek twarzy wskazuje na inspirację rzeźbiarza portretem króla 
pędzla Jeana Girardeta, z 1752 r. Autorem modelu popiersia jest najpraw-
dopodobniej Paul-Louis Cyfflé, od 1757 r. nadworny rzeźbiarz Stanisława 
Leszczyńskiego, który był twórcą figurek biskwitowych dla manufak-
tur fajansu: w Saint Clement, własnej w Lunéville oraz w Niderviller 
i Bèllevue koło Toul. 

Zakupione do kolekcji zamkowej popiersie z manufaktury miśnieńskiej 
jest dziełem unikatowym. Analogiczne biskwitowe popiersia Stanisława 
Leszczyńskiego, również według modelu Paula-Louisa Cyfflé, wykony-
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wano w manufakturze Bèllevue koło Toul w Lotaryngii jeszcze w XIX w. 
(przykładem jest popiersie znajdujące się w zbiorach Muzeum Narodo-
wego w Poznaniu). Cyfflé opracował także całopostaciowe wyobrażenie 
Stanisława Leszczyńskiego jako cesarza rzymskiego, dzieło jego wytwórni 
fajansu delikatnego w Lunéville (sygnowane), którego egzemplarz powstały 
ok. 1776 r. znajduje się w zbiorach Musée des Beaux-Arts w Nancy.  

 Anna Szkurłat

Literatura
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TERYNA Z POKRYWĄ
Królewska Manufaktura Porcelany w Miśni, 1763–1774

sygn.: znak wytwórni z okresu Punktzeit – malowane podszkliwnie kobaltem skrzyżowane 
miecze z kropką między rękojeściami

porcelana, malowana naszkliwnie, relief, złocenie
wys. wazy 7,3 cm (7,6 cm z uchwytami), wys. z pokrywą 18 cm, dł. z uchwytami 27 cm 

szer. 14,8 cm, podstawa: dł. 19,8 cm, szer. 12,8 cm 
nr inw. ZKW/5705/ab

zakup do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum w 2019 r.

Teryna owalna, wybrzuszona w dolnej części korpusu, z uchwytami 
w formie roccaille’ów; pokrywa owalna, wysklepiona. Korpus i pokrywa 
zdobione reliefowym wzorem Neu-Ozier oraz malowanymi wielobarwnie 
po obu stronach motywami grup trzech ptaków na gałęziach i po bokach 
pojedynczo rozmieszczonymi owadami. Uchwyt pokrywki stanowi pla-
styczne putto z rogiem obfitości, z którego wysypują się kwiaty i owoce. 
Brzeg pokrywki i korpusu wazy złocone.

Artyści pracujący w miśnieńskiej manufakturze dekorowali porcelanę 
motywem ptaków od lat 20. XVIII w. Początkowo wzorowano się przede 
wszystkim na porcelanie dalekowschodniej, na której ptaki były dopeł-
nieniem scenek rodzajowych z postaciami Chińczyków lub stylizowanego 
krajobrazu, a niekiedy – fantastyczne – miały znaczenie symboliczne. Od 
lat 30. XVIII w. porcelanę miśnieńską coraz częściej dekorowano podobi-
znami ptaków głównie żyjących w Europie bądź znanych z atlasów orni-
tologicznych, wzorując się na dziełach graficznych ilustrujących naukowe 
opracowania. Ten trend upowszechnił się w manufakturze miśnieńskiej 
ok. połowy XVIII w., a jego następstwem była produkcja licznych wielkich 
serwisów stołowych z motywem ptaków na gałązce oraz owadów, czego 
przykładem jest teryna. 
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Teryna była również świadkiem tragicznych losów Warszawy podczas 
II wojny światowej. Kolorystyka barwnych emalii użytych na porcelanie 
uległa zniszczeniu w pożarze kamienicy na Mokotowie, gdzie znajdowa-
ło się naczynie podczas powstania warszawskiego. Wysoka temperatura 
pozbawiła żywych kolorów ptaki, owady i rośliny.

 Anna Szkurłat, Mariusz Klarecki
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Fryderyk August
Ádám Mányoki (1673–1757)

Drezno, 1722–1726
olej na płótnie; 136 × 97 cm

nr inw. ZKW/5655
zakup do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum w 2018 r.

Obraz przedstawia królewicza Fryderyka Augusta (1696–1763) z dy-
nastii Wettinów, od 1733 r. elektora Saksonii i króla Polski (zasiadają-
cego na polskim tronie jako August III Sas). Jest to typowy portret re-
prezentacyjny, który ma ukazywać powagę i godność monarszą. Uwagę 
zwraca przede wszystkim bogaty strój, którego poszczególne elementy 
nie tylko dodają portretowanemu splendoru, ale też przekazują treści 
symboliczne. Zbroja przypomina o  tym, że rolą władcy jest militarna 
ochrona państwa, którym rządzi. Podobnie regiment (krótka, prosta 
laska noszona przez wyższych dowódców wojskowych) oraz zawieszona 
przy lewym boku szpada. Także szkarłatny płaszcz podbity gronostaja-
mi, będąc oznaką monarszej godności, stanowi symbol objęcia opieką 
wszystkich poddanych.

Królewicz przepasany jest wstęgą Orderu Orła Białego, który ustano-
wiony został przez jego ojca Augusta II, a na szyi ma zawieszony Order 
Złotego Runa, przyznawany wyłącznie władcom katolickim. Obecność na 
portrecie tego ostatniego odznaczenia ułatwia określenie czasu stworzenia 
dzieła. Wiadomo, że Fryderyk August otrzymał Order Złotego Runa 
w 1722 r., a więc portret nie mógł być namalowany wcześniej. Jednocześnie 
na obrazie nie zostały ukazane oznaki władzy królewskiej czy elektorskiej, 
zatem płótno musiało powstać przed 1733 r. Nie dysponujemy jednak 
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obecnie żadnymi archiwaliami, które pomogłyby dokładniej określić 
moment i okoliczności powstania obrazu. Nie jest też znana historia dzieła 
sprzed czasu jego nabycia do Zamku.

Na podstawie analizy stylistycznej można stwierdzić, że obraz po-
wstał w studiu Ádáma Mányokiego, wybitnego portrecisty, który działał 
w Europie Środkowej, m.in. na dworach Augusta II i Augusta III. W ka-
talogu pośmiertnej aukcji dobytku Mányokiego wymienione zostały trzy 
repliki portretu Fryderyka Augusta ukazanego jako następca tronu. Nie 
wiadomo, jaki był dalszy los tych obrazów, ale można przypuszczać, że 
prezentowany portret jest właśnie jednym z nich. Jeżeli przyjąć takie 
założenie, to najpóźniejszą możliwą datą namalowania obrazu byłby 
rok 1726. W tym roku Mányoki wyjechał bowiem na Węgry, a na dwór 
drezdeński powrócił dopiero wtedy, gdy Fryderyk August był już królem 
i elektorem.
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Upozowanie Fryderyka Augusta na omawianym obrazie jest niemal 
identyczne jak na portretach, które stworzone zostały w studiu Louisa de 
Silvestre’a, innego malarza działającego na dworach Wettinów. Jedyną 
ważniejszą różnicą jest układ prawego ramienia, które w stosunku do 
obrazów Silvestre’a jest bardziej opuszczone. 

Jeżeli jednak chodzi o stopień realizmu i charakterystykę portreto-
wanego, to dzieło zakupione do Zamku zdaje się zdradzać, że artysta 
prowadził studia przygotowawcze do namalowania obrazu w obecności 
władcy. Malarz oddał bowiem takie detale twarzy Fryderyka Augusta, jak 
mięsiste wargi i układ fałd skóry wokół oczu. Nie pochlebiał portretowa-
nemu, ukazując jego otyłą twarz czy zmienioną, być może przez chorobę, 
prawą dłoń. 

Zakupiony obraz prezentuje typ portretu królewicza Fryderyka Au-
gusta, który do tej pory nie był znany. Poza tym w zbiorach Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie znajdowały się dotychczas tylko trzy malarskie 
portrety Augusta III. Nowo nabyty portret znacząco zatem wzbogacił 
zamkową kolekcję malarstwa, do tej pory ubogą w wizerunki ostatniego 
Wettina na polskim tronie.

Alicja Jakubowska

Literatura
Katalog aukcji Dorotheum w Wiedniu, 2018 
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Zegar kominkowy
Paryż, 1820/1840

w brązowej, odlewanej obudowie zwieńczonej grupą figuralną 
– Amor i Psyche, odmierzający godziny i minuty, wybijający godziny i minuty

sygn. na tylnej płycie: DOUYON A PARIS
52 × 38 × 12 cm
nr inw. ZKW/5664

dar Wandy Kobyłeckiej, nabyty (1946/1947) przez jej ojca, oficera Wojska Polskiego, 
po wyjściu z oflagu w Jeleniej Górze, gdzie osiadła ich rodzina, w 2019 r. 

Mechanizm typu francuskiego (paryskiego), pełnopłytowy o dwóch 
napędach sprężynowych (sprężyny umieszczone w bębnach). Napęd chodu 
taktowany wychwytem hakowym masywnym i krótkim wahadłem, zawie-
szonym na nitce, prowadnica wahadła z możliwością regulacji, soczewka 
gładka mosiężna. Przekładnia chodu umieszczona przed przednią płytą.

Napęd bicia z hamulcem wiatraczkowym i kołem zapadowym typu 
paryskiego umieszczonym za płytą tylną. Obtaczany, polerowany dzwonek 
z młoteczkiem. 

Płyty okrągłe, polerowane, spięte cylindrycznymi filarkami wycho-
dzącymi z płyty przedniej, spiętymi stalowymi szpilkami z płytą tylną. 

Obudowa mechanizmu wsparta na niskim, prostopadłościennym co-
kole, usytuowanym na złoconych nóżkach, od przodu ozdobionym na licu 
szeroką girlandą utworzoną przez ułożone na przemian pola pięciolistnych 
kwiatów i stylizowanych liści ostrokrzewu  z owocami; po obu krańcach 
girlandy zwinięte w półwoluty z rozetami pośrodku. Osłona mechanizmu 
w kształcie kuli, osadzonej na girlandzie z  pięcio- i sześciolistnych kwiatów, 
flankowanej przez dwie pary główek eolów ze skrzydłami motyli. Tarcza 
okrągła, odlewana, cyzelowana i złocona; z zewnętrzną  bordiurą z wieńcem 
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z wypukłych, sześciopłatkowych rozetek o prążkowanych liściach, każda 
z nich ujęta czterema kuleczkami. Pierścień cyfrowy z cyframi arabskimi 
i umieszczona na jego zewnętrznym obrzeżu podziałka cyfrowa wydzielone 
pierścieniami, rzymskie cyfry i kreseczki na oznaczenie minut namalowane 
czarną farbą. Pole środkowe z wypukłym wieńcem z delikatnych kwiatów. 
Wskazówki breguetowskie, czernione. 

Na kuli złocona grupa figuralna z Erosem unoszącym Psyche. Nagi 
uskrzydlony Eros, zwrócony w prawo, stoi na zgiętej lewej nodze, o którą 
opiera się wpółleżąca Psyche, odziana w długi peplos, przewiązany pod 
biustem i sięgający aż do kostek. Eros przybliża usta do ust ukochanej, 
która obejmuje go lewą ręką. Długi rozwiany na wietrze szal, zaczepiony 
o przedramię Psyche tworzy dekoracyjną fałdę ponad postaciami.

Obiekt jest cennym przykładem zegara francuskiego z epoki restau-
racji (1815–1830/1848) z obudową w duchu późnego, romantycznego 
klasycyzmu. Zegarmistrz Douyon znany jest m.in. jako twórca typowych 
francuskich mechanizmów do zegarów kominkowych, datowanych na lata 
20. XIX w. Obudowa, choć notowana na zagranicznych aukcjach, należy 
do bardzo rzadko spotykanych. Modelunek i wykonanie postaci Amora 
i Psyche świadczą o wysokich umiejętnościach brązownika. 

 Konrad Nawrocki
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Targ na konie
Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine (1745–1830) 

Polska lub Francja (?), ok. 1800 
pióro, tusz czarny i brązowy, sepia, ołówek, papier; 46,2 × 68,8 cm

nr inw. ZKW/5704
zakup do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum w 2019 r.

Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine, w Polsce znany również jako Jan 
Piotr Norblin, był francuskim malarzem, rysownikiem i  grafikiem. 
Urodzony w Szampanii, w rodzinie mieszczańskiej, wykształcenie arty-
styczne zdobył w Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby w Paryżu. 
Umiejętności plastyczne doskonalił także w  Londynie, gdzie spotkał 
swojego przyszłego mecenasa księcia Adama Czartoryskiego. W 1772 r. 
Czartoryski sprowadził niespełna 30-letniego Norblina nad Wisłę. 
W Polsce pracował do 1804 r., np. dla Czartoryskich w Warszawie, Po-
wązkach i Puławach, dla Radziwiłłów w Arkadii i Nieborowie. Tworzył 
również dla króla Stanisława Augusta. Malował zabawy wytwornego 
towarzystwa, zwane fêtes galantes, oraz tematy mitologiczne i  biblijne. 
W  rysunkach i  rycinach z  okresu polskiego często przedstawiał wyda-
rzenia polityczne, takie jak szlacheckie sejmiki, uchwalenie Konstytucji 
3 maja czy insurekcja kościuszkowska. 

Norblin uważany jest za ojca polskiego malarstwa rodzajowego. Jego 
prace są doskonałą ilustracją życia ówczesnej polskiej ulicy, ze wszyst-
kimi jej barwnymi elementami: wędrownymi grajkami, teatrzykami, 
przekupniami itp. Pokaźną grupę dzieł rodzajowych Norblina stanowią 
rysunki i szkice na tematy jarmarczne. Do tego nurtu przedstawień na-
leży Targ na konie – panoramiczny widok ukazujący rozbudowaną scenę 
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handlu końmi na tle podmiejskiego krajobrazu. Wiadomo, że pod ko-
niec XVIII w. targi końskie odbywały się w Warszawie na Pradze oraz 
przy ul. Królewskiej. Do dziś w  dwóch wersjach zachowało się norbli-
nowskie przedstawienie tego drugiego z 1784 r. (gwasz – Muzeum Na-
rodowe w Krakowie – oraz olej na płótnie –  Muzeum Narodowe w Po-
znaniu). Od 1432 r. aż po dzień dzisiejszy jarmark koński organizowany 
jest w Skaryszewie. Trudno jednak dokładnie zlokalizować narysowane 
przez Norblina wydarzenie. Ukazany na rysunku budynek kościoła re-
prezentuje typ architektoniczny charakterystyczny dla regionu Mazow-
sza. Jest on dosyć bliski stylistycznie zachowanemu do dziś barokowemu 
kościołowi św. Anny w Piasecznie, które już od pierwszej ćwierci XVI w. 
było tradycyjnym miejscem targów i jarmarków.

Przedstawienie Targ na konie Norblin zakomponował trójstrefowo. 
Na pierwszym planie w  centrum elegant w  kapeluszu ujeżdża jasnego 
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siwka, a brodaty Żyd pogrążony jest w rozmowie z otyłym szlachcicem 
ubranym w  tradycyjny strój polski, czyli przewiązany pasem kontusz. 
Obok nich znajduje się pachołek na gniadym koniu, zagadywany przez 
kupca w futrzanej czapie. Po prawej stronie kompozycji mężczyzna pró-
buje okiełznać karego ogiera. Wokół nich widać wytworne towarzystwo 
ubrane w stylu francuskim – damy ufryzowane à la grecque, w długich, 
zwiewnych empirowych sukniach z  wysokim stanem, oraz panowie 
okryci ciemnymi pelerynami, w kapeluszach typu bicorne. Kompozycję 
ożywiają postaci dzieci oraz biegające samopas charty – ulubione psy pol-
skiej szlachty. 

Na drugim planie widoczny jest plac, na którym odbywa się prezen-
tacja oferowanych do zakupu koni. Po prawej stronie stoi kościół, kryty 
spadzistym dachem, z fasadą zwieńczoną trójkątnym naczółkiem i ozdo-
bioną reliefami. Do kościoła tłumnie schodzą i zjeżdżają się wierni. Po 
lewej – towarzystwo odpoczywa w namiotach rozbitych w cieniu drzew. 
Na trzecim planie, na linii horyzontu, widoczne zabudowania. 

Rysunek Norblin wykonał piórem i czarnym tuszem. Pierwszy plan 
dodatkowo wyeksponował tuszem brązowym i sepią. 

Kompozycja Targ na konie nie ma spójnego charakteru. Nie jest wy-
kluczone, że artysta wykonał ją już po swoim powrocie do Francji, wyko-
rzystując szkice zgromadzone jeszcze w Polsce, wzbogacone o elementy 
rysunkowe uchwycone nad Sekwaną.

 Marta Zdańkowska
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Merkury zawiązujący sandał
Królewska Manufaktura Porcelany w Sèvres, 1770–1780

według rzeźby Jeana-Baptiste’a Pigalle’a  
model Jeana-Jacques’a Bacheliera 

sygn.: od spodu podstawy ryte B+, z tyłu na skale – ryty monogram BS biskwit porcelanowy 
wys. 24 cm, szer. 15 cm, podstawa 10,5 × 11 cm

nr inw. ZKW/5647
zakup do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum w 2018 r.

Na płaskiej podstawie o kształcie nieforemnego koła ukazany Merkury 
w postaci siedzącego na skale młodzieńca zawiązującego sandał na lewej 
nodze. Na głowie młodzieńca – charakterystyczna czapka ze skrzydełkami 
(petasos), wokół bioder opasuje go tkanina przerzucona przez jego lewe udo 
i swobodnie spływająca z tyłu po skale. Między załamaniem skały przy 
prawej nodze widoczna jest laska – tzw. kaduceusz.

Temat mitologicznego bóstwa Merkurego zawiązującego sandał podjął 
Jean-Baptiste Pigalle, tworząc po powrocie z Włoch do Paryża w 1741 r. 
figurkę z terakoty, a w 1742 r. jej pendant – figurę Wenus z gołębiami. Obie 
kompozycje, wyrzeźbione w marmurze (wys. 60 cm), wystawił na Salonie 
paryskim w 1744 r. (Merkury obecnie znajduje się w Luwrze). Wówczas 
otrzymał zlecenie od Dyrekcji Budynków Królewskich wyrzeźbienia 
w marmurze obu figur naturalnej wielkości. Rzeźby te król Ludwik XV po-
darował królowi Prus Fryderykowi II do założenia pałacowo-ogrodowego 
Sanssouci (obecnie w Bode-Museum w Berlinie). To ujęcie Merkurego 
naśladowali inni rzeźbiarze i malarze 2. połowy XVIII w., ale najbardziej 
pożądanym nabytkiem do kolekcji były oryginały dłuta Pigalle’a, tj. autor-
skie repliki. Do zbiorów Stanisław August pozyskał dwie figury w mniejszej 
skali (ok. 60 cm),  ale najprawdopodobniej były to jedynie gipsowe kopie.
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Od 1770 r. w manufakturze porcelany w Sèvres wykonywano niewiel-
kie biskwitowe kopie zarówno Merkurego, jak i Wenus, mające ok. 24 cm 
wysokości. Ich autorem był również Jean-Jacques Bachelier, co potwierdza 
widoczna na nich ryta litera B. Jedno z biskwitowych przedstawień Mer-
kurego znajduje się w zbiorach Sèvres – Cité de la céramique.

 Anna Szkurłat
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BRODATY STARZEC W TURBANIE
Aleksander Orłowski (1777–1832)

Petersburg, 1808
sygn.: monogramem wiązanym i datowany l. g.: 18 AO 08

sangwina, węgiel, kreda, pastel, papier naklejony na tekturę; 51,5 × 38,6 (64 × 52) cm
nr inw. ZKW/5701/ab

zakup do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum w 2018 r.

Aleksander Orłowski był przede wszystkim wybitnym rysownikiem. 
Techniki wymagające pracy powolnej i starannej nie odpowiadały jego 
temperamentowi i uzdolnieniom. Początkowo rysował tuszem i piórem, 
które lubił podkolorować gwaszem lub akwarelą. Potem nabrał upodobania 
do węgla, sangwiny i pasteli. Ołówek docenił dopiero w wieku dojrzałym. 
Pracował szybko, brawurowo, po mistrzowsku improwizował. 

Życiorys Orłowskiego jest niezwykle barwny, a sposób, w jaki tworzył, 
pełen ekspresji. Jako chłopiec został odkryty przez Izabelę Czartoryską, którą 
zachwyciły rysunki młodego Aleksandra widniejące na ścianach siedleckiej 
karczmy. Dzięki protekcji księżnej trafił do warszawskiej pracowni Jana Pio-
tra Norblina. Później Orłowski kształcił się także u sztycharza Bartłomieja 
Folina i miniaturzysty Wincentego de Lesseura. Naukę przerywał wędrów-
kami z trupą cyrkową Włocha Chiariniego. Książę Józef Poniatowski zapra-
szał Orłowskiego do pałacu Pod Blachą, by zabawiał towarzystwo swoimi 
rysunkami. Oprócz poklasku artysta nie zyskał jednak większej finansowej 
korzyści.

W 1802 r. wyjechał do Rosji, skąd już nigdy nie powrócił. W Pe-
tersburgu został malarzem wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza, 
z wysoką roczną pensją i mieszkaniem w Pałacu Marmurowym. Ze swojej 
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kwatery miał niedaleko do Ermitażu, gdzie z zamiłowaniem studiował 
dzieła dawnych mistrzów, m.in. Rembrandta van Rijna. Z twórczością 
Holendra Orłowski zetknął już podczas nauki w Warszawie, gdzie ko-
piował Rembrandtowskie postacie (Dziewczyna w ramie obrazu, 1641; 
Uczony przy pulpicie, 1641), w literaturze przedmiotu określane jako tronie 
(z jęz. holenderskiego: głowa lub twarz) – popularne w XVII-wiecznej 
Holandii przedstawienia osób, zazwyczaj pozbawione atrybutów i kontek-
stu tła, niebędące portretami, lecz raczej ucieleśnieniami pewnego typu 
ludzkiego. Orłowski, wyraźnie zafascynowany Rembrandtem, od 1807 r. 
z zapałem rysował liczne odmiany twarzy i głów. 

Do tego nurtu przedstawień należy Brodaty starzec w turbanie. Męż-
czyzna, ukazany w popiersiu, zwrócony en trois quarts w lewo, ubrany 
jest w brązową bekieszę, lamowaną puszystym futrzanym kołnierzem, na 
piersiach ozdobioną szamerunkiem z pętlicami. Ogorzała twarz, o gru-
bych, wyraźnych rysach, ujęta jest w jasne obramowanie, które tworzy 
swobodnie krzewiąca się srebrzysta broda i fantazyjnie zawinięty biały 
turban. W prawej ręce portretowany trzyma laskę, zapewne będącą oznaką 
sprawowanej przez niego władzy.

Rysunek utrzymany jest w ciepłej tonacji kolorystycznej – brunatnych 
brązów, beży, sjeny palonej, z kontrastowym akcentem w postaci bieli. 
Orłowski wykonał kompozycję przy użyciu sangwiny, węgla, kredy 
i pastelu. Jako mistrz szkicu czuł się najlepiej, gdy mógł rysować bez 
dłuższych opracowań kompozycji. Pastel nie wymagał, jak np. olej, 
żmudnych przygotowań płócien, palety czy pędzli. Orłowski często 
łączył pastele z węglem i kredą. Technika ta pozwalała na rozmach oraz 
szerokie i śmiałe posunięcia ręki.
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Twarz Brodatego starca w turbanie modelował, nakładając zdecydowa-
ne, a zarazem miękkie sangwinowe plamy. Tam, gdzie są światła, położył 
kredę. Mocnym węglowym cieniem podkreślił linie kości policzkowych, 
szerokie brwi, ciemne oczy. Cień na rudobrązowym futrzanym płaszczu 
także rozsnuł węglem. Bardziej linearnie potraktował zaciśniętą dłoń star-
ca, podobnie jak trzymaną w niej laskę, którą narysował żółtym pastelem. 
Aleksander Orłowski nie był kolorystą. Fascynowała go przede wszystkim 
linia. Rdzawe czerwienie i złotawe brązy zaczerpnął z obrazów Rembrandta. 

W dziełach Holendra Orłowski zobaczył na wpół baśniowy świat 
Wschodu, pełen bogatych szat, turbanów i zdobionych piórami czap. 
Fascynacja rembrandtowskim Orientem splotła się u niego z zachwytem 
nad egzotycznymi fizjonomiami, które widywał na ulicach Petersburga. 
W Rosji w 1806 r., podczas wojny z napoleońską Francją, powołano po-
spolite ruszenie, do którego zwerbowano koczujące ludy stepowe. W tym 
samym czasie rysunki Orłowskiego zaczęły zaludniać postacie Kozaków, 
Baszkirów, Kirgizów czy Czerkiesów. 

W wizerunkach wschodnich jeźdźców młody Orłowski znajdował 
ujście dla swej romantycznej wyobraźni. Jak większość romantyków, we 
Wschodzie pociągała go nie tylko egzotyka, lecz chęć zbliżenia się do ludu. 
Podobnie jak Rembrandt wybierał z tłumu twarze często niesubtelne, 
zniszczone pracą i wojną, ale charakterystyczne. Rysując Brodatego starca 
w turbanie, polski artysta miał zapewne w pamięci bliską tematycznie 
i kompozycyjnie akwafortę Rembrandta Brodaty starzec w futrzanej czapce, 
ze spuszczonym wzrokiem (1635). Orłowski nie kopiował nigdy dokładnie 
holenderskiego mistrza. Poddawał się urokowi niektórych bardziej cha-
rakterystycznych elementów jego kompozycji, które przetwarzał bardzo 
dowolnie, zazwyczaj w innej niż oryginał technice. 

 Marta Zdańkowska
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Medytacja
Królewska Manufaktura Porcelany w Sèvres, 1780–1790

model Louis-Simon Boizot
sygn.: brak znaku wytwórni, znaki dodatkowe: na jednym z krótszych boków plinty 

– 20 w wycisku, na cokole kolumny i plincie – ryte duże 10
biskwit porcelanowy; wys. 36 cm, podstawa 15,3 × 11,6 cm

nr inw. ZKW/5648
zakup do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum w 2018 r.

Na prostokątnej plincie ukazano uosabiającą Medytację stojącą postać 
kobiecą, przechyloną w prawo, podtrzymującą głowę dłonią zgiętej prawej 
ręki wspartej łokciem na kolumnie. Lewą ręką trzyma książkę leżącą na 
kolumnie. Kobieta ubrana jest w antyczną udrapowaną suknię opadającą 
na prawe ramię i odsłaniającą piersi, płaszcz przytrzymywany łokciem 
prawej ręki zwisa z tyłu kolumny.

Biskwitowy model Medytacji wykonał Louis-Simon Boizot 
(1743–1809) w 1775 r. jako pendant figury Melancholii opracowanej już 1761 r. 
przez Falconeta. W tymże roku na Salonie w Paryżu artysta wystawił 
gipsowy odlew figury, a dopiero dwa lata później – realizację w marmurze. 
Po wyjeździe Falconeta do Rosji w 1766 r. prace nad tym tematem były 
kontynuowane, m.in. przez Pierre’a Ennèsa oraz Perrotina. Te realizacje 
w terakocie z ok. 1774 r. (egzemplarz w kolekcji Sèvres – Cité de la céra-
mique) odniosły sukces, w związku z czym Louis-Simon Boizot opracował 
model wspomnianej Medytacji, najpierw wykonywany w mniejszej skali, 
o wysokości ok. 36 cm, a od 1785 r. także większej, tzw. 1er grandeur, mie-
rzącej 75 cm wysokości, obydwie z porcelany twardej, którą wprowadzono 
do produkcji w Sèvres  w 1771 r. (przykłady obu rozmiarów znajdują się 
w zbiorach Sèvres – Cité de la céramique). 
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Boizot, rzeźbiarz królewski, od 1773 r. kierował pracownią rzeźby 
w manufakturze porcelany w Sèvres i był autorem wielu modeli figurek, 
a zwłaszcza grup figuralnych, których tematykę czerpał z historii lub 
mitologii. Swe prace sygnował niekiedy rytymi literami Bo, ale żadna 
z zachowanych w Sèvres i w zbiorach zamkowych realizacji Medytacji nie 
ma oznaczeń literowych; na figurce z Zamku widnieją tylko: ryta cyfra 
10 oraz w wycisku liczba 20.

 Anna Szkurłat
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Stolik z orłem w koronie
Polska, ok. 1820–1840

mahoń, lipa, sosna; stolarka, rzeźbienie, złocenie, patynowanie, okleinowanie
wys. 78 cm, śr. 79 cm

nr inw. ZKW/5662
zakup do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum w 2018 r.

Stolik z okrągłym blatem, na rzeźbionym trzonie w formie orła w za-
mkniętej koronie, z rozpostartymi skrzydłami, trzymającego w szponach 
wiązkę błyskawic, siedzącego na kamieniach ułożonych na ośmiobocznej 
podstawie. Blat mahoniowy, podstawa okleinowana mahoniem, orzeł 
złocony, kamienie czarno patynowane.

Stolik okazjonalny, którego głównym elementem dekoracyjnym jest 
w pełni rzeźbiony i złocony orzeł, pozwalający na centralne ustawienie 
mebla i jego ogląd z każdej strony. Tematycznie mebel wpisuje się w długą 
tradycję (przynajmniej od XVII w.) stołów zdobionych orłami, które ze 
względu na urozmaiconą bryłę i bogatą symbolikę opartą na mitologii, 
religii chrześcijańskiej czy heraldyce chętnie wykorzystywano w repre-
zentacyjnych bądź ceremonialnych wnętrzach.

Sylwetkę orła i jego upierzenie oddano z dużą dozą realizmu, co po-
zwala łączyć rzeźbę z nurtem antyczno-klasycyzującym, który w Polsce 
pojawił się ze szczególnym nasileniem w okresie panowania Stanisława 
Augusta. W wersji heraldycznej Orzeł Biały w koronie zyskał w tym 
czasie bardziej wysmukłe skrzydła, których zakończenia (ostrolotki) na 
początku XIX w. wolutowo wyginają się w stronę głowy lub korpusu 
ptaka. W takiej postaci utrwalił się wówczas jako wzór orła wojskowego, 
czego przykładem mogą być zwieńczenia drzewców sztandarów z okresu 
Księstwa Warszawskiego. 
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Wiązka piorunów w szponach orła przypomina, że był on symbolem 
gromowładnego Zeusa (Jowisza). Element ten Napoleon I wprowadził do 
cesarskiego herbu i zwieńczeń drzewców wojskowych sztandarów, nawią-
zując do stylistyki orłów rzymskich legionów. Równolegle w meblarstwie 
anglosaskim dominowały przedstawienia z orłami trzymającymi w szpo-
nach kulę lub węża, co propagował już w 1. połowie XVIII w. architekt 
i projektant William Kent.

Najpóźniejsze w omawianym meblu wydają się elementy mahoniowe: 
cienki blat i ośmioboczna podstawa, które są bardziej charakterystyczne 
dla okresu biedermeieru niż dla empire’u czy klasycyzmu.

Stół zakupiony do Zamku Królewskiego w Warszawie jest obiektem 
niezwykle rzadkim. Znamy jeszcze tylko jeden podobny egzemplarz – 
w zbiorach zamku w Baranowie Sandomierskim (nr inw. MZB/SZ.122/1), 
różniący się przeciwnym ustawieniem głowy orła. Nie można wykluczyć, 
że oba stoliki stanowiły pierwotnie komplet.

 Maciej Choynowski
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DZBANEK DO KAWY
 Królewska Manufaktura Porcelany w Miśni, 1780–1790

sygn.: znak wytwórni z okresu Marcoliniego – malowane podszkliwnie kobaltem skrzyżowane 
miecze z gwiazdką między rękojeściami; dodatkowo: wycisk 28 oraz na pierścieniu podstawy 

– dwie kropki malowane podszkliwnie kobaltem
porcelana, malowana naszkliwnie, złocenie, relief, dekoracja plastyczna

wys. 13,5 cm (z pokrywką), śr. podstawy 6,3 cm, szer. 13 cm
nr inw. ZKW/5678/ab

zakup do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum w 2019 r.

Dzbanek do kawy o gruszkowatym brzuścu, prosto łamanym uchwycie 
i trójkątnym dziobku oraz wysklepionej kopulasto pokrywce. Z dwóch 
stron brzuśca w wydzielonych złotą ramą owalnych rezerwach malowane 
wielobarwnie widoki Warszawy według widoków Bellotta: Widok War-
szawy od strony Pragi, podpisany Vue de Varsovie Prise depuis le Palais 
Sapieha oraz Widok Pałacu Ostrogskich, podpisany Vue de Varsovie jusqes 
au Chateau, przeznaczonych do Zamku Królewskiego w Warszawie, znaj-
dujących się w Sali Canaletta. Na pokrywce dwie miniaturowe weduty 
w nerkowatej złotej ramie (niezidentyfikowane). 

Dekorację półplastyczną tworzą: ujmująca dziobek półplastyczna gir-
landa z liści lauru malowana na zielono i częściowo złocona; czterolistny 
kwiat złocony u nasady uchwytu pokrywki (niezachowanego) oraz przy 
górnym osadzeniu uchwytu. Relief w formie liścia akantu zdobi dolną 
część dziobka; przy krawędzi wylewu i pokrywki  malowany złotem 
fryz geometryczny na różowym tle, złoty pasek przy krawędzi podstawy, 
zewnętrzna część uchwytu zdobiona złotym ornamentem cekinowym.

Mimo braku uchwytu oraz dużego ubytku malatury w dolnej części 
Widoku Pałacu Ostrogskich dzbanek do kawy jest niezwykle cennym 
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nabytkiem, związanym zarówno ze Stanisławem Augustem, jak i z Zam-
kiem Królewskim w Warszawie. To jeden z trzech znanych ocalałych 
elementów z zastawy tête-à-tête zdobionej widokami Warszawy według 
obrazów Canaletta: imbryk znajduje się w zbiorach Muzeum Warszawy 
(nr inw. MHW 17758), taca zaś w kolekcji Landesmuseum w Stuttgarcie 
(nr inw. G 11,261). 

Serwis można identyfikować z wykonanym dla króla Stanisława Au-
gusta, wyszczególnionym w spisie rzeczy po królu jako Un dejeneur de 
porcelaine de Saxe avec des vües de Varsovie peint ser chaque piece (AGAD, 
AJP, f. 109, s. 138, poz. 6). Serwis śniadaniowy  tête-à-tête składał się 
z imbryka, kafetiery, mlecznika, cukiernicy oraz filiżanek ze spodkami, 
pary lub dwóch par różniących się formą – do kawy i herbaty. Analogiczny 
serwis z porcelany miśnieńskiej, z imbrykiem i kafetierą o identycznych 
kształtach i kompozycji dekoracji do omawianych, znajduje się w zbiorach 
Victoria & Albert Museum w Londynie. Jedynie kształt brzegów i uchwy-
tów tacy jest inny, jak również tematyka miniatur w rezerwach – sceny 
zaczerpnięto z Cierpień młodego Wertera Goethego. 

Dekoratorzy porcelany miśnieńskiej wykorzystywali inne weduty 
Bellotta, zdobiąc przedmioty, najczęściej naczynia z serwisów do kawy 
i herbaty oraz tabakierki, widokami innych miast, zwłaszcza pobliskiego 
Drezna. 

 Anna Szkurłat
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W książce Crème de la Crème przedstawiamy 22 wspaniałe przedmioty. 
Omawiamy w niej tylko 22 obiekty! Wybraliśmy je z ponad 100 dzieł sztuki 
i rzemiosła, które Zamek Królewski w Warszawie w ostatnich dwóch latach 
(2018–2019) znalazł na rynku, dokonał ich oceny i następnie kupił. Uznaliśmy, 
że należą do najcenniejszych i najciekawszych nabytków z ostatnich miesięcy 
i niemal wszystkie od razu znalazły się na naszej stałej ekspozycji.

Intensywna i konsekwentnie prowadzona długofalowa akcja zakupów anty-
kwarycznych ma doprowadzić do wyposażenia królewskiej rezydencji w dzieła 
najwyższej próby, pochodzące z głównego nurtu sztuki europejskiej.

Katalog nabytków nie wszystkich jest zatem tylko małą próbką możliwości, 
zapewniam, jeszcze dalece niepełną.
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