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Wy kaz sk rótów

AAN

Archiwum Akt Nowych

Archiwum IPS

Archiwum Instytutu Propagandy Sztuki, Zbiory

Specjalne Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ASP

Akademia Sztuk Pięknych

BHS

Biuletyn Historii Sztuki

BZ PAP

Blok Zawodowy Polskich Artystów Plastyków

CBWA
FIS

PWK

Powszechna Wystawa Krajowa

PZPR

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

PŻA

Polskie życie artystyczne w latach 1915—1936
[red. A. Wojciechowski, Wrocław 1974]

RP

Rzeczpospolita Polska

SAP

Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze,
rzeźbiarze, graficy [t. I — VIII, Warszawa 1971 — 2007, s. nlb.]

Centralne Biuro Wystaw Artystycznych

Fédération Internationale de Ski (Międzynarodowa Federacja

SAP OW

Warszawskiego ZPAP 1945—1970 [Warszawa 1972, s. nlb.]

Narciarska)
IS PAN
IPS

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Instytut Propagandy Sztuki

KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Słownik artystów plastyków. Artyści plastycy Okręgu

SPD

Szkoła Przemysłu Drzewnego

SSP

Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie

SŻAP wP

Stowarzyszenie Żydowskich Artystów Plastyków w Polsce

MASP

Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

TONZ

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

MHW

Muzeum Warszawy (d. Muzeum Historyczne

TSSPO

Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej Wśród Obcych

m. st. Warszawy)

TZSP

MŁJ

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

UJ

MNP

Muzeum Narodowe w Poznaniu

UKSW

MNS

Muzeum Narodowe w Szczecinie

UW

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Warszawski

MNW

Muzeum Narodowe w Warszawie

WDP AK

Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej

MSM

Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu

WKiRDS

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

MSSZiM

Miejska Szkoła Sztuk Zdobniczych i Malarstwa

MWRiOP

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia

WSSP

Zachęta

Publicznego
MZKiD

Narodowe Archiwum Cyfrowe

NBP

Narodowy Bank Polski

PISK

Polski Instytut Studiów Kościelnych

PSSZiPA

Państwowa Szkoła Sztuk Zdobniczych

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Centralne Biuro

Wystaw Artystycznych, Państwowa Galeria Sztuki Zachęta,

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

NAC

Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych

od 2003 r. Narodowa Galeria Sztuki
ZAS IX’39

Zespół Akt Studenckich sprzed września 1939 [Archiwum

ASP w Warszawie]
ŻIH

Żydowski Instytut Historyczny

ŻTKSP

Żydowskie Towarzystwo Krzewienia Sztuk Pięknych

i Przemysłu Artystycznego
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Pośród rzeźbiarzy grupa
uczniów Breyera do tej chwili
jest jedyną istotną siłą i innej
formacji nie widzimy.
Mieczysław Sterling
Sztuka winna stać się czytelna dla widza. Zimowy salon 1935 r. w IPS-ie, „Kurier Poranny”, 10.02.1935.
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Prof. Tadeusz Breyer

Ws t ęp

Książka ta jest rozbudowaną i zaktualizowaną wersją mojej pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery, a obronionej
w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk (IS PAN) w 2016 roku. Przedmiotem
jest Pracownia Rzeźby prof. Tadeusza Breyera w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1923—1939. Daty te wyznaczają dwa istotne dla dziejów uczelni
wydarzenia — jej upaństwowienie w 1923 roku i wybuch II wojny światowej, przerywający oficjalną działalność uczelni na sześć lat okupacji, po której wznowiono
dydaktykę w zupełnie innej rzeczywistości. Chciałam pokazać swoisty fenomen
tej pracowni, pozostającej przez cały okres pod kierownictwem jednego pedagoga,
mającej konsekwentnie realizowany program i której absolwenci odnosili znaczące
sukcesy. Wydaje się, że rola tej pracowni nie została jeszcze doceniona, chociaż
to wychowankowie Breyera w znacznej mierze decydowali o rozwoju rzeźby polskiej — nie tylko w międzywojniu (a zwłaszcza w latach trzydziestych), ale jeszcze
długo po II wojnie światowej.
Dorobek większości rzeźbiarzy wywodzących się z pracowni prof. Breyera nie
doczekał się opracowań monograficznych. Wydawane przed laty katalogi wystaw,
zwłaszcza indywidualnych, zawierają liczne nieścisłości i niedopowiedzenia. Czasy
nie sprzyjały chwaleniu się przedwojennymi sukcesami. Dziś wychowankowie
Tadeusza Breyera nazbyt często postrzegani są jako grono rzeźbiarzy ulegających
wpływowi socrealizmu i współdziałających z reżimem komunistycznym. Rzeczywistość była bardziej skomplikowana, a stosunki na linii władza/zamawiający
i artyści nie zawsze układały się pozytywnie. Jeśli zaś bliżej przyjrzeć się formie
ich prac z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, to bez trudu dostrzec można
kontynuację założeń rzeźby monumentalnej lat trzydziestych, która analogiczne
dążenia przejawiała po obu stronach żelaznej kurtyny w Europie — we Francji,
Włoszech, w Niemczech, Związku Radzieckim czy Jugosławii.
Warto przypomnieć to pokolenie, które debiutowało w międzywojniu i już
wówczas odnosiło duże sukcesy, a którego losy tak bardzo skomplikowała II wojna
światowa i jej konsekwencje w Europie Środkowo-Wschodniej. Upływ czasu powoduje konieczność weryfikacji oceny dorobku poszczególnych rzeźbiarzy i skłania
do przywrócenia pamięci o niesłusznie zapomnianych twórcach.
Na podstawie zachowanych dokumentów oraz dzieł studentów Tadeusza Breyera podjęłam próbę rekonstrukcji programu pracowni oraz ukazania znaczenia
tego dorobku dla rzeźby polskiej. W tym celu przedstawiłam poszczególne zadania
Wstęp
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Gmach Szkoły Sztuk Pięknych przy

Wybrzeżu Kościuszkowskim — stan obecny
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realizowane w toku nauki i przeanalizowałam rolę uczniów Breyera w życiu artystycznym badanego okresu (udział w wystawach i konkursach, realizacje pomnikowe itp.). Ponadto przyjęłam, że ważnym źródłem danych są artykuły prasowe —
zarówno recenzje z wystaw, jak i oceny twórczości poszczególnych artystów.
Jednym z głównych zadań, które przed sobą postawiłam, stało się opracowanie
możliwie kompletnego katalogu przedwojennych prac uczniów Breyera, stanowiącego narzędzie do realizacji powyższych celów. Byłam świadoma, że katalog
nie obejmie wszystkich dzieł z uwagi na problemy z dotarciem do zachowanych
prac, materiałów archiwalnych i brak opracowań monograficznych oraz upływ
czasu i straty wojenne. Założyłam jednak, że na podstawie liczby, tematyki, analizy
materiałowej i dat powstania prac, co do których uda się uzyskać dane, otrzymam
obraz programu i działalności pracowni. Kolejnym kluczowym zadaniem było
skompletowanie i identyfikacja materiału ilustracyjnego rozproszonego w archiwach poszczególnych artystów i instytucji, w katalogach wystaw i w ówczesnej
prasie.
Dążeniem moim było również znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy uczniowie Breyera stanowili znaczącą grupę. Część ich należała do Spółdzielni Rzeźbiarskiej Forma, część do Bloku Zawodowych Artystów Plastyków 1. Nierzadko organizowali się w małe zespoły z sukcesem biorące udział w konkursach i realizujące
wspólnie różne zamówienia2.
Ze względu na szczupłą literaturę przedmiotu i liczne luki badawcze realizacja zdefiniowanych powyżej celów wymagała prowadzenia podstawowych badań
w szerokim zakresie, obejmującym między innymi kwerendy terenowe i archiwalne, a przede wszystkim próby dotarcia do zasobów pozostających w rękach
rodzin artystów.
W miarę postępu pracy coraz wyraźniejsze było dla mnie znaczenie pracowni
Breyera także dla dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie zauważalna jest ciągłość nauczania — tworząca nieprzerwaną linię, w której ogniwami,
jak w wielopokoleniowej rodzinie, są Breyer, jego uczniowie i uczniowie uczniów.
Mój wieloletni związek z tą uczelnią dał mi wgląd w warsztat rzeźbiarski i pozwolił określić stałe, niezmienne punkty programu pracowni prof. Breyera, które
nadal są realizowane.
Źródła, z których korzystałam, były bardzo różnorodne i rozproszone. Dotarcie
do wszystkich obiektów i danych nie było oczywiście możliwe, toteż nie ulega
wątpliwości, iż sformułowane wnioski nie mogą być traktowane jako definitywne.
Najważniejszym źródłem są zachowane rzeźby, a także ich fotografie, reprodukcje
w publikacjach książkowych i prasie oraz archiwa rodzinne artystów3. W Muzeum
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (MASP) zachował się zbiór szklanych negatywów z utrwalonymi pracami uczniowskimi, wśród których szczególnie interesującą grupę stanowią zdjęcia z pracowni profesorów Tadeusza Breyera, Karola
Stryjeńskiego, Bohdana Pniewskiego, Wojciecha Jastrzębowskiego i Mieczysława
Kotarbińskiego4. Warte uwagi okazały się katalogi aukcyjne, ponieważ w ostatnich
latach zaczęły się w nich pojawiać przedwojenne prace uczniów Breyera5.
Nieocenione (i w większości niezbadane) są dzieła i materiały archiwalne
pozostające w rękach rodzin artystów. W odzyskanym przez rodzinę dawnym
dworze w Nakielnicy (pod Aleksandrowem Łódzkim) zachowały się liczne prace
rzeźbiarskiego małżeństwa Mazurczyków oraz zbiór dokumentów z ich przedwojennymi paszportami. Pracownia Stanisława Sikory wraz z całym wyposażeniem została przekazana do muzeum w Żywcu, gdzie pieczołowicie odtworzono ją
w zamkowych wnętrzach. Część zasobów archiwalnych po tym artyście pozostaje
w rękach rodziny. Tomasz Tomaszewski, stryjeczny wnuk Krystyny Dąbrowskiej,
Wstęp

1

Działalność Spółdzielni Rzeźbiarskiej Forma
i Bloku Zawodowych Artystów Plastyków
została omówiona w rozdziale „Państwotwórczość” uczniów Breyera w niniejszej
publikacji, s. 198—218.

2

Np. współpraca Alfonsa Karnego z Bazylim
Wojtowiczem przy realizacji konkursowego
projektu pomnika gen. Józefa Sowińskiego
czy małżeństwa Elwiry i Jerzego Mazurczyków z Adamem Siemaszką przy wykonaniu
orłów do pawilonu polskiego na wystawę
paryską 1937.

3

Opracowany na tej podstawie katalog został włączony do niniejszej publikacji, s. 282.

4

Zespół szklanych negatywów był opracowywany w latach 2011—2012 w związku z przygotowaniami do wystawy Sztuka wszędzie.
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
1904—1944 [Zachęta, Warszawa, 2012].
Część autorów prac studenckich udało się
zidentyfikować.

5

Zob. Wacław Kowalik Sowa, katalog Domu
Aukcyjnego Ostoya [nr w katalogu 103;
aukcja 19.06.2010], https://artinfo.pl/wynikiaukcji/93-aukcja-malarstwa-i-rzemioslaartystycznego?page=3 [dostęp 27.09.2021].
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skrupulatnie zbiera dotyczące jej materiały, rozproszone wśród bliższej i dalszej
rodziny. Daremnie walczy o zainteresowanie konserwatora jej niszczejącą rzeźbą w Woli Flaszczynej. Również rodzina Julii Keilowej dysponuje materiałami
archiwalnymi. O pamięć Zofii Budzyńskiej-Siemaszko i Adama Siemaszki dbał
brat artystki, Gustaw Budzyński. Wraz z żoną Marianną Stankiewicz-Budzyńską stworzył w małym mieszkaniu na Żoliborzu prywatne muzeum, które sami
utrzymywali i udostępniali zwiedzającym. Spuścizna po Karolu Tchorku, wraz
z zachowaną urokliwą pracownią przy ulicy Smolnej w Warszawie, pozostawała
pod opieką Fundacji Tchorek-Bentall, a w lipcu 2021 roku została przekazana
miastu6. O pracownię Franciszka Masiaka troszczy się jego syn Jan, z którego inicjatywy w ostatnich latach odbyło się kilka skromnych wystaw przypominających
zmarłego w 1993 roku artystę7. Niewielką, ale znaczącą spuścizną po Zbigniewie
Dunajewskim przechowywaną w Gwizdałach k. Łochowa opiekuje się syn Paweł
z rodziną. Dzieła i archiwalia Józefa Trenarowskiego znajdują się u rodziny w Swarzędzu i w byłej pracowni Anny Dębskiej, część dorobku i archiwum Tadeusza
Szadeberga — w muzeum we Włocławku, materiały po Jerzym Chojnackim — częściowo w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, a częściowo w rękach rodziny
Czerwoszów. Resztkami dorobku Stefana Momota zaopiekował się Robert Szuba.
Zachowała się pracownia Józefa Gosławskiego, chętnie udostępniana przez spadkobierców zainteresowanym. Część dzieł i dokumentacji Kazimierza Bieńkowskiego
jest u jego rodziny w Warszawie i w Poznaniu. Spuścizna Edwarda Piwowarskiego
pozostaje w rękach jego dzieci, a w przypadku Maksymiliana Potrawiaka — jego
syna. O dorobek Antoniego Kenara dba córka Urszula. Natomiast niszczeje pracownia Franciszka Strynkiewicza w Mogielnicy.
Niektóre dzieła żyją w przestrzeni publicznej, ale nie są kojarzone z nazwiskami twórców. Zapewne niewiele osób wie, że plakietę portretową na pomniku
poświęconym Williamowi Lindleyowi wykonała Zofia Wendrowska-Soboltowa,
autorem figury Matki Boskiej z kłosami w Słubicy w gminie Żabia Wola był Zbigniew
Dunajewski, a Aurelia Jaworska wyrzeźbiła Madonnę upamiętniającą założenie Podkowy Leśnej.
Podstawowe informacje o pracowni prof. Tadeusza Breyera dostarczają archiwa,
a zwłaszcza Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie zachowała
się dokumentacja związana z działalnością uczelni w dwudziestoleciu międzywojennym. Obejmuje ona między innymi Księgę protokołów posiedzeń Rady Głównej,
Księgi zapisów8 oraz akta osobowe profesorów i studentów, a także dwie Księgi wycinków prasowych.
Cenne materiały zgromadzone są w Instytucie Sztuki PAN. W Zbiorach Specjalnych przechowywane jest między innymi archiwum Instytutu Propagandy
Sztuki (IPS) z dokumentacją wystaw i konkursów organizowanych przez tę instytucję. Informacje o poszczególnych artystach zawierają zasoby dwóch pracowni —
Słownika Artystów Polskich oraz Dokumentacji Plastyki Współczesnej. Materiały
związane z działalnością Funduszu Kultury Narodowej znajdują się w Archiwum
Akt Nowych (AAN). Zasoby Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC) obejmują
zarówno zdjęcia rzeźb, jak i twórców oraz dokumentację życia artystycznego (fotografie wernisaży, wystaw, członków organizacji związanych ze sztuką). Zdarzają
się tu jednak rażące błędy dotyczące nazwisk, dzieł i ich datowania9.
Istotnym źródłem dla nakreślenia obrazu pracowni Breyera jest ówczesne czasopiśmiennictwo, nie tylko fachowe jak „Plastyka”, ale również prasa tygodniowa
i codzienna, ogólnopolska, stołeczna i lokalna. Można w niej znaleźć zarówno
wzmianki o wystawach, balach i kiermaszach na uczelni, jak i rzeczowe recenzje z wystaw końcoworocznych, reportaże z egzaminów i zatrudniania modeli
…

6

https://muzeum.uw.edu.pl/2021/07/06/
pracownia-i-kolekcja-karola-tchorkaprzekazane-m-st-warszawie/ [dostęp
15.08.2021].
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M.in. w kościele Duszpasterstwa Środowisk
Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św.
Alberta Chmielowskiego oraz w Domu Kultury Śródmieście w Warszawie w r. 2008.
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Dwa Albumy studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie znajdują się w Zbiorach
Specjalnych IS PAN — nr inw. 81 II; nr inw. 81
III.

9

Np. w podpisie rzeźby przedstawiającej
dziecko nazwisko Stefana Momota zostało
zapisane jako „Mamoł”, NAC 1-K-4196.

13

aż po artykuły zawierające pogłębioną analizę programu szkoły. Niestety często
są w nich pomyłki w nazwiskach — zdarza się nawet zmiana płci10, a niektórzy
autorzy wykazują brak zrozumienia technik rzeźbiarskich (np. „drzwi tłoczone
w miedzi”11).
Ważnych materiałów dostarczają też wspomnienia. W Budzie na Powiślu Włodzimierz Bartoszewicz skupił się głównie na Pracowni Malarskiej Tadeusza Pruszkowskiego, ale pojawiają się tam też wyraziste sylwetki rzeźbiarzy12. Przeplatane
wierszami i prozą poetycką wspomnienia Stanisława Sikory Jedno życie zostały
wydane staraniem jego syna Tomasza13. O prof. Breyerze pisała w pierwszym tomie swoich wspomnień zatytułowanych Samo życie Anna Dębska — zmarła w 2014
roku rzeźbiarka animalistka14.
Wiele informacji znajduje się w internecie. Dzięki niemu można przeglądać
zasoby NAC-u oraz wiele tytułów prasowych on-line. Kilku uczniów prof. Breyera
ma własne strony internetowe — do tych wyjątków należy systematycznie rozbudowywana strona Józefa Gosławskiego, powstała z inicjatywy jego wnuków15.
Strona poświęcona muzeum Zofii Budzyńskiej-Siemaszkowej i Adama Siemaszki
była prowadzona przez brata i bratową artystki — Gustawa i Mariannę ze Stankiewiczów Budzyńskich aż do ich śmierci16. Stronę Zbigniewa Dunajewskiego
prowadzi jego syn Paweł17. Część artystów ma hasła w Wikipedii. Dzięki dotarciu
do ich autorów udało mi się nawiązać bezpośrednie kontakty na przykład z rodziną Krystyny Dąbrowskiej. O niektórych twórcach można znaleźć wiadomości
na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego18.
Prof. Tadeuszowi Breyerowi została poświęcona praca magisterska Moniki
Bryl19. Mimo pewnych nieścisłości jest ona jak dotychczas najobszerniejszym
opracowaniem dorobku twórczego i pedagogicznego Breyera. Nie doczekał się
natomiast takiego opracowania przedwojenny dorobek jego pracowni, chociaż
już wtedy postrzegano jego uczniów jako znaczącą grupę20.
Istnieją jednak opracowania cząstkowe. Podstawową pracą pozostaje do dziś
Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1904—1964 autorstwa Ksawerego Piwockiego21, który pisał:
Jest doprawdy rzeczą smutną, że tak niewiele miejsca poświęcono wielkiej pracy pracowni rzeźbiarskiej Breyera. Jak wiemy dzisiaj, wyszło z niej wielu artystów, którzy
przełamali skutecznie zakorzeniony przesąd, że Polska nie ma i nie może mieć rzeźbiarzy, jacy mogliby rzucić swe nazwisko na rynek światowy22.

Temat podjęła Elżbieta Szańkowska w artykule Rzeźba Warszawskiej Szkoły Sztuk
Pięknych i Akademii Sztuk Pięknych do roku 1939 zamieszczonym w „Zeszytach Naukowych ASP w Warszawie”23. W katalogu wystawy zorganizowanej w Muzeum
Narodowym w Warszawie (MNW) z okazji 75-lecia uczelni o rzeźbie w latach
1904—1950 pisała Hanna Kotkowska-Bareja24. Ta sama autorka opracowała katalog towarzyszący wystawie Tadeusz Breyer i jego uczniowie25. Jest to właściwie jedyna publikacja, w której podjęta została próba przedstawienia dorobku pracowni
jako całości. Ograniczenia powierzchni wystawienniczej (wystawa miała miejsce
w Galerii „Aula” w ASP w Warszawie) i skromna objętość katalogu nie pozwoliły
na pełną realizację tego ambitnego zadania. Niemniej praca Hanny Kotkowskiej-Barei pozostaje do dziś podstawowym opracowaniem tematu. Dorobek uczniów
Breyera prezentowała też w swoich pracach Aleksandra Melbechowska-Luty26. Jej
fundamentalne prace dotyczące rzeźby całego dwudziestolecia międzywojennego ze względu na charakter syntezy nie mogły jednak w dostatecznym stopniu
uwzględniać problematyki tej pracowni. Szereg rozproszonych wzmianek znajduje
się w opracowaniach ogólnych sztuki tego okresu, a szczególną pozycję zajmuje
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tu Polskie życie artystyczne w latach 1915—1939 wydane pod redakcją Aleksandra Wojciechowskiego w 1974 roku27.
Uczniami Breyera zajmowało się marginalnie wielu autorów skupiających się
na innych problemach badawczych. Maria Kwiatkowska pisała o losach artystów
polskich związanych z Włochami28, polonica watykańskie opracowali księża Janusz Pasierb i Michał Janocha29, wiele wnoszą także teksty drukowane w tomach
z cyklu Świadectwa / Testimonianze pod redakcją Ewy Prządki30.
Temat pracowni Breyera przewija się w pracach poświęconych dwudziestoleciu
międzywojennemu — sztuce oficjalnej31, architekturze32, wystawom światowym33
i sztukom zdobniczym34. Ponieważ rzeźba była znaczącym elementem w pawilonach polskich na kolejnych wystawach światowych, to poświęcone im publikacje
zawierają cenne informacje. Fundamentalnymi opracowaniami są Polska i Polacy
na powszechnych wystawach światowych 1851—2000 Anny M. Drexlerowej i Andrzeja
K. Olszewskiego35 oraz materiały wydane po organizowanych przez Instytut Sztuki
PAN konferencjach poświęconych wystawom światowym36. Różnymi aspektami rzeźby tego okresu zajmowała się Irena Grzesiuk-Olszewska37. Istotny wkład
wniosły artykuły poświęcone konkursom i monumentalnym realizacjom, w których dekorację rzeźbiarską powierzono uczniom Breyera38. Ze względu na wagę,
jaką miała Pracownia Rzeźby Monumentalnej, w której podstawą działania były
umiejętności nabyte u prof. Breyera, istotna jest monografia Bohdana Pniewskiego,
której autor, Marek Czapelski, tylko w pewnym stopniu uwzględnił działalność
pedagogiczną tego znakomitego architekta w przedwojennej ASP w Warszawie39.
Pisząc o artystach pochodzenia żydowskiego, Jerzy Malinowski wzmiankował
o kilku uczniach Breyera, nie poświęcił im jednak szczególnej uwagi40. Grupa
Kapitol, w której działali rzeźbiarze z pracowni Breyera, była przedmiotem kilku
artykułów autorki niniejszej publikacji41.
Natomiast niewielu uczniów Breyera posiada odrębne monografie. Publikacji
doczekali się Franciszek Strynkiewicz, Marian Wnuk, Alfons Karny, Stanisław
Horno-Popławski, Józef Gosławski, Antoni Kenar, Jan Ślusarczyk i Bazyli Wojtowicz. Bogata w ustalenia praca Tomasza Grygiela z 1981 roku pozostaje nadal
najlepszym źródłem informacji o twórczości Elwiry Zachert-Mazurczykowej
i Jerzego Mazurczyka42. Prace magisterskie powstały o Józefie Trenarowskim, Józefie Gosławskim i Stanisławie Sikorze. Nie ulega jednak wątpliwości, iż wobec
rozproszenia i zniszczenia prac oraz materiałów archiwalnych wielu artystów już
nie doczeka się udokumentowanych monografii43. Niektórym uczniom Breyera
poświęcono hasła biograficzne w Polskim słowniku biograficznym, w Słowniku artystów
polskich i w Polsce działających oraz w słownikach osób związanych z poszczególnymi
regionami i miejscowościami.
Wielu uczniów Breyera miało wystawy indywidualne (m.in. Alfons Karny, Józef Gosławski, Julia Keilowa, Ludwika Nitschowa, Józef Trenarowski, Kazimierz
Pietkiewicz, Edward Piwowarski, Adam Procki, Tadeusz Szadeberg). Ich katalogi
stanowią istotne źródło informacji, chociaż nie zawsze zawarte w nich dane są
w pełni wiarygodne. Zwłaszcza katalogi z lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia mają znaczące luki w odniesieniu do przedwojennej twórczości poszczególnych artystów.
Wzmianki o uczniach prof. Breyera zawierają także katalogi wystaw zbiorowych — W kręgu Rytmu czy Wyprawa w 20-lecie44. Szczególne miejsce zajmuje tu
publikacja towarzysząca wystawie Sztuka wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych 1904—
194445. Ze względu na jej przekrojowy charakter tylko jeden z rozdziałów został
poświęcony wyłącznie pracowni Breyera, co pozwoliło zaledwie na zasygnalizowanie wybranych zagadnień46. Czasem informacje o pracowni i uczniach Breyera
…
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skie w dwudziestoleciu międzywojennym, w:

1904—1944, Zachęta, 2012

Historyczne centrum Warszawy. Urbanistyka,
architektura, problemy konserwatorskie. Mate-

pojawiają się przy okazji ekspozycji pojedynczych obiektów — jak w przypadku
cukiernicy Julii Keilowej prezentowanej w Muzeum Woli w Warszawie w dniach
6—29 maja 201447.
Niektórzy twórcy w ciągu ostatnich kilkunastu lat zyskali „drugie życie”.
W Białymstoku od 1993 roku działa Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Na zamku
w Żywcu pieczołowicie odtworzono pracownię Stanisława Sikory. W pracowni
Karola Tchorka odbywają się różne wydarzenia artystyczne. Od 2009 roku Tadeusz Szadeberg ma stałą ekspozycję prac w Płockim Muzeum Diecezjalnym. Kilku uczniów prof. Tadeusza Breyera (Bieńkowski, Chojnacki, Gosławski, Momot,
Procki, Sikora, Trenarowski, Tchorek) zostało przypomnianych przy okazji Święta
Saskiej Kępy, na którym od 2010 roku pojawia się wystawa planszowa Warto o nich
pamiętać. Rzeźbiarze Saskiej Kępy.
W ostatnich latach można też zaobserwować wzmożone zainteresowanie pracowniami artystów48. Niektóre z nich otworzyły się dla publiczności w ramach
Europejskich Dni Dziedzictwa (Mieszkania XX wieku)49 oraz I Festiwalu Otwarte
Mieszkania — Mieszkania Sztuki50. Grupa spadkobierców pracowni oraz przedstawicieli różnych organizacji doprowadziła do powstania Zespołu do spraw Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych. Został on oficjalnie powołany
przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 20 listopada 2014 roku51.
Dla moich badań kluczowe znaczenie miały przemiany ostatnich trzech dekad. Paradoksalnie — rosnący dystans czasowy działa, przynajmniej w części,
na korzyść badacza. Zmiany historyczno-polityczne pozwoliły na zajęcie się tematyką, która wcześniej była ograniczana przez cenzurę. O konkursach na pomnik Józefa Piłsudskiego, tendencjach „państwowotwórczych” w sztuce, artystach-emigrantach można pisać swobodnie dzięki nieograniczonemu dostępowi
do źródeł. Postęp technologiczny, a przede wszystkim powstanie i rozwój internetu stworzyły szansę poszukiwań na niewyobrażalną niegdyś skalę. Sposób
funkcjonowania Wikipedii, pozwalający na identyfikację autora hasła, pozwolił
mi kilkukrotnie dotarzeć do rodzin artystów. Możliwość przeglądania zbiorów
muzealnych, zasobów archiwalnych, różnorodnych publikacji, w tym czasopism
z okresu międzywojnia oraz katalogów aukcyjnych on-line, znacznie poszerzył
zasięg kwerend.
Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że źródła są niekompletne i rozproszone,
a stan dotychczasowych badań wskazuje na poważne luki badawcze dotyczące
zarówno działalności pracowni prof. Tadeusz Breyera, jak i dorobku jego uczniów.
Nieliczne prace przeglądowe i monograficzne nie oddają w dostateczny i wystarczająco szczegółowy sposób znaczenia pracowni w historii rzeźby polskiej i europejskiej. Mam jednak świadomość, że wprawdzie upływający czas przynosi coraz
to nowe narzędzia ułatwiające lub wręcz umożliwiające nowe rodzaje badań czy
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kwerend i definiuje nowe perspektywy badawcze, zarazem jednak bezwzględnie
zaciera żywą pamięć o artystach i ich działaniach, bezpowrotnie odcina te nitki,
które pozwalają dotrzeć do wiedzy niemającej szans przetrwać w żadnych źródłach
drukowanych czy archiwalnych. Był to więc chyba ostatni moment na napisanie
tej książki w taki sposób, by obok prezentacji i analizy suchych faktów opowiadała
także o grupie żywych i nietuzinkowych ludzi, artystów, którzy odcisnęli wyraźne
piętno na sztuce polskiej kilku dekad XX wieku.
Chociaż żaden rzeźbiarz polski nie dorównał sławą malarzom, to można zaryzykować twierdzenie, iż rzeźba polska, silnie związana z architekturą od czasów
nowożytnych, stała na wyższym poziomie niż malarstwo. Twórczość renesansowego artysty Jana Michałowicza z Urzędowa dorównywała osiągnięciom europejskim, czego nie da się powiedzieć o polskich malarzach tego okresu. W wiekach
XVII i XVIII rzeźba nagrobkowa i ołtarzowa w Polsce prezentowała dobry poziom
głównie dzięki wywodzącym się z Włoch artystom, którzy nierzadko ulegali lokalnym wpływom. Pod koniec tego okresu zwiększył się napływ artystów z krajów
niemieckojęzycznych.
Schyłek XVIII wieku zdawał się zapowiadać pomyślny rozwój rzeźby polskiej.
Nadzieje budziły działania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego związane
z jego zamiarem powołania Akademii Sztuk Pięknych i stworzenia nowoczesnego
środowiska artystycznego. Sytuacja polityczna sprawiła jednak, że wysiłki te okazały
się płonne. Kolejne rozbiory spowodowały zniknięcie Polski z mapy Europy na
ponad sto lat. Wiek XIX był dla rzeźby polskiej niełatwym okresem. Polska utraciła
niepodległość i tym samym rzeźbiarze zostali pozbawieni możliwości uzyskiwania
zamówień publicznych. Podczas gdy Europa stawiała pomniki swoim bohaterom
zarówno narodowym, jak i lokalnym, dekorowała rzeźbą gmachy użyteczności
publicznej, place, ulice, prywatne pałace, kamienice, pałacyki i wille bogacącego
się społeczeństwa wieku pary i elektryczności — to w Polsce szczytem marzeń
rzeźbiarza była realizacja nagrobków i detali architektonicznych (na skromną
skalę), toteż praktycznie każdy rzeźbiarz tego okresu był zarazem kamieniarzem
i sztukatorem. Zaborcom nie zależało na rozwoju ekonomicznym zagarniętych
terenów, dlatego materialne możliwości społeczeństwa nie pozwalały na zbyt duże
inwestycje w dzieła sztuki, a rzeźba zawsze była związana z wysokimi kosztami
materiałowymi.
Mimo warunków politycznych znacznie ograniczających bądź wręcz wykluczających rozwój szkolnictwa artystycznego i swobodny rozwój twórczości starano się o utworzenie szkół artystycznych, w których programie znalazłoby się
także kształcenie rzeźbiarzy. Pierwszą wyższą uczelnią, na której nauczano rzeźby,
był Uniwersytet Wileński. W ramach Wydziału Literatury i Sztuk Pięknych już
w 1803 wykładał sprowadzony z Warszawy André Le Brun, a po jego śmierci w 1811
roku — aż do likwidacji katedry w 1826 — Kazimierz Jelski52. Jego uczniami byli
między innymi Klemens Boryczewski, Wincenty Smokowski, Rafał Ślizień i Jan
Ostrowski53.
Na Oddziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego, powołanym
w 1816 roku, nauczanie rzeźby powierzono Czechowi Pawłowi Malińskiemu,
który wykształcił Karola Ceptowskiego, Konstantego Hegla, Władysława Oleszczyńskiego, Tomasza Oskara Sosnowskiego i — najzdolniejszego z nich — Jakuba Tatarkiewicza. Po upadku powstania listopadowego i zamknięciu Uniwersytetu Warszawskiego kilka lat trwały starania o zorganizowanie w Warszawie
uczelni artystycznej. Zakończyły się one częściowym sukcesem — w 1844 roku
rozpoczęła działalność Szkoła Sztuk Pięknych, która miała status szkoły średniej. Do 1862 — roku zamknięcia szkoły — Konstanty Hegel wykształcił w niej
…

znajdującego się w jego pracowni oraz nieznany los dokumentacji z pracowni Adama
Prockiego.
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W kręgu Rytmu. Sztuka polska lat dwudziestych, red. K. Nowakowska-Sito, Warszawa
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MNW, 2008], red. K. Nowakowska-Sito,
Warszawa 2008, s. 119—125.
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między innymi Marcelego Guyskiego, Ludwika Kucharzewskiego, Leonarda
Marconiego, Andrzeja Pruszyńskiego, Teodora Krygiera, Wojciecha Święckiego
i Piusa Welońskiego. Klęska powstania styczniowego spowodowała zamknięcie szkoły i do czasu powołania Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych (WSSP)54
w 1904 roku w Warszawie studiować rzeźbę można było wyłącznie w prywatnych pracowniach, na przykład u Jana Kryńskiego lub u Bolesława Syrewicza.
Otwarcie prywatnej WSSP stworzyło nową jakość w nauczaniu rzeźby. Zatrudnienie jako pedagoga dwudziestoośmioletniego Xawerego Dunikowskiego było bardzo śmiałym posunięciem, zważywszy kontrowersje, jakie wzbudzała wczesna
twórczość artysty55. Aleksandra Melbechowska-Luty tak pisała o początkach jego
kariery pedagogicznej:
Program nauczania był bardziej nowoczesny niż w akademiach z długimi tradycjami.
Zarzucono kopiowanie z gipsów i wzorów graficznych, studenci od pierwszego roku
rysowali, malowali, rzeźbili z „żywego modela” i wyjeżdżali w plener. Takie metody

54

D. M. Kozielska, Nota wstępna [Warszawska
Szkoła Sztuk Pięknych 1904—1920], w: Sztuka
wszędzie…, s. 71.
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O działalności Dunikowskiego w WSSP zob.
A. Melbechowska-Luty, Kreator. Rzeźbiarskie
dzieło Xawerego Dunikowskiego, Warszawa
2012, s. 22—46. ASP w Krakowie zaczęła
przyjmować kobiety dopiero w r. 1920,
ale starania o to rozpoczęto w 1896; zob.
Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, t. 2: 1895—1939, oprac. J. E. Dutkiewicz, J. Jeleniewska-Ślesińska, W. Ślesiński,
Wrocław 1969, s. 207—209.
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Melbechowska-Luty 2012, s. 23.
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Przyjmowano je od początku istnienia szkoły, na co pozwalał status uczelni prywatnej;

odpowiadały Dunikowskiemu, który cenił większą swobodę w pracy dydaktycznej

zob. Piwocki 1965, s. 25; J. M. Sosnowska,

i kontaktach z uczniami; utrzymywał z nimi przyjazne stosunki i przekazywał im wła-

Poza kanonem. Sztuka polskich artystek
1880—1939, Warszawa 2003, s. 187—188.

sne doświadczenia56.

Wśród jego uczniów nie brakowało kobiet57, w tym Sary Lipskiej, przyszłej matki jego córki, Marii Xawery. Dunikowski odszedł ze szkoły w 1910 roku, do 1914
rzeźbę prowadził Tadeusz Breyer. Po wybuchu I wojny światowej, kiedy musiał
opuścić Warszawę jako poddany austriacki, zatrudniono Edwarda Wittiga. W 1923
roku, po upaństwowieniu uczelni, pracownię powtórnie objął Breyer. Nauczał
w niej — z wyłączeniem II wojny światowej — do swojej śmierci w 1952.
Zdawało się, że po odzyskaniu niepodległości nastąpi koniunktura dla rzeźby — po latach niewoli będą wreszcie stawiane pomniki bohaterom narodowym
i lokalnym, dekorowane nowo powstające gmachy użyteczności publicznej. Jednak
tak się do końca nie stało. Przyczyny tego zjawiska były złożone i było ono przedmiotem analizy ówczesnych krytyków. Zwracano uwagę na warunki ekonomiczne,
zmuszające do ustalania priorytetów, wśród których kultura znajdowała się na
dalszym miejscu, pisano o „niedorozwoju kultury artystycznej społeczeństwa”58,
co miało skutkować brakiem zamówień rządowych i komunalnych, a także o niekompetencji decydentów59.
Mieczysław Wallis podkreślał „brak zrozumienia roli rzeźby w budownictwie
monumentalnym przez architektów”60, na co żalił się także w ankiecie „Głosu
Plastyków” Stanisław Majchrzak61. Chętnie odwoływano się do przykładów państw,
w których ustawowo gwarantowano w budżecie budowli kwoty na dekorację plastyczną62, chwaląc szczególnie rozwiązania włoskie.
Od momentu upaństwowienia Szkoły Sztuk Pięknych (SSP) w 1923 roku rozpoczął się w jej dziejach nowy okres. Dzięki darowiźnie Eugenii Kierbedziowej63
uczelnia zyskała stałą siedzibę, która chociaż rychło okazała się zbyt mała, to
służyła do wybuchu II wojny światowej. W dwudziestoleciu międzywojennym
udało się w pełni realizować program, jaki planowano już w momencie jej powstania — równouprawnienie sztuk czystych i użytkowych, nawet z dominacją
tych ostatnich64. Program artystyczno-ideowy szkoły zaprezentował jej dyrektor
Józef Czajkowski w wykładzie inauguracyjnym z 11 marca 1923 roku65, a rozwijali
go Władysław Skoczylas i Tadeusz Pruszkowski. Dla warszawskiej uczelni charakterystyczne było wspomniane już zrównanie wszystkich sztuk i tu właśnie rodziła
się koncepcja „stylu narodowego”, o którym w kontekście przemian politycznych
tego okresu pisał Wojciech Włodarczyk66.
Program szkoły tak przedstawiała ówczesna prasa:
Wstęp
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Gmach Warszawskiej Szkoły Sztuk
Pięknych, 1915

Dzieli się na kurs ogólny i kursy specjalne, trwające razem najmniej cztery lata. Kurs

67

pedagogii, „Ster” 1926, z. 8.

ogólny ma na celu przygotowanie ucznia w zakresie władania formą i kolorem, komponowania brył i płaszczyzny i danie mu ponad to wiadomości pomocniczych, jak: kreśle-

68

W. Lam, Szkoły artystyczne na PWK, „Dziennik Poznański”, 14.06.1929 [Archiwum ASP

nie, perspektywa, anatomia, przegląd historii sztuki ogólnej i sztuki ludowej w Polsce.

w Warszawie, Księga wycinków prasowych I].

Kursy specjalne obejmują: malarstwo, malarstwo dekoracyjne (ścienne), grafikę, sztukę
wnętrza, rzeźbę oraz wykłady pomocnicze. Z programu i dążeń szkoły wynika myśl

J. Warchałowski, Piękny dorobek polskiej

69

J. Hulewicz, Doroczna wystawa w Akad[emii]
Sztuk Pięknych, „Kurier Poranny”, 13.06.1939

przewodnia, że sztuka powinna być pojęta jak najszerzej i służyć potrzebom kraju .
67

Między obydwiema Akademiami — krakowską i warszawską — panował duch
konkurencji. Władysław Lam w 1929 roku tak porównywał te uczelnie: „Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych zupełnie inny ma charakter. Uderza tu przewaga
pierwiastka intelektualnego nad instynktownym impulsem tworzenia, a także
skłonność do dyscypliny dekoratywnej”68. Program uczelni warszawskiej charakteryzował się włączeniem w tok nauczania sztuk użytkowych. Ta koncepcja
miała zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Do pierwszych zaliczał się Jerzy
Hulewicz, który pisał: „O niskim poziomie Krakowskiej Akademii Sztuk pięknych pisaliśmy swego czasu obszernie; teraz znów możemy stwierdzić ku chwale
Akademii warszawskiej, że ona tylko podtrzymuje i ratuje poziom uczelnictwa
sztuk plastycznych w Polsce”69. Konsekwentnym krytykiem takiego programu
był natomiast Tytus Czyżewski, który najobszerniej wyjaśnił swoje stanowisko
w artykule z 1936 roku:

[Archiwum ASP w Warszawie, Księga wycinków prasowych II].

Według mego zdania, bardzo szkodliwym dla kierunku czysto artystycznego, a właściwie dla sztuki samej, jest niewytłumaczone dla mnie mieszanie tutaj w nauczaniu w tej
Akademii — sztuki stosowanej ze sztuką „czystą”. Zgadzam się, że sztuka stosowana
może być w kulturze artystycznej równoznaczna ze sztuką czystą, ale nie widzę powodu
wprowadzania jej nauczania w stołecznej akademii sztuk Pięknych [sic!]. Gdyż ta Akademia oprócz swego celu nauczania malarstwa, rzeźby, grafiki i artystycznej architektury
[sic!], winna mieć za zadanie utrzymanie i propagowanie wszelkich tradycji sztuki

…
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włoskiej, holenderskiej, francuskiej etc., a także sztuki polskiej XVIII i XIX stulecia. Tymczasem w tej wystawie skądinąd bardzo zresztą bogatej i interesującej, widzimy zupełny
nieład programu, zupełne wyzbycie się linii jakiejkolwiek tradycji, i taki „bric à brac”
rozmaitych stylów i kierunków, i zwiedzający, który szukałby tutaj jakiegokolwiek ładu
i programu dostaje na tej wystawie zawrotu głowy. A najgorsze jest tutaj pomieszanie
sztuki stosowanej ze sztuką czystą […]. Ta bezprogramowość artystyczna, to pomieszanie np. nauczania szkoły przemysłowej i przemysłu artystycznego z nauczaniem
malarstwa, grafiki i rzeźby jako twórczości specjalnej i czystej — mąci zupełnie zadanie
tej wyższej szkoły sztuki. Bo albo szkoła przemysłu artystycznego, albo szkoła sztuki,
do której należą: malarstwo, rzeźba, grafika i architektura, jako czyste i bezinteresowne
zagadnienie twórczości plastycznej70.

|5|

Autorka na wystawie Sztuka wszędzie.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904—

W warszawskiej uczelni panował specyficzny duch łączności międzypokoleniowej, zauważany przez ówczesną prasę. „Kurier Warszawski” w związku z wystawą
w IPS-ie z okazji dziesięciolecia upaństwowienia szkoły pisał:

1944, Zachęta, 2012

Cześć dla uczelni jest wśród artystów rzeczą rzadką. Pomijając akademicyzm [sic!]
w chwilach przełomowych, kiedy „starzy” istotnie ślepi byli na poczynania młodych,
rutyna szkolna źle usposabia tych, którym w sercach grają własne idee. Najczęściej ci
młodzi artyści zapominają, czego się nauczyli i sądzą, że wszystko zawdzięczają samym
sobie. Akademia warszawska jest wyjątkiem, że wzbudza taki wielkie uczucie przywiązania. I rzeczywiście, nie przypomina ona biurokratycznych instytucji, nazwanych tym
samym mianem, jest uczelnią ideową, twórczą, żywą. Ten prąd życia przenika uczniów,
udziela się im, sprzyja ich rozwojowi, toruje im drogi. Nie są osamotnieni, opuściwszy
pracownie na Wybrzeżu Kościuszkowskim. Profesorowie, którzy za ich pobytu uważali
się raczej za ich starszych kolegów, pozostają takimi i nadal są kochani i poważani71.

Z perspektywy lat pozytywnie oceniał przedwojenną uczelnię Ksawery Piwocki:
Bilans działalności naszej szkoły w dwudziestoleciu wypada na pewno dodatnio. Stała
się ona ośrodkiem artystycznym, którego Warszawie przedtem brakowało, wprowadziła
nową problematykę sztuki i uświadomiła jej znaczenie, zarówno w społeczeństwie, jak
i u władz państwowych, czego skutki dotąd działają. Oprócz efemerycznych niekiedy
grup malarskich stworzyła prawdziwą szkołę warszawską polskiej rzeźby w większej
chyba mierze, niż udało się to osiągnąć siostrzycy krakowskiej i wychowała świetne
zastępy grafików, których twórczość dotąd jest najbardziej znaną gałęzią polskiej sztuki

70

T. Czyżewski, Wystawa prac uczniów
Akademii Sztuk Pięknych, „Kurier Polski”,

na całym świecie72.

23.06.1936 [Archiwum ASP w Warszawie,

Podsumowaniem osiągnięć uczelni była przekrojowa wystawa Sztuka wszędzie.
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904—1944, która odbyła się w Zachęcie w 2012
roku. Towarzysząca jej publikacja73 zawierająca zarówno artykuły problemowe,
omówienia poszczególnych pracowni, twórczość profesorów i uczniów widoczną
w sferze publicznej (statki transatlantyckie, Świątynia Opatrzności Bożej, numizmatyka i falerystyka, znaczki pocztowe), jak i obszerny katalog obiektów, jest —
i pozostanie zapewne na najbliższe lata — najpełniejszym kompendium wiedzy
na temat działalności tej uczelni w wymienionym okresie.

Wstęp

Księga wycinków prasowych I].
71

J. Kleczyński, Wystawa pięciu stow. w 10-cio
lecie Akademii Warszawskiej, „Kurier Warszawski”, 5.11.1933 [Archiwum IPS, teczka
nr 23, wycinki prasowe].
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Piwocki 1965, s. 88.
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Sztuka wszędzie…, passim.

20

1.

PRACOW
NIA
TADEUSZA
BREYERA

Klasą rzeźby kieruje prof. Breyer. Serce rośnie,
gdy widzi się prace jego uczniów, w których
czuje się zapowiedź lepszego jutra naszej ubogiej
dotąd twórczości rzeźbiarskiej 74.

Pracownia Rzeźby jest ewenementem w dziejach stołecznej Akademii Sztuk Pięknych. Tadeusz Breyer nauczał już w początkach Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych w latach 1910—1914, a po upaństwowieniu prowadził ją od 1923 roku do
swojej śmierci w 1952 z przerwą w czasie okupacji, kiedy angażował się w tajne
nauczanie i inne akcje środowiskowe, między innymi dystrybucję środków finansowych przeznaczonych dla artystów75. Breyer, obok Miłosza Kotarbińskiego
i Edwarda Trojanowskiego, pracował podczas wszystkich etapów kształtowania
się szkoły.
Przez cały okres międzywojenny Pracownia Rzeźby pozostawała pod jego kierownictwem. Drugiej pracowni nigdy nie utworzono mimo kilkakrotnych dyskusji w gronie Rady Głównej, a nawet rozważania konkretnych kandydatur na
jej prowadzenie: Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej (1923), Henryka Kuny (1923, 1924),
Jana Szczepkowskiego (1923, 1924), Stanisława Szukalskiego (1924, 1928) i Xawerego Dunikowskiego (1930)76. Domyślać się można, że przyczyną była stosunkowo
niewielka liczba chętnych do studiowania rzeźby oraz względy materialne (nauka
rzeźby wymaga dość dużych nakładów finansowych).
W latach 1923—1939 w pracowni Breyera studiowało 156 osób. Liczba ta obejmuje także studentów kursów pedagogicznych, którzy uczyli się jedynie podstaw modelowania. Pojawiali się też sporadycznie studenci z innych pracowni.
Kobiety stanowiły 27 procent studiujących, co na dziedzinę sztuki tradycyjnie
łączoną ze znacznym wysiłkiem fizycznym jest stosunkowo dużym odsetkiem77.
Szczególnie uzdolnionym studentkom został poświęcony osobny rozdział niniejszej pracy78.
W pracowni uczono rzeźbienia w różnych materiałach. Podstawowymi były
oczywiście glina i gips, ale wykonywano również obiekty w granicie, wapieniu,
piaskowcu, alabastrze żurawińskim79, czarnym dębie80, brązie, terakocie, cemencie
i kości słoniowej81 — w zależności od możliwości finansowych uczelni i pozyskania materiału. Przez pewien czas w pracowni panowała specyficzna maniera
opracowywania powierzchni rzeźb82. Była ona pokrywana jakby rozgniecionymi, mocno spłaszczonymi kulkami, co dawało efekt rozwibrowania i pewnego
niepokoju. Jest to widoczne w pracach Elwiry Zachert-Mazurczykowej83, Natana
Rapoporta84, Stanisława Stali85, Maksymiliana Potrawiaka86, Mariana Kurjaty87,
Franciszka Masiaka88, Stanisława Komaszewskiego89, Stefana Momota90 oraz w szeregu rzeźb nieokreślonego autorstwa91. Manierę tę zauważał między innymi Karol
…

”
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75

„Głos Ludu” [Czersk] 1930, nr 174.
J. Jaworska, Polska sztuka walcząca 1939—
1945, Warszawa 1985, s. 9, 31.

76

Piwocki 1965, s. 86; Szańkowska 1984, s. 68.

77

O rzeźbiarkach w dwudziestoleciu
międzywojennym zob. A. Król, Życiodajne
zbliżenie rzeźby i ludzi. Rzeźba polska w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Wyprawa
w 20-lecie…, s. 236—246; Melbechowska-Luty 2005, s. 235—248. Zagadnienia dotyczące
twórczości kobiet w pracowni prof. Breyera
zostały omówione w dalszej części niniejszej publikacji.

78

Zob. Kobiety w pracowni Breyera, s. XX—XX
w niniejszej publikacji.

79

W. Bunikiewicz, Sztuka żurawieńska, „Kurier
Warszawski”, 19.08.1934.

80

O pozyskaniu tego cennego materiału
wspominał Franciszek Strynkiewicz wielokrotnie, w kalendarium jego twórczości
znajduje się informacja, że z wyłowionego
z Wisły dębu powstało dziesięć rzeźb; zob.
Franciszek Strynkiewicz. Stulecie urodzin rzeźbiarza, red. M. Lewańska, Warszawa 1993,
s. 130.

81

O tym materiale informuje Sprawozdanie
z lat 1925/26 [Archiwum ASP w Warszawie,
Księga zapisów 1925/26].

82

Trudno dokładnie określić ramy czasowe
tej maniery, ponieważ wiele prac nie jest
datowanych.

83

MASP ns-0461.

84

MASP ns-0424, MASP ns-0474.

85

MASP ns-0429.
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Zebrowski, recenzując ostatnią przedwojenną wystawę końcoworoczną w warszawskiej Akademii92.
Na funkcjonowanie pracowni i realizację programu rzutowały niełatwe warunki — ciasnota, brak zaopatrzenia materiałowego i pracowni pomocniczych.
W sprawozdaniu za rok akademicki 1935/36 można przeczytać: „Dla całokształtu
studiów rzeźbiarskich nieodzowne jest posiadanie własnej giserni, gdyż wskutek
jej braku studenci nie mogą opanować technik odlewniczych i cyzelerki według
najlepszych zasad zawodowych”93. Rok później stwierdzono:

86

MASP ns-0430.

87

MASP ns-0455, MASP ns-0460.

88

MASP ns-0481.

89

MASP ns-0462.

90

MASP ns-0521.

91

MASP ns-0413, MASP ns-0466.

92

Księga wycinków prasowych II].

zakup większej ilości gipsu i niezbędnych sprzętów rzeźbiarskich; brak miejsca do pracy
uniemożliwił wykonanie studiów w materiałach twardych; brak giserni uniemożliwia

93

zaznajomienie studentów z techniką odlewniczą i cyzelerką .

Uboga, obfitująca w fatalne nieporozumienia rzeźba polska, która jeszcze do niedawna

Sprawozdanie za rok akademicki 1935/36,
Archiwum ASP w Warszawie.

94

Mimo to uczelnia starała się o możliwie wszechstronne zapoznanie studentów
z metodami obróbki poszczególnych materiałów.
Wyniki pracy prof. Breyera dostrzegała krytyka. W 1934 roku Leon Strakun
pisał:

K. Zebrowski, niezidentyfikowany artykuł
z 23.07.1939 [Archiwum ASP w Warszawie,

Program studiów nie został wykonany w całej rozciągłości z powodu braku środków na

94

Sprawozdanie za rok akademicki 1936/37,
Archiwum ASP w Warszawie.

95

L. Strakun, Rzeźby Marii Gorełówny. Wystawa
w I.P.S-ie, „Opinia” 1934, nr 20 [Archiwum
IPS, teczka nr 28, wycinki prasowe].

96

W. Bunikiewicz, Międzynarodowa wysta-

wegetowała na uboczu, nie wywołując niemal żadnego zainteresowania wśród społe-

wa sztuki kobiecej, „Kurier Warszawski”,

czeństwa, stopniowo i systematycznie wybija się ostatnio na równorzędne z malar-

7.10.1934 [Archiwum IPS, teczka nr 32,
wycinki prasowe].

stwem i grafiką miejsce. Właściwie dopiero dorobek ostatniego piętnastolecia rzeźby
polskiej — mimo braku poważniejszej kultury i tradycji lokalnej — pozwala mniemać,

97

wienia Szkoły Sztuk Pięknych (od 1932 r.

iż rzeźba ta niewątpliwie nabiera własnego wyrazu, znajduje coraz żywszy oddźwięk.

Akademii).

Świadczą o tym — nie wymieniając paru głośnych nazwisk — sukcesy kilkunastu
młodych, rzetelnych talentów, szereg wystaw o dość wysokim poziomie, wyniki konkursowe na pomniki95.

Właściwie było to dziesięciolecie upaństwo-

98

W. Husarski, Związek 5-ciu Stowarzyszeń
Artystycznych w IPS’ie, „Tygodnik Ilustrowany”
1933, nr 46.

Rozwój młodej rzeźby polskiej zauważył przy okazji recenzowania międzynarodowej wystawy kobiet Witołd Bunikiewicz:
Podczas gdy najnowsze malarstwo bezradnie ugania się za sezonowymi sensacjami,
zatraca się w drobiazgach lub naśladownictwie wszystkich możliwych szkół i majstrów,
co ochrzcili niektórzy krytycy mianem „transpozycji”, zamiast nazwać to pospolitym
plagiatem, młoda rzeźba polska dąży do samodzielnych konstrukcji, porywa się na
monumentalne syntezy, a przede wszystkim stara się być wyrazem polskiej współczesności. I do tych wysiłków dołączają się trzy nowe nazwiska kobiece, mało znane
z wystaw, nieomal początkujące w sztuce, więc tym bardziej potrzebujące zachęty do
wytrwania w pięknie rozpoczętym dziele swego życia. A tymi artystkami są: pp. Julia
Keilowa, Ludwika Nitschowa i Zofia Wendrowska-Soboltowa96.

Znamienne jest, że wszystkie wymienione artystki były uczennicami prof.
Breyera, który w procesie kształtowania się międzywojennej rzeźby polskiej odegrał tak istotną rolę.
Rysy wspólne charakterystyczne dla rzeźb wychowanków profesora podkreślano wielokrotnie zarówno w omówieniach wystaw końcoworocznych, ekspozycji
zbiorowych i indywidualnych. Były one już wyraźnie widoczne na wystawie pięciu
stowarzyszeń zorganizowanej przez IPS z okazji dziesięciolecia działalności warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych97. To, co pisano wówczas o Spółdzielni Forma,
która skupiała rzeźbiarzy związanych z uczelnią, można śmiało odnieść do całej
grupy młodych artystów wykształconych przez Tadeusza Breyera. Użyte przez
krytykę określenia: „uwspółcześniony tradycjonalizm”, „monumentalny spokój
zrównoważonej kompozycji”98, „umiar i wstrzemięźliwa rozwaga w opracowaniu
PRAC O WNIA TADEUSZA B REYERA
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bryły rzeźbiarskiej, stateczność rzeźbiarskiej architektoniki”99 powtarzać się będą
w podobnych sformułowaniach przez kolejne lata.
Analizując zarówno dorobek pracowni, jak i wypowiedzi uczniów Breyera oraz
krytyków, można wskazać wzorce, które były ważne w warszawskiej akademii. Była
to rzeźba francuska i niejako „przefiltrowany” przez nią antyk, a także sztuka starożytnego Egiptu. Breyer w młodości studiował pół roku we Florencji, przebywał
też trzy miesiące w Paryżu100, znany był mu więc z autopsji dorobek renesansowej
rzeźby włoskiej, ówczesne osiągnięcia rzeźby francuskiej oraz zapewne zbiory
sztuki antycznej w obu ośrodkach, a egipskie w Luwrze.
Wzorzec sztuki francuskiej, tak istotny dla kultury polskiej, był ważny także
w rzeźbie. Powszechnie powoływano się na Aristide’a Maillola i Charles’a Despiau.
Trzecim wymienianym twórcą był Antoine Bourdelle, autor paryskiego pomnika
Adama Mickiewicza znany z życzliwości dla Polaków. W jego pracowni studiowało
wielu polskich rzeźbiarzy, w tym szereg kobiet.
Wystawa rzeźby francuskiej zorganizowana w IPS-ie w 1935 roku była znakomitą okazją do konfrontacji jej sukcesów z krajowymi osiągnięciami101. Nie zawsze
było to porównanie korzystne — Tytus Czyżewski pisał bez ogródek o słabości
skulptury polskiej, która jego zdaniem wynikała z braku rodzimej tradycji w tej
dziedzinie. „Wystawa rzeźby francuskiej była dla nas doskonałą lekcją nie tylko wiedzy technicznej, ale i zrozumieniem głębokości kultury i stałości tradycji
rzeźbiarskiej”102. Tę rangę doskonałego rzemiosła podkreślał także Jacek Puget:
„Wystawa rzeźby francuskiej w I.P.S-ie wykazała potęgę nieprzerwanych cechowych
tradycji plastyki, tradycji oka, ręki i materiału”103. Wystawa ta stała się nie tylko
punktem odniesienia, ale także budziła refleksje natury ogólnej. Odpowiadając
na ankietę „Głosu Plastyków”, której wyniki opublikowano podczas I Ogólnopolskiego Salonu Rzeźby, Zygmunt Gawlik pisał: „Nowocześni rzeźbiarze francuscy
w dobie upadku i chaosu wydobyli stare zagubione pojęcia dobrej rzeźby i wskazali
na najistotniejsze wartości rzeźby — na bryłę”104, a Stefan Zbigniewicz postulował:

przeto emocjonalnym klimatem francuskim, nauczyć się od nich kultywowania tradycji
i tworzenia własnej szkoły — by dzięki analogicznej jak w rzeźbie francuskiej ciągłej,

…

Charakterystyczna faktura na rzeźbie
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Rzeźba na wystawie końcoworocznej,

z pracowni Tadeusza Breyera
koniec lat 20. (?)

99

W. Podoski, Ze świata sztuki. Salon rzeźby,
„Myśl Narodowa”, 1937, nr 23 [Archiwum IPS,
teczka nr 60, wycinki prasowe].

100

Bryl, s. 10—11.

101

O wystawie tej w kontekście jej recepcji
i dyskusji o stylu rzeźby francuskiej pisała
Irena Kossowska; eadem, Paradygmat stylu:
rzeźba francuska w Warszawie 1935 roku,
„Sztuka i Kultura” 2013, t. 1, s. 205—238.

102

T. Czyżewski, List z Warszawy, „Głos Plastyków” 1935, nr 1—6, s. 82.

103

J. Puget, odpowiedź na Ankietę rzeźby, „Głos
Plastyków” 1937, nr 1—7, s. 33—46, cyt. za:

Za nakaz więc obecnej chwili uznałbym pójście do szkoły wielkich mistrzów rzeźby
francuskiej, by, zachowując w pełni emocjonalny klimat polski i nie przejmując się

|6|

Melbechowska-Luty, Bal, s. 314.
104

Z. Gawlik, odpowiedź na Ankietę rzeźby,
„Głosu Plastyków” 1937, nr 1—7, s. 33—46, cyt.
za: Melbechowska-Luty, Bal, s. 304.
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systematycznej, świadomej pracy, nie ginęły na marne niewątpliwe przejawy geniuszu

Elwira Zachert-Mazurczykowa,

Akt dziewczyny (z upiętymi do tyłu włosami)

plastycznego Narodu Polskiego105.

Irena Kossowska analizując wypowiedzi polskich krytyków, którzy podkreślali
niezwykłą rangę wystawy, deprecjonując w pewien sposób wcześniejsze ekspozycje sztuki rosyjskiej (1933), belgijskiej (1934) i włoskiej (1935), zwróciła uwagę na
pewną ambiwalencję źródeł tak wysokiej oceny rzeźby francuskiej; z jednej strony
wynikała ona z jej rzeczywistego, wysokiego poziomu, z drugiej — z długotrwałych związków kulturowych.
Paryż stanowił przecież dla polskich intelektualistów i twórców niezastąpiony cel pielgrzymek od ponad stulecia. Najwyższe standardy akademickiego nauczania, szerokie
spektrum muzeów i komercyjnych galerii, intensywny ruch wystawienniczy, prestiżowe
Salony, wyborna krytyka artystyczna, wpływowi marszandzi, nowatorstwo i poszukiwawcza pasja artystycznych elit — wszystko to przyciągało Polaków jak magnes106.

Kolonia polska w Paryżu była liczącym się środowiskiem (o czym pisała wielokrotnie Anna Wierzbicka107), naturalne więc było przenikanie tych wpływów
do Polski. W latach trzydziestych nacjonalistyczne hasła głoszone we Francji
pod szyldem „nowego humanizmu” korespondowały z narastającymi i w Polsce nastrojami nacjonalistycznymi. Chętnie też przeciwstawiano „kulturę łacińską” germańskiemu barbarzyństwu108. Dla polskich rzeźbiarzy ważna była także
możliwość bezpośredniej obserwacji wysokiego poziomu technicznego rzeźby
francuskiej i znakomitego rzemiosła. Ogląd oryginalnych dzieł pozwalał na podziwianie punktu równowagi między realistyczną obserwacją a tendencjami idealizującymi.
I Ogólnopolski Salon Rzeźby powtórnie skłonił krytyków do spojrzenia na
dzieła polskich artystów w kontekście francuskich osiągnięć. Szczególnie wnikliwą analizę przedstawił Konrad Winkler, który już wcześniej przy okazji wystawy
Bloku Zawodowych Artystów Plastyków w IPS-ie zajmował się tym problemem109.
W podsumowaniu swoich refleksji pisał:

105

by, „Głos Plastyków” 1937, nr 1—7, s. 33—46,
cyt. za: Melbechowska-Luty, Bal, s. 308.
106

Kossowska, s. 207.

107

A. Wierzbicka, Polski Paryż, w: Wyprawa
w 20-lecie…, s. 198—213; eadem, Świadectwa
obecności. Polskie życie artystyczne we Francji
w latach 1900—1939, część I: Lata 1900—1921,
Warszawa 2012, passim.

108
109

teczka nr 47, wycinki prasowe].
110

szablonu i pospolitości, lecz większe uzgodnienie instynktu plastycznego z rozumem

s. 379 [Archiwum IPS, teczka nr 60, wycinki
prasowe].
111

przypomnieć sobie owe wypróbowane metody francuskiej plastyki […]110.

Wpływów plastyki francuskiej wśród uczniów prof. Breyera krytyka dopatrywała się szczególnie u Franciszka Strynkiewicza111, Natana Rapoporta112, Karola
Tchorka113, Elwiry Zachert-Mazurczykowej114 i Jerzego Mazurczyka115.
Od głosów zachwytu i aprobaty dla osiągnięć sztuki francuskiej jako jeden
z nielicznych dystansował się Stanisław Szukalski. Uważał on Paryż za ośrodek
dekadencji i artystycznej szarlatanerii, w którym za pośrednictwem zawodowych krytyków („rajfurów zachodu”) wszelka twórczość innych nacji jest tępiona i wyśmiewana, przez co niweczone są szanse na jej rozwój116. Z całą pewnością ten głos znany był w środowisku warszawskim, ale w przeciwieństwie
do ewidentnego wpływu sztuki francuskiej, oddziaływanie sztuki Szukalskiego
PRAC O WNIA TADEUSZA B REYERA

Por. wypowiedzi artysty w: E. Miller, W pracowni Franciszka Strynkiewicza, „Plastyka”

„czystej rzeźby”. Dlatego też ilekroć u nas sztuka się zakłamuje, ilekroć błądzić zaczyna
po niepewnych drogach jakiś niejasno określonych ideologii, natychmiast powinniśmy

K. Winkler, Salon Rzeźby i wystawa zbiorowa
St. Ostrowskiego, „Droga” 1937, czerwiec,

i uczucia ze świadomością bardzo by im się przydało. Są to bowiem główne cnoty wspadąży do harmonii tych elementów poddając swe twórcze pomysły surowym prawom

K. Winkler, Salon „Bloku Zaw. Artystów
„Polska Zbrojna”, 14.03.1936 [Archiwum IPS,

kowo dosyć korzystnie. Razi w ich twórczości dorywczość koncepcji plastycznej i brak

niałej rzeźby francuskiej, która w swej dyscyplinie duchowej i intelektualnej zawsze

Wierzbicka 2008, s. 139—162.

Plastyków” w Instytucie Propagandy Sztuki,

W sumie dorobek naszych młodych i najmłodszych rzeźbiarzy przedstawia się stosunwiększego namysłu nad postawionym sobie zadaniem. Daleko to wprawdzie jeszcze do

S. Zbigniewicz, odpowiedź na Ankietę rzeź-

1938, nr 5, s. 131.
112
113

Winkler 1937, Salon Rzeźby…, s. 379.
J. Kurzawa, Pierwszy ogólnopolski Salon
Rzeźby, „Kultura” [Poznań] 1937, nr 21, s. 7
[Archiwum IPS, teczka nr 60, wycinki prasowe].

114

Grygiel, [s. 26].

115

Grygiel, [s. 11—12] oraz list dr. Tomasza Grygiela z analizą twórczości Mazurczyków;
wł. autorki.

116

L. Lameński, Stach z Warty Szukalski i Szczep
Rogate Serce, Lublin 2007, s. 176—178,
212—217.
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było niewielkie. Zapewne równie istotny jak pozycja i postawa artystyczna prof.
Breyera był konflikt Stacha z Warty z tak ważną w środowisku warszawskim instytucją, jaką był IPS, a zwłaszcza z powszechnie szanowanym prof. Wojciechem
Jastrzębowskim.
W kręgu uczniów Breyera widoczny był też wpływ Egiptu. Problem ten w odniesieniu do sztuki europejskiej okresu międzywojennego podjął Wojciech Włodarczyk:

117

W. Włodarczyk, …modlę się do rzeźb Egiptu,
w: Józef Gosławski. Rzeźby, monety, medale,
koncepcja [M.] A. Rudzka, red. J. Czarkowska, Warszawa 2009, s. 19.

118

H. Ostrowska-Grabska, Bric à brac 1848—
1939, Warszawa 1978, ilustr. 37.

119

Obydwie rzeźby znajdują się w Galerii
Rzeźby Polskiej w Starej Oranżerii w Łazien-

Zwrot w stronę egipskiego monumentalizmu widzę w szerszej perspektywie ówcze-

kach, https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/

snych rozterek typowych dla lat trzydziestych. Była to pierwsza dekada tradycji awan-

aktualnosci/galeria-rzezby-polskiej [dostęp
17.08.2021].

gardowej, dekada, w której stopniowo aprobowano pozbawiony już ideologicznego
i utopijnego zaplecza „awangardowy” formalizm i dyscyplinę kompozycji. Była dekadą,
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Miller, s. 131—132.

w której „nowoczesna” idea postępu i optymistycznej przyszłości pod wpływem bieżą-
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Melbechowska-Luty, Bal, s. 309.
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Miller, s. 131—132.

odniesień. Przeszłość stała się nowym założycielskim mitem, inspirującym nie tylko

123

Franciszek Strynkiewicz…, s. 59.

artystów w „zachowawczych” latach trzydziestych […] Po odkryciu przez Howarda Car-

124

Ibidem, s. 62.

cych wydarzeń politycznych i kryzysu 1929 roku domagała się weryfikacji, wreszcie odrzucenia na rzecz bardziej uniwersalnych, osadzonych w tradycji czy historii punktów

tera w 1922 roku grobu Tutanchamona, sztuka Egiptu przez całe dwudziestolecie międzywojenne inspirowała wielu zachodnich artystów. Proste formy współgrały z estetyką
dyscypliny awangardowej architektury, egipski ornament był ciekawym uzupełnieniem
(zwłaszcza po wystawie kolonialnej 1930 roku) [1931 — AR] zanikającej ornamentyki art
déco. Przeszłość stawa się inspiracją i źródłem oceny współczesności117.

Warto jednak zauważyć, iż inspiracje sztuką Egiptu pojawiały się w rzeźbie
polskiej znacznie wcześniej, o czym świadczy portret Bronisławy Ostrowskiej
wystawiony w Paryżu w 1912 roku. Stanisław K. Ostrowski, mąż poetki, przedstawił jej subtelny profil we wklęsło-wypukłym reliefie tak charakterystycznym dla
rzeźby Nowego Państwa118. Wzmożone zainteresowanie sztuką egipską w Europie
nastąpiło oczywiście po odkryciu grobu Tutanchamona, a na naszym gruncie
wymownym tego przykładem są mocno formizujące rzeźby Jana Antoniego Biernackiego Egipcjanka i Siedząca Egipcjanka119.
Dla studentów warszawskiej uczelni okazją do bezpośredniego zetknięcia się
z tą sztuką była ciesząca się ogromnym zainteresowaniem ekspozycja obiektów
znalezionych podczas prac wykopaliskowych prowadzonych przez Kazimierza
Michałowskiego w Edfu. Miała ona miejsce w 1937 roku w Muzeum Narodowym
i umożliwiała — obok istniejącej już od 1927 stałej ekspozycji egipskiej w Muzeum
Archeologicznym w Krakowie — zapoznanie się z tą cywilizacją i wejście w jej
szerszy kontekst.
Wobec braku zapisanych wypowiedzi prof. Breyera, które odnosiłyby się do
sztuki egipskiej, szczególnie ważne wydają się relacje jego uczniów. O jej wpływie
mówili wprost jego dwaj asystenci — Franciszek Strynkiewicz120 i Alfons Karny121.
Ten pierwszy w rozmowie z Edmundem Millerem wyrażał się o rzeźbie egipskiej
jako o doskonałości, dodając: „W rzeźbie egipskiej, jak w żadnej innej, widzimy
wyraźnie zasadę, że celem dla rzeźbiarza jest rzeźba, człowiek — środkiem pomocniczym. […] Artysta egipski nie bał się kanonu i nie bał się również złamania
kanonu, gdy uważał to za konieczne”122. W swoich wspomnieniach nadmieniał, że
powrót do rzeźby w przestrzeni jest powrotem do jej eksponowania utrwalonego
przez wieki i odwoływał się zarówno do sztuki egipskiej, jak i innych okresów,
w których „poważna część społeczeństwa brała udział przy wznoszeniu wielkich
obiektów rzeźbiarskich lub architektoniczno-rzeźbiarskich”123. W dalszej części
zaś pisał: „Masowość to nie spłycenie i schlebianie. Sztuka Egiptu i Grecji była
także masowa”124. Jednym z przykładów odwołania się w sztuce Strynkiewicza do
…
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charakterystycznej dla rzeźby egipskiej zwartości bryły i syntetycznego ujęcia
twarzy jest w wykonana z czarnego dębu Głowa Chinki125.
W ankiecie „Głosu Plastyków” nie krył entuzjazmu dla sztuki egipskiej Alfons
Karny: „Istotą rzeźby jest życiodajne źródło spokoju, sensu konstrukcyjnego, melodii i potęgi niezmiennej wieczności. […] Ubóstwiam rzeźbę egipską i w niej
znajduję odpoczynek mego oka”126. Zwartość i zdefiniowana forma, tak charakterystyczna dla Egiptu, widoczna jest w wielu pracach Karnego.
Do wzorców egipskich odwoływał się Natan Rapoport w studenckim akcie
młodej dziewczyny127, a także anonimowy autor aktu młodej dziewczyny, której
postawa oraz charakterystycznie zaciśnięte dłonie są wyraźnym odwołaniem do
rzeźby egipskiej128, podobnie jak hieratyczna postawa Haliny Jastrzębowskiej sportretowanej przez Antoniego Kenara129. Echo tych form widoczne jest w plakietach
Krystyny Dąbrowskiej130. Dwie z nich pozami i gestami wyraźnie nawiązują do
tancerek znanych ze sztuki Nowego Państwa. Ich uczesania także przywodzą na
myśl rurkowate loki egipskich peruk.
Sztuka egipska była też inspirująca dla Józefa Gosławskiego. Zapewne znał ją
z ekspozycji w krakowskim Muzeum Archeologicznym. Już w młodzieńczej pracy
Profile powstałej około 1929—1930 roku posłużył się egipskim wklęsło-wypukłym
reliefem i stylizacją inspirowaną okresem Tell-el Amarna. Wyjazd do Włoch w 1935
roku umożliwił mu poznanie tamtejszych zbiorów sztuki egipskiej. Wywarła ona
na nim wielkie wrażenie, czemu dał wyraz w liście do przyjaciela, grafika Witolda
Chomicza: „Zwiedzam kościoły, muzea i modlę się do rzeźb Egiptu”131. Ślady tej
fascynacji znaleźć można w Głowie Sycylijczyka, o której Wojciech Włodarczyk pisał:

|9|
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Akt dziewczyny

Antoni Kenar, Halina Jastrzębowska

Krystyna Dąbrowska, Plakiety z tancerkami
| 12 |
| 13 |

Natan Rapoport, Akt dziewczyny

Józef Proszowski, Głowa mężczyzny
| 14 |

| 15 |

Jan Bukowski, Akt

Elwira Zachert-Mazurczykowa, Projekt
kolumnady

Zwarta forma dyktowana charakterem kamienia, oszczędny rysunek, wydobycie przede
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Ibidem, s. 189, poz. kat. 28.

wszystkim architektury bryły, a jednocześnie wyraźnie realistyczny, portretowo potrak-
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Melbechowska-Luty, Bal, s. 309.
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MASP ns-0471.

osadzona na krótkiej szyi jest jak fragment większej całości, jak archeologiczny relikt, do-
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MASP ns-0466.

kument przeszłości. To szczególny sposób uobecniania „przeszłego”, w latach trzydzie-
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MASP ns-0477.
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Zdjęcie plakiet w archiwum artystki.
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List Józefa Gosławskiego do Witolda Cho-

towany model, przypomina słynne główki z okresu ptolemejskiego: berlińską Zieloną
głowę czy Zieloną głowę z Bostonu. Dzieli z nimi jeszcze jedną cechę — głowa południowca

stych podlegającego tak intensywnym i zawłaszczającym zabiegom interpretacyjnym .
132

Egiptyzująca jest także Głowa dziewczynki — jakby reprezentacyjny wizerunek
małej księżniczki świadomej swojej roli, o hieratycznej formie i stylizowanych
włosach, przypominających w układzie egipski klaft. Również w rysunkowym
szkicu nieokreślonego pomnika odwołania do sztuki egipskiej widoczne są w monumentalnych formach pylonów.
U Zofii Wendrowskiej-Soboltowej wpływ tej sztuki (w połączeniu z archaiczną
rzeźbą grecką) widoczny jest w portrecie kobiecym zatytułowanym Na Capri133
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micza z kwietnia 1936 r. w Archiwum Józefa
Gosławskiego.
132
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Włodarczyk 2009, s. 22.
Rzeźba była reprodukowana w kilku recenzjach z Salonu Rzeźby Polskiej; m.in. Wallis
1937.
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134
135

MASP ns-0621.
J. Hulewicz, Doroczna wystawa prac uczniów
Akademii Sztuk Pięknych w stolicy, „Kurier
Poranny”, 16.06. 1937 [Archiwum ASP
w Warszawie, Księga wycinków prasowych II].
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MASP ns-0582.
Zdjęcie w Archiwum Elwiry i Jerzego Mazurczyków w Nakielnicy.
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Lampy przechowywane są w Nakielnicy.
W. Husarski, Wystawa rzeźby niemieckiej,
„Czas”, 27.04.1938.
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Także mała anonimowa figurka klęczącej postaci uwieczniona na szklanym negatywie układem ciała i sylwetką przypomina dzieła egipskie134.
Inspiracje sztuką egipską zauważano też w pracowni Bohdana Pniewskiego.
Pisał o tym w 1937 roku Jerzy Hulewicz: „Poczucie stylu jest znamieniem tej
pracowni, stylu głębokiej ekspresji, której źródła sięgają wielkiej sztuki starożytnego Egiptu, a konary współczesności”135. To właśnie w pracowni Pniewskiego
ujawniła swoje zainteresowanie monumentalną architekturą egipską Elwira Zachert-Mazurczykowa w niezidentyfikowanym projekcie kolumnady utworzonej
przez postaci, których głowy przypominają kapitele hatoryckie (m.in. w świątyni
w Denderze)136. Dostojeństwo figur i regularny rytm urozmaicony niewielkimi
zmianami szczegółów pozwala domniemywać, iż budowla, do której była przeznaczona, miała reprezentacyjny charakter. Młoda artystka była najwyraźniej
zadowolona ze swojej pracy, co można wnioskować ze zdjęcia, na którym w prześwicie między kolumnadą widnieje też autorka137 Powracała do tej inspiracji także
w powojennej twórczości, czego dowodem są lampy ceramiczne, których podstawy
w formie postaci kobiecych wyraźnie nawiązują do form egipskich138.
Mniej znaczące były wpływy zachodniego sąsiada Polski. Wystawa rzeźby niemieckiej, która odbyła się w IPS-ie w 1938 roku, nie spotkała się ze szczególnie
gorącym przyjęciem. Powszechnie chwalono jedynie animalistykę. Wyważone
recenzje Wacława Husarskiego139 i Konrada Winklera140 podkreślały akademickość i zależność artystów niemieckich od osiągnięć sztuki francuskiej. Obydwaj
krytycy zwracali uwagę na cechy określone przez Winklera jako „brak powściągliwości i szczególne nabożeństwo do póz i ruchów przesadnych i wyrazistych”141. Natomiast Leon Strakun pisał wprost o „patologicznym braku jakiejkolwiek
wrażliwości i wyobraźni plastycznej”, konstatując, iż „duch, a raczej zaduch, jaki
unosi się nad tym panopticum niedołęstwa i »krzepy narodowej« — jest duchem
rozkładu i gnicia oficjalnej rzeźby hitlerowskiej”142. Nic zatem dziwnego, że jeśli
krytyka dopatrywała się wpływów niemieckich na twórczość młodych artystów,
to odnotowywała ten fakt raczej w sensie negatywnym, pisząc o „manferycznych
głowach” Józefa Proszowskiego i figurze Syreny Ludwiki Nitschowej143.
Można wskazać jeszcze jedno źródło inspiracji. Był nim oczywiście antyk, kanon pięknego ciała ludzkiego ustanowiony w starożytności. Chociaż w pracowni Breyera ważniejsza wydaje się obserwacja natury, to powstały tam też dzieła
wyraźnie inspirowane sztuką starożytną — punktem odniesienia dla całej sztuki
europejskiej. Taki jest Akt i Miotacz Bukowskiego, archaizujący Akt dziewczyny Rapoporta czy bliższy sztuce hellenistycznej Akt Karnego. Tę tendencję widać też
w Kariatydzie Franciszka Strynkiewicza — jedynym elemencie rzeźbiarskim w surowej architekturze budynku Urzędu Patentowego RP144.
…

K. Winkler, Wystawa współczesnych rzeźbiarzy niemieckich w Ins. Propagandy Sztuki,
„Gazeta Robotnicza”, 15.05.1938.
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Ibidem.

142

L. Strakun, Entartete Kunst. Wystawa
rzeźby hitlerowskiej w I.P.S.-ie, „Nowy Głos”,
22.05.1938.

143

Kurzawa.

144

Urząd Patentowy RP, Warszawa, al. Niepodległości 188/192.
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Jan Bukowski, Miotacz
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Ludwika Nitschowa, Syrena warszawska
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| 18—19 |

Józef Gosławski, Główka dziewczynki
| 20 |

| 21 |

Józef Gosławski, Profile

Zofia Wendrowska-Soboltowa

…
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Charakterystyczne jest, że w pracowni Breyera nie powstawały studia ciała starego, zniekształconego — do wszystkich aktów pozują młodzi mężczyźni i młode
kobiety zbudowani harmonijnie i pięknie.
Pracownia prof. Breyera nie działała w próżni. Zdobyte w niej doświadczenia
studenci pożytkowali w Pracowni Technik Metalowych prowadzonej przez Mieczysława Kotarbińskiego oraz w Pracowni Rzeźby Monumentalnej, którą kierowali kolejno Józef Czajkowski, Karol Stryjeński i Bohdan Pniewski. Wszędzie
owocowały też ćwiczenia wykonywane w obowiązkowej dla wszystkich studentów Pracowni Kompozycji Brył i Płaszczyzn. O pracowniach tych będzie mowa
w dalszej części publikacji145.
Spójność programu uczelni, widoczne rezultaty współpracy pracowni dostrzegał między innymi Mieczysław Treter:
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Zob. rozdział Inne pracownie w niniejszej
publikacji, s. 156—174.
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M. Treter, Szkoła Sztuk Pięknych, „Warszawianka”, 26.06.1927 [Archiwum ASP w Warszawie, Księga wycinków prasowych I].
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F. Siedlecki, Wystawa prac uczniów
w Miejskiej Szkole Zdobnictwa, Szkole Sztuk
Pięknych i Instytucie Robót Ręcznych, „Sztuka
i Praca” 1928, nr 13/14.
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M. Kossakowska, Warszawska Szkoła Sztuk
Pięknych do czasu uzyskania praw akademickich, „Zeszyty Naukowe ASP w Warszawie”
1983, z. 2 (5), s. 53.

Jest jedną z nader sympatycznych cech warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, że praca
poszczególnych kierowników różnych kursów ma charakter zbieżny, a nie rozbieżny,
ani nawet obojętnie wobec siebie równoległy, że jest harmonijna, jednolita, z góry dobrze obmyślana. Wszystkie usiłowania profesorów znajdują w tej szkole zgodną, jakby
wspólną realizację. Jeden kurs nie przeszkadza drugiemu, przeciwnie, zazwyczaj go
wspiera, zamierzenia jego nie raz dalej jeszcze rozwija146.

W podobnym duchu pisał Franciszek Siedlecki: „Pracownie profesora Kotarbińskiego, Jastrzębowskiego, Stryjeńskiego, Czajkowskiego charakteryzuje poważna surowość, prostota i zdecydowanie formy, oparte o pewność ujęcia geometrycznego”147
Współpraca między pracowniami, co podkreślała Maria Kossakowska, dawała
zauważalny rezultat — wrażenie jednolitości szkoły148.
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Rzeźba, nauczana przez prof. Tadeusza Breyera nie
krępującego w niczym swoich uczniów, a zważającego na doskonałość konstrukcji ciała ludzkiego — idzie
w kierunku monumentalności, to jest w kierunku ujmowania kształtu poza wrażeniem zewnętrznym, poza
przypadkowością materii, a ustawiania go ‚‚pod kątem
wieczności”, a więc uwydatniając tylko najbardziej
zasadnicze znamiona, które zawsze, za pięćdziesiąt czy
tysiąc lat, będą do człowieka przemawiać 149.

We wspomnieniach uczniów prof. Breyer rysuje się jako człowiek o dość zamkniętej osobowości. Włodzimierz Bartoszewski pisał:
Przechadzał się powolnym krokiem po swej obszernej pracowni, zastawionej kawaletami, przy których mozolili się nad zawałami gliny jego uczniowie. Przystawał, gładził brodę i — milczał. Milczał też na posiedzeniach senatu akademickiego, milczał
w kawiarni, milczał na ulicy i tylko od czasu do czasu uśmiechał się niebieskimi, dziecinnymi oczami. Musiał chyba jednak przerywać od czasu do czasu to milczenie przy

1.1.

Tadeusz
Breyer
— milczący
profesor

korektach, skoro wychował tylu znakomitych rzeźbiarzy150.

W podobnym duchu pisał o profesorze recenzent „ABC”, relacjonując przygotowania do wystawy pięciu stowarzyszeń, zorganizowanej z okazji dziesięciolecia
ASP: „Tu paru rzeźbiarzy werniksuje popiersie Batorego, tam jakiś malarz przemalowuje naprędce ramę. Ówdzie jakaś panienka mozoli się nad stosem numerków,
segregując je pracowicie. Prof. Breyer z cicha pyka fajeczkę, popatrując dobrotliwie
na rzędy rzeźb swoich wychowanków, niby dziadzio na wnuki”151. O atmosferze
pracowni i o samym profesorze pisała we wspomnieniach Ludwika Nitschowa:
Pedagogiczność profesora Breyera polegała przede wszystkim na silnym oddziaływaniu
jego niezwykłej, jakby zamkniętej w sobie osobowości, na rozległej wiedzy rzeźbiarskiej
i na żywym stosunku do prac każdego ucznia. Chociaż jego postać była bardzo skromna
i nie narzucająca się, czekaliśmy niecierpliwie przybycia na jego korektę. […] A korekta
była niezwykła. Była przeciwieństwem wszelkiej łopatologii. Były to czasem oderwane
półsłowa i pomruki albo rozmowa o rzeźbie, zdawało się na pozór nawet nie na temat
danej pracy. Domyślano się raczej założeń profesora. Uczeń wydobywał z siebie maksimum uwagi, żeby zrozumieć myśl jego i tym wychodził naprzeciw jego zamierzeniom152.

W pamięci Stefana Momota spotkania z profesorem zapisały się następująco: „Breyer przeprowadzał korektę »po wojskowemu«. Przychodził do pracowni,
mając swoich asystentów po obu stronach”153. Na marginesie wspomnień o Wincentym Kasprzyckim Stanisław Sikora odnotował charakterystyczny epizod z profesorem:
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Siedlecki 1928.
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Bartoszewicz, s. 44—45.
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W., Imieniny na wystawie. Rektor Prusz wśród
swoich wychowanków, „ABC”, 1.11.1933 [Archiwum IPS, teczka nr 23, wycinki prasowe].
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Cyt. za: Szańkowska, s. 69.

153

D. M. Kozielska, Franciszek Strynkiewicz —

[…] czasami, gdy studenci studiowali akt, on [Kasprzycki — AR] z kolegą, zapominając

rektor i pedagog Akademii Sztuk Pięknych

o świecie, na korytarzu zadymionym od nerwowego palenia papierosów, grali w szachy.

w Warszawie, w: Franciszek Strynkiewicz…,

Pewnego razu przyszedł prof. Breyer na korektę, zauważył ich i po cichu podszedł

Ta d e u s z B r e y e r — m i l c z ą c y p r o f e s o r

s. 94. Asystentami byli Franciszek Strynkiewicz i Józef Belof.
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blisko, pomyślał i powiedział: najlepiej skoczkiem na białe pole. Zerwali się zmieszani,
bo już godzina lekcyjna upłynęła, ale Breyer, też szachista, uspokoił ich: Postarajcie
się, Panowie, możliwie szybko skończyć, bo za chwilę na sali korekta. Taki był Breyer,
nazywano go sfinksem154.

O osobowości profesora mówią wiele teksty z szopki studenckiej wystawionej w roku akademickim 1924/25, która powstała po wyemitowaniu dwuzłotówki
projektu prof. Breyera:
Wymyślają mi wszyscy już od dwóch miesięcy…
Dałem Polsce dwa złote — nie stać mnie na więcej!
A teraz rząd mnie gnębi najzwyczajniej w świecie,

| 22 |

Bo wypłaca mi pensję w mej własnej monecie.

Stanisław Sikora,

Portret prof. Tadeusza Breyera

Wszak dotąd wszystkie rzeźby mi się udawały!

i autor rzeźby

Z kobietą poszło gorzej, bo jestem nieśmiały…155.

Zupełnie inaczej ocenia profesora Tadeusz Szadeberg w liście do autora Budy
na Powiślu:
Breyer został sam jako profesor naczelny rzeźby i wtedy ustalił on opinię artystyczną
swoich słuchaczy, często niesłuszną, krzywdząc ludzi bardzo zdolnych w hierarchii
artystycznej, wysuwając miernotę na pierwszy plan. Robiło to wrażenie jak gdyby się
bał ludzi inteligentniejszych i zdolniejszych156.

Być może na tej opinii zaważyła dynamiczna, niespokojna osobowość Szadeberga, który pozostawał w konflikcie z profesorem w związku ze zniszczeniem
jego rzeźby z konkursu na popiersia wielkich Polaków157.
Stanowiący przeciwieństwo ekstrawertycznej osobowości Tadeusza Pruszkowskiego Breyer nie uchylał się od różnorakich działań na rzecz środowiska i obowiązków administracyjnych. Uczestniczył w prawie wszystkich posiedzeniach
Rady Głównej, był członkiem jury licznych wystaw i konkursów158 oraz członkiem
rzeczywistym IPS-u. Być może poważne traktowanie tych obowiązków spowodowało, że jego własna twórczość rzeźbiarska nie była zbyt obfita.
Sylwetkę prof. Brayera trafnie scharakteryzowała Elżbieta Szańkowska:
Niezbyt skłony do stymulowania nowatorskich poszukiwań, umiał stwarzać klimat
swobodnej twórczości wraz z naciskiem na solidne rzemiosło i opanowanie podstaw
budowania wyważonej, opanowanej formy. Kładł nacisk na dyscyplinę poszukiwań
koncentrujących się na zamkniętej, trwałej, stabilnej bryle rzeźbiarskiej159.

Taka atmosfera pracowni oddziaływała nawet na tych studentów, których wcześniejsza droga artystyczna i początki nauki w warszawskiej SSP/ASP wskazywały
na inny temperament twórczy. Wystarczy porównać Siedzącą kobietę160 Edwarda
Piwowarskiego z jego całopostaciową rzeźbą przedstawiającą młodą kobietę161 czy
rzeźbę na nagrobku Janiny Gałowej162 dłuta Józefa Gosławskiego z późniejszym
portretem Haliny Centkiewicz-Michalskiej163. W obydwu wypadkach ostre cięcia,
wewnętrzna dynamika i ekspresja rzeźby ulegają wyciszeniu i uspokojeniu, a forma
wynika z wnikliwej obserwacji natury/obiektu.
Prace uczniów Breyera oscylowały między solidnymi studiami z natury a tendencją klasycyzującą, obecną w całym międzywojniu. O zjawisku tym pisała Hanna
Kotkowska-Bareja, słusznie zauważając, że
swoisty klasycyzm rzeźby tego okresu nie był bynajmniej odkryciem Breyera, tylko
ogólnoeuropejską tendencją „powrotu do porządku” po szaleństwie I wojny światowej
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Sikora, s. 78.

155

Bartoszewicz, s. 45.

156

List Tadeusza Szadeberga w archiwum
Włodzimierza Bartoszewicza w Bibliotece
Raczyńskich w Poznaniu. Drugi egzemplarz
w MZKiD we Włocławku [Dokumenty Tadeusza Szadeberga, teczka nr 9].

157

W MZKiD, gdzie przechowywana jest część
spuścizny po Tadeuszu Szadebergu, zachował się mpis zatytułowany Notatka T. Szadeberga, zawierający informację o zniszczeniu prac artysty (w tym nagrodzonej
w konkursie na popiersia zasłużonych
Polaków hermy Józefa Montwiłł-Mireckiego na polecenie Franciszka Strynkiewicza,
działającego w porozumieniu z prof. Tadeuszem Breyerem); por. też K. Kotula, Sztuka
Tadeusza Szadeberga [katalog wystawy,
MZKiD, Włocławek, 1993], red. T. Sławińska,
Włocławek 1993, s. 17.
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i szaleństwach awangard. Breyerowski klasycyzm w latach dwudziestych stanowił formę realizacji marzenia o nowej Polsce. Marzenia o narodowym stylu łączącym piękno,

158

Potwierdzone jest jego uczestnictwo w 18
sądach konkursowych; Bryl, s. 14—16.

159

Szańkowska, s. 69.

[…] W świetle przemian ogólnych w sztuce lat dwudziestych i trzydziestych zdaje się

160

Rzeźba w zbiorach MNW, nr inw. 184621.

on nabierać cech nieuniknionej prawidłowości. W tym samym kierunku podążali w tym

161

MASP ns-5457.

162

Cmentarz Rakowicki w Krakowie, kwatera

spokój i monumentalność, o historii jako źródle tradycji, ale też optymizmu i nadziei.

czasie Maillol, Bourdelle i Picasso, a nie tylko Kuna, Dunikowski i Zamoyski. Breyer
jedynie znalazł się dość wcześnie na tej drodze ducha czasu, ze swymi niezmiennymi
umiłowaniami Egiptu i antyku poznawanego przez sztukę włoską. Jego sztuka najgłębiej
zakorzeniona była w racjonalnym stosunku do natury i dążeniu do doskonałości we

Q, rząd 5, grób 13.
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wszelkich działaniach, jednakowo we własnej twórczości i nauczaniu164.

Jan Stanisław Wojciechowski dostrzegał w takiej postawie profesora także szersze zjawisko — pewnej niechęci do idącej w kierunku gier plastycznych i reżyserowania spektakli z udziałem widzów propozycji traktowania rzeźby i rzeźbiarza.
Z okazji 75-lecia warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pisał:
Można jednak powiedzieć, że ani Edward Wittig, ani Tadeusz Breyer, który odegrał
główną rolę w kształtowaniu profilu rzeźby i tzw. szkoły warszawskiej, ku problemom

różne od stylistyki pracowni, np. formizującą karykaturę Wacława Sieroszewskiego.
164

Kotkowska-Bareja, s. nlb.

165

J. S. Wojciechowski, Problemy rzeźby w ASP
po 1945 roku, „Zeszyty Naukowe ASP
w Warszawie” 1984, z. 1 (7), s. 80.

166

Z. Norblin-Chrzanowska, Wystawa Akademii
Sztuk Pięknych, „Świat” 1934, nr 29 [Archi-

rzeźby nowoczesnej nie sterowali. Odwrotnie, Breyer dał uczniom raczej, jak to za-

wum ASP w Warszawie, Księga wycinków

uważyła H[anna] Kotkowska-Bareja, odporność na nowe kierunki rozwoju rzeźby165.

Ale śledząc powojenne dokonania uczniów Breyera, różnorodność (zwłaszcza
po 1955 roku) stosowanych przez nich rozwiązań, można przyjąć tezę, iż profesor
za podstawę nauczania uważał studium natury, a opanowanie tej umiejętności
za niezbędny element wykształcenia rzeźbiarza. Z takimi umiejętnościami jego
uczniowie mogli wybierać dowolną drogę i eksperymentować z formą. Z takiej postawy pedagoga wynika pewne podobieństwo rzeźb powstających w jego pracowni,
ich solidność, statyczność, harmonia. Może to właśnie miała na myśli Zofia Norblin-Chrzanowska, pisząc: „Że młodzi rzeźbiarze przejmują się trochę — a nawet
czasem bardzo — technicznym sposobem ujęcia swego mistrza, to jeszcze nie jest
zabójcze. Wyjdą z Akademii z tak solidnymi podstawami wiedzy, że wkrótce każdy
z nich znajdzie swój wyraz w sztuce, o ile na własny wyraz go stać”166. Przyszłość
pokazała, że wielu z nich ten własny wyraz znalazło.
Liczni krytycy i recenzenci dostrzegali i doceniali ogromny wysiłek prof. Breyera. Należał do tej grupy Mieczysław Sterling, który przy okazji wystawy pięciu
stowarzyszeń zorganizowanej w dziesięciolecie upaństwowienia stołecznej Akademii Sztuk Pięknych, poczynił następujące uwagi: „To, co zdziałał Breyer, należy
do istotnych zdobyczy sztuki polskiej i jedyną salą, która na wystawie w IPS-ie
wzbudza uczucie istotnego zadowolenia, jest wystawa rzeźb”167. Wtórował mu w tej
ocenie Michał Weinzieher:

Rzeźba w zbiorach prywatnych. Jednocześnie Gosławski wykonywał prace całkowicie

prasowych I].
167

M. Sterling, Dziesięciolecie Akademii Sztuk
Pięknych, „Kurier Poranny”, 27.11.1933 [Archiwum IPS, teczka 23, wycinki prasowe].

168

M. Weinzieher, Wystawa 5-ciu stowarzyszeń
artystycznych. Instytut Propagandy Sztuki,
„Nasz Przegląd” 1933, nr 337 [Archiwum IPS,
teczka 23, wycinki prasowe].

Prawie niepostrzeżenie wyrosło całe młode pokolenie rzeźbiarzy o nowoczesnych aspiracjach plastycznych, które osiągnęło już poważne rezultaty. Cechuje ich wszystkich
dążenie do nowej monumentalności formy, do czystości statycznej bryły, podporządkowanej niezależnej logice plastycznej168.

O profesorze pisał też z uznaniem Stanisław Ciechomski w recenzji z wystawy
końcoworocznej w 1938 roku:
Prof. Breyer, artysta obdarzony zadziwiającą sumiennością i pracowitością, umiał
wskazać swoim uczniom wszystkie trudy i niepowodzenia, jakie piętrzą się na drodze
rzeźbiarza, ale jednocześnie nauczył ich uporu, a przede wszystkim uczciwej pracy.
W pracowni prof. Breyera nie czujemy atmosfery sprzyjającej rozwojowi źle pojętego

Ta d e u s z B r e y e r — m i l c z ą c y p r o f e s o r

35

| 23 |

Tondo z Tadeuszem Breyerem,
ul. Freta 30, Warszawa

indywidualizmu, który niejednokrotnie sprowadza nawet pierwszorzędny talent na

169

bezdroża ekstrawagancji, ale stajemy tu w obliczu prawdziwej pracy .

Ciekawym uzupełnieniem sylwetki prof. Breyera są wspomnienia Anny
Dębskiej, która studiowała u niego rzeźbę już po wojnie. Jej relacja wskazuje, że
Breyer był wierny wypracowanym przed wojną zasadom: „Był to siwy starszy
pan z brodą, mówił bardzo niewiele, starsi koledzy szybko mi wytłumaczyli, ze
jeśli profesor zatrzyma się koło studenta i robi mu jakąkolwiek korektę, to znaczy, że praca mu się niezwykle podoba, bo on w ogóle nie robi korekty, jeśli jest
odwrotnie”170.
O serdecznych związkach — przynajmniej niektórych — uczniów z Breyerem
świadczy fakt, że portretowali swojego profesora (Horno-Popławski, Sikora), a jego
nagrobek na Cmentarzu Powązkowskim wykonał Jan Ślusarczyk171. Medalion na
ścianie czołowej tumby przedstawia św. Franciszka z Asyżu, na bocznych ścianach znajdują się motywy roślinne, a na wieku płaskorzeźba Drzewko życia. Danuta
Wróblewska pisała o niej, że „symbolicznie oddaje hołd człowiekowi i artyście,
który wyznawał zgodność z naturą, ale — jednocześnie — ilustruje własny optymizm autora i jego zbratanie ze światem. Piękna to wymiana przesłań nauczyciela i ucznia, którzy w tym ostatnim, pożegnalnym kontakcie umieli się jeszcze
raz zrozumieć”172. Aneta Borowik zauważa, że płaskorzeźba ta, będąca swoistym
hommage dla profesora, wykazuje raczej na wpływ drugiego nauczyciela Ślusarczyka, którym był Jan Szczepkowski, artysta hołdujący odmiennej, geometryzującej
stylistyce173.
Zapewne niewielu przechodniów mijających kamienicę przy ulicy Freta 39 na
warszawskim Nowym Mieście ma świadomość, że z jednego z tond spogląda na
nich łagodnie prof. Breyer, którego namalował Bohdan T. Urbanowicz174.
PRAC O WNIA TADEUSZA B REYERA

S. Ciechomski, Wystawa w Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, „Plastyka” 1938, nr 6,
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s. 163—164.
170

Dębska, s. 46.

171

Kwatera 111—1-4.

172

D. Wróblewska, Jan Ślusarczyk — rzeźba,
Białystok 1988, s. 22.

173

A. Borowik, Powojenna „Szczepkowszczyzna”.
Trwanie tradycji szkoły krakowskiej w rzeźbie
po drugiej wojnie światowej na przykładzie
dzieł Jana Szczepkowskiego i Jana Ślusarczyka,
w: Polskie art déco. Rzeźba i płaskorzeźba.
Materiały piątej sesji naukowej w Muzeum
Mazowieckim w Płocku 22—23 kwietnia 2013,
red. I. Huml, A. Olszewski, Płock 2015, s. 217.
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Na pozostałych tondach znajdują się
wizerunki Władysława Skoczylasa i Felicjana
Szczęsnego Kowarskiego.
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1 VI 1928 — znamienna data w życiu młodego artysty.
Do drzwi pracowni Franciszka Strynkiewicza w Instytucie
Higieny zapukał wykładowca rzeźby w Szkole Sztuk Pięnych w Warszawie Tadeusz Breyer 175.

1.2.

Dorota M. Kozielska

Obowiązki asystentów w pracowni rzeźby wylicza zachowane sprawozdanie z roku
akademickiego 1935/36: „[…] asystenci służyli pomocą fachową przy konstruowaniu szkieletów rzeźbiarskich, odkuwaniu prac w materiałach, a poza tym prowadzili książkę modeli, materiałową, inwentarzową i kartotekę; również przeprowadzili zakup nowego inwentarza i reperację zepsutych narzędzi”176.
Asystentem profesora od 1 czerwca 1928 roku był Franciszek Strynkiewicz177,
który okoliczności swojego zatrudnienia opisywał w sposób następujący:
[…] uzyskałem I nagrodę za popiersie Łukasińskiego i II nagrodę za popiersie Narutowicza. Sprawiło to wielkie zamieszanie. Nie kwestionowano jednak tych nagród, mimo

Asystenci

175
176

lacje moich zwierzchników w Zakładzie Higieny i dość duże pieniądze z nagród. W parę

za rok akademicki 1935/36.
177

podaje 1.05.1928, zob. Franciszek Strynkie-

dziewaną, pierwszą wizytę. Gdy mu otworzyłem drzwi — ujrzał mnie przy marmurze,

Strynkiewicz współpracował też z Karolem Stryjeńskim, prowadząc w latach
1931—1933 odlewnictwo i techniki metalowe, a następnie z Bohdanem Pniewskim, konsultując od strony rzeźbiarskiej projekty architektoniczne powstające
w Pracowni Rzeźby Monumentalnej179.
30 czerwca 1939 roku Strynkiewicz został nominowany przez prof. Wojciecha
Jastrzębowskiego, sprawującego wówczas funkcję rektora, na starszego asystenta
w Katedrze Rzeźby180. Po wojnie szybko awansował — w 1946 roku został profesorem nadzwyczajnym, a rok później Senat ASP powołał go na stanowisko rektora.
Przewodniczył też Związkowi Polskich Artystów Plastyków. W 1948 roku otrzymał
tytuł profesora zwyczajnego181. Warto zauważyć, że Tadeusz Breyer na powtórną
nominację czekał do roku 1950182. Być może przesądziło o tym zaangażowanie
polityczne Strynkiewicza, który w 1948 roku wstąpił do PZPR.
Jego przedwojenną twórczość celnie scharakteryzował przy okazji wystawy
Spółdzielni „Forma” Leon Strakun, podkreślając indywidualność artystyczną twórcy: „Prace jego pod względem sprawności technicznej są bez zarzutu, klasycystyczne w formie, wyrastają naturalnie, z jednej bryły. Zwarte, celowo uproszczone, pozbawione przypadkowych światłocieni odznaczają się rzadko spotykanym,
odrębnym stylem”183.
Asystenci

Taką datę podaje Ksawery Piwocki, zob.
idem 1965, s. 85; Franciszek Strynkiewicz

dni później odszukał mnie w mojej prywatnej pracowni prof. Breyer i złożył mi niespow kombinezonie zakładowym, z dłutem w ręku. Wtedy zaproponował mi asystenturę178.

Archiwum ASP w Warszawie, Zespół Akt
z XX-lecia międzywojennego, Sprawozdanie

że nie byłem członkiem związku „Rzeźba”, natomiast ogromnie to się podobało krytykom, którzy roztrąbili moje sukcesy w prasie codziennej i tygodniowej. Przyszły gratu-

Kozielska 1993, s. 94.

wicz…
178

Franciszek Strynkiewicz…, s. 59.

179

Szczegółowy przebieg pracy Franciszka
Strynkiewicza przedstawia Dorota M. Kozielska, zob. Kozielska 1993, s. 94. O swojej
istotnej roli w pracowni Pniewskiego mówił
Strynkiewicz w rozmowie z Elżbietą Szańkowską [Archiwum ASP w Warszawie, płyta
CD].

180
181

Franciszek Strynkiewicz…, s. 145.
Strynkiewicz wstąpił do PZPR w grudniu
1948 r., „nakłaniany przez A. Rafałowskiego
i W. Bieńkowskiego […] zapisany warunkowo przez Z. Kliszkę”; Franciszek Strynkiewicz…, s. 150—151.

182

Nominację Tadeusz Breyer otrzymał
w 1937 r. z rąk prezydenta Ignacego Mościckiego.

183

L. Strakun, Rzeźba „Formy” w I.P.S.-ie, „Opinia”
1933, nr 44a [Archiwum IPS, teczka nr 23,
wycinki prasowe].
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Miejsce egzekucji Józefa Belofa

Franciszek Strynkiewicz w swojej pracowni
na Placówce.
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Okładka broszury Wilno, bez daty rocznej

| 27 |

Okładka broszury Lwów, bez daty rocznej

184

Włodzimierz Bartoszewicz studiował w ASP

Włodzimierz Bartoszewicz tak kreśli sylwetkę Franciszka Strynkiewicza:
Strynkiewicz już wtedy184 imponował nam niezwykłym opanowaniem formy i rzemiosła rzeźbiarskiego, monumentalnością i finezją kompozycji, ich rozmachem i jakimś
nieuchwytnym romantyzmem. […] Podobnie jak jego profesor mówił mało i rzadko
brał udział w ogólnym, koleżeńskim życiu, zamknięty w sobie i skupiony185.

Stefan Momot wspominał natomiast: „W porównaniu z Wnukiem i Kenarem,
którzy byli otwarci, Strynkiewicz miał trudno rozpoznawalny charakter. Nie narzucał swojej koncepcji w kompozycji, ale zdecydowanie ustawiał szczegóły przy
indywidualnej korekcie”186.
Drugim asystentem był równie milczący i skupiony Józef Belof, poprzednio
gospodarz pracowni187. Te cechy charakteru, upodobniające go do prof. Breyera,
były jednocześnie przez tegoż profesora postrzegane jako utrudniające kontakt ze
studentami188. W rozmowie z Elżbietą Szańkowską Strynkiewicz wyraził przekonanie, że twórczość Belofa rozwinęła się w ostatnich latach przed wojną, kiedy to za
jego namową wybudował sobie pracownię w Placówce na Młocinach „i tam jako
rzeźbiarz powstał”189. Istotnie, najciekawsze prace — dekoracje kamienicy Wedla
przy ulicy Puławskiej oraz posągi Władysława Jagiełły i Adama Mickiewicza na
wystawę paryską 1937 roku — wykonał w ostatnich latach przed wojną. Pochodzący z Częstochowy Belof pozostawał w przyjacielskich kontaktach z Michałem
Paszynem i Józefem Proszowskim, którzy również przyjechali z tego miasta na
studia do Warszawy190.
O ile twórczość rzeźbiarska Franciszka Strynkiewicza była powszechnie akceptowana i chwalona, o tyle prace Belofa wzbudzały czasem skrajne opinie. Nela
Samotyhowa chwaliła go za zerwanie „z banalnością i tradycyjnie słodkawym
konwencjonalizmem” w konkursowej rzeźbie Chrystusa-Króla oraz „ekspresję
zawartą w ramach spokojnej i harmonijnej kompozycji”191. Tadeusz Pruszkowski
pisząc o pracach artysty wystawionych na I Ogólnopolskim Salonie Rzeźby, nie
miał wątpliwości, iż
talent Józefa Belofa rozwija się znakomicie. Obecnie należy on już do bezsprzecznie do

w Warszawskie w latach 1923—1930.
185

Bartoszewicz, s. 114.

186

Cyt. za: Kozielska 1933, s. 94.

187

Od 1.06.1928 do 1.04.1930 gospodarz
pracowni, następnie asystent; Piwocki 1965,
s. 83.

188

mowie z Elżbietą Szańkowską [Archiwum
ASP w Warszawie, płyta CD].
189

Ibidem.

190

Ibidem.

191

teczka 23, wycinki prasowe].
192
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T. Pruszkowski, Rzeźba w Instytucie Propagandy Sztuki, „Gazeta Polska”, 5.06.1937
[Archiwum IPS, teczka nr 60, wycinki praso-

aby był meteorem, który zajaśniał i zgaśnie. Belof rozwija się stopniowo, doskonali się

Stanisław Rogoyski z kolei zarzucał mu „brak organicznej tektoniki” w pracach
monumentalnych193. A Konrad Winkler przypisywał „karygodnej pobłażliwości jury”194 obecność na Salonie Rzeźby figury marsz. Józefa Piłsudskiego jego autorstwa.

N. Samotyhowa, Przegląd wystaw, „Kobieta
Współczesna” 1933, nr 39 [Archiwum IPS,

najświetniejszych rzeźbiarzy polskich. Wartość jego jest tym większa, że nie ma obawy,
z każdym nowym dziełem i w tym gwarancja trwałej jego na przyszłość wartości192.

Mówił o tym Franciszek Strynkiewicz w roz-

we].
193

Rogoyski 1937, s. 303.

194

K. Winkler, Żywe głazy. Współczesna rzeźba
polska w Instytucie Propagandy Sztuki, „Pion”
1937, nr 21.
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Patrząc dziś na zachowany tylko fragmentarycznie dorobek Józefa Belofa, można
dostrzec silniejszą niż u Franciszka Strynkiewicza rytmizację i stylizację, dążenie
do wydłużania głów, widoczne zwłaszcza w Portrecie mężczyzny z Muzeum Narodowego w Warszawie195 czy posągu Władysława Jagiełły z wystawy Sztuka i technika w Paryżu w 1937 roku oraz tendencję do wydzielania poszczególnych partii
rzeźby. Hubert Bilewicz w jego twórczości widzi odwołanie do „klasycyzujących
tradycji nowego monumentalizmu w niemieckiej redakcji Josefa Tchoraka czy
Fritza Klimscha bądź nieco bardziej surowych dzieł Franciszka Strynkiewicza”196.
Ciekawie zapowiadającą się twórczość artysty przerwała tragiczna śmierć
w kampanii wrześniowej. Józef Belof został rozstrzelany przez Niemców (prawdopodobnie wskutek działań „piątej kolumny”, której członkowie wskazywali
wkraczającym Niemcom przedstawicieli polskiej inteligencji). O okolicznościach
tej egzekucji, w której zginął także jego brat, malarz Antoni, pisali Janina Jamrógiewicz197 i Marek Tomiczek198.
Krótko obowiązki asystenckie w pracowni pełnił Alfons Karny199. Była to zupełnie inna osobowość niż Strynkiewicz i Belof. Bartoszewicz charakteryzował
go następująco:

195
196

MNW nr inw. Rz.W. 381.
H. Bilewicz, Kultura w służbie ideologii.
O dwóch rzeźbach Józefa Belofa, w: Polskie
art déco…, s. 87.

197

J. Jamrógiewicz, Zbrodnia na Nowej Placówce,
„Tygodnik Demokratyczny” 1968, nr 39.

198

M. Tomiczek, Józef Belof — artysta zapomniany, „Spotkania z Zabytkami” 2007, nr 2,
s. 38—39.

199

1.10.1935 — 31.08.1936; Piwocki 1965, s. 84.
W rozmowie z Elżbietą Szańkowską Franciszek Strynkiewicz stwierdził, że Karny tak
krótko pełnił tę funkcję, „bo niewłaściwie
postąpił z modelką i został wydalony”; rozmowa E. Szańkowskiej z F. Strynkiewiczem
[Archiwum ASP w Warszawie, płyta CD].

200

Bartoszewicz, s. 114.

Ten krępy, żywiołowy, wesoły i rubaszny oryginał był wszędzie, a gdzie się pojawił,
wybuchały śmiech i ożywione rozmowy. Ostrzyżony na jeża, brunet o smagłej cerze
i błyszczących dowcipem i wesołością oczach, przypominał raczej Hiszpana. Ubrany
zawsze dziwacznie, trochę niedbale, miał tysiąc pomysłów najbardziej nieoczekiwanych.
Był wprost niewyczerpany, gdy chodziło o spłatanie komuś figla, o zrobienie kawału200.
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| 28 |

201

Józef Belof z żoną Zofią

http://www.muzeum.bialystok.pl/s,alfons-karny,118.html [dostęp 3.08.2015].

202

1.10.1933 — 31.03.1935; Piwocki 1965, s. 84.

203

1.10.1929 — 30.06.1933; ibidem, s. 86.

204

1.12.1927 — 28.02.1928; ibidem, s. 84.

205

1.04.1935 — do wybuchu wojny (?); ibidem,
s. 83.

206

W. Przybyszewski, Piękno za kurtyną zapomnienia, Poznań 2001, s. 119—120, 209—213.

207

Rzeźbiarze Saskiej Kępy wczoraj i dziś
[katalog wystawy, Klub Kultury Saska Kępa,
Warszawa, 2011], Warszawa 2011, s. 20—21.

208

O tych propozycjach personalnych mówił
Franciszek Strynkiewicz w rozmowie
z Elżbietą Szańkowską [Archiwum ASP
w Warszawie, płyta CD], wspominając, iż
prof. Breyer był początkowo przeciwny
wysyłaniu Mariana Wnuka do Lwowa,
uważając jego dorobek za niewystarczający.
Wnuk działał bardzo aktywnie w Bratniej
Pomocy, co zapewne w opinii profesora

Ruchliwa, pełna temperamentu natura Karnego spowodowała, że po roku porzucił asystenturę201.
Funkcję gospodarzy pracowni pełnili Stanisław Komaszewski202 oraz Marian
Wnuk203. Spis pracowników odnotowuje nazwiska dwóch sztukatorów — Stanisława Jankowskiego204 oraz Jana Czosneckiego205. Pierwszy z nich prowadził znaną
pracownię, z której usług korzystała między innymi Olga Niewska206. Drugi —
mimo inwalidztwa — pracował dla warszawskiej Akademii jeszcze po wojnie.
Współrealizował odlewy gipsowe, w tym pomników Fryderyka Chopina w Warszawie i Powstańców Śląskich w Katowicach207.
Absolwenci Breyera obsadzili też Katedry Rzeźby w innych uczelniach. Stanisław Horno-Popławski od 1932 roku uczył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Marian Wnuk od 1934 roku działał na Wydziale
PRAC O WNIA TADEUSZA B REYERA

odbijało się negatywnie na jego pracy. Katalog przedwojennych prac Wnuka obejmuje
25 pozycji; Marian Wnuk 1906—1967, red.
A. Wrońska, Warszawa 1996.
209

Franciszek Strynkiewicz w latach 1947—1951
oraz 1957—1959, Marian Wnuk 1951—1954
oraz 1959—1967.

210

We wspomnieniu Marii Chudoby-Wiśniewskiej Bazyli Wojtowicz pojawia się jako
równie „milczący profesor” jak Tadeusz
Breyer; J. Mulczyński, Poznańska Zdobnicza.
Historia Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych
i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu w latach 1919—1939, Poznań 2009, s. 594.
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Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Państwowej Szkole Technicznej
we Lwowie, a Bazyli Wojtowicz — od 1936 w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu208.
Uczniowie prof. Breyera również po wojnie prowadzili działalność pedagogiczną. W warszawskiej Akademii pracowali Franciszek Strynkiewicz i Marian Wnuk
(obydwaj sprawowali funkcje rektora209), Ludwika Nitschowa, Zofia Demkowska,
Franciszek Masiak i Jan Ślusarczyk. W Poznaniu działali Bazyli Wojtowicz210, Kazimierz Bieńkowski i Józef Gosławski, w Białymstoku, Toruniu i Gdańsku uczył
Stanisław Horno-Popławski. Wielu rzeźbiarzy pracowało w szkołach i ogniskach
plastycznych.
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Radośnie witam otwarcie szkoły Sztuk Pięknych Warszawie 211.

1.3.

Olga Jostówna

Studenci z pracowni prof. Breyera pochodzili z wielu środowisk, mieli różne
pochodzenie społeczne212, wyznania213, status majątkowy i poziom wykształcenia.
Tylko niewielki procent wywodził się z zamożnych rodzin — między innymi
Irena Baruchówna pisząca w podaniu o przyjęcie do uczelni o swoich podróżach
do Szwajcarii, Londynu, Paryża i Wiednia. Jednak większość studentów borykała się z nieustającymi kłopotami finansowymi, czego wymownym dowodem są
liczne prośby o zwolnienie bądź odroczenie spłaty czesnego. Konstanty Chwir
złożył takie podanie „na podstawie zupełnego ubóstwa”214. W oryginalnej formie
zwracał się do władz szkoły w 1928 roku Alfons Karny: „Najniezamożniejszy z niezamożnych materialnie stawia swą kandydaturę do ubiegania się o jednorazowe
stypendium szkolne”215. Stefan Momot pisał w 1933 roku o swoim „krytycznym
materialnym położeniu”216, Józef Trenarowski wnioskował o zwolnienie z czesnego
w 1932 roku: „Prośbę swą motywuję tym, iż utrzymuję się zupełnie sam i zapłacenie tej sumy przekracza najzupełniej moje możliwości”, a rok później powoływał
się na „stan zupełnego ubóstwa”217. Nawet niewielkie kwoty bywały dla studentów
problemem, jak w przypadku Edwarda Piwowarskiego:
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211

teczka nr 395].
212

larzem, matka Zofii Demkowskiej — aktorką.
213

nie rzymskokatolickie, spora była grupa
którzy zasymilowani — jak Julia Keilowa, inni
związani silnie ze swoim środowiskiem).

wyjątkowe moje warunki materialne, zresztą ogólnie znane. Ponieważ prac moich nie

Znacznie mniej było studentów wyznania

mogę sprzedać, a wszystkie rzeczy wartościowe (jak płaszcz zimowy itp.) sprzedałem

protestanckiego i prawosławnego.

w związku ze studiami w Akademii, a żadnej pomocy materialnej prócz świadczeń 15
214

Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39,
teczka nr 70.

mej prośby218.
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Większość w podaniu deklarowała wyznastudentów pochodzenia żydowskiego (nie-

niesienia mnie na V semestr. Motywami prośby o zwolnienie z tak niskich opłat są

Podania te opiniowała Bratnia Pomoc, nie zawsze korzystnie dla proszącego219.
Przyczyny takiego postępowania mogły być różne — przede wszystkim sprawdzano, czy student nie otrzymał jakiejś formy pomocy z innych źródeł (stypendium,
nagrody itp.), środków finansowych było bowiem mało i starano się gospodarować nimi sprawiedliwie i racjonalnie. Studentów, którzy nie wywiązywali się ze
zobowiązań finansowych wobec uczelni, skreślano z listy220. Nie przestrzegano
jednak w tym zakresie zbyt ostrej dyscypliny, o czym świadczy między innymi
upomnienie z dnia 13 grudnia 1935 roku wystosowane przez ówczesnego rektora,
prof. Tadeusza Pruszkowskiego, do Wincentego Kasprzyckiego: „Przypominam,
że w dniu 13 kwietnia br., a więc jeszcze w ubiegłym roku akademickim 1934/35,

Synem chłopskim był m.in. Stanisław Sikora,
ojciec Edwarda Piwowarskiego był pszcze-

Niniejszym uprzejmie proszę o zwolnienie mnie z opłaty 9 zł kosztów podania prze-

bonów na obiady i mieszkanie nie otrzymuję, przeto jeszcze raz proszę o uwzględnienie

O. Jostówna, podanie o przyjęcie do SSP,
1922 [Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39,

215

Ibidem, teczka nr 4380.

216

Ibidem, teczka nr 779.

217

Ibidem, teczka nr 1565.

218

Ibidem, teczka nr 1087.

219

Adnotacja Bratniej Pomocy „Nie zasługuje”
na dwóch podaniach Wincentego Kasprzyckiego z 1931 r. [Archiwum ASP w Warszawie,
ZAS IX’39, teczka nr 447].

220

Zazwyczaj przywracano ich po wniesieniu
opłaty.
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został Pan skreślony z listy wolnych słuchaczy, wobec czego zechce Pan niezwłocznie usunąć się z pracowni Panów Profesorów Breyera i Pniewskiego”221.
Życiorysy załączane do podań o przyjęcie na uczelnię są odbiciem zróżnicowanych
losów studentów. Jedni, jak Janina Ganówna, chwalili się studiami w paryskiej
Akadémie Colarossi i wystawianiem rzeźby na salonie paryskim222, inni opisują
dramatyczne koleje swojego losu i zmagania z różnymi przeciwnościami. Olga
Jostówna, która rozpoczęła w czasie I wojny światowej naukę w praskiej szkole
przemysłu artystycznego, pisała: „studiów ukończyć nie mogłam z powodu biedy,
jaka panowała w czasie wojny, z powodu braku środków utrzymania oraz mojego
ciężkiego zasłabnięcia”223. W dokumentach studenckich znajdują się nierzadko
zaskakujące wyznania, jak w przypadku Alfreda Ferneboka, który opisując swoje
życie jako serię niepowodzeń, kończy zdaniem:

| 29 |
| 30 |
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Józef Trenarowski

Rysunek Alfreda Ferneboka

Studenci opalający się na dachu uczelni,
koniec lat 20. (?)
| 32 |

Zabawa w Szkole Sztuk Pięknych,
koniec lat 20.

| 33 |

Józef Trenarowski i Stefan Momot

Mam nadzieję, że będę tym lepiej zrozumiany, gdy powiem, że mam 25 lat i czuję się
postarzały i zdeprecjonowany bezustannymi niepowodzeniami policzkującymi moją
miłość własną i wiarę w siebie, niepodsycaną zarozumiałością, której — będąc z natury samoanalitykiem — nie mam choćby na tyle, by się ostatecznie nie zachwiać i nie
zatracić224.

221

Niektórzy kandydaci pisali o swoich działaniach w innych dziedzinach —
Halina Ginett informowała, iż została wysłana na kurs sportowy do Paryża dzięki Amerykańskiemu Czerwonemu Krzyżowi i pracuje jako „instruktorka wychowania fizycznego w szkołach powszechnych w Warszawie225, Helena Głogowska
podkreślała swoje zaangażowanie patriotyczne, pisząc o pracy dla wojska polskiego226. Inni kładli nacisk na doświadczenie zawodowe — część miała za sobą
praktykę w różnego typu zakładach kamieniarskich, rzeźbiarskich i sztukatorskich227.
Mimo trudnych warunków młodzi rzeźbiarze byli skłonni do żartów i zabawy,
co obrazują zachowane wspomnienia228 i fotografie. Opalali się beztrosko na dachu
budynku, organizowali fuksówki, szopki i bale. Sami robili niezwykle pomysłowe
dekoracje i kukiełki229. O szczególnej atmosferze tych szkolnych zabaw pisała
życzliwie prasa:

teczka nr 447.
222

Ibidem, teczka nr 242.

223

Ibidem, teczka nr 395.

224

Ibidem, teczka nr 207.

225

Ibidem, teczka nr 249.

226

Ibidem, teczka nr 253.

227

Maurycy Smoleński i Henryk Gorbacki [Archiwum ASP w Warszawie, ZAS ’1939, teczki
nr 940, 1181, 1350 i 258]. O nagrobkach
autorstwa uczniów Breyera patrz rozdział
Rzeźba religijna i sztuka sepulkralna w niniejszej publikacji, s. 136—146.
228

sto i niewymuszenie, a zdrowa, radosna i młoda atmosfera Szkoły pcha ich do szaleństw,
których by normalnie nie popełnili, bo za głęboko ugrzęźli w snobizmie. W zeszłym
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Ostrowska-Grabska, s. 259—264; Bartoszewicz, s. 153—157.

statecznymi „personatami” załamują się z radości krzesła. Któż nie był na dorocznym
balu kostiumowym, na którym, choć tłoczno, ludzie bawią się naprawdę szczerze, pro-

W zakładach tego typu pracowali m.in.
Wacław Nielepkiewicz, Natan Rapoport,

Kto nie słyszał w Warszawie o Szopce Szkoły Sztuk Pięknych, o tym dziwnym cudzie,
zawdzięczając któremu ponurzy obywatele pokładają się ze śmiechu, niby żaki, a pod

Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39,

229

Jednym z ich autorów był Adam Siemaszko;
J.R., Szopka Szkoły Sztuk Pięknych, „Myśl
Narodowa” 1929, nr 6 [Archiwum ASP
w Warszawie, Księga wycinków prasowych I].
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Pracownia Breyera, ok. 1934;

na podłodze siedzi Edward Piwowarski,
na nim Józef Gosławski, stoją od lewej:
Jerzy Chojnacki, Zbigniew Dunajewski,
Stanisław Sikora, Krystyna Dąbrowska,
Zofia Suchowiakówna, NN, Maksymilian
Potrawiak
| 35 |

Pracownia Breyera, ok. 1934;

stoją od lewej: Edward Piwowarski, NN,
Stanisław Sikora

roku jeden ze znanych inżynierów tańczył z krzesłem, a sędzia śledczy c-a-ł-o-w-a-ł

| 36 |

Świadectwo Stanisława Stali

namalowaną (nie umalowaną) modelkę… .
230

Włodzimierz Bartoszewicz wspomina, że na jednym z balów z „niemałą sensację zbudził rzeźbiarz Pietkiewicz, rosły, wspaniale zbudowany chłop, swym
skromnym strojem rzymskiego gladiatora, składającym się z przepaski na głowie
i na biodrach”231.
Życie studenckie nie zawsze jednak płynęło bez konfliktów. Czasem dochodziło do starcia wyrazistych osobowości nie tylko na gruncie artystycznym, o czym
mówi pismo rektora Tadeusza Pruszkowskiego z 1931 roku skierowane do Karola Tchorka, Kazimierza Pietkiewicza i Alfonsa Karnego: „W związku z zajściem
w dniu 3 b.m. uprzejmie proszę o nieuczęszczanie do Gmachu Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie do wyjaśnienia sprawy przez sądy koleżeńskie”. Kulisy tego
incydentu nie są dziś bliżej znane. Czasem krewka natura rzeźbiarska objawiała się
i na zewnątrz uczelni. W raporcie z 29 grudnia 1930 roku posterunkowy Tadeusz
Kasztelański donosił:
Melduję Panu Komisarzowi, że w dniu dzisiejszym o godzinie 0.30 stojąc na poster.
przed Ambasadą Angielską […] zauważyłem przed domem Nr. 19 na tejże ulicy grupę
ludzi, gdzie po przyjściu stwierdziłem, że zbiegowisko to wywołali niżej wymienieni,

230

B. Pawłowicz, Gdzie wesoło, tam zdrowo,

bijąc się między sobą, kalecząc wzajemnie, piskorz [sic!] Jan […], Wandrowski Stani-

„Świat” 1929, nr 35 [Archiwum ASP Warsza-

sław […], Szadeberg Tadeusz […], Rotberg Stanisław […]. Wyżej wymienieni zakłócili

wie, Księga wycinków prasowych I].

spokój publiczny w porze nocnej .
232

Nie wszyscy zapisujący się do pracowni poświęcili się rzeźbie. Niektórzy —
jak znana graficzka Helana Krażowska-Knotowa233 — przychodzili zaliczyć „modelowanie”, malarz Zbigniew Kononowicz uzyskał zaliczenie „z metalu dla pedagogów”234. Ówczesna lokalizacja pracowni w jednym budynku na Wybrzeżu
Kościuszkowskim 37 wręcz zachęcała studentów do eksperymentowania na obszarach poza ich specjalizacją — stąd epizod graficzny Ireny Baruchówny, która
PRAC O WNIA TADEUSZA B REYERA

231

Bartoszewicz, s. 153.

232

Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39,
teczka nr 1441.

233

Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39,
teczka nr 605.

234

Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39,
teczka nr 532.
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podczas swoich studiów wykonała miedzioryt łączony z suchą igłą oraz kilka
drzeworytów235.
O atmosferze panującej w pracowni prof. Breyera wiele mówi obecność w niej
studentów z niepełnosprawnościami, dla których uprawianie rzeźby było szczególnym wyzwaniem.
Jednym z nich był Jerzy Łopuszański, o którym pisał Włodzimierz Bartoszewicz:
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Jerzy Łopuszański
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Stanisław Stala, Autoportret

| 39 |

Uczniowie Państwowej Szkoły Sztuk

Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego
w Krakowie, pierwszy od lewej Jerzy Chojnacki,
trzeci — Józef Gosławski, na wózku inwalidzkim
Zbigniew Dunajewski, ok. 1930

Zawsze prawie milczący, skupiony w sobie. Spod ściągniętych brwi patrzyły zamyślone,
smutne oczy. Był już wtedy inwalidą. Pod Lwowem stracił rękę i został ciężko ranny
odłamkiem granatu. Przez szereg miesięcy nie widział, nie słyszał i miał naruszony
zmysł równowagi do tego stopnia, że nie mógł utrzymać się na nogach. Jakoś mu to
z czasem przeszło. Jedyną ręką, prawą, rzeźbił w drzewie, a nawet w granicie. Wynalazł własną metodę. Zawieszał na szyi deseczkę, o którą opierał dłuto, i popychając je
piersią, rzeźbił w drzewie. Z granitem było trudniej. Musiał mieć pomocnika. Trzymając obcęgami dłuto, nastawiał je odpowiednio, a chłopak-pomocnik walił w dłuto
młotkiem. Spod tej jedynej ręki Łopuszańskiego wychodziły precyzyjnie wykonane
drewniane rzeźby: figurki zwierząt, z których komponował podstawy do lamp, dekoracyjne wykończenia poręczy schodów czy też inne motywy. W granicie wykuwał
z nie mniejszą precyzją głowy, dekoracyjne maszkarony, architektoniczne ozdoby. […]
Potem przerzucił się na mniej męczącą, ale jeszcze bardziej precyzyjna robotę Zaczął

235

W Zbiorach Graficznych Biblioteki Jagiellońskiej znajdują się: Rodzina wiejska, sygn. BJ I.

wyrabiać biżuterię: pierścionki, broszki, ozdoby236.

11129, miedzioryt z suchą igłą, 16,1 × 11,3 cm;
Kobieta z kotem, sygn. BJ I. 11130, drzewo-

Na końcu cmentarza w Kazimierzu Dolnym znajduje się nagrobek autorstwa
Łopuszańskiego, o którym będzie mowa w rozdziale poświęconym rzeźbie religijnej i sepulkralnej237. Artysta, coraz bardziej dziwaczejący i odsuwający się od ludzi,
odebrał sobie życie w wigilię 1934 roku238. W krótkiej notatce zamieszczonej po
jego śmierci w „Plastyce” Tadeusz Cieślewski syn pisał:

ryt, 30,2 × 22,8 cm, 18,5 × 14,4 cm; Toaleta,
sygn. BJ I. 11131, drzeworyt, 21,1 × 14,5 cm,
18,8 × 12 cm; Męczeństwo Św. Sebastiana,
sygn. BJ I. 11132, drzeworyt, 20,3 × 14,3 cm,
13 × 10,7 cm; Portret Józefa Piłsudskiego, sygn.
BJ I. 11133, drzeworyt barwny, 29,5 × 21,3 cm,
24,7 × 14,6 cm.

życie Łopuszańskiego jako człowieka, jego mordęga jako artysty, osiągnięte przezeń
w sztuce rezultaty i okropny… śmierci, powinny być przez nas ludzi i artystów pa-
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Bartoszewicz, s. 117—118.

miętane ze czcią i nigdy nie słabnącym wzruszeniem. Łopuszańscy to wielkie meteory
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Zob. rozdział Rzeźba religijna i sztuka sepul-

udzielności, przeszywające tragicznym lotem naszą zatęchłą od mierności atmosferę
życiową i artystyczną239.

Jerzy Łopuszański nie był w pracowni Breyera wyjątkiem. Absolwent Szkoły
Przemysłu Drzewnego w Zakopanem Stanisław Stala pisał w podaniu o przyjęcie
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kralna w niniejszej publikacji, s. 136—146.
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Ibidem, s. 118.
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T. Cieślewski syn, Pamięci Jerzego Łopuszańskiego, „Plastyka” 1935, nr 1, s. 24.
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do uczelni: „do służby wojskowej nie zostałem powołany z powodu ułomności,
powstałej z angielskiej choroby [krzywicy — AR]”. Jak wynika z listu jego matki,
nabawił się jej w czasie I wojny światowej, przebywając w piwnicach-okopach
podczas walk w okolicach Tarnopola240. Załączone zdjęcie ukazuje smutnego
młodzieńca o głowie wtulonej w podniesione ramiona. Na fotografii w indeksie
Stanisław Stala wygląda już inaczej — niewielki wąsik i delikatny uśmiech nadały
twarzy innego charakteru. I tak właśnie przedstawił się na obydwu autoportretach uwiecznionych na szklanych negatywach241. Niepełnosprawny był również
Zbigniew Dunajewski, który w dzieciństwie cierpiał na chorobę Heinego-Medina
i poruszał się na wózku inwalidzkim. Uczył się w krakowskiej Państwowej Szkole
Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego (PSSZiPA) u prof. Jana Raszki, który
wystawił mu wzruszające świadectwo242. W życiorysie z 1948 Dunajewski opisywał
swoją sytuację:
Dążeniem moim było ukończyć Wydział Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych. Lecz niestety — mimo dopuszczenia mnie do egzaminów wstępnych, które zdałem z wynikiem
pomyślnym, ułomność moja była przeszkodą dla grona profesorskiego krakowskiej
Akademii, toteż w dalszej konsekwencji pozbawiono mnie w niej miejsca. Powyższa
decyzja była dla mnie przeżyciem i dużo kosztowała mnie wysiłku przed zwątpieniem
we własne siły i przed wewnętrznym załamaniem. […] Pomimo to, ostatnim wysiłkiem
mej woli, postanowiłem jeszcze spróbować szczęścia co do przyjęcia mnie do Akademii
Sztuk Pięknych i to tym razem w Warszawie. I tutaj dla mych dążeń los był łaskawszy.
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Bo oto po zdaniu egzaminów wstępnych — ku swej radości — zostałem przyjęty na
Wydział Rzeźby

243

Zbigniew Dunajewski (w środku
karty z albumu)

i to bez żadnych zastrzeżeń. Na tym miejscu muszę podkreślić swoje

uznanie dla profesora Breyera Tadeusza, przez którego zostałem zrozumiany, a w dalszych latach studiów miałem możność korzystania z jego cennej korekty. Z tych to
względów moja wdzięczność dla niego pozostanie na zawsze244.

Zapewne nie była częstym zjawiskiem — zwłaszcza na wydziałach nauczających rzeźby — obecność osób z niepełnosprawnościami. Z relacji ustnych rodziny
Dunajewskiego wynika, że studia ułatwiała mu życzliwość kolegów, konstruujących dla niego specjalne podesty, po których mógł się poruszać na wózku inwalidzkim. Analiza zdjęć artysty prowadzi do zaskakującego wniosku — wszystkie
przedstawiają go uśmiechniętego, z pogodnym wyrazem twarzy — jakby radość
tworzenia rekompensowała mu ułomność fizyczną.
W pracowni pojawiali się też cudzoziemcy, ale stanowili oni niewielką grupę.
O Chorwatce Blance Dužanec będzie mowa w rozdziale poświęconym rzeźbiarkom245. Włoszka Maria Fugazza246 ostatecznie wybrała malarstwo. Nina Sokołowa
po studiach malarskich w Piotrogrodzie pracowała jako nauczycielka w Jekaterynosławiu, a do Warszawy przyjechała za mężem, który wydawał tam pismo
„Swoboda”247. Do pracowni prof. Breyera trafił również Holender Carolus Weimar248, a także osoby deklarujące narodowość ukraińską/rusińską. Osobnym
zagadnieniem jest obecność studentów pochodzenia żydowskiego. Problemem
tym zajmowała się Renata Piątkowska, z której ustaleń wynika, że było ich w całej
uczelni około dziesięciu procent249. Pochodzili zarówno z rodzin zasymilowanych,
jak ortodoksyjnych i w większości borykali się z takimi samymi problemami
materialnymi jak inni studenci Akademii. Renata Piątkowska słusznie zwróciła
natomiast uwagę na nieco inną sytuację dziewcząt pochodzenia żydowskiego, których ojcowie uprawiający wolne zawody, zapewniali swoim córkom wykształcenie
i wspierali ich artystyczne aspiracje250.
W warszawskiej Akademii nie było getta ławkowego ani aktów przemocy, nigdy nie wprowadzono też numerus clausus. Powszechnie podkreślano atmosferę
Studenci
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Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39,
teczka nr 1389.

241

MASP ns-0375—172, MASP ns-03429—205.
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Dokument zachował się w Archiwum ASP
w Warszawie, ZAS IX’39, teczka nr 154.
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Warszawska akademia była uczelnią jednowydziałową, istniała w niej zatem tylko
Pracownia Rzeźby.
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Życiorys w Archiwum Zbigniewa Dunajewskiego u rodziny artysty w Gwizdałach;
zob. rozdział Kobiety w pracowni Breyera
w niniejszej publikacji, s. 49—65.
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Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39,
teczka nr 164.
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Ibidem, teczka nr 237.
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Ibidem, teczka nr 1362.
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R. Piątkowska, Studenci wyznania mojżeszowego w warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych, „Biuletyn Historii Sztuki” 2015,
nr 4, s. 661.
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Ibidem, s. 672—676.
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wspólnoty studentów i profesorów. Renata Piątkowska uważa jednak, że grupa
studentów pochodzenia żydowskiego warta jest wyodrębnienia, gdyż
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Zaświadczenie Włodzimierza Pobuławca

warto jest przyjrzeć się tym młodym ludziom, którzy w polskich instytucjach edukacyjnych, w kulturze polskiej, nie widzieli zagrożenia („asymilacją”), lecz możliwość
samorozwoju, także narodowego. […] przez doświadczenia zdobyte w warszawskiej
uczelni, która […] wprowadzała ideę służącego państwu i sprawie narodowej „artysty-fachowca”, młodzi żydowscy twórcy wchodzący w artystyczną dojrzałość w latach 30.
XX w., byli przygotowani do realizacji nowoczesnego modelu kultury żydowskiej251.

I nie do przyjęcia była dla nich zarówno coraz bardziej widoczna w latach trzydziestych postawa wykluczania Żydów jako twórców „polskiej” kultury, jak i hasła
nacjonalistów żydowskich postulujące w praktyce zamknięcie ich w narodowym
getcie. Chcieli bowiem, jak pisze Renata Piątkowska, „żyć według swoich planów,
pragnęli swobody tworzenia, chcieli znaleźć swoje miejsce w świecie sztuki — bez
granic, barier i uprzedzeń”252.
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Kobiety w pracowni Breyera

1.3.1.

Nie sądzę, aby uzdolnienia plastyczne kobiet były przed czterdziestu laty mniejsze, niż są dzisiaj, nie miały tylko okazji, nie
miały odwagi powiedzieć głośno o sobie 253.
Nela Samotyhowa
W historii rzeźby niewiele znaleźć można wybitnych rzeźbiarek. Dyscyplina ta
związana jest nieodłącznie z dużym wysiłkiem fizycznym, co nigdy nie było kobiecą domeną. Katalog wystawy Artystki polskie, który obejmuje twórczość kobiet
od średniowiecza do czasów współczesnych, na 235 nazwisk wymienia zaledwie
25 rzeźbiarek254, co stanowi 10,6 procent uwzględnionych w katalogu artystek.
W Polsce pojawiły się one w XIX wieku. Gwałtowny wzrost zainteresowania tą
dziedziną sztuki miał miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Pojawienie
się rzeźbiarek jest na tyle znaczące, że zagadnieniem tym zajmowali się różni
badacze255. Niektóre z nich były wybitnymi indywidualnościami i miały wiele prestiżowych realizacji — jak Zofia Trzcińska-Kamińska, Hanna Nałkowska-Bickowa
czy Olga Niewska. Dużym uznaniem cieszyły się kameralne animalistyczne rzeźby
Magdaleny Gross. Znaczącą obecność rzeźbiarek można rozpatrywać w ogólnym
kontekście zwiększenia udziału kobiet wśród studentów i w tworzeniu sztuki.
Ale niewykluczone, że radykalna zmiana pozycji kobiety po I wojnie światowej,
w tym możliwość pracy zawodowej na niespotykaną dotychczas skalę, skłaniała
je szczególnie do podejmowania „męskich” wyzwań i demonstrowania równej
pozycji w każdej dziedzinie (pilotki, automobilistki), także w wyczerpującej fizycznie rzeźbie256.
Obok artystek, które podejmowały profesjonalną edukację, działały także półamatorki, które odnosiły pewne sukcesy i nawet realizowały zlecenia w przestrzeni
publicznej. Przykładem jest Wiktoria z Ossowieckich Jacynowa257 (1871—1944),
siostra znanego w swoim czasie jasnowidza Stanisława i żona gen. Jana Jacyny,
która około 1890 roku pobierała prywatne lekcje w Rzymie u Piusa Welońskiego.
Po zamążpójściu zarzuciła rzeźbę i dopiero po latach powróciła do sztuki. Dzięki
koneksjom (przyjaźń z żoną marsz. Józefa Piłsudskiego) mogła nie tylko organizować pokazy swoich prac, ale też realizować takie projekty jak pomnik Marszałka
w hucie Baildon258 w Katowicach. W latach 1926—1929 wystawiała w Towarzystwie
Zachęty Sztuk Pięknych (TZSP), a w 1929 roku miała wystawę indywidualną259, na
której pokazała 35 rzeźb i płaskorzeźb, w tym 18 popiersi (m.in. pilotki Janiny
Lewandowskiej oraz królowej Belgów). Współpracowała też z wytwórnią w Chodzieży, wykonała między innymi projekt statuetki Odpoczynek tancerki260.
W związku z Powszechną Wystawą Krajową w Poznaniu w 1929 roku Nela Samotyhowa poczyniła interesujące uwagi odnośnie zauważalnych tam rzeźbiarek:
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tywie dwudziestu lat niepodległości, „Bluszcz”
1938, nr 46.
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spośród tych artystek dopiero tutaj dało się poznać. Prace malarskie, dobre i niekiedy

Luna Drexlerówna, Barbara Falender, Maria
Gerson-Dąbrowska, Karolina Grabowska,
Magdalena Gross, Maria Jarema, Katarzyna
Kobro, Ewa Kulikowska, Amelia Jadwiga
Łubieńska, Mika Karolina Mikun (Mickun),
Olga Niewska, Ludwika Nitschowa, Elżbieta
Pietras, Maria Pinińska-Bereś, Antonina
Rożniatowska, Julia Stabrowska, Alina
Szapocznikow, Zofia Trzcińska-Kamińska,
Barbara Zbrożyna, Helena Zielińska, Teresa
Żarnowerówna; Artystki polskie [katalog
wystawy, MNW, 1991], red. A. Morawińska,
Warszawa 1991. Ta niewielka liczba kobiet
zajmujących się rzeźbą wynika nie tylko
z brakiem ich zainteresowania ta dziedziną,
ale także znacznie słabszym niż w przypadku malarstwa rozpoznaniem tej dziedziny
przez historyków sztuki.
255

dzielnością i szlachetnością w opracowaniu materiałów niektórych męskich kolegów.

bechowska-Luty (eadem 2005, s. 235—248)

256

Studenci

Problem ten został interesująco, a zarazem
syntetycznie naświetlony przez Freemana
J. Dysona; idem, Słońce, genom, Internet. Narzędzia rewolucji naukowej, Warszawa 2001,
passim.
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Słownik artystów polskich i obcych w Polsce
działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy,
t. I — VIII, Warszawa 1971—2007, dalej SAP.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego_w_hucie_Baildon [dostęp 24.09.2015].
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http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/122153/h:397/ [dostęp 24.09.2015].

Ciekawym jest, że w ciągu ostatniego dziesięciolecia istotnie coraz więcej kobiet w Polsce zajmuje się rzeźbą i w kształtowaniu twardego materiału dochodzi do doskonałych

Temat ten podjęły m.in. Aleksandra Meli Anna Król (eadem, s. 236—253).

bardzo interesujące, toną w powodzi paru tysięcy obrazów; w rzeźbie, mniej obficie
reprezentowanej, artystki dotrzymują kroku, a nawet wyraźnie przewyższają samo-

Były to Natalia Andriolli, Jadwiga Bohdanowicz, Janina Broniewska, Tola Certowicz,

Udział kobiet we współczesnej plastycznej twórczości jest znaczny. W Pałacu Sztuki na
Wystawie Poznańskiej znalazło się 61 malarek, 6 rzeźbiarek i 15 graficzek […]. Wiele

N. Samotyhowa, Plastyczki polskie w perspek-
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Za tę informację autorka dziękuje dr. Marcinowi Zglińskiemu z IS PAN.
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wyników. W pawilonie kobiecym rzeźba dostarcza zwiedzającemu dużo więcej zadowolenia niż nieliczne zresztą zebrane tam specymeny malarstwa. Nałkowska, Gorełówna,
Jaworska, Zielińska, Drexlerówna, Grossówna, Reichertówna dały tu piękne i bardzo
różnorodne pod względem technicznym prace261.

Warto zauważyć, że wśród wymienionych nazwisk były dwie uczennice prof.
Breyera — Maria Gorełówna i Aurelia Jaworska.
Dziewięć lat później ta sama autorka pisała:
W odrodzonym państwie polskim rzeźba ma duże pole pracy. Statystyka nasza podała
54 rzeźbiarki. Niemniej jednak tylko kilka, o ile mi wiadomo, znalazło zastosowanie
w pracy publicznej: Trzcińska-Kamińska w płaskorzeźbionej dekoracji Sejmu i pomniku
Kościuszki (Poznań), Nitschowa przez pomnik Curie-Skłodowskiej oraz przez Syrenę
(Warszawa), Broniewska — w tablicy na domu ks. Bodena [sic!], Niewskiej Kąpiąca się
stoi w Parku Paderewskiego262.

W statystyce podanej przez Nelę Samotyhową w 1938 roku, a powstałej w związku z Kongresem Społeczno-Obywatelskim, przy świadomości niepełnych danych
(co zresztą dostrzegała sama autorka), widnieje 860 czynnych plastyczek, w tym
666 z określoną dyscypliną sztuki. Prym wiodły malarki, których było 354, rzemiosło artystyczne uprawiało 101 kobiet, grafiką zajmowało się 80, rzeźbiarek było
najmniej, bo tylko 54263 — 6,3 procent ogółu artystek.
W pracowni Breyera kobiety stanowiły znaczną grupę — w omawianym okresie
to było 27 procent studiujących. Liczba ta nie jest zaskakująca, zważywszy na fakt,
że od początku istnienia szkoły przyjmowano do niej kobiety. Ksawery Piwocki
przedstawił następującą statystykę:
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Świadectwo Olgi Jostówny z praskiej szkoły
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Zaświadczenie Aurelii Jaworskiej
z podpisem Antona Hanaka

Od samego początku napływ studentek był duży: w pierwszym roku na 157 osób — 70
kobiet, w roku akademickim 1905/6 mamy już większość kobiet — 125 na 99 mężczyzn,
w roku następnym 118 na 90. Za rządów Lentza proporcje znowu się odwracają: kobiet
59 a 79 mężczyzn w roku szkolnym 1911/12264.

W dwudziestoleciu międzywojennym studentki rzeźbiarki w warszawskiej
uczelni były nie tylko stosunkowo liczne, ale też utalentowane. Potwierdzają to
ich nagrody, odznaczenia, wyróżnienia i nagrody pieniężne uzyskane zarówno
u prof. Breyera, jak i w innych pracowniach. Wśród wyróżnionych były Irena
Baruchówna, Helena Michałowska, Maria Boczkowska, Zofia Umińska, Irena Piechocka, Zofia Wendrowska (późniejsza Soboltowa), Julia Keilowa, Jadwiga Pawłowska, Maria Gorełówna, Elwira Zachert-Mazurczykowa, Blanka Dužanec, Zofia
Morawska, Aurelia Jaworska, Halina Nadelman, Zofia Suchowiak, Irena Makowska,
Janina Załęska, Krystyna Dąbrowska, Olga Jasińska, Janina Załęska, Halina Nadelman, Waleria Demczyszyn, Zofia Demkowska, Maria Jaworska, Aleksandra Plichta,
Wanda Jasińska. Niektóre z nich były odznaczane wielokrotnie265.
Przyjeżdżały z różnych stron Polski, by realizować swoje marzenia. Jedne cieszyły się wsparciem zamożnych rodzin, znały świat i zagraniczne szkoły artystyczne, drugie z trudem łączyły studia z pracą, zdane wyłącznie na siebie. Zdarzało
się, że kilkakrotnie przerywały naukę ze względów zdrowotnych i uporczywie
wracały do pracowni.
W murach uczelni spotykały kolegów, z którymi bawiły się i flirtowały. Ale
jak pisze Monika Żeromska, „[…] były i uczucia poważne. […] Olga, rzeźbiarka,
która przyjechała do nas do Akademii znad Niemna, jasna i nieśmiała, kochała
Zygmunta Gosienieckiego, a on ją. Mieli się pobrać po skończeniu Akademii”266.
Tu poznali się Elwira Zachertówna i Jerzy Mazurczyk, którzy jako małżeństwo
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zrealizowali wspólnie wiele dzieł. Dla niektórych kobiet małżeństwo było jednak
przeszkodą w kontynuowaniu studiów. Aleksandra Plichta prosiła o udzielenie
urlopu na semestr letni z powodu ślubu: „wychodząc za mąż obecnie nie mogę
pracować na Akademii, gdyż mam wiele spraw prywatnych do załatwienia”267.
Niektórym z nich udawało się łączyć studia z macierzyństwem268.
Część studentek miała za sobą doświadczenia z wojny polsko-bolszewickiej.
Sylwetki niektórych przybliżyła wystawa planszowa Tamtego lata. Warszawska Szkoła
Sztuk Pięknych — Szkoła Sztuk Pięknych w Stulecie Bitwy Warszawskiej 1920—1922—2020
zrealizowana przez Archiwum ASP w Warszawie w symbolicznym miejscu — na
dziedzińcu między historycznym gmachem fundacji Kierbedziów a nową siedzibą
uczelni przy Wybrzeżu Kościuszkowskim. Nie walczyły na froncie, ale ich służba
miała duże znaczenie. Halina Ginett pracowała w lecie 1920 roku „w Amerykańskim Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Młodych Kobiet, Y.W.C.A., jako kierowniczka kantyny. […]. Okazała się zawsze sumienną i wierną, jak również zdolną i energiczną” — pisano o niej w zaświadczeniu złożonym wraz z podaniem o przyjęcie
do uczelni269. Antonina Julska była sanitariuszką na dworcu w Kowlu270, a Olga
Jostówna pielęgniarką ochotniczą w wojskowym Sanatorium Czerwonego Krzyża
w Zakopanem271. Helena (Chaja) Głogowska informowała w swoim życiorysie, że:
„W 1920 roku wraz z dziatwą tej szkoły [Gimnazjum Koedukacyjne w Koninie]
brałam czynny udział w szwalni urządzonej przy szkole na rzecz Żołnierza Polskiego”272.
Wykształcenie, z którym przychodziły do Szkoły Sztuk Pięknych, było bardzo różne. Olga Jostówna uczyła się w Pradze w szkole przemysłu artystycznego,
a o swoich doświadczeniach w zakresie rzeźby pisała: „Z twardych materiałów
poznałam tylko drzewo, techniki marmuru i kości słoniowej nie znam, ponieważ
studiów tych skończyć nie mogłam […]”273. Aurelia Jaworska załączyła do swoich
papierów świadectwo nauki u Hensla w Wiedniu274. Antonina Julska zaczynała
swoją edukację w petersburskiej Szkole Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,
a także brała lekcje u profesora tamtejszej akademii. Irena Baruchówna odebrała
prawdziwie międzynarodowe wykształcenia, o czym będzie jeszcze mowa. Olga
Jasińska studiowała przez dwa lata w Szkole Nauk Politycznych w Brukseli275,
Helena (Chaja) Głogowska w Académie Colarossi i na Sorbonie276, a Janina Ganówna — rok w École nationale supérieure des beaux-arts w Paryżu i nawet wystawiła
wtedy jedną rzeźbę na Salonie Wiosennym277. Wspomniana Halina Ginett była
studentką Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego278, Ewa Jaworska
ukończyła Państwowy Instytut Robót Ręcznych279. Spora grupa pracowała w szkolnictwie, ponieważ kursy pedagogiczne dawały takie uprawnienia — nawet na poziomie szkoły średniej280. W sprawozdaniu Szkoły Sztuk Pięknych za rok 1929/30
znajduje się ciekawa uwaga dotycząca wykładów z historii sztuki prowadzonych
przez Lecha Niemojewskiego: „Studenci w językach obcych czytają niechętnie.
Z tego względu słuchaczki (kobiety) bezwzględnie lepiej są przygotowane niż
mężczyźni”281.
Studentki Breyera wykazywały dużą aktywność w organizowaniu życia artystycznego, brały udział w konkursach i wystawach. Wśród założycieli Spółdzielni
Rzeźbiarskiej Forma są cztery uczennice Breyera, który był członkiem Rady Nadzorczej (a zarazem Rady Artystycznej). Były to Julia Keilowa, Ludwika Nitschowa,
Irena Piechocka i Zofia Wendrowska.
Kobiety z pracowni Breyera brały udział w Salonach TZSP, ale przede wszystkim
w wystawach w IPS-ie, na których eksponowano rzeźbę. Zgłaszały wiele prac, ale
nie wszystkie były akceptowane przez jury. Protokół z obrad jury Salonu Plastyków
Bloku Zawodowych Artystów Plastyków zawiera interesujące uwagi odnośnie ich
Studenci
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Były to m.in. Julia Keilowa i Zofia Wendrowska-Sobolowa oraz Helena Głogowska.
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Słownik artystów plastyków. Artyści plastycy
Okręgu Warszawskiego ZPAP 1945–1970, Warszawa 1972, dalej SAP OW 1972.
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Ibidem, teczka nr 242.
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Ibidem, teczka nr 376.
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Były to m.in. Halina Ginett i Zofia Morawska. W dokumentach Dwory Sowy znajduje
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oraz odpowiedź uczelni; [Archiwum ASP
w Warszawie, ZAS IX’39, teczka nr 1373].
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poszczególnych prac. O ile portrety Nitschowej przyjęto bez dyskusji282, o tyle Portret rektora Morawskiego Keilowej uznano za „nie utrzymany w charakterze i niewłaściwy w skali”283. Odrzucono dwie prace Ireny Piechockiej284, przyjęto z pewnymi
zastrzeżeniami trzecią (Skrzata), z czterech rzeźb Zofii Wendrowskiej-Soboltowej
na Salonie pojawił się Portret malarki i płaskorzeźba przedstawiającą Lindleya (do
obydwu jury miało uwagi)285. Ponieważ podobne uwagi dotyczyły także prac nadesłanych przez mężczyzn286, można przyjąć, iż krytyka była istotnie merytoryczna,
a kobiety nie były traktowane protekcjonalnie.
Wśród studentek Breyera było kilka wybitnych indywidualności. Jedną z wcześnie debiutujących jego uczennic była Ludwika z Kraskowskich Nitschowa. O swojej drodze do sztuki artystka pisała:
Studiowałam bardzo dawno, w końcu okresu bardzo jeszcze zacofanego, kiedy kobiety nie miały dostępu do akademii i tym samym musiały wiedzę artystyczną zdobywać z podwójnym wysiłkiem. Tak więc po ukończeniu szkoły średniej byłam dwa lata
uczennicą prof. L. Wyczółkowskiego w jego prywatnej pracowni. Potem skończyłam
Szkołę Sztuk Pięknych dla Kobiet Marii Niedzielskiej […]. Po powrocie z zagranicy
i długiej przerwie w pracy, spowodowanej pierwszą wojną światową (zajmowały mnie
wtedy problemy zupełnie inne, a mianowicie nauki przyrodnicze), podjęłam studia już
wyłącznie rzeźby — w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, której ostatni semestr
zakończyłam w r.1926, u prof. T. Breyera287.

Obecność nieco starszej, zamężnej koleżanki w pracowni była na rękę młodszym, które delegowały ją do załatwiania trudnych spraw, o czym pisał Włodzimierz Bartoszewicz288.
Pierwszą wystawę indywidualną artystka miała w Zachęcie w 1929 roku289. Nela
Samotyhowa pisała o twórczości rzeźbiarki następująco:
Pani Nitschowa nie rzeźbi na pokaz i dla pokazu. Wystawia od lat dwunastu, bez pośpie-
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Artystka zasiadała w jury tego Salonu, co
było nieco niezręczne.
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Ostatecznie rzeźbę przyjęto ze względu na
„dostateczny poziom”; Materiały do dziejów

chu i bez wielkiej chęci. Stanowisko takie wygląda paradoksalnie, ale w istocie może

Instytutu Propagandy Sztuki (1930—1939),

ono odpowiadać bardzo intymnemu i osobistemu, a więc nie znoszącemu ekshibicjo-

wybrała, oprac. i przedmową opatrzyła

nizmu stosunkowi do sztuki i własnej pracy290.

J. M. Sosnowska, Warszawa 1992, s. 56.

Wiele lat później rzeźbiarka napisała w katalogu swojej wystawy w Zachęcie:
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Droga poszukiwań i przeznaczeń musi dojrzewać wewnątrz sumienia artystycznego
każdego plastyka, raczej w milczącym skupieniu, bez surm ani poszturchiwań, w ciężkich zapasach o własną prawdę, nie mąconą z zewnątrz, gdyż to tylko utrudnia, a nie
ułatwia jej znalezienie291.

Pod tymi słowami mógłby zapewne podpisać się jej nauczyciel — Tadeusz
Breyer.
Prace Nitschowej były — jak sama pisze — krytykowane za „niemalarskość”
i „nadmierny monumentalizm”292, ale wpisywały się znakomicie w tendencje panujące w rzeźbie lat trzydziestych. Szczególnym przedmiotem zainteresowania
była dla niej postać ludzka, a zwłaszcza portret. Z „wewnętrznego nakazu” wyrzeźbiła Roalda Amundsena, jedną z jej najlepszych realizacji, o której Samotyhowa
pisała: „Mocna, twardymi bruzdami woli napiętnowana głowa Amundsena, rzeźba
pełna wyrazu, w śmiałych płaszczyznach ukazująca to, co istotne w człowieku —
staje się hołdem artystki dla charakteru i nie znającej wahań decyzji wielkiego
Norwega”293.
Artystka dwukrotnie przedstawiała Marię Curie-Skłodowską, której wykładów
miała okazję słuchać w Paryżu. Rzeźba siedzącej uczonej została zakupiona przez
rząd francuski po wystawie Les femmes artistes d’Europe, która miała miejsce w stolicy
PRAC O WNIA TADEUSZA B REYERA

Portret uznano za pracę słabą, a Młódkę
„w kompozycji sztuczną i manieryczną”;
ibidem, s. 56.
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N. Samotyhowa, Pomnik Marii Skłodowskiej-Curie i jego twórczyni Ludwika Nitschowa,
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w Musée du Jeu de Paume w lutym 1937 roku294. W Warszawie zrealizowano stojącą
postać naszej noblistki. Nitschowa pokazała jej model gipsowy na II Międzynarodowej Wystawie Plastyczek w 1934 roku w IPS-ie. Uroczyste odsłonięcie miało
miejsce 5 września 1935 roku. Nela Samotyhowa pisała o tej rzeźbie z uznaniem:
„Prostota, szlachetność i zwięzłość, psychiczność tej rzeźby, w której połączono
tajemnic myśli i czynu, jej monumentalność i szczęśliwie osiągnięta »pozaczasowość« formy — czynią pomnik Marii Skłodowskiej jednym z najbardziej ważkich
dzieł rzeźbiarskich, jakie Warszawa w tej chwili posiada”295. Najbardziej rozpoznawalna i kojarzona z Nitschową jest Syrena na Wybrzeżu Kościuszkowskim w Warszawie. W zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego zachowało się nagranie
rozmowy z Ludwiką Nitschową, która opowiada o swoim najbardziej znanym
dziele296. Budziło ono — co dziś trudno sobie wyobrazić — skrajne opinie.
Model pomnika był wystawiony na I Ogólnopolskim Salonie Rzeźby w 1937
roku. Maria Dąbrowska widziała go w marcu, podczas wizyty u pracującej wówczas
nad nim rzeźbiarki. Autorka Nocy i dni, która rzadko w swoich Dziennikach odnosiła
się do oglądanych dzieł sztuki, zanotowała pod datą 21 marca tegoż roku:
[…] jedziemy do pracowni pani Kraskowskiej-Nitschowej zobaczyć pomnik Syreny,
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Ludwika Nitschowa

Ludwika Nitschowa, Portret pani Zofii

Ludwika Nitschowa, Projekt pomnika Marii
Curie-Skłodowskiej
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Ludwika Nitschowa, Syrena warszawska
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Samotyhowa 1935, s. 7, cyt. za: Melbechowska-Luty, Bal, s. 253 .
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Na warszawskiej fali, wypowiedź Ludwiki

przeznaczony dla Warszawy, ma stanąć nad Wisłą. Na tle innych pomników Warszawy,

Nitschowej o pomniku Syreny, NAC 33-T-

owszem, korzystnie się wydaje. Dobra jest twarz, a zwłaszcza uśmiech tragiczno-egipski.

5368 (1960—11—10) [nagranie dźwiękowe].

Pozowała do tego pomnika Krystyna Krahelska, córka wojewody. Piękna jak syrena
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M. Dąbrowska, Dzienniki, t. 2: 1933—1945,
Warszawa 1988, s. 205. Postać Krystyny

i śpiewa jak syrena297.

Rzeźba — także z powodu monumentalnych rozmiarów298 — zwracała uwagę
zwiedzających I Ogólnopolski Salon Rzeźby. „Kraskowskiej-Nitschowej olbrzymia syrena zakryta była kapturem z ceraty w chwili, gdy zwiedzałem wystawę;
widziałem ją jednak w glinie przed skończeniem, zapowiadała się doskonale”299 —
pisał Tadeusz Pruszkowski. A „Kurier Warszawski” relacjonował: „Spośród dzieł
o charakterze dekoracyjno-monumentalnym wysuwa się na pierwszy plan swymi
rozmiarami rzeźba Lud[wiki] Kraskowskiej-Nitschowej Syrena — godło Warszawy,
która najrychlej utrwalona w szlachetnym materiale winna stać się ornamentem stolicy”300. Nie brakowało jednak głosów krytycznych. Jan Kurzawa, dopatrując się w Syrenie wpływów rzeźby niemieckiej, pisał nie bez uszczypliwości,
Studenci

Krahelskiej (z błędnym imieniem „Halinka”) pojawiła się w Dziennikach pod datą
10.08.1944 w związku z jej tragiczną śmiercią w bramie kamienicy, w której mieszkała
Maria Dąbrowska; M. Dąbrowska, s. 446.
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Według katalogu I Ogólnopolskiego Salonu
Rzeźby wysokość dzieła wynosiła 375 cm.
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Pruszkowski 1937.
Młoda rzeźba w IPS-ie, „Kurier Warszawski”,
16.05.1937 [Archiwum IPS, teczka nr 60,
wycinki prasowe].

53

iż „jako godło Warszawy doskonale a filuternie ma oszpecić nasze bulwary”301.
Zrębowicz z kolei miał zastrzeżenia do proporcji rzeźby302. Najsurowiej oceniła
pracę rzeźbiarki Zofia Norblin-Chrzanowska. Nie przebierała w słowach: „Ludwika Nitschowa wystawiła odrażającą Syrenę, której obyśmy nigdy nie ujrzeli na
żadnym placu stolicy! Ciężki, »toporny« tułów, głupawa głowa o bezmyślnym
uśmiechu — obyż nam tego nie wlepiono na wieki wieczne, jako symbolu Warszawy”303. Życzenie krytyczki nie spełniło się. Pomnik odsłonięto w 1939 roku
w obecności prezydenta Starzyńskiego, podczas skromnej uroczystości. Nie uzyskał on nigdy formy zamierzonej pierwotnie przez Nitschową — syrena wykonana ze szkła miała się wyłaniać z nurtów Wisły. Pomnik stał się jednym z symboli
Warszawy, przetrwał obronę miasta w 1939 roku, całą okupację i powstanie. Do
stałego zainteresowania monumentem przyczyniła się też postać modelki, Krystyny Krahelskiej, późniejszej sanitariuszki 108 plutonu 3 szwadronu 1 dywizjonu
„Jeleń” 7 pułku Ułanów Lubelskich (ps. „Danuta”), harcerki, etnografki i poetki,
autorki popularnej piosenki powstańczej Hej, chłopcy, bagnet na broń. Okoliczności
powstania pomnika przypomniała Kinga Hałacińska w artykule Sanitariuszka „Danuta” zamieszczonym w „Rzeczpospolitej”:
25-letnia Krystyna Krahelska, córka byłego wojewody poleskiego, została warszawską
Syreną. Trochę się tego wstydziła. Pozowanie z nagim biustem było dla skromnej dziewczyny trudnym przeżyciem. Zaprzyjaźniona z jej ciotką rzeźbiarka Ludwika Nitschowa
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Irena Baruchówna, Portret Jarosława

Iwaszkiewicza, Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów
w Stawisku
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Kurzawa, s. 4.
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R. Zrębowicz, Pierwszy Salon Rzeźby, „Tygodnik Ilustrowany” 1937, nr 21.

zdawała sobie z tego sprawę. W liście do znajomej napisała wówczas: „wyrzeźbiona
przeze mnie twarz Syreny warszawskiej jest twarzą Krystyny zmonumentalizowaną,

Irena Baruchówna
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Z. Norblin-Chrzanowska, Salon rzeźby
w IPS-ie, „Świat” 1937, nr 20.
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aby nie było tak łatwo poznać Krysię chodzącą ulicami, co by ją może krępowało. Bo

304

pospolita”, 26.07.2014, dodatek „Plus-Minus”

chodziła warszawskimi ulicami prosta, wysoka i jaśniejąca uśmiechem wewnętrznej
młodzieńczej radości i siły, gotowa na wszystko, co uczciwe, sprawiedliwe i piękne”.
Trzy lata wcześniej, w 1936 roku, Stefan Starzyński zobaczył w pracowni rzeźbiarskiej

nr 30.
305

z charakterem. Zarząd Warszawy dyskutował wtedy nad ustaleniem godła miasta i postawieniem pomnika Syreny. Starzyński poprosił o dziewczynę z odlewu304.

Nitschowa należała do Spółdzielni Rzeźbiarskiej Forma i Związku Zawodowego
Artystów Rzeźbiarzy. Po wojnie w latach 1950—1965 roku pracowała w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jej uczniami byli między innymi Gustaw Zemła
i Stanisław Kulon. W 1958 roku, po 29 latach, miała powtórnie wystawę indywidualną w Zachęcie.
Wśród rzeźbiarek wykształconych w pracowni Breyera była Irena Baruchówna.
Zasobny dom pozwolił jej na ukończenie szkoły w Lozannie, trzyletnie studiowanie rzeźby w Londynie, pobyt w Paryżu w 1920 roku i w Wiedniu w 1921305,
a wreszcie naukę w pracowni prof. Breyera. Obracała się w kręgu Skamandrytów
i dzięki pośrednictwu Antoniego Słonimskiego sportretowała Jarosława Iwaszkiewicza. Zwracający uwagę nietypowym opracowaniem podstawy, o lekkiej stylizacji
włosów w duchu art déco portret w czarnym dębie można dziś oglądać w Stawisku306. Jarosław Iwaszkiewicz wspomina artystkę następująco:

nr 15.
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ga to szczyt lenistwa”. Ale mój portret skończyła w glinie, a potem przeniosła go na
czarny dąb wiślany. […] Melancholia mnie ogarnęła, że minęło zaledwie czterdzieści

http://www.stawisko.pl/index.php?page=zbi
[dostęp 11.08.2014].
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J. Iwaszkiewicz, Portrety na marginesach,
Warszawa 2004, s. 16—17.
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„Z jadalni wchodziło się do gabinetu, który
był cały szary, aksamitne zasłony na oknach,
szaro wykładana podłoga. Przy jednym
stole, na którym stało moje popiersie
z czarnego dębu roboty Ireny Wiley, ustawiono dwa głębokie, skórzane, czerwone
fotele”. W tej scenerii, w obecności portretu, przed którym paliły się dwie czerwone
świece, w 1935 r. miała miejsce rozmowa
poety z Karolem Szymanowskim o Sycylii;
J. Iwaszkiewicz, Podróże do Włoch, Warszawa 1977, s. 225—226.

309

Polska rzeźbiarka we Włoszech [Irena Baruchówna], „Wiadomości Literackie” 1929,
nr 52.

Była bardzo piękna, bogata i talent swój zaniedbywała. To wtedy właśnie Słonimski
powiedział, że „w Polsce są dwie wybitne rzeźbiarki, Jedna to Szczytt-Lednicka, a dru-

Własnoręcznie napisany życiorys, Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39, teczka

odlew gipsowy głowy kobiety zatytułowany „Krystyna”. Zwrócił na niego uwagę, bo
jego zdaniem dziewczyna miała typowo polską urodę i widać było, że jest to postać

K. Hałacińska, Sanitariuszka Danuta, „Rzecz-
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Ibidem.
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http://www.irenawiley.com/page9/page9.
html [dostęp 11.08.2014].

lat, a o tej pięknej, utalentowanej, pełnej życia kobiecie nikt nie pamięta. Czyż już
tylko ja widzę oczami „duszy” tę piękną damę w białej sukni na owym słynnym Balu
Mody w roku 1930, pełną uroku, niejako symbol „słodkiego życia”, widzę jej uśmiech
i słyszę jej głos?307.

Iwaszkiewicz musiał sobie cenić ten swój portret, skoro towarzyszył mu on
na placówce w Danii308.
Artystka doczekała się wystawy indywidualnej we Włoszech, o czym donosiły
„Wiadomości Literackie”: „Młoda polska rzeźbiarka, p. Irena Baruchówna, odniosła poważny sukces artystyczny. Wystawa jej prac, otwarta w 1928 roku w Galleria
Belenghi we Florencji, spotkała się z nader życzliwą krytyką włoskich pism fachowych”309. Wzmianka ukazała się w tym opiniotwórczym piśmie w następnym roku
po wystawie i informowała o studiach artystki w Wiedniu oraz jej samodzielnej
pracy w Londynie. O nauce w pracowni prof. Tadeusza Breyera nie wspomniano, wymienione zostało natomiast wyróżnienie, które Baruchówna otrzymała
w związku z konkursem na dekorację Banku Gospodarstwa Krajowego310.
Irena Baruchówna poślubiła radcę Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Johna Coopera Wileya, i wyjechała z nim na placówkę do Moskwy. Wiley
urzędował kolejno w Belgii, Wiedniu i Tallinie. W 1939 roku odwiedził Estonię
młody John F. Kennedy, rysy jego twarzy można odnaleźć w wizerunku anioła
na płaskorzeźbie ołtarzowej wykonanej wówczas przez artystkę. W tym samym
roku Baruchówna uzyskała obywatelstwo amerykańskie, a rok później przez Syberię i Chiny wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Towarzyszyła mężowi na jego
licznych placówkach dyplomatycznych. W 1947 roku miała wystawę w Nowym
Jorku311. Na publikowanych w internecie rysunkach z lat trzydziestych widać
Studenci
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charakterystyczną manierę — wyrazisty kontur, dopracowana twarz kontrastująca
ze szkicowo potraktowanym ciałem, modelunek uzyskany poprzez rozcieranie
miękkiego ołówka. Taki jest autoportret z Moskwy, przedstawiający elegancką
kobietę w futrzanej papasze312. Niektóre z nich są świadectwem narastającego
napięcia w Europie — jak publikowane w pamiętnikach artystki dwa rysunki
przedstawiające matkę z dzieckiem i żydowską dziewczynkę czekające na wizę313.
W Stanach Zjednoczonych artystka utrzymywała kontakt z dawnymi znajomymi
z warszawskiego kręgu, czego świadectwem jest dedykowany jej refleksyjny wiersz
Jana Lechonia Sąd Ostateczny314:
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Maria Gorełówna, Głowa męska

Maria Gorełówna, Głowa chłopca
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Julia Keilowa, ok. 1930

Szczytne cnoty, dla których gwarny świat nas chwali,
Czyny, których przykładem przyszłość ma się ćwiczyć,
I nasz honor kamienny i wola ze stali
Na Sądzie Ostatecznym nie będą się liczyć.
Odpadną z nas, pokryte przez tłumu oklaski,
Uczynki miłosierne, co sławę nam szerzą,
I tylko pozostaną te mroki i blaski,
O których nikt z nas nie wie, czy od nas zależą.
Wtedy wyda głąb nasza, nareszcie odkryta,
Grzech, który cię przeraża, cnotę, co cię wstydzi.
Gdy wokół szumi życie, nikt o nie nie pyta.
Tylko miłość w nie patrzy, tylko Bóg je widzi.
Przypisane Irenie Wiley

Swoje barwne życie Irena Baruchówna opisała w wydanych po wojnie pamiętnikach315, niestety nie odniosła się w nich do lat studiów w Warszawie.
Dwie uczennice Breyera miały wystawy indywidualne w IPS-ie. Były to Maria
Gorełówna i Julia Keilowa. Pierwsza z nich wystawiła w 1934 roku tylko dziewięć
prac, ale wzbudziły one duże zainteresowanie krytyki. Ewa Struszyńska-Smithwick
kreśliła sylwetkę Gorełówny następująco:
Sama otwiera się na wpływ mody, chociaż świadomie sięga po krańcowości. Obcina
włosy na krótko, po męsku, ubiera się w jedwabie i samodziały, umiejętnie podkreślając

312

ge7—1010-full.html [dostęp 11.08.2014].
313

http://www.irenawiley.com/page3/files/page3—1049-full.html [dostęp 11.08.2014].

314

Cykl Marmur i róża, 1951, przedruk w: J. Lechoń, Poezje, Warszawa 1973.

315

Książka dostępna w języku angielskim
w internecie; I. Wiley, Around the World in

kolorem swoją subtelną urodę. Sprawne ruchy, wysportowana sylwetka, na co dzień

Twenty Years, New York 1962, http://www.
irenawiley.com/page3/page3.html [dostęp

nosi się po męsku, spodnie, szerokie marynarki, niemały shocking w tamtych czasach316.

11.08.2015].

Nie znosi „głupich bab”, mazgajstwa, niezręczności .
317

Z tym opisem postaci artystki zaskakująco konweniują uwagi recenzenta wystawy indywidualnej artystki w 1934 roku:

http://www.irenawiley.com/page7/files/pa-

316

Strój taki pojawiał się w dwudziestoleciu
międzywojennym — w spodniach występowała Marlena Dietrich (m.in. w filmie
Maroko z 1930 r.); M. Menzel, Słynne

rzeźbiarka Maria Gorełówna odznacza się cechą wspólną wszystkim artystkom dzi-

kobiety. Od królowej Hatszepsut do księżnej

siejszym: nastawieniem na męskość. Stąd przesadna, brutalnie akcentowana nagość

Diany, przeł. S. Foryś-Majewska, Warszawa

jej głów męskich, ich suchy modelunek, tracący niekiedy, mimo woli rzeźbiarki, psy-

2002, s. 199—203; A. Dziekońska-Kozłowska,

chologizmem okrucieństwa. […] Załatwiwszy się z tymi obiekcjami tym skwapliwiej

Moda kobieca XX wieku, Warszawa 1964,
s. 250—251.

pochwalić należy solidność budowy, poczucie struktury, panowanie nad materiałem
i poszukiwanie wyrazu poprzez plastyczna harmonię partii318.

317

Mieczysław Treter miał dla Gorełówny znaczące słowa pochwały:
Ogromnie szeroka skala ujmowania zagadnień rzeźbiarskich, od Literata il. 26a prawie
gotyckiego w stylu, choć pokrewnego nieco mieszczanom z Calais Rodin’a, od kobiety
W dybach aż po syntetycznie traktowane głowy, aż po projekt pomnika gen. Sowińskiego,
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E. Struszyńska-Smithwick, Maria Gorełówna.
Portret rzeźbiarki, „Pokaz” 1994, nr 5—6
(8—9), s. 75.

318

St.Br., Z wystaw bieżących. Wąsowicz — Gorełówna — „Jednoróg”, „Express Poranny”
(Warszawa), 23.05.1934 [Archiwum IPS,
teczka nr 28, wycinki prasowe].
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w tej przynajmniej skali nacechowanego sporą dozą monumentalnego wyrazu, a skomponowanego architektonicznie bez zarzutu319.

Wymieniony przez Tretera Literat budził największe kontrowersje. Nela Samotyhowa, która chwaliła rzeźby głów, pisała: „Kompozycje W dybach i Literat rażą
przemęczeniem i przesztucznieniem formy”320. Inaczej widział ją Jan Kleczyński.
Analizując Literata, poczynił też ogólne uwagi o ruchu i równowadze w rzeźbie,
które warto przytoczyć:
Literat jest interesującą próbą postaci w ruchu, jakby się zdawało, w rozmowie, dyspucie.
Jest to rzecz najtrudniejsza w rzeźbie — tak trudna, że udawała się najtęższym rzeźbiarzom dość rzadko. Rzeźba jest architekturą, monumentem. Nagle ma się stać życiem,
ruchem. Najczęściej też się zdarza, że artysta zadowoli się gestem, nie naruszającym
podstawowych fundamentów postaci. Gest musi tam starczyć za ruch. Przeprowadze-

319

M. Treter, Przegląd wystaw, „Gazeta Polska”,

nie go przez całą postać jest wielkim zadaniem. Maria Gorełówna w swoim Literacie

13.05.1934 [Archiwum IPS, teczka nr 28,

daje postać, która naruszyła swoją równowagę ustabilizowaną. Lekko pochylony literat

wycinki prasowe].

czyni charakterystyczne gesty rękami. Myśli, mówi — całym ciałem. W naturze wróci

320

N. Samotyhowa, I.P.S. Czwarty Salon Zimowy.

oczywiście do pozycji stabilizującej go. W rzeźbie odczuwamy obawę, że nie zdąży on

Pierwsze wrażenia, „Kobieta Współczesna”

tego dokonać. Artystka bardzo żywo zresztą uchwyciła chwilę przejściową — dała rzecz

1934, nr 14 [Archiwum IPS, teczka nr 28,
wycinki prasowe].

oryginalną, własną — ale jest w jej dziele niepokój, którego zapewne być nie powinno — niepokój o równowagę rzeźby321.

321

Z kolei Konrad Winkler widział w tej rzeźbie sygnał, że artystka poszukuje
własnego wyrazu, wystawiając „prace […] przeciwstawiające się statyce i spokojowi monumentalnej bryły kultywowanej z powodzeniem w warsz. Akademii”322.
Podoski uważał, że jest to raczej świadectwo braku umiejętności: „Całopostaciowe
rzeźby natomiast (zwłaszcza Literat) maja wyraz, który artystka chciała uwydatnić, przy jednoczesnym, miejscami zbyt już amatorskim, traktowaniu kształtu
tułowia”323. Wtórował mu Mieczysław Wallis: „Posągi Gorełówny o kształtach
śpiczastych i wymyślnych, afektowanych postawach są, jak mi się zdaje, nieporozumieniem”324. Natomiast powszechne uznanie budziły mocne, syntetyczne
głowy oraz umiejętność posługiwania się różnorakimi materiałami, na co podkreślał między innymi Wacław Husarski325. Zwracał on też uwagę na „wartości
własne” rzeźb młodej artystki, podkreślając „zaletę wyrazu, który jest intymny
i »dziwny« w jej głowach, dramatyczny — w kompozycji p.t. W dybach, a w Literacie
Studenci

J. Kleczyński, Wystawa prac uczniów Akademii
Warszawskiej w dwunastolecie jej istnienia,
„Gazeta Polska”, 2.07.1934 [Archiwum ASP
w Warszawie, Księga wycinków prasowych I].

322

K. Winkler, „Jednoróg” i Wąsowicz w PIS-ie,
„Pion” 1934, nr 12 [Archiwum IPS, teczka
nr 28, wycinki prasowe].

323

W. Podoski, Wystawy w Zachęcie i IPS-ie,
„ABC”, 26.05.1934 [Archiwum IPS, teczka 28,
wycinki prasowe].

324

mw [Mieczysław Wallis], Wystawy, „Wiadomości Literackie” 1934, nr 21 [Archiwum IPS,
teczka 28, wycinki prasowe].

325

W. Husarski, Wystawy w I.P.S.-ie, „Tygodnik
Ilustrowany”1934, nr 20.
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posiada akcent groteski”326. Po wojnie Gorełówna zajmowała się przede wszystkim
ceramiką, tworząc niezwykle oryginalne szkliwa, prowadziła także działalność
pedagogiczną w Państwowym Ognisku Plastycznym przy ulicy Nowolipie, gdzie
uczyła między innymi Zofię Kulik327.
W 1938 roku w IPS-ie miała miejsce wystawa indywidualna drugiej uczennicy
prof. Breyera, Julii Keilowej. Była ona jedną z czterech kobiet (obok Ludwiki
Nitschowej, Ireny Piechockiej i Zofii Wendrowskiej-Soboltowej) należących do
spółdzielni Forma. Artystka miała wówczas już ugruntowaną pozycję jako projektantka form użytkowych współpracująca między innymi z firmą Frageta, była
laureatką nagród, w tym na paryskiej wystawie 1937. Większość recenzentów zwracała uwagę na formy projektowe, niewielu doceniało twórczość stricte rzeźbiarską
Keilowej. A przecież przyglądając się jej paterom, czajniczkom czy tacom, trudno
nie zauważyć, iż ich siła, oryginalność i uroda mją źródło właśnie w rzeźbiarskim
myśleniu o przedmiocie użytkowym. Chociaż prac rzeźbiarskich artystki znanych
jest stosunkowo niewiele, wszystkie odznaczają się celnością formy i wysoką kulturą artystyczną.
Twórczość Julii Keilowej ceniała Zofia Norblin-Chrzanowska, wyróżniając jej
prace na I Ogólnopolskim Salonie Rzeźby jako: „najmocniejsze może […] spośród wszystkich rzeźbiarek. Portret Norwida w drzewie, o sylwetce traktowanej
szeroko, skupia uwagę na interesującej głowie. Inne rzeźby artystki, jak portret ks.
Światopełk-Mirskiego, Nina, Studium — świadczą o wysokim opanowaniu techniki
i o niewątpliwej kulturze artystki”328. Dostrzegała walory rzeźbiarskie w twórczości Keilowej Nela Samotyhowa, która w swojej pogadance radiowej (drukowanej
w „Pracy Obywatelskiej”) zwróciła uwagę, iż jej „rzeźby w drewnie zajmują poważne miejsce w sztuce współczesnej”, a „dwie kute w metalu głowy, o pełnej wyrazu
grze świateł i cieni, ilustrują osiągnięcia Keilowej na drodze sztuki czystej”329. Znamienne, że Samotyhowa jako nauczyciela artystki wymienia tylko Karola Stryjeńskiego, jakby doświadczenia wyniesione z pracowni Breyera nie miały znaczenia
w momencie zastosowania techniki metaloplastycznej. Zauważył tę zależność
recenzent „Kuriera Polskiego”: „Prace w metalu Julii Keilowej odznaczają się pomysłowością i dużym smakiem, jako przedmioty użytkowe i praktyczne, posiadają
jednak formę rzeźbiarską i często dużo elegancji w sylwetce”330. Na głowy zwróciła
uwagę Zofia Norblin-Chrzanowska: „Wybitnych zalet dekoracyjnych Głów Julii
Keilowej, kutych w blasze miedzianej — podkreślać nie trzeba. W tym zakresie
artystka uzyskała już szeroką i zasłużoną renomę”331. Z recenzji Stefanii Podhorskiej-Okołów dowiadujemy się o aranżacji wystawy — umieszczono ją w małej
przejściowej salce, która
lśni dwoma rzędami srebrzystych naczyń. […] Jakiś kwiat, rzucony od niechcenia do
wazonu, kilka owoców na dnie lśniącej misy, sąsiedztwo barwnej porcelany, tło haftowa-

| 55 |

| 56 |

Ibidem.
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J. Truszkowski, Struktura Kulik, „Magazyn
Sztuki” 1996, nr 10 (2), s. 69—101; http://
kulikzofia.pl/archiwum/jerzy-truszkowski-struktura-kulik/ [dostęp 9.07.2021].

328

Norblin-Chrzanowska 1937, Salon rzeźby…

329

N. Samotyhowa, Trzy artystki i czterech artystów w Instytucie Propagandy Sztuki, „Praca
Obywatelska”, 15.04.1938 [Archiwum IPS,

dobrze czują się te przedmioty przeznaczone do codziennego obcowania z człowiekiem,

teczka nr 69, wycinki prasowe].
330

Wymieniając szeroki asortyment prezentowanych na wystawie obiektów recenzentka „Bluszczu” pisała: „wszystko b. lekkie, przyjemne, smaczne, nie kuszące się
o ekscentryczność, dalekie od pospolitości, a przede wszystkim podane w sposób
pełen wdzięku i kobiecej zalotności”333. Podhorska-Okołów podkreśliła też aspekty
społeczne wystawy Julii Keilowej:
Podnieść tu należy obok momentu artystycznego i moment społeczny wystawy. Polega ona na zademonstrowaniu harmonijnej symbiozy artyzmu z przemysłem, twórcy
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Julia Keilowa, Nina

326

nych czy ażurowych serwetek wywołują tę atmosferę intymnego wnętrza, w którym tak
do umilenia mu posiłków, odpoczynku, pogawędki z przyjaciółmi332.

Julia Keilowa, Cyprian Kamil Norwid

T. Czyżewski, Trzej nasi moderniści na wystawie w IPS-ie, „Kurier Polski”, 2.04.1938
[Archiwum IPS, wycinki prasowe, teczka
nr 69].

331

Z. Norblin-Chrzanowska, Wystawa prac Julii
Keilowej, „Świat” 1938, nr 15.

332

S. Podhorska-Okołów, Dziesiąty Salon w Ipsie,
„Bluszcz” 1938, nr 49.

333

Ibidem.
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z wykonawcą. Dzięki tej symbiozie przeciętny konsument ma możność nabycia
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Julia Keilowa, Głowa kobiety

przedmiotu codziennego użytku o niewątpliwej wartości artystycznej. Przykład firmy
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Julia Keilowa, Głowa kobiety

J. Fraget powinien pobudzić przemysłowców naszych i innych branż do angażowa-
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Julia Keilowa, Głowa kobiety

nia artystów-plastyków. Mało komu jest wiadomym, ilu Polaków projektuje modele
| 60 |

toalet, wzory tkanin, obić, firanek, mebli i galanterii w domach handlowych Paryża.
| 61 |

Rezultaty są natomiast ogólnie znane. Paryż zawsze przoduje pod względem elegancji

Krystyna Dąbrowska, 1936

Krystyna Dąbrowska, Murzynka I

i smaku. Jeśli nasi przemysłowcy pójdą tą samą drogą, to dopiero wówczas wyroby
nasze będę mogły sprostać konkurencji zagranicznej, a nawet z nią rywalizować na
wszystkich polach334.

Michał Weinzieher zauważał: „Artystka do swojej nowej działalności podeszła
z świadomością, z kulturą, z dużym smakiem i znajduje się obecnie w okresie
poszukiwania własnej formy. Kilka eksponatów wyróżnia się właśnie zdobytą
przez artystkę oryginalną formą […]”335. Pochwał nie szczędził artystce także
Witold Bunikiewicz:

334

malarka ludzi kolorowych, „Bluszcz” 1938,
nr 45.

Modele pani J. Keilowej są proste i wykwintne w swej prostocie, zaletą ich jest szlachetność formy plastycznej, odmiennej wprawdzie od obowiązujących dotychczas kształtów

S.P.O. [Stefania Podhorska-Okołów], Polska

335

M. Weinzieher, Wystawa w IPS-ie, „Nasz

barokowo-rokokowych lub zbanalizowanej bezstylowości, ale w niczym nie drażniących

Przegląd”, 8.04.1938 [Archiwum IPS, teczka

przyzwyczajeń współczesnego człowieka, które w doborze przedmiotów codziennego

nr 69, wycinki prasowe].

użytku niemałą odgrywają rolę336.

336

Wacław Husarski podkreślał funkcjonalność projektów i wyczucie materiału,
jakim posługiwała się artystka337.
Głosy krytyczne były nieliczne. Jerzy Stokowski uważał, ze przewaga pierwiastka artystycznego niekorzystnie rzutowała na użytkowość przedmiotów, czemu dał
wyraz w swojej recenzji: „P. Julia Keilowa popełniła ogromny błąd polegający na
tym, że projektując zastawy stołowe, wyszła z założeń teoretyczno-plastycznych
i że do tych założeń nagięła ustalona przecież od wieków użytkowość przedmiotów”338. Zaś anonimowy recenzent „Rodziny Polskiej” pisał:
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W. Bunikiewicz, Metaloplastyka, „Kurier
Warszawski”, 16.04.1938 [Archiwum IPS,
teczka nr 69, wycinki prasowe].

337

W. Husarski, Wystawy w IPS-ie, „Czas” (Warszawa), 6.04.1938 [Archiwum IPS, teczka 69,
wycinki prasowe]

338

J. Stokowski, Drzeworyty Krasnodębskiej-Gardowskiej i inne wystawy w IPS-ie, „ABC”,
23.04.1938 [Archiwum IPS, teczka nr 69,
wycinki prasowe].
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Trzeba byłoby raz wreszcie położyć tamę bezceremonialnego pchania się obcokrajow-

339

Dr M. Nałęcz-Dobrowolski, Instytut Propagandy Sztuki, „Rodzina Polska” 1938, nr 5

ców do narodowej sztuki. Mam na myśli Julię Keilową. Masa przedmiotów metalo-

[Archiwum IPS teczka nr 69, wycinki praso-

wych jej pomysłu, wykonana doskonale, zapewne w najlepszej wierze (szkoda, że nie

we]. Uderzająca jest rozbieżność między
opisami recenzenta a prostymi, wyrafino-

poinformowała się lepiej), firma Fraget. Prawdopodobnie te świeczniki przeznaczone

wanymi formami dzieł Julii Keilowej.

są do bóżnic reformowanych modernistycznie. Nie wiadomo również na co i do czego
mają służyć te powyginane misy, tace itd. We wszystkim istnieje niesmaczna poza, brak

340

A. Frąckiewicz, Rzeczy piękne — metale Julii
Keilowej, w: Wyprawa w 20-lecie…, s. 287.

zrozumienia materiału i wschodnia przesada .
339

Głos ten był jednak wyjątkiem, a zarówno wystawa, jak i dzieła artystki — tak
wykonane własnoręcznie, jak i przez wytwórnie, z którymi współpracowała —
cieszyły się dużym powodzeniem.
Dziś jesteśmy świadkami renesansu zainteresowania jej twórczością — ale
głównie formami użytkowymi. Dzieła Julii Keilowej były eksponowane na wystawie Wyprawa w 20-lecie w 2008 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie. Pisząc
o twórczości Keilowej, Anna Frąckiewicz zwróciła uwagę na niedostrzegane dotąd
źródło inspiracji artystki:
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Krystyna Dąbrowska 1906—1944, wpis w archiwum artystki.

Sposób traktowania metalu przez Julię Keilową nasuwa niekiedy skojarzenia z papieroplastyką — nowatorską techniką stosowaną w dwudziestoleciu międzywojennym w dekoracjach okolicznościowych, witrynach sklepowych i fotografii reklamowej. Przedmioty wyglądają, jakby były wykonane z listew lub pasków metalu, giętych
i składanych na różne sposoby jak paski tektury. Blacha miedziana przypomina papier
łamany w harmonijki i wachlarzyki340.

Patrząc na metalowe głowy wykonane przez artystkę, można stwierdzić trafność tej analogii także w odniesieniu do jej rzeźb.
Bardzo interesująco zapowiadała się twórczość Krystyny Dąbrowskiej. Jej
dynamiczna osobowość, zainteresowanie sportem, tańcem i rytmiką zaowocowały
świetnymi przedstawieniami ruchu w rzeźbie i medalierstwie. Świadectwem jej
predyspozycji w tym zakresie jest zachowana w Muzeum Narodowym w Poznaniu plakieta z tańczącą Murzynką, przypominającą sylwetką popularną wówczas
Josephine Baker. Anonimowe wspomnienie zachowane w maszynopisie u rodziny
rzeźbiarki tak prezentuje sylwetkę młodej artystki:
Krysia! W pamięci snuje się film — rok 1926 pierwsze spotkanie z „Krychną” — wpada
na czele koleżanek i kolegów na nasz wstępniak, oni z rysunkowego, zobaczyć nowych,
podziwiać. Więc „Kry”, ni to chłopak, ni dziewczyna, „koleżanka”, wyplamiony kitel
(trzeba się odróżnić od nowych), roześmiana twarz i burza jasnych loków. I potem na
przerwach, na dziedzińcu szkolnym, a ładny był stylowy gmach dawnego kolegium
jezuickiego — u szczytu kamiennych schodów Krysia i w koło oczarowane bractwo
słucha z zapałem wypowiedzi o sztuce — czy kawałów. A potem już na rzeźbie — skupiona twarz Krysi pochylona nad plakietą, ale zaraz wybuchnie śmiechem, puści jakiś
kawał, dogryzie pod siódme żebro. […] Ale nie tylko szkoła pochłania Krysię, namiętnie uprawia sport, gimnastykę rytmiczną, taniec. A że ma umysł plastyczny — oddaje
to w rzeźbie. […] Ta sama chwytliwość pamięci, która notuje nieraz w cząstce sekundy
ruch sportowca, pozwala jej na pochwycenie śmiesznostek ludzkich. Powstaje szereg
bardzo żywych karykatur […]341.

Jako absolwentka szkoły poznańskiej Krystyna Dąbrowska miała znakomicie opanowane odlewnictwo, a swoje umiejętności w tym zakresie udoskonaliła
podczas studiów w Rzymie, gdzie uczęszczała nie tylko do Akademii Sztuk Pięknych, ale także do Królewskiej Szkoły Medalierstwa przy Mennicy Królewskiej.
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Elwira Zachert-Mazurczyk
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Jerzy Mazurczyk w mundurze strzelca

podhalańskiego
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Przepustka Jerzego Mazurczyka

Utrzymywała stałą łączność z krajem. Na wystawie przedolimpijskiej Sport w sztuce
eksponowała medaliony i rzeźbę Marynarz — znakomite studium ruchu. O jej
udziale w grupie Kapitol będzie jeszcze mowa. Wróciła z Włoch do ojczyzny
w 1938 roku. Uczestniczyła w wystawach grupy Wielkopolska. W czasie okupacji
pracowała między innymi w cukrowni, wykonując szereg rzeźb z cukru. Zginęła przedwcześnie w powstaniu warszawskim jako patrolowa kompanii „Koszta”
(Kompania Ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego Armii Krajowej)342.
Utalentowaną uczennicą Breyera była także Elwira Zachertówna, która poślubiła swojego kolegę z uczelni, Jerzego Mazurczyka. Wiele projektów małżonkowie
wykonywali razem, na przykład orły do pawilonu polskiego na paryskiej wystawie
1937 roku czy ołtarz w Mikaszewiczach. Obydwoje wyróżniali się zmysłem monumentalności. W konkursie na pomnik Józefa Piłsudskiego w 1937 roku otrzymali
wyróżnienie. Zaproponowali wówczas zamknięcie placu Na Rozdrożu półkolistą
kolumnadą, na tle której miał stanąć monument marszałka343. Zrealizowali też
wielki posąg Polonii do Dworca Głównego w Warszawie. Elwira Zachert-Mazurczykowa była również zdolną animalistką, a wystawionego na Salonie Zimowym
IPS-u w 1932 roku jej Kangura pochwalił sam Jan Kleczyński344. Wiele prac artystki — zwłaszcza akty kobiece o pełnych, ciężkich kształtach — są świadectwem
jej zafascynowania twórczością Maillola, o czym pisał w swojej publikacji Tomasz
Grygiel345. O jej innych osiągnięciach będzie mowa w rozdziale poświęconym
Pracowni Technik Metalowych.
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SAP.
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Podobne rozwiązanie zastosowali w powojennym projekcie pomnika Wdzięczności Poległym Żołnierzom Radzieckim
zrealizowanym w 1946 r. w Łodzi; Grygiel,
[s. 17—18].
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J. Kleczyński, Salon zimowy Instytutu Propagandy Sztuki, „Kurier Warszawski”, 3.01.1932.
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Grygiel, [s. 26].
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Bunikiewicz 1934, Międzynarodowa wystawa…
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Wallis 1937, s. 6.
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Kurzawa.
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Norblin-Chrzanowska 1937.
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Winkler 1937, Salon rzeźby… Krytyk odwołuje się do twórczości włoskiego rzeźbiarza
szwedzkiego pochodzenia Adolfo Wildta
(1868—1931) i jego syna (a nie brata) Francesco (1896—1969).
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Pochwały zbierała także Zofia Wendrowska-Soboltowa, jedna z czterech
uczennic Breyera należąca do Spółdzielni Rzeźbiarskiej „Forma”. W 1934 roku
Witold Bunikiewicz pisząc o Międzynarodowej Wystawie Plastyczek w IPS-ie, wśród trzech wartych uwagi młodych polskich rzeźbiarek wymienia właśnie ją: „Popiersie Hoene-Wrońskiego i portret ministra Br. Pierackiego dłuta
p. Z. Wendrowskiej-Soboltowej winny stać się własnością narodową”346. W recenzjach z I Ogólnopolskiego Salonu Rzeźby nazwisko jej pojawia się kilkakrotnie — wzmiankował ją wśród młodych, zdolnych twórców Mieczysław Wallis347.
O „archaizującej stylizacji” jej rzeźb pisał wówczas Jan Kurzawa348, a Zofia Norblin-Chrzanowska zauważała: „Wendrowska-Soboltowa dała parę prac, dowodzących, że widziała dobre wzory starej rzeźby i że umiejętnie nawiązuje do przeszłości”349. W relacjach prasowych kilkakrotnie reprodukowano rzeźbę zatytułowaną
Na Capri — portret młodej kobiety nawiązujący swą hierarchicznością zarówno
do sztuki egipskiej, jak i archaicznej, w którym widać wysoką kulturę rzeźbiarską
artystki Dużą aktywnością wykazywała się Irena Piechocka, która podobnie jak
jej koleżanka Zofia Wendrowska-Soboltowa, ulegała chętnie archaizującej stylizacji, ale też i innym wpływom, co zauważał Konrad Winkler: „I. Piechocka
niepotrzebnie sugeruje się przesadną charakterystyką braci Wildtów, którym nie
zawsze udaje się owo programowo nordyckie przeciwieństwo renesansowej pełni
kształtu rzeźbiarskiego”350. Do mniej znanych uczennic Breyera należała Aurelia
Jaworska, studentka Antona Hanaka, która w konkursie na pomnik poległych
powstańców w Królewskiej Hucie zyskała „zaszczytną wzmiankę”351. Zrealizowana przez nią w białym marmurze postać Maryi Panny upamiętniająca założenie
Leśnej Podkowy jest jednym z subtelniejszych przedstawień rzeźbiarskich Madonny w polskim art déco352.
W pracowni pojawiały się też cudzoziemki. Odnośnie pochodzącej z Jugosławii
Blanki Dužanec zachowała się interesująca korespondencja. Po odmowie odroczenia czesnego sprawa oparła się o konsulat polski. Tadeusz Pruszkowski otrzymał
w tej sprawie nie tylko list od prof. Braniša z Zagrzebia proszącego o uwzględnienie podania studentki, ale również pismo ówczesnego konsula generalnego
Romana Łazarskiego, który całą sytuację odnosił do stosunków polsko-jugosłowiańskich353! Po wojnie Blanka Dužanec zrobiła karierę jako jedna z najbardziej
rozpoznawalnych jugosłowiańskich projektantek ceramiki zarówno artystycznej,
jak i przemysłowej354.
Marta Fugazza, deklarująca narodowość włoską, ostatecznie nie poświęciła
się rzeźbie — wykonała natomiast projekt malowidła ściennego do Pokoju Posła
w Pawilonie Polskim na wystawie światowej w Nowym Jorku w 1939355.
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Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39,
teczka Aurelii Jaworskiej, pismo z dn.
29.01.1926.
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Rzeźba znajduje się w Podkowie Leśnej,
w miejscu położenia kamienia węgielnego
pod budowę tego miasta, u zbiegu ul.
Parkowej, Kwiatowej i Bluszczowej; http://
www.podkowianskimagazyn.pl/nr53/
psb53.htm [dostęp 3.08.2015], http://
podkowalesna.pl/pliki/miasto-ogrod/
biuletyny/biuletyn_2_34_2009.pdf [dostęp
3.08.2015].
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W piśmie tym czytamy: „Zagrzeb, zwłaszcza w czasach przedwojennych, wskutek
bliskości Wiednia i via Wiedeń pozostawał
pod silnym stosunkowo wpływem kultury
niemieckiej. Kiedy chodziło o wysłanie na
studia za granicę p. Dužanec, prof. Braniš tylko dzięki własnym energicznym
zabiegom zdołał przeforsować wysłanie
stypendystki do uczelni polskiej, gdyż zamierzano skierować ją do jednej z uczelni
niemieckich. Pracując nad rozbudową
zbliżenia polsko-jugosłowiańskiego, powitaliśmy z wielkim zadowoleniem fakt wyjazdu
stypendystki jugosłowiańskiej do Polski,
zwłaszcza że ma to i swoje znaczenie
propagandowe. Dlatego sprawa zwolnienia
z czesnego dotyczy nie tylko samej ubogiej
studentki, ale może i powinna by także
być rozpatrywaną pod katem zbliżenia
polsko-jugosłowiańskiego oraz propagandy
naszej kultury — w danym wypadku sztuki
plastycznej — wśród południowych Słowian”
[Archiwum ASP w Warszawie, ZAS ’IX 1939,
teczka nr 164].
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http://www.dizajnerice.com/profile/duzanec-blanka/ [dostęp 12.07.2021].
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„Architektura i Budownictwo” 1938, nr 3,
s. 106.
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Tematyka rzeźb tworzonych przez kobiety była — podobnie jak u ich kolegów
z pracowni — bardzo różnorodna. Wykonywały projekty pomników, portrety,
rzeźby o tematyce religijnej i sportowej, wizerunki zwierząt i przedmioty użytkowe. Wątek macierzyństwa nie pojawia się w twórczości rzeźbiarek częściej niż
u mężczyzn. Joanna Sosnowska podjęła próbę wyjaśnienia tego zjawiska:
Wbrew powszechnym dziś przekonaniom, że kobiety były w Polsce przede wszystkim
matkami, macierzyństwo i w XIX, i w XX wieku nie stanowiło wartości wysoko notowanej wśród społecznych zachowań i oczekiwań, choć rozwój nauk przyrodniczych
nadał procesom biologicznym, a więc i rodzeniu, znacznie większą niż uprzednio rangę. Nie tylko w prozie Orzeszkowej jest wyraźnie zdegradowane do poziomu funkcji
nieuniknionych, ale drugorzędnych z punktu widzenia jednostki i społeczeństwa […].
Echo tych poglądów można dostrzec również u Dulębianki, ale ta w żadnym wypadku
nie chciała macierzyństwa degradować, raczej nadać mu nowy sens — twórczości nie
czysto biologicznej, ale również symbolicznej. Tu z kolei daje o sobie znać idea Matki
Polki, a więc tej, która przede wszystkim wychowywała, czyli przekazywała następnym
pokoleniom kody kulturowe356.
356

Sosnowska 2003, s. 198—199.
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Zaświadczenie Aurelii Jaworskiej

o przyznaniu „zaszczytnej wzmianki”
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Jednym z nielicznych wizerunków macierzyństwa, które można porównać
z przedstawieniami malarskimi (Stanisław Wyspiański, Maria Blomberg-Mrozowska, Blanka Mercére) jest rzeźba uczennicy Breyera Heleny (Chaji) Głogowskiej357.
Podobnie jak w wymienionych obrazach bardzo istotna jest tu cielesność kobiety,
zwłaszcza w aspekcie karmicielki, o czym świadczą wyeksponowane obfite piersi.

Wcześniejsze wykształcenie
uczniów prof. Tadeusza Breyera
ze szczególnym uwzględnieniem
średnich szkół artystycznych
Tworząc ogólny obraz studentów pracowni w latach 1923—1939, zacząć trzeba od
prezentacji szkół, które kończyła młodzież przychodząca do warszawskiej uczelni.
Zdający do stołecznej ASP mieli bardzo zróżnicowany poziom wykształcenia. Niektórzy kończyli szkoły zawodowe, inni — ogólnokształcące, zdarzało się
też — szczególnie wśród kobiet — wykształcenie domowe i profesjonalne studia
zagraniczne. Do uzyskania pełni praw studenckich wymagane było świadectwo
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Helena (Chaja) Głogowska studiowała
w warszawskiej SSP u prof. Breyera, w Académie Colarossi oraz Académie de la Grande Chaumière u Antoine Bourdelle’a w Paryżu. Jej rzeźba Macierzyństwo jest własnością
Żydowskiego Instytutu Historycznego (ŻIH),
dep. 4.
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maturalne. Jako równorzędne traktowano świadectwa średnich szkół artystycznych358. W przeciwnym wypadku można było zostać wolnym słuchaczem, co nie
dawało pełnych praw akademickich. Toteż wielu studentów starało się w toku
nauki uzyskać maturę, o czym będzie mowa poniżej.
Wśród studentów stołecznej Akademii odznaczali się szczególnie absolwenci
czterech placówek: warszawskiej Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa
(MSSZiM), zakopiańskiej Szkoły Przemysłu Drzewnego (SPD), poznańskiej Szkoły
Zdobniczej oraz krakowskiej Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu
Artystycznego (PSSZiPA). Z tą pierwszą więzy były szczególnie ścisłe zarówno
ze względu na podobieństwa programów, jak i kadrę pedagogiczną uczącą zamiennie w obydwu szkołach. Każda ze szkół miała swoją specyfikę. Absolwenci
z Zakopanego wyróżniali się umiejętnościami w zakresie obróbki drewna, szkoła
w Poznaniu dawała znakomite podstawy do pracy w metalu, w Krakowie poziom
przygotowania rzeźbiarskiego gwarantował Jan Raszka, a szkoła warszawska dzięki
akcentowi kładzionemu na sztukę użytkową była programowo najbliższa stołecznej Akademii Sztuk Pięknych.
Miejska Szkoła Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie wyrosła na bazie
działającej wiele lat, zasłużonej placówki, którą była Klasa Rysunkowa. Dzieje jej
szczegółowo omówiła Jadwiga Puciata-Pawłowska359. W momencie utworzenia
warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych w 1904 roku i przejęcia przez nią bardziej
utalentowanych uczniów, Klasa Rysunkowa celem zachowania swojego bytu musiała zmienić charakter. Pius Weloński, który objął wówczas jej kierownictwo360,
planował przekształcić ją w Szkołę Sztuki i Rzemiosł. Głównym jej zadaniem
miało być przygotowywanie uczniów do „wszelkich rzemiosł wymagających wykwintnego i dokładnego odrobienia, a stanowiących ważny czynnik zabezpieczenia bytu warstwom rzemieślniczym wielkich miast”361. Program zamierzano
realizować na dwóch jednorocznych kursach, z których pierwszy obejmował kreślenie, rysunek ornamentów, modelowanie i podstawy grafiki, a drugi — historię
sztuki, teorię rzutów, anatomię oraz zajęcia praktyczne związane z wymienionymi
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Takie uprawnienia miała np. Miejska Szkoła
Sztuk Zdobniczych i Malarstwa, a nie
posiadała ich Szkoła Przemysłu Drzewnego
z Zakopanego, będąca szkołą zawodową.
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J. Puciata-Pawłowska, Dzieje Miejskiej Szkoły
Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie,
Warszawa 1939/40.
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Poprzednim dyrektorem był Cyprian Lachnicki, który sprawował tę funkcję w latach
1867—1904.
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Puciata-Pawłowska 1939/40, s. 50.
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przedmiotami. Trzeci, dwuletni, kurs miał dzielić się na dwa oddziały — sztuki
i sztuki stosowanej. W pierwszym planowano naukę kompozycji, rysunku, malarstwa i rzeźby z żywego modela, malowania pejzaży (także w plenerze) i martwych
natur, a także kontynuację historii sztuki oraz anatomii. Studia sztuki stosowanej
miały służyć kształceniu umiejętności w zakresie rysunku wiązanego z architekturą (fasady, przekroje, plany itp.) oraz praktycznego zastosowania motywów
stylowych. Planowano także kursy wieczorowe, ponieważ kursy niedzielne dla
młodzieży rzemieślniczej cieszyły się dużym powodzeniem, a skromne warunki
lokalowe szkoły nie pozwalały na zwiększenie liczby uczniów. Warto zwrócić uwagę, iż Weloński przywiązywał dużą wagę do nauczania rzeźby, uważając, że „gałąź
ta sztuki ma wielkie zastosowanie w życiu”362. Władze rosyjskie nie zaakceptowały
jednak propozycji Welońskiego i szkoła działała na dawnych warunkach, mimo
podejmowanych wielokrotnych prób zmian. W 1911 roku Kurator Okręgu Naukowego zdecydował o nadaniu szkole charakteru przygotowującego młodzież do
dalszej nauki, zwłaszcza w zakresie architektury. Przyjmowano uczniów w wieku
dziesięciu lat, po ukończeniu drugiej klas szkoły podstawowej. Tendencja władz
rosyjskich zmierzała wyraźnie do degradacji poziomu zakładów naukowych na
terenie byłego Królestwa Polskiego.
Wybuch I wojny światowej i opuszczenie Warszawy w 1915 roku przez władze
rosyjskie — w tym także oświatowe — poważnie zagroziły egzystencji placówki.
Powstały wówczas Wydział Oświaty Komitetu Obywatelskiego m. Warszawy zaliczył Szkołę Rysunkową363 do szkół zawodowych i przyznał jej subwencję umożliwiającą dalszą działalność. Mimo ograniczenia funduszy i ciągłych problemów
lokalowych szansę dla szkoły w przededniu odzyskania niepodległości stworzyło
przejęcie jej przez zarząd miejski. Pierwsze lata pod nowym zarządem nie przyniosły poważniejszych zmian, dyrektorem pozostawał Felicjan Rakiewicz, faktycznie sprawujący tę funkcję od wyjazdu Piusa Welońskiego. Wprowadzono jedynie
modelowanie „artystyczno-rzeźbiarskie”, a absolwenci szkoły mieli uprawnienia
do nauczania rysunków w miejskich szkołach początkowych. Planowano także
przyjmowanie kobiet. Trudności w utrzymaniu szkoły były nadal — zbyt niski
budżet w stosunku do potrzeb i ilości chętnych, brak odpowiedniego budynku
i dostatecznej ilości pomieszczeń. Osobnym problemem był program placówki,
ponieważ uczęszczała do niej młodzież nie tylko o różnym stopniu przygotowania, ale także mająca odmienne cele. Część uczniów pragnęła jedynie doskonalić
kwalifikacje rzemieślnicze, część zaś traktowała naukę jako przygotowanie do
studiów artystycznych. Wszyscy jednak na wiecu 14 lipca 1920 roku uchwalili
zgodnie udział w wojnie polsko-bolszewickiej — chłopcy jako ochotnicy w wojsku,
dziewczęta w służbach pomocniczych.
Na jesieni 1920 roku nowym dyrektorem został Władysław Skoczylas, który
z właściwą sobie energią przystąpił do reform, zamierzając w ciągu czterech lat
stworzyć Szkołę Sztuk Zdobniczych. W gronie nauczycieli obok Skoczylasa prowadzącego zajęcia z rysunku zdobniczego znaleźli się Miłosz Kotarbiński (rysunek
figuralny), Feliks Roliński (martwa natura i perspektywa), Tadeusz Noskowski
(malarstwo), Karol Siciński (rysunek techniczny), Jan Biernacki (modelowanie)
i Stanisław Noakowski (historia sztuki). Studenci nieczynnej jeszcze w 1920 roku
Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych także zgłaszali się do tej placówki i to na ich
wniosek rozpoczęto nauczanie malarstwa dekoracyjnego pod kierunkiem zaangażowanego w tym celu Edwarda Trojanowskiego.
Reaktywacja Szkoły Sztuk Pięknych, która już jako uczelnia państwowa rozpoczęła działalność w 1923 roku, spowodowała duże zmiany w MSSZiM, ponieważ
część grona profesorskiego przeniosła się do wyższej uczelni. Miłosz Kotarbiński
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został dyrektorem SSP, Edward Trojanowski uczył w obydwu szkołach, odszedł
również Skoczylas, który jako dyrektor Departamentu Sztuki zaproponował dwustopniowy program nauczania — dwuletni kurs przygotowawczy i trzyletni kurs
specjalny. Na stanowisko dyrektora MSSZiM powołano w 1923 roku Jana Szczepkowskiego, który sprawował tę funkcję do 1935 roku, kiedy to dyrektorem został
Julian Bohdanowicz. Przez całe dwudziestolecie międzywojenne między Miejską
Szkołą Sztuk Zdobniczych i Malarstwa a Szkołą Sztuk Pięknych (od 1932 roku
Akademią Sztuk Pięknych) istniały wielorakie związki. Według Agnieszki Chmielewskiej, która szczegółowo zajmowała się tym zagadnieniem, absolwenci MSSZiM
stanowili prawie jedną piątą studentów ASP364. Dla kandydatów do Akademii Sztuk
Pięknych MSSZiM była nie tylko rodzajem kursu przygotowawczego na wysokim
poziomie, ale także dawała studentom o statusie wolnego słuchacza szanse na
uzyskanie matury i „uzwyczajnienie”, czyli uzyskanie pełni praw studenckich.
Wielu uczniów Breyera skorzystało z tej szansy, ucząc się równolegle w obydwu
szkołach bądź przerywając na pewien czas studia, aby ukończyć Miejską Szkołę
Sztuk Zdobniczych i Malarstwa. Byli to między innymi Franciszek Masiak, Edward
Piwowarski i Józef Trenarowski. Spośród uczniów Breyera przez naukę w MSSZiM
przeszli także Bolesław Barcz, Eustachiusz Fierk, Adam Siemaszko, Stanisław Sikora, Jan Ślusarczyk i Karol Tchorek.
Wyjątkowo ścisłym związkom między obydwoma szkołami sprzyjały powiązania personalne i programowe. Akcent położony w SSP/ASP na sztuki użytkowe,
tak dobitnie podkreślony w przemówieniu inaugurującym prof. Józefa Czajkowskiego w 1928 roku365, ściśle korespondował z założeniami MSSZiM wypracowanymi jeszcze w czasie reformy Władysława Skoczylasa. Nie ulega wątpliwości, że
Skoczylas — obok Trojanowskiego i Kotarbińskiego — wpłynął zasadniczo na
program Szkoły Sztuk Pięknych i jego koncepcja sztuki, jej zadań i sposobów nauczania zaważyła znacząco na działalności obydwu placówek. Jak pisze Agnieszka
Chmielewska:
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Snycerska, Cesarsko-Królewska Szkoła
Fachowa dla Przemysłu Drzewnego, c.k.
Szkoła Zawodowa Przemysłu Drzewnego,
a w okresie międzywojnia — Państwowa
Szkoła Przemysłu Drzewnego. Do 1918 r.
podlegała Ministerstwu Handlu (od 1881),

oba [programy] podkreślały znaczenie sztuki użytkowej, konieczność fachowego kształ-

następnie Ministerstwu Wyznań i Oświaty

cenia i praktyki warsztatowej. Oba zostały zaprojektowane pod wyraźnym wpływem

(do 1910), a w końcu Ministerstwu Robót

tradycji ruchu odnowy rzemiosł. Artyści i teoretycy wywodzący się z tej tradycji często

Publicznych. Po odzyskaniu niepodległości

krytykowali dziewiętnastowieczny system kształcenia akademickiego w dziedzinie

szkoła podlegała Departamentowi Szkół
Zawodowych w MWRiOP razem z artystycz-

sztuk pięknych, który nie zapewniał studentom przygotowania do działania na polu

nymi szkołami zawodowymi w Kazimierzu

sztuki użytkowej, utrudniał znalezienie pracy i tworzenie dobrych projektów dla prze-

Dolnym i Kołomyi. Kierownikami szkoły

mysłu. Uważali, że to właśnie z winy akademii mniej utalentowani artyści, zamiast

byli: Franciszek Neužil (1878—1896), Edgar

odnosić sukcesy jako projektanci przedmiotów użytkowych, kończyli jako mierni

Kovàts (1896—1901), Stanisław Barabasz

i sfrustrowani twórcy sztuki „czystej”. Stąd różnorakie próby kształcenia do produkcji

(1901—1922), Karol Stryjeński (1922—1927),

w oparciu o warsztaty i tzw. „kształcenie w materiale”, koncepcje, które uformowały

Wojciech Brzega (p.o., 1927—1929), Adam
Dobrodziki (1929—1936), Marian Wimmer

program szkół rzemiosła artystycznego licznie powstających na przełomie wieków366.

Oprócz przepływu uczniów i zgodności programów związki między obydwiema placówkami polegały także na zatrudnianiu w ASP nauczycieli z MSSZiM. Jan
Szczepkowski, wieloletni dyrektor MSSZiM, prowadził tam rzeźbę ornamentalną,
Butrymowicz — akt wieczorny, Noskowski chemię malarską, Lenart introligatorstwo i liternictwo, a Roliński perspektywę odręczną oraz dydaktykę367. Pod koniec
lat trzydziestych można zaobserwować tendencję odwrotną — w MSSZiM pojawili
się jako wykładowcy absolwenci ASP. Dodatkową platformę porozumienia i współpracy stanowił Blok ZAP. Jak podaje Agnieszka Chmielewska, na 17 nauczycieli
przedmiotów plastycznych zatrudnionych w MSSZiM w roku szkolnym 1938/39
aż 14 było członkami tego związku368. Podobnie jak w obydwu szkołach istotnym
punktem programu Bloku było związanie sztuki z potrzebami współczesnego
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w Zakopanem

życia, ale w nawiązaniu do rodzimej tradycji. Jest rzeczą znamienną, że autorami
dwóch tekstów o charakterze deklaracji ideowej związku byli Tadeusz Pruszkowski
i Tadeusz Cieślewski syn związani ściśle z ASP369. I chociaż reprezentowali różne
dziedziny sztuki (malarstwo i grafikę), można sądzić, że podobne poglądy podzielali także zrzeszeni w Bloku rzeźbiarze, z których znacząca liczba wywodziła się
z pracowni Tadeusza Breyera.
Drugą placówką, której szczególnie uzdolnieni absolwenci kontynuowali naukę
w ASP, była Państwowa Szkoła Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. Jej dzieje wyczerpująco omówiły Halina Kenarowa370 i Katarzyna Chrudzimska-Uhera371. Szkoła
od początku miała charakter zawodowy, a jej powstanie w 1879 roku rozpoczęło
zinstytucjonalizowane nauczanie plastyki w Zakopanem. Kilkakrotna zmiana nazw
i władz zwierzchnich, a także bezpośrednich kierowników372 nie wpłynęła na ciągłość działalności szkoły, która od chwili założenia miała w programie nauczanie
rzeźby. Ze szkołą tą pozostawał w ostrym konflikcie Stanisław Witkiewicz, który
w jej działalności widział zaprzeczenie swojej idei „stylu narodowego”, do rangi
którego chciał podnieść „styl zakopiański”373. Kierujący w początkowym okresie
szkołą cudzoziemcy (Franciek Neužil był Czechem, Edgar Kovàts Węgrem), zdaniem Witkiewicza nie rozumieli górali ani tym bardziej wartości artystycznych
ich wytworów. Konflikt szkoły z Witkiewiczem złagodziło nieco objęcie dyrekcji
przez Polaka, architekta Stanisława Barabasza374. Szkoła znajdowała się wówczas
w opłakanym stanie, co relacjonował Dionizy Beck:

„Że styl zakopiański nie rozwinął się, jak się
tego należało spodziewać, winien jest po
części sam Witkiewicz. Żeby go rozwinąć,
trzeba, aby jak najwięcej ludzi z talentem
zajęło się nim i komponowało. Tymczasem
każdy bał się ostrej krytyki Witkiewicza,
która z niczym i z nikim się nie liczyła”, cyt.
za: Kenarowa, s. 143.

Stary walący się budynek […] nie jest w stanie pomieścić wszystkich oddziałów. […]
Sal dla wykładów teoretycznych nie ma wcale, wykłady odbywają się zwykle w salach
rysunkowych. […] Gorzej jeszcze z rysunkami modelowymi i z modelowaniem, w sali
bowiem dla sześciu osób pracuje dwudziestu i trzydziestu. Miejsca dla odlewarni z gipsu
nie ma wcale, odlewanie odbywa się na dworze. […] Brak miejsca na bibliotekę, wciśnięto ją do przegródki, w której o pracy przy korzystaniu z biblioteki nie może być
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mowy. […] Łatwo też sobie wyobrazić, że stosunki higieniczne muszą w warunkach
takich przedstawiać wiele do życzenia. Sama ciasnota, przebywanie stu z górą ludzi po
kilka godzin dziennie w obrębie budynku, nie wystarczającego nawet do połowy tej
liczby, wyklucza możliwość elementarnej nawet czystości375.

Barabasz od początku do końca swojej działalności walczył o nowy budynek
dla szkoły. Staraniom tym stanęła na przeszkodzie I wojna światowa. Udało mu
się jednak wybudować internat na 70 miejsc. Stałą jego troską były finanse szkoły, która wobec zmniejszania dotacji i braku zainteresowania władz w Wiedniu
(placówka podlegała Szkolnej Radzie Krajowej) oraz wzrastających kosztach
utrzymania znalazła się w dramatycznej sytuacji. Szczególnie trudne były lata
1916—1922376, kiedy jej byt zależał właściwie od łaski miejscowego społeczeństwa. Mimo nieregularności dotacji, braku nauczycieli powołanych do wojska
oraz spadku liczby uczniów Barabasz zapewnił ciągłość istnienia szkoły, która
w latach wojennych wykonywała między innymi kule i nosze dla żołnierzy. Po
odzyskaniu niepodległości nauczyciele złożyli 12 tys. koron na pożyczkę państwową377. Podstawowe pożywienie zapewniały ziemniaki sadzone przez uczniów
na polu przy internacie.
Działalność Barabasza nie ograniczała się jednak wyłącznie do działań dotyczących przetrwania szkoły. To on wprowadził do programu studia z natury, zezwolił
na odchodzenie od stylów historycznych, organizował wycieczki krajoznawcze,
zachęcał uczniów do uprawiania sportu i turystyki górskiej, która wówczas przeżywała okres intensywnego rozwoju378. Osiągnięcia szkoły prezentowano na kilku
wystawach — między innymi w St. Louis na wystawie światowej, gdzie pokazano pomoce naukowe, a ich autorzy („werkmistrze” Śliwka, Galarowski i Stupski)
otrzymali nagrodę Biura Środków Naukowych w Wiedniu. Za kadencji Barabasza
miała też miejsce duża wystawa szkoły w Muzeum Przemysłowym we Lwowie
i z tej okazji Władysław Skoczylas wygłosił odczyt o sztuce Podhala. Rok później
Skoczylas, będący już wówczas prezesem stowarzyszenia Sztuka Podhalańska, zorganizował we Lwowie dużą wystawę zakopiańskiego środowiska artystycznego
i w jednej z sal zaprezentował dorobek szkoły379. Niemniej zainteresowanie społeczne szkołą spadało, o czym dobitnie świadczy radykalne zmniejszenie liczby
osób zwiedzających wystawy szkolne380.
Po odejściu Barabasza na emeryturę kierownictwo szkoły objął w 1922 roku
Karol Stryjeński, co otworzyło nowy rozdział w jej historii. W obliczu groźby
likwidacji oddziału rzeźby381 miał on szczególnie trudne zadanie. Właściwy mu
talent organizatorski i urok towarzyski pomogły mu rozwiązać wiele problemów.
Halina Kenarowa pisała:
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Absolwent, a potem nauczyciel w Szkole
Przemysłu Drzewnego, Stanisław Zdyb był
współzałożycielem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Zakopiańskiego Oddziału Narciarzy. Jako pierwszy
dokonał wraz z Mariuszem Zaruskim

Stryjeński miał więc do rozwiązania trudności lokalowe, finansowe, gospodarcze i zdro-

zjazdu na nartach z Kościelca, zdobył też

wotne młodzieży jako najpilniejsze potrzeby. Posiadał wprawdzie „carte blanche” na

południową ścianę Zamarłej Turni; Chru-

działanie i pełne poparcie władz: w kuratorium krakowskim wizytatorem był Ludwik

dzimska-Uhera 2013, s. 110—111.

Misky, malarz ze środowiska krakowskiego zaprzyjaźniony ze Stryjeńskim. Niemniej
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nie wielka manifestacja stylu zakopiańskie-

podziwiać należy energię i szybkość działania dyrektora, który już w pierwszym roku

go, podjęta przez zwolenników i kontynu-

urzędowania rozpoczął stawianie piętra na parterowym internacie oraz przybudówki

atorów Witkiewicza”; Kenarowa, s. 123.

do prawego skrzydła budynku szkolnego, z dwoma pracowniami na parterze i mieszkaniem dyrektora na piętrze. Na dachu stanęła sygnaturka, przed frontem dwie ka-
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nieomal z dnia na dzień, szkolny hufiec przysposobienia wojskowego, stałe wycieczki
w góry oraz szkolne zawody narciarskie miały podnosić stan zdrowotny młodzieży
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pliczki z Madonnami, z tyłu urządzono boisko sportowe. Wszystko robiono systemem
gospodarczym, tj. własnymi siłami uczniów i nauczycieli. Wyżywienie poprawiało się

Według Haliny Kenarowej „[b]yła to ostat-
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przez ćwiczenia i sport, a w atmosferze tej wyrośli świetni narciarze jak np. Karol
Szostak czy Bronisław Czech382.

Codzienność szkoły opisywał w swoich wspomnieniach Stanisław Sikora:
W bursie pobudka o godzinie szóstej. Następnie wspólny pacierz i pieśni w dużej sali,
w szeregu, jak w wojsku. Potem gimnastyka na boisku niezależnie od warunków atmosferycznych i śniadanie. Każdy podchodził z kubkiem pod okienko, gdzie nalewano
chochlą niby-herbatę i dawano ćwiartkę chleba. O ósmej co do sekundy trzeba było
być w szkole. Poza nauką rzeźby przerabialiśmy szereg przedmiotów teoretycznych.
Dwa razy w tygodniu wydawali nam z magazynu karabiny i ostre naboje. Strzelaliśmy
na odległość 150 metrów383.

Niechęć Karola Stryjeńskiego do pozostawiania dokumentacji pisanej spowodowała, ze program szkoły znany jest tylko fragmentarycznie. „Szkoła musi objąć
całość przemysłu drzewnego, a najrealniejszym zadaniem szkoły będzie połączyć wszystkie działy ku jednemu celowi. Chcemy rokrocznie wybudować dom
z drzewa umeblowany i ozdobiony przez uczniów szkoły”384 — pisał w 1924 roku.
Najważniejsze założenia pedagogiczne streścił w jednym ważkim zdaniu: „Dziś
szkoła […] stara się indywidualnie traktować uczniów od chwili przyjścia ich do
szkoły, wydobyć z nich samych wartości twórcze, które drzemią w duszy każdego
dziecka”385. Takie przekonanie miał Paul Poiret, realizujący w prowadzonej przez
siebie Szkole Sztuki Dekoracyjnej „Atelier Martine” pionierski program, pozostawiający młodziutkim uczennicom wywodzącym się ze środowisk robotniczych
całkowitą swobodę wypowiedzi artystycznej. Na gruncie polskim idee te krzewił
Antoni Buszek. O jego wpływie na koncepcję nauczania, jaką chciał wprowadzić
z szkole zakopiańskiej Karol Stryjeński, pisała Katarzyna Chrudzimska-Uhera386.
Z Zakopanego przyjechali do pracowni Breyera: Jerzy Chojnacki, Stanisław
Długoborski, Franciszek Habdas, Wincenty Kasprzycki, Antoni Kenar, Marian
Kurjata, Stefan Momot, Edward Piwowarski, Stanisław Sikora, Stanisław Stala,
Stanisław Surdel, Bolesław Sztokfisz (Stokfisz), Tadeusz Tomaszewski, i Marian
Wnuk. Część z nich przeszła przez Miejską Szkołę Sztuk Zdobniczych i Malarstwa
bądź krakowską Państwową Szkołę Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego.
Nieco wcześniej niż wzmiankowane wyżej pokolenie ukończył szkołę zakopiańską
Wawrzyniec Kaim (1910—1914).
Warszawa przyciągnęła też znakomitych zakopiańskich pedagogów — Władysława Skoczylasa i Karola Stryjeńskiego. Skoczylas gruntownie zreformował
Miejską Szkołę Sztuk Zdobniczych i Malarstwa, o czym była mowa powyżej. Od
1922 roku nauczał grafiki w warszawskiej ASP i był jednym z najbardziej aktywnych organizatorów życia artystycznego. Karol Stryjeński przeprowadził się do
Warszawy w 1927 roku i objął Pracownię Rzeźby Monumentalnej. Nauczał także
technik metalowych. Wyniki jego pracy pozytywnie oceniała ówczesna krytyka.
Wiktor Podoski pisał:
Na korytarzu wystawiono projekty (w gipsie) rzeźby monumentalnej (kurs prof. K. Stryjeńskiego). Odznaczają się one dużą prostotą, operując przeważnie formami geome-
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w Polskiej Sztuce Stosowanej. Próbą jej realizacji była wystawa Architektura i wnętrza
w otoczeniu ogrodowym, jaka miała miejsce
w Krakowie w r. 1912. Stryjeński otrzymał
wtedy za swoje projekty dwie nagrody.

385

Kenarowa, s. 165.
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Chrudzimska-Uhera 2013, s. 250—251.
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W. Podoski, Wystawa prac uczniów
Szkoły Sztuk Pięknych, „Gazeta Gdańska”,

trycznymi, oraz pionem i poziomem w miejscach stykania się płaszczyzn. Łuk tutaj, jak

28.07.1930 [Archiwum ASP w Warszawie,

i w ogóle w naszej współczesnej sztuce dekoracyjnej, jest kopciuszkiem387.

Księga wycinków prasowych I].

Chwalił również pedagogiczne osiągnięcia Stryjeńskiego Jan Kleczyński: „Rzeźbę monumentalną i zdobniczą prowadzi Karol Stryjeński, przy pomocy asystentów
Tchorka i Strynkiewicza. Widzimy w dziełach tych rozwój ogromny — zarówno
w projektach na wielką skalę, jak też w wytłaczaniach w metalu”388. Ten sam krytyk
Studenci

388

J. Kleczyński, Twórczość zdobniczo użytkowa, rzeźba i grafika w Warsz[awskiej]
Szkole Sztuk Pięknych, „Kurier Warszawski”,
4.07.1931, [Archiwum ASP w Warszawie,
Księga wycinków prasowych I].
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dostrzegał owocne współdziałanie pracowni Stryjeńskiego i Breyera: „Rzeźba, tradycyjnie znakomicie prowadzona przez prof. Breyera, zespoliła się w r. b. ściślej
z dążeniami, które wyrażają się w »kompozycji brył architektonicznych« pod
kierunkiem prof. K. Stryjeńskiego (asystent Strynkiewicz)”389. Przez krótki czas
w warszawskiej Akademii (wówczas jeszcze SSP) był też zatrudniony jako pedagog
jeden z najzdolniejszych absolwentów szkoły zakopiańskiej — Jan Szczepkowski390.
Trzecią szkołą, która wykształciła grupę zdolnych uczniów kontynuujących
naukę w Warszawie, była Szkoła Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego (od
1938 Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych) w Poznaniu. Obszerna monografia
tej placówki pióra Jarosława Mulczyńskiego ukazała się w 2009 roku391. Wydział
Rzeźby funkcjonował w niej od 1919 roku, czyli od momentu powstania szkoły.
Kilkakrotnie zmieniał nazwę: Wydział Rzeźby; Wydział Rzeźby i Ceramiki; Wydział Rzeźby, Brązownictwa i Jubilerstwa; Wydział Rzeźby w Metalu i Jubilerstwa;
Wydział Rzeźby Dekoracyjnej i Brązownictwa. Początkowo kierował nim Marcin
Rożek, a po jego rezygnacji w 1920 roku — Stanisław Jagmin, który duży nacisk
położył na nauczanie ceramiki. W 1923 roku w wyniku przekształcenia bydgoskiej
Państwowej Szkoły Przemysłu Artystycznego w szkołę przemysłową do Poznania przenieśli się Jan Wysocki i Jerzy Wankiewicz. To dzięki ich działalności
PRAC O WNIA TADEUSZA B REYERA

389

J. Kleczyński, Warszawska Akademia Sztuk
Pięknych. Pokaz prac uczniów, „Kurier
Warszawski”, 26.06.1932 [Archiwum ASP
w Warszawie, Księga wycinków prasowych I].
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Jan Szczepkowski nauczał rzeźby ornamentalnej od 16.10.1924 do 30.06.1926; Piwocki
1965, s. 83.

391

Mulczyński.

392

Wprowadzono ten przedmiot w 1932 r., zajęcia prowadziła absolwentka szkoły Janina
Rutterówna, która uczyła się emalierstwa
w Wiedniu i Paryżu; zob. Piwocki 1965,
s. 213.
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Ibidem.

394

Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39,
teczka nr 274.
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uczniowie szkoły poznańskiej osiągnęli wysoki poziom umiejętności w zakresie
technik metalowych. Tu nauczano techniki odlewów medali na wosk tracony,
czego nie obejmowały programy analogicznych szkół. Poznańska szkoła była też
jedynym w Polsce ośrodkiem, gdzie nauczano emalierstwa392. Dorobek uczniów
prezentowano na wystawach końcoworocznych. Krytyka z pewnym niepokojem
zwracała uwagę na przewagę „sztuki czystej” nad „stosowaną”, co pozostawało
w sprzeczności z zawodowym charakterem szkoły. Dostrzegano zarazem wysoki
poziom przedmiotów użytkowych wykonywanych przez uczniów393.
W Poznaniu, podobnie jak w Warszawie i Zakopanem, borykano się z trudnościami finansowymi i ciasnotą. Wydział otrzymywał różne zlecenia rzeźbiarskie — między innymi na tablicę poświęconą Janowi Kasprowiczowi w Szymborze
czy żłobek do kościoła św. Wojciecha w Poznaniu. W przeciwieństwie do szkoły
zakopiańskiej uczniowie w Poznaniu — obciążeni zajęciami od 9.00 do 19.00 —
nie mieli czasu ani warunków na uprawianie sportu. Niewykorzystany fundusz
„zabaw i gier ruchomych” [sic! — AR] próbowano przeznaczyć na uruchomienie
pracowni emalierskiej, ale Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP) nie wyraziło na to zgody.
Z Poznania przyjechali do Warszawy na dalsze studia Zenon Anderst, Edmund
Ast, Kazimierz Bieńkowski, Krystyna Dąbrowska, Jan Jakób, Wacław Kowalik, Mieczysław Pawełko, Maksymilian Potrawiak, Stanisław Repeta, Marian Szczepaniec
i Józef Trenarowski. Co znamienne, była wśród nich grupa, która ze szkoły poznańskiej wyniosła zainteresowane medalierstwem — Stanisław Repeta zaprojektował medal na konkurs Gordon Bennetta, Maksymilian Potrawiak i Wacław
Kowalik odnosili w tej dziedzinie po wojnie duże sukcesy. Krystyna Dąbrowska
po krótkim pobycie w pracowni Breyera pogłębiała studia medalierskie nie tylko
w rzymskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale także w Królewskiej Szkole Medalierstwa przy Mennicy Państwowej. Tragiczna śmierć w powstaniu warszawskim
przerwała jej świetnie zapowiadającą się karierę.
Kilku wybitnych artystów wykształciła także Państwowa Szkoła Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Byli to między innymi Jerzy
Chojnacki, Zbigniew Dunajewski, Józef Gosławski i Wawrzyniec Kaim. Chojnacki
i Kaim mieli już za sobą naukę w PSD w Zakopanem, a Gosławski po ukończeniu
PSSZiPA w Krakowie studiował jeden semestr u prof. Xawerego Dunikowskiego.
Solidne wykształcenie rzeźbiarskie zapewniał im prof. Jan Raszka.
Zdarzały się też sytuacje szczególne. W Archiwum ASP w Warszawie zachowała
się korespondencja Wojciecha Jastrzębowskiego z MWRiOP z 1936 roku w sprawie
nostryfikacji dyplomu Franciszka Habdasa, który ukończył Królewską Akademię
Sztuki w Zagrzebiu. Wyjaśniano kwestię równorzędności tego dokumentu ze
świadectwem polskich szkół kształcących w zakresie rzemiosła artystycznego394.
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1.4.

Opracowany przez Tadeusza Breyera program nie zachował się w postaci dokumentu, ale na jego odtworzenie pozwalają w znacznym stopniu sprawozdania
roczne Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (zwłaszcza z lat 1935/36 i 1936/37)395,
zachowane prace studenckie i ich zdjęcia, w tym zbiór szklanych negatywów
w zbiorach Muzeum ASP w Warszawie (MASP), oraz wzmianki prasowe i recenzje
z wystaw końcoworocznych.
Studia w pracowni rzeźby trwały cztery lata — dwa lata kursu ogólnego, dwa
lata kursu specjalnego396. Dane zachowane z 1937 roku pozwalają na zapoznanie się
z przedmiotami obowiązkowymi i liczbą godzin zajęć. Na pierwszym roku przez
dwa semestry studiowano rzeźbę (studium z natury, techniki, prof. Breyer), akt
wieczorny (Aleksander Rakk), bryły architektoniczne (prof. Bohdan Pniewski)
i kreślenie (inż. arch. Bruno Zborowski). Program uzupełniony był o wykłady
z anatomii (prof. Edward Loth) i historii sztuki (doc. Michał Walicki). Na drugim
roku nauka rzeźby wzbogacona została o kompozycję, zamiast kreślenia pojawiła
się perspektywa wykreślna (Bruno Zborowski), a anatomię zastąpił wykład ze
sztuki ludowej (Bruno Zborowski). Akt wieczorny, bryły architektoniczne i historia sztuki pozostawały bez zmian. Po drugim roku przyznawano tak zwany
półdyplom. Na trzecim i czwartym roku program rzeźby przez dwa semestry był
analogiczny do drugiego roku, nadal obowiązywał w tym samym wymiarze akt
wieczorny. Obsada personalna pozostawała bez zmian. Nowymi przedmiotami
była rzeźba monumentalna (Bohdan Pniewski) i techniki metalowe (prof. Mieczysław Kotarbiński) trwające po cztery semestry. Realizacja projektów w materiałach (Franciszek Strynkiewicz) oraz wykłady z historii sztuki (Michał Walicki)
i anatomii (Edward Loth) trwały dwa semestry.
Sprawozdanie z roku akademickiego 1936/37 pozwala program nauki rzeźby
uszczegółowić. Wynika z niego, że w ciągu dwóch początkowych lat (kurs ogólny)
studenci wykonywali studium aktu i głowy oraz małą kompozycję na szkielecie.
Podczas przeglądu profesor kwalifikował je do odlewu w gipsie lub wykonania
w materiałach trwałych (kamień, alabaster, drewno). Kurs specjalny trwał dwa
lata i obejmował powtórnie studia aktów i głów, kompozycje na dowolne tematy i zadania związane z rzeźbą architektoniczną, będące kontynuacją projektów
z pracowni rzeźby monumentalnej397 oraz techniki metalowe. Studenci wszystkich
roczników pracowali razem, obserwując nawzajem swoje osiągnięcia.

PRAC O WNIA TADEUSZA B REYERA

Program i zadania w pracowni

395

Archiwum ASP w Warszawie, Sprawozdania
roczne ASP.

396

Piwocki 1965, s. 70, 72.
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Np. w roku akademickim 1935/36 były
to rzeźby na fasadę Sądów Grodzkich
projektowanych przez Bohdana Pniewskiego, prowadzącego wówczas tę pracownię,
Archiwum ASP w Warszawie, Sprawozdania
roczne ASP.
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Ludwika Nitschowa, ucząca wiele lat rzeźby w powojennej warszawskiej ASP,
pisała o tym systemie nauki:

| 78 |

Zestawienia statystyczne

miało to wielkie dodatnie znaczenie pedagogiczne. Młodsi koledzy, obserwując prace starszych uczniów, niezmiernie szybko zaczynali się orientować w zagadnieniach
rzeźby i rozwijali swe możliwości daleko prędzej […]. Pracownia robiła wrażenie, jakby
miała coś jeszcze z tradycji i klimatu pracowni dawnych mistrzów. Pedagogiczność
prof. Breyera polegała przede wszystkim na silnym oddziaływaniu jego niezwykłej,
jakby zamkniętej osobowości, na rozległej wiedzy rzeźbiarskiej i żywym stosunku do
prac każdego ucznia398.

A Jerzy Chojnacki, który przeniósł się z Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych
i Przemysłu Artystycznego z Krakowa do warszawskiej Akademii pisał w liście
adresowanym do Wojciech Czerwosza, ale przeznaczonym dla wszystkich kolegów:
Od początku roku mamy dopiero drugi akt, metoda pracy jest taka: przez cały ciąg
pracy cyrkla nie używamy, wszystko na oko, wielkość dowolna, nie koniecznie musi
być 2/3 albo 3/4. Jak komu się uda, narządek żadnych, tylko nóż. Co do samej pracy to
nie jest to takie dokładne studium jak przy Raszce399, tutaj większą uwagę zwracamy

398

erze, cyt. za: Szańkowska, s. 69.

na całość kosztem drobnych form anatomicznych, to omijamy, Breyer przychodzi dwa
razy w tygodniu, powie parę słów i więcej nic, pracuje się zupełnie samodzielnie400.

W porównaniu z programem rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych,
w której dominował akt i kompozycja401 nauczanie w Warszawie wydaje się bardziej zróżnicowane pod względem zadań pracownianych (np. animalistyka). Charakterystyczne jest też współdziałanie z innymi Pracowniami (Kompozycji Brył
i Płaszczyzn, Rzeźby Monumentalnej, Technik Metalowych). W stolicy był też
szerszy program przedmiotów teoretycznych (m.in. wykłady ze sztuki ludowej).
Pewnym źródłem pozwalającym w części odtworzyć program pracowni prof.
Breyera jest dokument autorstwa jego ucznia Jerzego Mazurczyka, który pełnił
funkcję dziekana Wydziału Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych
w Łodzi w latach 1945—1954402. Napisał on program dla Akademii Sztuk Plastycznych403, w którym — jak można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać,
nawiązał do systemu nauczania, z którym zetknął się w warszawskiej uczelni.
Pomijając ideologiczne frazesy, Mazurczyk położył nacisk na to, czego nauczał
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L. Nitschowa, Wspomnienie o Tadeuszu Brey-
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Jan Raszka (1876—1945) nauczał rzeźby
w krakowskiej PSSZiPA.
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List Jerzego Chojnackiego do Wojciecha
Czerwosza, niedatowany [ok. 1934, data
zapisu Chojnackiego do ASP w Warszawie],
mpis w Archiwum rodziny Czerwoszów.
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Materiały do dziejów…, s. 134—141.

402

Grygiel, [s. 17].
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Dokument przechowywany jest w archiwum Mazurczyków w Nakielnicy. Użyta
nazwa „Akademia Sztuk Plastycznych” funkcjonująca w odniesieniu do warszawskiej
ASP w latach 1950—1957 może sugerować,
iż istniały plany przekształcenia łódzkiej
PWWSP w Akademię.
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jego profesor — obserwację natury, opanowanie rzeźby w różnych materiałach
i skali, różnorodność zadań404. Można znaleźć tu także echa programu Pracowni
Kompozycji Brył i Płaszczyzn, która była obowiązkowa dla wszystkich studentów
warszawskiej uczelni. W ramach swojego programu Jerzy Mazurczyk umieścił też
liternictwo i ceramikę.
Niekiedy wytykano programowi Breyera jednostronność i dominację określonych tematów: „w Akademii lepią jedynie figury i biusty, czasem kształt zwierzęcy, a rzadziej jeszcze próbują kompozycji” — krytykował Witołd Bunikiewicz
w 1937 roku405, chwaląc jednocześnie większą różnorodność w średnich szkołach
artystycznych. Być może uwaga ta wynikała z doboru eksponatów na wystawie
końcoworocznej, którą recenzował.

Ocena programu i jego realizacji
w oczach krytyki
Liczne uwagi o programie pracowni rzeźby i rezultatach jego konsekwentnej realizacji zamieszczała ówczesna prasa. W latach dwudziestych było ich jeszcze stosunkowo niedużo, gdyż Szkoła Sztuk Pięknych rozpoczęła w pełni działalność od
1923 roku, a rezultaty jej pracy nie pojawiły się natychmiast. Od początku śledzili
z życzliwością rozwój uczelni Jan Kleczyński i Mieczysław Wallis, a Tytus Czyżewski polemizował z jej koncepcją nauczania. Ich uwagi odnosiły się oczywiście
i do Pracowni Rzeźby (czasem nazywanej „klasą”). W 1927 roku Kleczyński pisał:
„Świetne wyniki osiąga w nauczaniu rzeźby Breyer. Systematyczne przechodzenie od ujmowania najogólniejszych zarysów — płaszczyzn — do ich stapiania ze
sobą, łączenia w kształcie pełnym i jasnym, widzi się tu jak na dłoni w pracach
pierwszego roku i następnych […]”406.
Franciszek Siedlecki pisał w 1929 roku:

1.4.1.

404

Szczególnie istotne są wg autorki następujące sformułowania: „Nauczanie opiera
się na długotrwałym i głębokim studium
natury. Zasadniczym przedmiotem studium
jest człowiek. […] Zasada »od ogólnego
do szczegółu i od tego ostatniego do

Pod kierunkiem znakomitego pedagoga i artysty Breyera rozwija się świetnie rzeźba

uogólnienia« jest metodą cyklu wykładania,

w szkole. Stosunek artysty do natury opiera się w tej pracowni na ujmowaniu istotnych

jak też prowadzenia poszczególnych zadań.
[…] Program rzeźby uwzględnia wspólne

płaszczyzn danego przedmiotu jako bryły trójwymiarowej z zupełnym pominięciem

zagadnienia wiążące rzeźbę z architektu-

szczegółów przypadkowych lub nieistotnych oraz malarskiej strony, rozwiewającej

rą i urbanistyką. […] Jednym z ważnych

elementa bryły w nieuchwytnych płaszczyznach koloru407.

elementów kształcenia rzeźbiarza jest
nauczanie go kompozycji w ścisłym nawią-

Rok później ten sam autor zauważał:

zaniu do studium posługiwania się naturą”.

Pracownia rzeźbiarska prof. Breyera i w tym roku okazuje sumienny i poważny stosunek

Program Rzeźby, dokument w Archiwum

do sztuki, oparty na zasadniczych elementach rzeźby, a więc syntezy w szczegółach

E. i J. Mazurczyków w Nakielnicy.

i bryłowatości w ujmowaniu kształtu. Nie ma tam, prawie, owych wytłaczanych w glinie

405

W. Bunikiewicz, Wystawa artystycznych
uczelni warszawskich, „Kurier Warszawski”,

realistycznych obserwacji epidermy, lecz jest ujęcie całokształtu wraz z odbiciem w nim

27.06.1937 (wyd. poranne) [Archiwum ASP

istotnych pierwiastków człowieka .
408

w Warszawie, Księga wycinków prasowych II].

Ceniła dorobek pracowni Stefania Podhorska-Okołów: „Środek ciężkości szkoły spoczywa w pracowni prof. Breyera (rzeźba). Uderza tu jednolitość
kierunku przy silnie wybijających się indywidualnościach. Jest to prawdziwa kuźnia talentów, o odrębnej fizjognomii twórczej”409. Podobnego zdania
była Nela Samotyhowa: „Klasa rzeźby prof. Breyera — pod względem jakości — dała wystawę b. dobrą”410. Wtórowała im tak wymagająca zazwyczaj Zofia
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J. Kleczyński, Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych. Pokaz prac uczniów, „Kurier Warszawski”, 27.06.1927 [Archiwum ASP w Warszawie, Księga wycinków prasowych I].
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F. Siedlecki, Wystawa prac uczniów Szkoły
Sztuk Pięknych, „Dzień Polski”, 29.06.1929
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Norblin-Chrzanowska: „Rzeźba na ogół przedstawia się imponująco. Klasa prof.
Breyera jest dowodem wielkiej pracy i umiejętności fachowej, jakiej w swym kierownictwie profesor Breyer nie szczędzi słuchaczom. Uczniowie Breyera umieją
rzeźbić. […] na tym kursie nie ma blagi”411. Śledził dokonania pracowni Konrad
Winkler i w 1931 roku pisał:

[Archiwum ASP w Warszawie, Księga wycinków prasowych I].
408

Siedlecki 1929.

409

S. Podhorska-Okołów, Ucieczka młodych
artystów od malarstwa. Triumf grafiki, rzeźby,
dekoracji, tkaniny na wystawie uczniów Szkoły

Rzeźba na kursie prof. Breyera zmierza w prostej linii do racjonalnego uwzględniania

Sztuk Pięknych, „Kurier Czerwony”, 12.07.931

formy rzeźbiarskiej jako bryły, z dala od wskazań akademickiego klasycyzmu i rozstrzę-

[Archiwum ASP w Warszawie, Księga wycin-

pionej aformii impresjonizmu. Ma to swoje dobre strony, zmusza bowiem młodego
rzeźbiarza do szukania własnego światopoglądu w uniezależnieniu się od przyszłych
stylów i manier, a zbliża go do dzisiejszych pojęć o zadaniach nowoczesnego kształtowania412.

ków prasowych I].
410

wstecz, „Kobieta Współczesna” 1931, nr 29.
411

Swoją dobrą opinię potwierdził w kolejnych latach: „świetnie prowadzona pracownia rzeźby prof. Breyera, który zawsze idzie po linii swej dobrze zasłużonej
tradycji, mówiącej nam o rzeźbie pełnej i naturalnej zarazem”413. Dwa lata później
pisał w podobnym tonie: „Kurs rzeźby prof. Breyera wprowadza nas w ciągłość
inteligentnych wysiłków tej fascynującej pracowni, zawsze pełnej nieprzeciętnych
talentów rzeźbiarskich”414. O pracowni pisał też Jan Kleczyński: „Mocny system
profesora, polegający na niewzruszonym, a syntetycznie szerokim budowaniu
bryły, zwycięża próby wyłamywania się spod tych słusznych rygorów”415. Chwalił ją
także Roman Zrębowicz: „Bardzo poważnym, dojrzałym i jednolitym jest poziom
prac rzeźbiarskich w dziale prof. Breyera. Nie będzie to przesadą, jeśli powiem, że
spośród wszystkich działów Akademii umiejętne i metodyczne kierownictwo prof.
Breyera dało najlepsze i najbardziej jednolite wyniki”416. Mocną pozycję pracowni
dostrzegał Jerzy Hulewicz: „Mniej stylu, a więcej naturalistycznej skrupulatności
widzimy w pracowni prof. Breyera, bardzo licznie reprezentowanej. Sumienna,
wytrwała praca pod dobrym kierownictwem”417. A w 1939 roku recenzując ostatnią
przedwojenną wystawę końcoworoczną, podkreślał: „Pracownia ta odznacza się
wybitną pracowitością i świadomością artystycznych dążeń”418. Wtórowali tym
opiniom Tytus Czyżewski419 i Stanisław Rogoyski420.
Wyjątkiem wśród tych pochlebnych głosów był napastliwy w stosunku do warszawskiej uczelni artykuł Jerzego Waldorffa, który cel szkolnictwa artystycznego
upatrywał w nauczaniu rzemiosła i uważał, iż rację bytu ma tylko Miejska Szkoła
Sztuk Zdobniczych [i Malarstwa], a nie „parnasowe hasła” Akademii. Profesorom
zarzucał zaś brak umiejętności rzemieślniczych421.
Pojedyncza krytyczna recenzja nie wpływała w żadnym stopniu na ogólny pozytywny odbiór programu pracowni prof. Breyera i jego realizacji. Rodzi się jednak
pytanie, jak przyjmowano krytykę w samej uczelni — nie tylko w odniesieniu do
rzeźby. Najlepszą odpowiedź dają nam teksty szopek studenckich. W usta Wacława
Husarskiego włożono tekst:
Do tygodników, miesięczników i annałów,

N. Samotyhowa, Sprawy sztuki. Rzut oka

412

Norblin-Chrzanowska 1934.
K. Winkler, Doroczna wystawa Szkoły Sztuk
Pięknych, „Kurier Poranny”, 3.07.1931 [Archiwum ASP w Warszawie, Księga wycinków
prasowych I].

413

K. Winkler, Na cenzurowanym, „Dziennik Poranny”, 20.06.1937 [Archiwum ASP
w Warszawie, Księga wycinków prasowych II].

414

K. Winkler, Wystawy doroczne na warszawskich uczelniach artystycznych, „Robotnik
Poznańsko-Pomorski”, 30.06.1939 [Archiwum ASP w Warszawie, Księga wycinków
prasowych II].

415
416

Kleczyński 1932, Warszawska Akademia…
R. Zrębowicz, Doroczny plon Akademii Sztuk
Pięknych, „Express Poranny”, 11.06.1935 [Archiwum ASP w Warszawie, Księga wycinków
prasowych I].

417

J. Hulewicz, Doroczna wystawa prac uczniów
Akademii Sztuk Pięknych w stolicy, „Kurier
Poranny”, 16.06.1937 [Archiwum ASP w Warszawie, Księga wycinków prasowych II].

418
419

Hulewicz 1939.
T. Czyżewski, Na Wybrzeżu Kościuszkowskim.
Z wystawy uczniów Akademii Sztuk Pięknych,
„Gazeta Kaliska”, 23.07.1934 [Archiwum ASP
w Warszawie, Księga wycinków prasowych I].

420

S. Rogoyski, Wystawa uczniów Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie, „Pion” 1935,
nr 28.

421

J. Waldorff, O dobre rzemiosło, „Prosto z Mostu” 1937, nr 33 [Archiwum ASP w Warsza-

Do „Wiadomości Literackich” i do „Pani”

wie, Księga wycinków prasowych I].

Z mojego piórka ciurka cały stek banałów,
A razem sensu ani ani.

422

Władysław Wankie (1860—1925), malarz
i krytyk artystyczny, https://culture.pl/

Ja nigdy nic nie powiem, chociaż się wysilę

pl/tworca/wladyslaw-wankie [dostęp

Podpiszę chętnie się pod każdym manifestem

31.07.2021].

I dziś już prawie tak, jak drugi Wankie422 jestem,
Uznaję wszystkie style
Każdego głaszczę mile.

Program i zadania w pracowni
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423

Z różanej wody fabrykuję mój atrament,

J. Zamoyski, W. Bartoszewicz, rekonstrukcja
tekstów szopek SSP 1923—1928, lata 70.

Choć tak się boję, by się na mnie nie skrupiło.

XX w., s. 28 [Biblioteka Raczyńskich w Po-

I jak przez sen wspominając Stary Testament,

znaniu].

Nie robię drugim nic, co dla mnie jest niemiło423.

424

Ibidem, s. 38.

Ale Husarski uznany został za sojusznika „młodych” w starciach z Zachętą:

425

Roman Zrębowicz (1884—1963), krytyk
literacki i artystyczny, recenzent.

Ja z husarskich skrzydeł mych

426

Wyrwę jedno z piór

Zamoyski, Bartoszewicz, s. 54 [Biblioteka
Raczyńskich w Poznaniu].

Kropnę w „Pani”
Niech tych drani

427

Ibidem, s. 42 (Szopka I).

Żeby im [sic!] czemprędzej

428

Marian Wnuk…, poz. kat. 15.

Zdusił mór

429

Ibidem, poz. kat. 11.

430

MASP ns-0390.

Fioletowa buzia

431

MASP ns-0409.

A nosek z kraplaku

432

W 1936 r. pisano o nich kilkukrotnie, naj-

424

Roman Zrębowicz

425

doczekał się natomiast złośliwego kupletu:

widoczniej w związku z kryzysem, który

Takiego krytyka

zmuszał ludzi do szukania nietypowych

Szukaj w korcu maku.

zajęć.

Roman romanista
Rzecz to oczywista
Często czysta sztuka
Częściej sama czysta.
Ja lubię rozmyślać
O polskim baroku,
Kiedy wyjdę z knajpy
I leżę w rynsztoku426

Studenci i na siebie potrafili spojrzeć z przymrużeniem oka — Dama z Szopki I (Kawiarnia) przedstawiała ich tak:
Malarze, którzy nic nie malują,
Kompozytorzy, co nie znają nut,
Poeci, którzy nigdzie nie drukują,
Wielcy rzeźbiarze, co nie mają dłut.
Ujrzysz tam całe artystyczne błotko,
Co żyje blagą i zabija czas,
Wszystko oddycha zawiścią i plotką,
Wołając: Pół czarnej raz!427.

Modele

1.4.2.

Wydaje się, że prof. Breyer przywiązywał dużą wagę do wyboru modeli. Do aktu
wybierał osoby młode, dobrze zbudowane. Także studia głów wskazują na preferencje osób młodych bądź w średnim wieku. Przedstawienia starych ludzi są
rzadkie, do wyjątków należy Dziadek Dmytro428 i Stary robotnik429 Mariana Wnuka,
studium Alfreda Ferneboka430 oraz anonimowe popiersie starej kobiety431.
O modelach w Akademii Sztuk Pięknych pisano kilkukrotnie w prasie432.
W 1936 roku „Express Poranny” relacjonował:
PRAC O WNIA TADEUSZA B REYERA
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Co poniedziałek i co piątek długie ławy w hallu Akademii Sztuk Pięknych zapełniają

| 79 |

Pogawędka modeli

się tłumem modeli poszukujących engagment. Tu, jeśli tylko dobry los pomoże, zarobić
można kilka złotych dziennie […]. A więc przychodzą wątłe kobieciny, których mężowie potracili pracę, młode panienki bez zawodu i bez zajęcia, mali zupełnie chłopcy,
brodaci staruszkowie i cała masa bezrobotnych. […]. Dwie młode ładne panienki nie
chcą za nic sfotografować się ze wszystkimi. „Jeszcze by kto znajomy zobaczył” — tłumaczą się zawstydzone. Zawód modelki traktują jako zajęcie przejściowe, kryzysowe,
i nie chciałyby, żeby się ktoś o tym dowiedział. […] Modelek zawodowych nie spotyka
się tu prawie wcale. Te mają przeważnie swoich prywatnych klientów, którzy im płacą
lepiej niż Akademia433.

„Goniec Warszawski” poświęcił modelom obszerny artykuł434. Jego autor, Marian Smuga, podkreślał, iż pozowanie na rzeźbie było najbardziej poszukiwanym
zajęciem, gdyż gwarantowało to dłuższy okres zatrudnienia435. Istotny fragment
poświęcony został samemu profesorowi:
Razu pewnego rzeźbiarze, chcąc zdobyć kształtne ciało do pracowni, zawiadomili nad-

433

wiślańskich piaskarzy o możliwości otrzymania pracy w Akademii. Było to w okresie

k.o., Galeria typów — do wynajęcia! Modele
po 1 zł. 50 gr. za godzinę, „Express Poranny”,

zimowym, gdy praca na Wiśle stoi, więc przybyło ze stu chłopa, spalonego jeszcze

29.01.1936 [Archiwum ASP w Warszawie,

letnim żarem słonecznym na brąz. Utworzyła się solidna kolejka jak w Biurze Pośred-

Księga wycinków prasowych I].

nictwa Pracy. Nadszedł profesor Breier [sic! — AR] niezwykle wybredny w wyborze

434

niec Warszawski”, 14.06.1936 [Archiwum ASP

modeli, a gdy w kolejce zorientowano się, że to on właśnie przyjmuje do pracy, rozległ

w Warszawie, Księga wycinków prasowych I].

się potężny robociarski bas: „Panie majster, weźcie mnie, jo jezdem dobry robotnik”.
Salwa śmiechu studentów w hallu i zaawansowanych w Akademii modeli pokryła tę

435

malowanie obrazu w innych pracowniach.

i zabrał szybko do pracowni potężnego piaskarza, o mięśniach nabrzmiałych siłą jak
436

Program i zadania w pracowni

Najwidoczniej w pracowni prof. Breyera
proces powstawania rzeźby był dłuższy niż

niezwykłą prośbę do „pana majstra”. Profesor machnął ręką, mruknął coś pod nosem
u atlety436.

M. Smuga, Niełatwo zostać modelem, „Go-

Smuga.
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Zachowanie profesora — mruknięcie, gest — jest zgodne z innymi wspomnieniami jego uczniów. Autor artykułu wspomina także o „królu modeli” — Eligiuszu Białasiewiczu i zamieszcza jego zdjęcie. Charakterystyczne rysy Białasiewicza
rozpoznać można w pracach dwóch uczniów Breyera — Franciszka Masiaka437
i Józefa Trenarowskiego438.
O modelach wspominała także w swoim nieco infantylnym reportażu z Akademii Krysia Szczepkowska:

437

MASP ns-0481.

438

MASP ns-0478a.

439

K. Szczepkowska, Szary Dom na Wybrzeżu
Kościuszkowskim, „Dziś i Jutro” 1936 [Archiwum ASP w Warszawie, Księga wycinków
prasowych I]. Być może to zetknięcie się
z nędzą zmuszającą ludzi do chwytania
się każdego zajęcia stało się dla Stanisława

Na ławkach porozsiadały się kolorowym zagonem modele, odpoczywające po godzin-

Sikory bodźcem do napisania w 1938 r.

nym pozowaniu lub czekające na zatrudnienie. Przygnała ich tutaj ostatnia nędza. Są

wiersza: Dajcie mi pracę. / Jeść mi się
chce / Mam siłę, młodość, / słyszycie? /

jednak i tacy, którzy tak zżyli się ze swoim zawodem, że bez niego nie potrafiliby już

Błagam… / Dajcie chleb /…z nędzą się

istnieć. Nadają oni Akademii specyficzny charakter, indywidualny styl, którego nie

zmagam / Przeklinam podłość. / Dajcie

posiadają inne uczelnie439.

jeść. / Dzieci wychudłe, chore / Dajcie

Pracujący w Akademii modele odznaczali się czasem — jak i większość studentów — poczuciem humoru. W notatkach Jerzego Chojnackiego znalazło się
wspomnienie, w którym opisywał pojawienie się na balu karnawałowym nowej
osoby:

łupiny / Dajcie odpadki / Słyszycie?… / Słabym. / O Boże! / Padnę / I znajdę słodkie
łoże grób; Sikora, s. 24.
440

Rpis Jerzego Chojnackiego w archiwum
artysty. Przebranie modelki wydaje się
nawiązywać do stroju Heleny Grossówny

taki sobie podlotek w krótkiej sukience, zwyczajnych sandałkach [i] kolorowych skar-

z filmu Paweł i Gaweł w reż. Mieczysława

petach. Poza maską na włosach duża biała kokarda. […] nie mogliśmy zgadnąć, kto to

Krawicza z r. 1938. Aktorka grała tam skrzy-

taki. Wreszcie gdzieś już nad ranem udało nam się odkryć w tym naiwnym dziewczęciu

paczkę zmuszoną do udawania dziecka.

naszą modelkę, panią Wandę. Jeden z kolegów, dobrze zapowiadający się malarz, nie
był wtajemniczony w to o[d]krycie. Bawili się oboje w świetnym humorze, ona, że ją
nie rozpoznał, a on że taka urocza „maseczka”440.

Studium aktu

1.4.3.

[…] akty kobiece, chłopięce, męskie świadczą o dobrym poczuciu
bryły u ich autorów, o zmyśle proporcji i najczęściej zupełnego
spoufalenia się z naturą 441.
Jerzy Hulewicz
Akt stanowi jeden z głównych tematów sztuki europejskiej już od czasów starożytnej Grecji. Nagie ciało ludzkie ukazywano we wszystkich epokach, a pretekstu
do jego malowania i rzeźbienia dostarczały tematy biblijne i mitologiczne442. Był
przedmiotem nauczania w akademiach sztuk pięknych od momentu ich powstania, a studiowanie żywego modela stanowiło szczególny przywilej. Ponieważ studentami byli mężczyźni, z nagością męską nie było problemu, a pozowanie nagich
modelek uważano za coś naturalnego. Sytuacja zmieniła się, kiedy na studiach
pojawiły się kobiety. Pisała o tym zagadnieniu Joanna Sosnowska:

441

Hulewicz 1939.

442

Temat aktu w sztuce europejskiej opracował Kenneth Clark; idem, Akt. Studium
idealnej formy, przeł. J. Bomba, Warszawa
1998.

443

Sosnowska 2003, s. 120.

444

Ibidem, s. 117.

445

Ibidem.

446

Ibidem, s. 124.

447

[…] w Académie Julian na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku w klasie męskiej

w Archiwum rodziny Czerwoszów.

nagi model pozował przez cały dzień, w klasie dla kobiet przed południem był model
ubrany (lepiej powiedzieć: przystrojony), po południu nagi, dopiero na prośbę Marii

448

449

Jak zauważa badaczka, „rzeźbienie nagich ciał — kobiecych lub męskich — nie
jest tym samym, ale również nie znajduje się na przeciwległych biegunach”444.
PRAC O WNIA TADEUSZA B REYERA

Zdjęcie z ok. 1918 r., Archiwum ASP w Warszawie.

Baszkircew wyrażoną w imieniu ambitnych koleżanek Rodolphe Julian zmienił ten
regulamin i nagi model pozował im cały dzień443.

Np. zdjęcie Chojnackiego z grupą kolegów
z krakowskiej PSSPiPA, archiwum artysty

Zdjęcia z pracowni Wojciecha Weissa, ok.
1926—1927, repr. PŻA, ilustr. 161 i 218 oraz
Fryderyka Pautscha, ok. 1928—1930, repr.
PŻA, ilustr. 158.
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Wobec charakteru kultury zachodnioeuropejskiej każącej chronić płeć piękną
przed zgorszeniem (a także ze względu na obawę przed zachwianiem męskiej
dominacji), kobiety pragnące studiować sztuki piękne — oczywiście z włączeniem studium aktu — były w szczególnej sytuacji. Toteż aktów tworzonych przez
polskie artystki było niewiele. Ich przykładami w rzeźbie445 będą między innymi
fragment nagrobka ze śpiącym młodym chłopcem (1888) i Morfeusz Toli Certowiczówny (1889) oraz Lelum-Polelum (1901) Julii Stabrowskiej (Janiszewskiej). Praca
tej ostatniej jest o tyle znamienna, że w okresie Młodej Polski tematyka związana
z ciałem, nagością i erotyką zaczęła się pojawiać z większym natężeniem. Wpływ
na to miały zarówno teorie Stanisława Przybyszewskiego, jak i szersze kontakty
z zachodnioeuropejskimi ośrodkami artystycznymi, na co zwróciła uwagę Joanna
Sosnowska, pisząc jednocześnie, że:
sytuacja polityczna — a zatem i kulturowa — nie dawała polskim artystom możliwości
uczynienia z aktu siły napędowej modernizmu, jak to się stało na Zachodzie. Dopie-

| 80 |

Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu
Artystycznego w Krakowie
| 81 |

rozpoznawczy nowoczesności446.

Stanisław Komaszewski przy swojej rzeźbie
| 82—83 |

Elwira Zachert-Mazurczykowa,

Akt dziewczyny (z włosami do ramion)
| 84 |

Elwira Zachert-Mazurczykowa,
Akt dziewczyny (z ręką do tyłu)

450

Archiwum Jerzego Chojnackiego w Archiwum rodziny Czerwoszów.

451

Np. Prywatny Instytut Sztuk Pięknych
w Poznaniu, zdjęcie z ok. 1928 r., repr. PŻA,

ro po pierwszej wojnie światowej nastawienie to uległo wyraźnej zmianie. Formiści
i ekspresjoniści, a potem artyści związani z awangardą wykorzystywali akt jako znak

Studenci z nagą modelką w Państwowej

ilustr. 171.
452

Do nielicznych wyjątków należy m.in. Kazik
Alfonsa Karnego (Muzeum A. Karnego

Interesującym zagadnieniem są zdjęcia wykonywane w polskich szkołach artystycznych, na których obok uczniów pojawiają się nagie modelki, nierzadko
w wyzywających pozach447. Takie fotografie wykonywano zarówno w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych448, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie449, a także
krakowskiej PSSZiPA450, jak i w szkołach prywatnych451. Jest rzeczą znamienną, że
w grupach uczniów są zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
Studium aktu należało do podstawowych zadań w pracowni prof. Tadeusza
Breyera. Samych rzeźb zachowało się niewiele452. W zbiorze przechowywanych
w Muzeum ASP szklanych negatywów przedstawiających prace studenckie jest
15 fotografii aktów (wliczając nagich sportowców)453, kilka zdjęć zamieszczono
w recenzjach prasowych, które zawierają niekiedy także opisy prac. Nieocenionym
źródłem są też archiwa rodzinne artystów454, nieliczne poświęcone im publikacje
oraz katalogi wystaw.
Umiejętność przedstawiania ciała ludzkiego studenci ćwiczyli zarówno na kursie ogólnym, jak i specjalnym. Przez cztery lata uczęszczali też na tak zwany „akt
wieczorny”455, czyli studium rysunkowe ciała ludzkiego.
Studenci przychodzili na uczelnię z określonymi umiejętnościami. Na kilku przykładach można wykazać, jak pod wpływem profesora zmieniało się ich
Program i zadania w pracowni

w Białymstoku), Akt dziewczynki (MASP) i Pomona (MNW) Franciszka Strynkiewicza, Akt
Elwiry Zachert-Mazurczykowej w Archiwum
E. i J. Mazurczyków oraz Akt Zbigniewa
Dunajewskiego (MNS).
453

Zachowało się 15 zdjęć aktów. Wśród
twórców byli Jan Bukowski, Alfons Karny,
Stanisław Komaszewski, Marian Kurjata,
Natan Rapoport, Nina Sokołowa i Elwira
Zachertówna. Pięć prac pozostaje anonimowych, autorstwo jednej jest niepewne.

454

M.in. Zbigniewa Dunajewskiego, Elwiry
i Jerzego Mazurczyków, Edwarda Piwowarskiego, Stefana Momota, Maksymiliana
Potrawiaka.

455

Na szklanych negatywach zostały utrwalone
prace Alfreda Ferneboka (MASP ns-0007),
Józefa Gazego (MASP ns-0017), Karola
Pawełka (MASP ns-0015—018) i Mieczysława
Pawełki (MASP ns-0035—040).
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podejście do traktowania tematu. Zbigniew Dunajewski i Józef Gosławski uczyli
się wcześniej w PSSZiPA w Krakowie456. Ich prace z początku lat trzydziestych
wykazują tendencje do dekoracyjnej stylizacji widocznej zwłaszcza w partii włosów i draperii. Tak jest w zachowanej rzeźbie Zbigniewa Dunajewskiego — akcie
młodej dziewczyny457 z włosami ukształtowanymi w formie wałeczków i kilku
aktach kobiecych jego autorstwa znanych jedynie ze zdjęć458. Dekoracyjny charakter miała Kobieta z czarką Józefa Gosławskiego459, prawdopodobnie mająca na
głowie obcisły czepek, spod którego widoczny jest poziomy wałeczek włosów. Jego
ozdobę stanowią trzy równoległe wyżłobienia — nad czołem poziome, od czoła
do połowy policzka pionowe. Od bioder do stóp spływają z opaski biodrowej trzy
pasy tworzące rytmiczność kompozycji. Formy późniejszych prac wymienionych
powyżej rzeźbiarzy dekoracyjność tę utraciły, co zapewne było wpływem tendencji
panujących w pracowni Breyera.
Akty tworzyła Krystyna Dąbrowska już podczas nauki w PSSZiPA w Poznaniu
(1925—1930). Fotografia przedstawiająca sześć plakiet z wyobrażeniami nagich
tancerek460 pozwala stwierdzić umiejętności młodej rzeźbiarki w zakresie przedstawiania ciała w ruchu. Smukłe postaci dziewcząt wykonujących egzotyczny (?)
taniec są pełne wdzięku. Trzy z nich mają stylizowane fryzury z krótkich skręconych loków, dwie — włosy obcięte przy samej skórze. Te ostatnie przypominają
popularną w tym czasie tancerkę i piosenkarkę Josephine Baker. Skojarzenie to
podkreśla dodatkowo biżuteria jednej z nich — duże koła w uszach i bransoletki
zdobiące ręce i nogi.
W pracowni Breyera zwraca uwagę różnorodność ustawień modela. Młode
kobiety i młodzi mężczyźni przedstawiani są w pozycji stojącej, siedzącej, w przyklęku. Pozy ich są na ogół naturalne i dość swobodne, ale w wielu przypadkach
z wyczuwalnym odwołaniem do wzorów klasycznych. Przy bliższej analizie zwraca
uwagę statyczność tych przedstawień461, ruch i dynamika pojawiają się bardzo
rzadko462. Analizując prace poszczególnych studentów, można wyróżnić cztery
grupy aktów: klasycyzujące463, inspirowane rzeźbą innych twórców (zwłaszcza
Aristide’a Maillola), oparte o rzetelne studium natury i stylizowane. Jednoznaczna
klasyfikacja dzieł jest trudna, ponieważ tendencje te przenikają się wzajemnie.
Do pierwszej należy tors kobiecy dłuta Jana Bukowskiego464. Lekko wygięte
młode ciało wywołuje skojarzenia z posągiem Wenus z Cyreny, chociaż pozbawione jest nie tylko głowy, ale także rąk i nóg. Mimo takiego wzoru praca Jana
Bukowskiego nie jest wolna od błędów. Nieproporcjonalnie drobne piersi wydają
się zbyt przesunięte na boki. Może zaważył tu wybór modelki, ale jest to wyraźna dysharmonia. Natan Rapoport w Akcie dziewczyny465 odwołał się do schematu
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Stefan Momot, Akt stojącej kobiety
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Dunajewski w latach 1926—1930, Gosławski
w latach 1927—1932.
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Akt Zbigniewa Dunajewskiego z 1930 r.,
Muzeum Narodowe w Szczecinie MNS/Sp/
1374.
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Zdjęcia w Archiwum Zbigniewa Dunajewskiego.
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Zdjęcie w Archiwum Józefa Gosławskiego.
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Fotografia w archiwum artystki.
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Takie statyczne ujęcie było charakterystyczne dla praktyki akademickiej.
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Por. omówiony w dalszej części tekstu Akt
idącego mężczyzny Elwiry Zachert-Mazurczykowej.
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O braku aktów klasycyzujących w sztuce
polskiej pisała Joanna Sosnowska, upatrując
przyczynę tego zjawiska w sytuacji politycznej Polski w XIX w.; Sosnowska 2003, s. 144.
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kompozycyjnego archaicznych kurosów greckich. Hieratyczność i sztywność
postaci wywołuje także skojarzenie z rzeźbą egipską. Podobne cechy zauważyć
można w akcie młodej dziewczyny — pracy utrwalonej na szklanym negatywie466.
Wrażenie to łagodzi subtelna, pełna młodzieńczego uroku twarz modelki.
Dla pewnej grupy uczniów Breyera istotniejszy był wpływ postrodinowskiej
rzeźby francuskiej. Należała do nich Elwira Zachert-Mazurczykowa, dla której
najważniejszy zdawał się być wzór Aristide’a Maillola. Podobnie jak u francuskiego rzeźbiarza jej modelki miewają mocną, rozbudowaną formę. Postaci
dziewcząt o szerokich biodrach i grubych udach przypominają też Reę Augusta
Zamoyskiego — są symbolami kobiecości predestynowanej do dawania nowego
życia. Przykładem takiego podejścia jest Akt z 1932 roku widoczny na zachowanych w albumie artystki fotografiach467. Analogiczną rzeźbę znajdujemy na zdjęciu z archiwum Stanisława Komaszewskiego. Krępa modelka stoi w klasycznym
kontrapoście, chociaż jej ciało i pospolite rysy twarzy nie przypominają antycznego ideału.
Ale u tej samej artystki spotykać można też solidne studia z natury — akty
kobiet delikatniejszych, o zgrabnych, wysportowanych ciałach, których fryzury
mówią o czasie, do którego przynależą468. Jest wśród nich stojąca dziewczyna
z rękoma założonymi do tyłu, o krótko obciętych włosach i odrzuconej na bok
grzywce. Młoda artystka zaznaczyła lekkim podkreśleniem linię żeber i wzgórek łonowy. Bardziej idealizowana jest inna modelka Elwiry Zachert-Mazurczykowej469 — spoglądająca w dół młoda kobieta, mająca w miejscu gałek ocznych
migdałowate wycięcia. Rozwiązanie to pojawiało się niekiedy w pracowni Breyera,
będąc wyraźnym nawiązaniem do archaicznej rzeźby greckiej470. Tors jest starannie wymodelowany i pozostaje w wyraźnym kontraście z niedokończoną partią
głowy, dłoni i stóp. Jedynym zachowanym aktem Elwiry Zachert-Mazurczykowej
jest rzeźba przedstawiająca młodą dziewczynę z włosami do ramion471. Modelka
stoi w kontrapoście, ciężar ciała spoczywa na prawej nodze. Ciało ma dość dobre
proporcje, tylko nogi wydają się zbyt masywne w stosunku do torsu. Dobrze wymodelowane są natomiast plecy i pośladki.
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Np. Akt siedzącej dziewczyny z fryzurą à
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Artystka dobrze radziła sobie również z anatomią męskiego ciała. Fotografia
rzeźby przedstawiającej akt męski potwierdza jej umiejętności w tym zakresie472.
Wydaje się, że jest to jeden z nielicznych aktów o bardziej monumentalnym
charakterze. Proporcjonalnie zbudowany, idący młody mężczyzna ma tors lekko skręcony w lewo. Szerokie ramiona, podkreślona talia i wąskie biodra przywodzą na myśl rzeźby greckich kurosów, podobnie jak w rzeźbie Natana Rapoporta473. Natomiast pewne kłopoty miała artystka z przedstawieniem poprawnej
anatomii w innej pracy474. Młody mężczyzna o wydłużonej głowie ma szerokie,
wręcz kobiece biodra i stoi w nienaturalnej pozie. Być może ta niepokojąca forma wynika z nietypowej budowy anatomicznej samego modela, gdyż na rzeźbie
widocznej w głębi zdjęcia — autorstwa anonimowego studenta — problem jest
podobny.
Wysoki poziom prezentuje praca Stefana Momota, znana tylko z fotografii
pokazującej od tyłu klasycznie zbudowaną modelkę o wciętej talii i zaokrąglonych
biodrach475. Równie rzetelne studium natury prezentują prace Jerzego Mazurczyka.
Na wykonanym w pracowni na Wybrzeżu Kościuszkowskim zdjęciu z 1924 roku
młody artysta stoi obok swojej rzeźby przedstawiającej młodą kobietę476. Ciężar jej
ciała spoczywa na prawej nodze, głowa również obrócona jest w prawo477. Partia
nóg nie jest dopracowana. Najprawdopodobniej zdjęcie zostało wykonane przed
ukończeniem rzeźby.
Znacznie rzadziej pojawiały się studia aktów siedzących. Należy do nich Akt
siedzącej dziewczyny Stefana Momota z 1937 roku. Za tę pracę młody artysta otrzymał nagrodę, która umożliwiła mu wyjazd do Paryża na wystawę światową Sztuka i technika. Mimo klasycznych proporcji rzeźbę tę — podobnie jak wzmiankowany już Akt dziewczyny Rapoporta i Akt siedzącej kobiety Stanisława Sikory
— cechuje pewna hieratyczność i spokój przywodzące na myśl rzeźbę egipską478.
Na zdjęciu z archiwum artysty widać początkową fazę pracy nad rzeźbą, na której zaznaczone zostały liniami podziały na poszczególne pola. Modelka siedzi
sztywno, w pozie podobnej do wspomnianej wcześniej pracy Stefana Momota.
Swobodniejsze są trzy inne akty przedstawiające tę samą modelkę. Jeden z nich
jest autorstwa Stanisława Sikory479, drugi — Niny Sokołowej480, a trzeci — Stanisława Komaszewskiego. Młoda kobieta siedzi na brzegu prostopadłościanu,
opierając ciężar ciała na prawym pośladku i prawej nodze. U Sokołowej trzyma
ręce do tyłu, u Sikory wspiera się na prawej ręce, a lewa leży na udach. Głowa jest lekko pochylona do przodu, włosy krótkie, ułożone w swobodne fale.
Obydwie prace nie są jeszcze wykończone w partii stóp. Wśród prac Elwiry Zachert-Mazurczykowej znajduje się akt młodej dziewczyny siedzącej na ziemi481.
Łagodna linia pochylonych pleców, lekko obrócona głowa, skrzyżowane ręce
i podkulone nogi tworzą spokojną, zamkniętą formę.
Bardziej dynamiczne ujęcie prezentuje akt nieznanego autorstwa eksponowany
na wystawie końcoworocznej w 1932 roku482. Modelka siedzi w kucki na niskim
kubiku, splecionymi rękami trzyma nogi na wysokości kostek. Stopy zwisają poza
podstawę. Wyraz skupienia na twarzy i kompozycja ciała sugerują koncentrację
i „ruch potencjalny” — jakby modelka lada chwila miała podjąć decyzję o wstaniu.
Studium ruchu prezentuje też Akt autorstwa Krystyny Dąbrowskiej eksponowany
na wystawie grupy Kapitol w Rzymie w 1936 roku483. W recenzji z tej wystawy Bronisław Krystyn Wierzejski zwracał uwagę na „duże poczucie rytmu i konstrukcji”,
które wykazała w swoich pracach młoda rzeźbiarka484.
Jedną z najciekawszych pod względem kompozycji rzeźb jest praca nieznanego
autora — akt klęczącego na lewym kolanie mężczyzny o skupionym wyrazie twarzy485. Nadgarstkiem prawej ręki wspiera się o udo, dłoń zwisa swobodnie. Lewa
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Fotografia w Archiwum Roberta Szuby.
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Taki sposób ustawienia aktu powtarza się
w pracowni Breyera kilkukrotnie.

478

Fotografia w Archiwum Roberta Szuby. Przy
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ręka spoczywa w miejscu połączenia bioder i uda. Uwagę zwraca znakomity modelunek klatki piersiowej i brzucha. Lewa noga jest jeszcze w trakcie opracowania.
Sama obserwacja natury nie była dla niektórych studentów wystarczająca. Próbowali przekształceń i stylizacji. Widzieli ją w pracach samego profesora i jego
asystenta — Franciszka Strynkiewicza. Alfons Karny połączył swobodnie obydwie
tendencje w akcie młodej dziewczyny, której niezbyt zgrabne, realistycznie modelowane ciało kontrastuje z dekoracyjną fryzurą486. Z kolei w albumie fotografii
należącym do Edwarda Piwowarskiego widoczna jest rzeźba nagiej młodej kobiety o ponadnaturalnej wielkości i nadmiernie wydłużonych proporcjach487. Sam
Piwowarski siedzi obok niej na pierwszym planie, ale ponieważ na fotografii jest
oprócz niego jeszcze sześciu studentów i jedna studentka, trudno jednoznacznie
określić autorstwo tego aktu.
Szczególnym, bardzo dekoracyjnym ujęciem odznacza się anonimowa rzeźba
przedstawiająca na wpół obnażoną dziewczynę trzymającą na lewym ramieniu
róg obfitości488 [. Prawą, zgiętą w łokciu rękę trzyma nad głową w taki sposób, że
kompozycja zamyka się w prostokącie. Zwarta bryła jest całkowicie pozbawiona
prześwitów i ażurów. Ujęta profilowa głowa, zwrócona w lewo i opuszczona w dół,
opracowana została jako płaski relief, w którym uwagę zwraca dekoracyjna fryzura.
Z punktu widzenia anatomii ludzkiej poza taka jest niemożliwa, ale całość tworzy
dość wdzięczny motyw, którego forma nasuwa myśl o możliwości zastosowania
jej w architekturze.
Krytycy zgodnie podkreślali wysoki poziom aktów w pracowni Breyera, co
dodatkowo potwierdzają anonimowe prace utrwalone na szklanych negatywach.
Tytus Czyżewski pisał: „Szczególniej niektóre akty odznaczają się nie tylko starannością studiowania, ale także znacznym odczuciem bryły rzeźbiarskiej”489. Zwrócił
uwagę na Akt Jana Bukowskiego490. Chwalono „ustawienie” aktu. Jerzy Hulewicz
pisał o tym zarówno w roku 1937491, jak i dwa lata później: „Pracownia rzeźbiarska
prof. Breyera wymaga od swych uczniów wiele. Przeważnie naturalnej, a często
i nadnaturalnej wielkości głowy oraz akty kobiece, chłopięce i męskie świadczą
o dobrym poczuciu bryły u ich autorów, o zmyśle proporcji i najczęściej zupełnego
spoufalenia się z naturą”492. Wtórowała mu Zofia Norblin-Chrzanowska: „Uczniowie Breyera umieją rzeźbić. Tam każdy akt stoi, każdy człowiek zbudowany jest
z doskonałą znajomością rzemiosła”493.
Chociaż program prof. Breyera nigdy nie został sformułowany, to na podstawie analizy zachowanego, prezentowanego powyżej, materiału można wysnuć
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pewne wnioski. W procesie nauczania obserwacja natury wydaje się ważniejsza
niż idealne piękno rzeźby starożytnej. Zatem dążenie do ideału bliższe byłoby koncepcji „piękności pomysłowej” Stanisława Kostki Potockiego niż Johanna Joachima Winkelmanna zapatrzonego w niedościgły wzór piękna klasycznej
rzeźby greckiej. Ale swoim uczniom Breyer zapewne zwracał uwagę na urodę
i harmonię ciała ludzkiego, co widoczne jest w wybieranych modelach. Nie ma
wśród nich właściwie ludzi dojrzałych ani starych. W tym właśnie wyborze widoczne jest odwołanie się do tradycji antycznej, gdzie „ciało ludzkie […] było
zbiorem wartości, takich jak: opanowanie, równowaga, umiarkowanie, proporcja”494. Studenci doceniali wybór modeli dokonywany przez profesora. We wspomnieniach Stanisława Sikory zachowało się wiele mówiące wyznanie: „Niechże Panie ostatecznie przestaną się boczyć na mnie, bo wdzięczny jestem losowi
za wymyślne wklęsłości i wypukłości, jakimi zaczęły nas darzyć modelki przez
prof. Breyera wybierane”495.

Sport

1.4.4.

Każdy muskuł się zwinął w kłębek, jak sprężyna,
I na cięciwie ciała niecierpliwie drży,
Motor serca już w uszach walić mi zaczyna,
Gotowe! Starter, strzelać! Raz — dwa — trzy! 496.
Kazimierz Wierzyński, 100 m

Sukces rzeźby Pływak Franciszka Masiaka na olimpiadzie w Berlinie w 1936 roku497
nie był przypadkiem. W pracowni prof. Tadeusza Breyera studenci od lat byli
przygotowywani do przedstawiania nowego tematu, jakim w dwudziestoleciu
międzywojennym stał się sport.
Sport polski zaczął się rozwijać jeszcze pod zaborami, a jego kolebką była Galicja. Już w 1867 roku powstało we Lwowie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”498,
od 1891 działał w Krakowie doktor Henryk Jordan, wprowadzając obowiązkowe
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lekcje gimnastyki w szkołach i zakładając pierwsze w Europie place zabaw zwane
do dzisiaj ogródkami jordanowskimi. Mniej więcej w tym samym czasie we Lwowie powołano Towarzystwo Zabaw Ruchowych, a w Warszawie — ogrody dziecięce
Wilhelma Ellisa Raua499. Idee tężyzny fizycznej na równi z hartem ducha propagowało rozwijające się harcerstwo. We wszystkich tych działaniach kładziono
również nacisk na zachowanie ducha narodowego500. Na początku XX wieku pojawiło się nowe zjawisko — kluby sportowe. I tutaj prym wiodła Galicja — Slawia
działała we Lwowie już od 1903 roku, kolejne kluby powstały w Krakowie, Stryju,
Stanisławowie, Tarnopolu i Jarosławiu. Dyscypliną dominującą była piłka nożna,
w mniejszym stopniu uprawiano lekkoatletykę i szermierkę501. Odziedziczona po
latach niewoli słaba infrastruktura sportowa po odzyskaniu niepodległości została
szybko rozbudowana, a o dynamicznym rozwoju tej dziedziny świadczy porównanie danych z lat 1921, 1924 i 1938, kiedy to sportowców było odpowiednio 70
tys., 115 tys. i 352 tys.502. Ponieważ istniało wiele klubów nieformalnych, zwłaszcza
w małych miejscowościach, dane te nie w pełni odzwierciedlają rzeczywistą liczbę
osób uprawiających sport.
Działający od 1927 roku Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego miał dla rozwoju i upowszechnienia sportu ogromne
zasługi, podobnie jak uczelnie sportowe z wiodącą jednostką, którą był powołany
w Warszawie w 1929 roku Centralny Instytut Wychowania Fizycznego (od 1938
roku Akademia Wychowania Fizycznego). Przywiązywano wielką wagę do propagowania rozwoju kultury fizycznej, czemu służyły między innymi rozgrywki
sportowe organizowane nie tylko dla uczniów i studentów, ale także dla wojska,
pracowników poczty czy urzędników503. Już w 1919 roku rozpoczął działalność
Polski Związek Olimpijski, w 1922 powstał Związek Polskich Związków Sportowych504. Katedra Higieny Szkolnej i Teorii Wychowania Fizycznego została zorganizowana na Uniwersytecie Poznańskim już w 1919 roku505.
Na igrzyskach olimpijskich mogła wolna Polska występować wreszcie pod
swoja flagą. Igrzyska w Paryżu w 1924 roku były pierwszym występem polskiej
ekipy liczącej 66 osób, w tym jedną kobietę — florecistkę Wandę Dubieńską.
Dwa medale wywalczone przez znakomitego jeźdźca Adama Królikiewicza i ekipę kolarską w ostatnim dniu igrzysk olimpijskich zapoczątkowały polskie sukcesy w tym najważniejszym wydarzeniu sportowym. Przyciągały one do sportu
rzesze ludzi ze wszystkich warstw społecznych. W 1928 roku w Amsterdamie
reprezentacja Polski była nieco mniejsza — startowały 64 osoby, w tym sześć
kobiet506. Pierwszy złoty medal zdobyła wtedy dla Polski Halina Konopacka. Do
końca kariery była niepokonaną dyskobolką. Warto zaznaczyć, że osiągnięcia naszej złotej medalistki i nieformalnej Miss Piękności Igrzysk Olimpijskich, która
uprawiała także z sukcesem inne dyscypliny sportowe507, spowodowały wzrost
zainteresowania sportem wśród kobiet. W olimpijskim konkursie sztuki triumfował Kazimierz Wierzyński, który za tomik poezji Laur olimpijski otrzymał najwyższą nagrodę. Władysław Skoczylas został nagrodzony brązowym medalem za
cykl akwareli508.
W Los Angeles w 1932 roku reprezentacja była skromna — 20 zawodników,
w tym trzy kobiety. Złote medale zdobyli w biegach Janusz Kusociński i Stanisława Walasiewiczówna, srebrny medal przypadł wioślarskiej dwójce ze sternikiem,
brązowy w rzucie dyskiem zdobyła Jadwiga Wajsówna, wioślarze wywalczyli dwa
brązowe medale, brąz przypadł w udziale także szablistom. W dziedzinie sztuki
złotym medalem nagrodzony został rzeźbiarz Józef Klukowski509, a srebrnym —
graficzka Janina Konarska510.
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Wilhelm Eblis Rau (1825—1899), znany
warszawski przemysłowiec, współzałożyciel
zakładów metalowych firmy Lilpop, Rau
i Loewenstein. Fundator ogródków dla
dzieci.
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Np. w ogrodzie doktora Henryka Jordana na krakowskich Błoniach stanęły 44
wizerunki sławnych Polaków, przy których
pomysłodawca tego przedsięwzięcia wygłaszał pogadanki z historii Polski; http://www.
parkjordana.org/www/historia_parku.html
[dostęp 16.09.2015].
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J. Lis, Romantyczne olimpiady, Warszawa
1984, s. 21.
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R. Gawkowski, Sport w II Rzeczypospolitej,
w: Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności
[katalog wystawy przygotowanej przez
Muzeum Historii Polski, Zamek Królewski
w Warszawie, 2008], Warszawa, 2008,
s. 153.
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Ibidem, s. 153.

504

Ibidem, s. 15

505

Ibidem, s. 16.
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Wszystkie dane statystyczne dotyczące
igrzysk olimpijskich — o ile nie zaznaczono
inaczej — wg J. Lis. W odniesieniu do olimpiady w Amsterdamie warto zwrócić uwagę
na pracę Przemysława Strożka Modernizm — sport — polityka. Praktyki artystyczne
wokół Igrzysk IX Olimpiady w Amsterdamie
i Spartakiad 1928, Warszawa 2019.

507

Jan Lis pisał o niej następująco: „Inspirowana przez swojego brata — Tadeusza, grała
także w tenisa, hazenę [odmiana kobiecej
piłki ręcznej — AR], świetnie pływała i wiosłowała, jeździła na nartach, uprawiała biegi,
skakała w dal i wzwyż, rzucała oszczepem,
ba, pasjonowała się automobilizmem.
Prezentowała przy tym poziom najwyższy, wyczynowy, a nie amatorski. W kilku
konkurencjach ustanowiła rekordy krajowe,
zdobyła 25 tytułów mistrzyni Polski”; Lis,
s. 62.

508

Były to: Łucznik — stojący, Łucznik — klęczący,
Jeleń św. Huberta i Diana. Niekiedy błędnie
podawano, iż były to drzeworyty, o czym
pisała Katarzyna Nowakowska-Sito; zob.
eadem, Od Paryża do Berlina. Artyści polscy
na Olimpijskich Konkursach Sztuki 1924—1939,
w: Wyprawa w 20-lecie…, s. 142.
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Na podstawie zachowanej dokumentacji trudno określić, która z dwóch jego
prac uzyskała złoty medal. W katalogu
obiektów sztuki wystawionych w Los
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Igrzyska w Berlinie odbywały się już w innej sytuacji politycznej511. Polską ekipę
stanowiło 112 reprezentantów, w tym 11 kobiet. Srebrne medale Wajsówny w rzucie dyskiem i Walasiewiczówny w biegu na 100 metrów oraz ekipy jeździeckiej,
brązowe Marii Kwaśniewskiej (rzut oszczepem), Władysława Karasia (strzelanie
z karabinka małokalibrowego), wioślarzy Rogera Vereya i Jerzego Stupskiego nie
w pełni zadowalały ambicje Polaków. Konkurs sztuki przyniósł srebro Józefowi
Klukowskiemu512, a brąz Stanisławowi Ostoi-Chrostowskiemu513 i Janowi Parandowskiemu514. Powszechnie skarżono się jednak na tendencyjne wyroki sędziów,
wyraźnie faworyzujących zawodników niemieckich. Obiecywano sobie rewanż na
następnych igrzyskach w Helsinkach515 w 1940 roku. Wybuch II wojny światowej
uniemożliwił jednak ich organizację. Ale to dzięki Polakom przygotowującym
zawody w obozach jenieckich — w stalagu XIII A Langwasser pod Norymbergą
w 1940 i oflagach II C Woldenberg i II D Gross-Born w 1944 roku — zachowano
ciągłość numeracji516.
Olimpijski Konkurs Sztuki odbył się ostatni raz w 1948 roku w Londynie. Jak
pisze Róża Fabjanowska: „Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznał profesjonalizm artystów ubiegających się o medale za sprzeczny z duchem olimpijskim,
zgodnie z którym sport miał być domeną amatorów”517. I wtedy polscy artyści
odnieśli swoje ostatnie sukcesy na olimpiadach. Wśród nich był uczeń i wieloletni
asystent prof. Breyera, Franciszek Strynkiewicz, którego rzeźba Na mecie otrzymała
wyróżnienie518.
Polska odnosiła też sukcesy w innych zawodach międzynarodowych — Jadwiga Jędrzejowska dotarła w 1937 roku do finału turnieju na Wimbledonie,
a w 1939 roku wygrała mistrzostwa Francji. Podejmowano także próby organizowania zawodów międzynarodowych w kraju — a dwukrotna organizacja mistrzostw Fédération Internationale de Ski (FIS) w Zakopanem (1929, 1939) okazała
się dla Polski dużym sukcesem, co zaowocowało popularyzacją narciarstwa. Do
propagandy sportu przyczyniały się transmisje radiowe. Jedna z pierwszych relacji sportowych Polskiego radia dotyczyła konkursu skoków na Wielkiej Krokwi
w 1927 roku.
W Polsce międzywojennej uprawiano zarówno sporty elitarne jak jeździectwo,
łucznictwo czy tenis, ale i dostępne praktycznie dla wszystkich gry zespołowe —
piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę. Nowością był na gruncie polskim hokej propagowany przez absolwenta Harvardu Tadeusza Adamowskiego i boks, w którym
sukcesy zawdzięczano trenerowi Feliksowi Stammowi. Pasjonowano się sportem
powszechnie i w literaturze znaleźć można liczne przykłady tego zjawiska. Kazimierz Wierzyński, redaktor „Przeglądu Sportowego” w latach 1926—1931, dał
najpełniejszy wyraz swoim sportowym fascynacjom w tomie Laur olimpijski, za
który otrzymał złoty medal na igrzyskach w 1928 roku w Amsterdamie. Wtórował
mu Stefan Flukowski w tomiku Dębem rosnę z 1936 roku. O sporcie pisał Władysław
Broniewski, ale w jego twórczości pojawia się niepokojąca nuta — sprawne ciało
jawi się jako przyszła maszyna do zabijania519.
W przeciwieństwie do Wierzyńskiego inni Skamandryci mieli do sportu stosunek co najmniej ambiwalentny. Antoni Słonimski z właściwym sobie dowcipem
i złośliwością pisał w zbiorze felietonów z 1927 roku:

Angeles rzeźby zostały określone jako Sport
sculpture I i Sport sculpture II, problem ten
omówiła K. Nowakowska-Sito, zob. ibidem,
s. 145—146.
510

Srebrny medal za drzeworyt barwny Stadion, zob. ibidem, s. 145.

511

Jadwiga Wajsówna wspominała: „Te
igrzyska raziły sztucznością. Nie wszyscy
wyczuwali zapowiedzi wojny, ale kiedy
wracaliśmy, byliśmy smutni, jakby wymykała
się nam z rąk fajna rzecz”; Lis, s. 107.
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Za płaskorzeźbę Piłka, zob. Melbechowska-Luty 2005, s. 263.

513

Za projekt dyplomu dla Yacht-Clubu Rzeczypospolitej Polskiej, zob. ibidem, s. 263.

514

Za zbiór opowiadań Dysk olimpijski; ibidem,
s. 263.

515

Początkowo igrzyska miały odbyć się w Tokio, ale wobec wycofania się z powodów
politycznych Japonii Międzynarodowy Komitet Olimpijski powierzył ich organizację
Finlandii.

516

A. Zapert, Igrzyska, których nie było,
https://www.polsatsport.pl/wiadomosc/2015—05—01/igrzyska-ktorych-niebylo-olimpijczycy-za-drutami/ [dostęp
25.07.2021].
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R. Fabjanowska, Polscy laureaci w sztukach
plastycznych, w: Olimpijskie konkursy sztuki.
Wawrzyny olimpijskie. Laureaci krajowych
i międzynarodowych olimpijskich konkursów
sztuki 1912—2012 i Wawrzynu Olimpijskiego1969—2008, red. K. Hądzelek, K. Zuchowa, Warszawa 2012, s. 89.

518
519

Ibidem, s. 88.
Wiersz Lekka atletyka z tomu Troska i pieśń,
Warszawa 1967.

Młodzieńcy w wieku szkolnym entuzjazmują się wyczynami i rekordami i podlegają
psychozie szkodliwej i głupiej. Czy można się bowiem naprawdę entuzjazmować niepotrzebnym i bardzo szybkim przeskakiwaniem przez płotki? Czy można szaleć z radości,
że jakiś obcy jegomość, nieprzymuszony żadną istotną potrzebą, biegnie przez parę

Program i zadania w pracowni

89

minut z szybkością, którą rozwija normalny tramwaj numer szesnaście? […] czemu
nie ma mistrzostw w pracy pożytecznej? Czemu nie organizuje się igrzysk olimpijskich
w praniu bielizny? Myciu garnków?520.

Po latach konsekwentnie obstawał przy tym stanowisku, nie widząc w sporcie
ani sensu, ani piękna. Ironicznie zauważał: „Podobno sport rozwija ducha walki
i kultywuje piękno ciała. Jeśli ktoś spróbuje mi udowodnić, że miotaczki kulą,
które tuczy się specjalnie, aby nabrały dwustu kilo wagi, reprezentują piękno
sportu i urok ciała kobiecego, mogę się obrazić i niełatwo dam się przeprosić”521.
Znacznie bardziej skomplikowany był stosunek do sportu (i ciała) Jarosława
Iwaszkiewicza. Problem ten poruszył Wojciech Śmieja, zwracając uwagę na takie
teksty jak Przyjaciele czy Zmowa mężczyzn, gdzie bardzo wyraźnie dochodzi do głosu
związany ze sportem problem nowego stosunku do ciała, które z jednej strony
poddane jest kształtującym go ćwiczeniom fizycznym, ale z drugiej uzyskana poprzez treningi siła, gibkość i zręczność może być wykorzystana w wojnie, której
groźba narastała w latach trzydziestych522.
Pasji sportowej nie podzielał też Stanisław Ignacy Witkiewicz: „Nawet już nie
zazdroszczę sportowi miejsca w gazetach codziennych, ani pism specjalnych, których nie mogła się doczekać nigdy nasza sztuka. […] Rozwydrzenie sportowe jest
jedną z sił składowych ogólnego przesunięcia się na stronę ciemności”523.
Konrad Winkler oskarżał sport o znaczący wpływ na upadek czytelnictwa,
czego „nie należy wyłącznie brać na rachunek naszego, przysłowiowego niemal
ubóstwa — lecz także przeróżnych stajennych ideałów oraz bzika sportowego,
zbyt absorbującego młodzież poza godzinami jej szkolnych zajęć”524. Niechęci do
sportu dał wyraz także Alfons Karny, sam zresztą autor kilku rzeźb o tej tematyce,
w tym Skakanki, która w zminiaturyzowanej formie była częścią Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej. Odpowiadając na ankietę „Głosu Plastyków”, artysta
wyznawał: „W czasach tak ciężkich dla nas, w czasach rozzuchwalonego prostactwa, defraudacji, piłki nożnej, rzeźba jest dla mnie ucieczką i wytchnieniem”525.
Tematyka sportowa bardzo wyraźnie zaznaczyła swoją obecność w polskiej sztuce
tego okresu526. Odnaleźć ją można w ówczesnym malarstwie (Ewa Maria Łunkiewicz, Leon Chwistek, Felicjan Szczęsny Kowarski, Jan Korolkiewicz), rzeźbie
(Olga Niewska, Józef Klukowski), grafice warsztatowej (Wiktoria Goryńska, Janina Konarska), plakacie (Stefan Osiecki, Jerzy Skolimowski, Czesław Wielhorski),
fotomontażu (Janusz Maria Brzeski) i filmie (Sportowiec mimo woli i Jadzia w reż.
Mieczysława Krawicza).
Bodźcem skłaniającym młodych artystów do zajęcia się tą tematyką były wystawy sportowe w 1928, 1931 i 1936 roku związane z kwalifikacją prac na igrzyska
olimpijskie. Krytycy wielokrotnie zwracali uwagę, że to właśnie w rzeźbie znaleziono najlepsze rozwiązania plastyczne dla przedstawienia sportu. Recenzent
wystawy poprzedzającej olimpiadę w Berlinie pisał:
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A. Słonimski, O dzieciach, wariatach i grafomanach, Łomianki 2009, s. 124—125.

521

A. Słonimski, Ciekawość. Felietony 1973—1976,
Warszawa 1981, s. 152. Podobnie ironiczny
stosunek do sportu miał Konstanty Ildefons
Gałczyński, który w wierszu Każdy wiek ma
swoje sporty pisał: „Na starość, mój miły
wnuku, / Gdy będziesz miał brodę mleczną, / we drzwi ktoś puknie: puk-puku! /
I »skok o tyczce« w wieczność!”.

522

W. Śmieja, Od ideologii ciała do cielesności
zideologizowanej. Sport i literatura w latach
1918—1939. „Teksty Drugie” 2011, nr 4,
s. 37—38.

523

S. I. Witkiewicz, Narkotyki — niemyte
dusze, oprac. A. Micińska, Warszawa 1979,
s. 177—178.

524

K. Winkler, Plastyka. Wystawa p.n. „Sport
w sztuce” w Instytucie Propagandy Sztuki,

Złe wyniki malarstwa i nijakie grafiki wynagradza dobra rzeźba. Nie wszystkie wpraw-

„Droga” 1931, nr 12, s. 1028—1030 [Archiwum

dzie dzieła wystawione odpowiadają celowi, jaki tkwi w idei olimpiad, ale poziom

IPS, teczka nr 3, wycinki prasowe].

artystyczny tych prac jest nieporównanie wyższy od sąsiadującego z nimi malarstwa.

525

A. Karny, [odpowiedź], Ankieta rzeźby…,

To pewna, że polska rzeźba znacznie żywiej i doskonalej reaguje na sport niż malar-

s. 309. Ankietę rozesłała redakcja „Gło-

stwo i grafika. Dzięki istocie swej sztuki rzeźbiarze zwrócili przede wszystkim uwagę

su Plastyków” do rzeźbiarzy, aby — jak
pisano — „stworzyć jak najpewniejszy

na piękno kształtu i ruchu. Ich modele są nie tylko w dobrej formie sportowej, lecz

obraz problemów nurtujących współczesne

także w dobrej formie artystycznej. Jest to niewątpliwy triumf pracowni rzeźbiarskiej

pokolenie rzeźbiarzy polskich”.

profesora Breyera, który nadał ton współczesnej młodej rzeźbie warszawskiej. […].
Nie wiem, jak poradzą sobie sędziowie wybierający w IPS-ie dzieła przeznaczone na
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Nowakowska-Sito 2008, Od Paryża…,
s. 141—149.
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Olimpiadę. Możliwe, że zredukują pokazy malarskie do kilku obrazów, a reprezentację

527

sztuki polskiej oddadzą niemal wyłącznie rzeźbie527.

Problemem dla twórców wszystkich dyscyplin było znalezienie odpowiedniej
formuły plastycznej, która oddawałaby specyfikę danego sportu i ruch zawodników, a jednocześnie byłaby wolna od fotograficznej dosłowności. Pisała o tym obszernie Jadwiga Puciata-Pawłowska w omówieniu wystawy sportowej w 1936 roku:

IPS, teczka nr 49, wycinki prasowe].
528

bokserowi nie można dać wąsów, bo ich nigdy w rzeczywistości nie nosi, że wizję

J. Puciata-Pawłowska, Sport w sztuce, „Kobieta” 1936, nr 23 [Archiwum ASP w Warszawie,
Księga wycinków prasowych I].

529

Tak było w przypadku Tenisistki Rapoporta,
o czym będzie mowa w dalszej części tego

Dzieła interesujące z punktu widzenia plastycznego okazały się pełne „kryminalnych
uchybień” dla sportowców — któż liczył, nie przypuszczając groźnych następstw, że

Wystawy. Sport w sztuce — Miasta polskie,
„Kurier Warszawski”, 3.05.1936 [Archiwum

rozdziału.
530

(p.g.), Sport w sztuce, „Warszawski Dziennik
Narodowy”, 26.04.1936; ten sam tekst:

malarską wyrażającą się w potężnych koniach z jeźdźcami grającymi w polo trzeba

„Dziennik Wileński”, 27.04.1936 [Archiwum

poskromić i zredukować do… małych kuców; że dobrze liczyć najpierw uczestników

IPS, teczka nr 49].

walki o piłkę, nie tylko nawet tych widocznych na obrazie przy bramce, ale i tych,

531

Otwarcie wystawy „Sport w sztuce”, „Gazeta

którzy pozostali na nieprzedstawionym placu. […] myśląc o wystawie bieżącej, o zma-

Polska”, 19.04.1936 [Archiwum IPS, teczka

ganiu się artystów z tematem narzuconym, wyraźnie nasuwa się spostrzeżenie, że ar-

nr 49, wycinki prasowe].

tyści w większości swojej zlekceważyli konieczność zapoznania się z bliska ze sportem,

532

macja od córki Małgorzaty Barylskiej.

ciała zawodników — aby następnie dopiero rezultat tych obserwacji ująć w syntezę
zapasów. Mniemanie, że można się oprzeć na fotografii, zawiodło. Obiektyw pozornie
nieomylny kłamie, odbijając sytuacje nieprawdopodobne i przypadkowe, tak wyrażają
się rzeczoznawcy sportowi .
528

Np. Stanisław Barylski, student architektury,
grał w reprezentacji Polski w hokeju; infor-

zapomnieli, że artyści greccy np. odwiedzali igrzyska, by śledzić ruch mięśni, układ
533

J. Wnukowa, [Wspomnienie o Antonim
Kenarze], w: Antoni Kenar 1906—1959, koncepcja i oprac. U. Kenar, Warszawa 2006,
s. 68.

Niektórzy twórcy — chociaż udokumentowanych przypadków jest niewiele — nawiązywali kontakt z osobami uprawiającymi sport, aby dotrzeć do istoty
specyficznego dla różnych dyscyplin ruchu529. Zachęcała do tego także krytyka.
Szczególnie dużo uwag na ten temat wywołała wystawa sportowa w IPS-ie w 1936
roku. W „Warszawskim Dzienniku Narodowym” pisano:
Fachowi sportsmeni zarzucają artystom przede wszystkim zupełny brak orientacji
przedmiotowej w sporcie, lekceważenie prymitywnych podstaw i zasad sportowości
oraz jaskrawe fałsze, których nie ocaliła pomoc migawkowej fotografii, mającej zastąpić
autentyczne wrażenie. Radzą przeto panowie sportowcy, szkoda że tym razem nieco już
za późno, ażeby plastyków posyłać do obozów wychowania fizycznego, by tam mieli
możność bezpośredniego zetknięcia się ze sportem530.

Podobne uwagi znaleźć można w „Gazecie Polskiej”:
większość artystów naszych nie zawarła dotąd bliższego kontaktu z boiskiem — lecz
posługiwała się w większości fotografiami lub zgoła zna sport z teorii, dowolnie przenosząc go na płótno. Jak się dowiadujemy, P[olski] Komitet Olimpijski — przy następnych
Olimpiadach — postanowił ułatwić artystom interesującym się tematami sportowymi — poznanie zawodów sportowych w terenie, a przyszłe wystawy przedolimpijskie
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organizować na rok przed terminem Olimpiady .
531

Warto powtórzyć powszechne przekonanie, że rzeźbiarze dużo lepiej wywiązali
się z przedstawień sportowych niż malarze, którym nie szczędzono cierpkich
uwag.
Być może na wysoką ocenę rzeźby sportowej wpłynęło to, iż wielu studentów — nie tylko warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych — uprawiało sport,
nierzadko odnosząc znaczące sukcesy532. Wśród wychowanków Breyera także
nie brakowało miłośników ćwiczeń fizycznych. Antoni Kenar jeździł na nartach i był znakomitym wspinaczem533. Zapalonym sportowcem był Stanisław
Sikora, który już w szkole zakopiańskiej skakał w dal i wzwyż, biegał i grał
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w ping-ponga w deblu z Bronisławem Czechem, zdobywając we wszystkich
tych dyscyplinach mistrzostwo Podhala. Jako kadrowicz młodzieżówki narciarskiej i dobrze zapowiadający się piłkarz korzystał z dożywiania. Ponadto pływał
i uprawiał kajakarstwo534. Sport, gimnastyka rytmiczna i taniec wciągnęły też
Krystynę Dąbrowską535. Osobiste doświadczenie wpłynęło najprawdopodobniej
na to, że ci właśnie artyści nie mieli problemu z przedstawieniem odpowiedniej
pozycji ciała i ruchu w rzeźbach o tematyce sportowej. Nie dziwi zatem, iż sporo prac z tej dziedziny pojawiło się w warszawskiej uczelni, nawet bez związku
z konkursami olimpijskimi.
Dla rzeźbiarzy szczególnym wyzwaniem było wybranie momentu, w którym
układ ciała oddaje najbardziej charakterystyczny dla danej dyscypliny ruch oraz
znalezienie odpowiedniej dla niego formy rzeźbiarskiej. Wielkość536, materiał537
i stylistyka rzeźb studentów i absolwentów prof. Tadeusza Breyera były bardzo
zróżnicowane. Zachowanych obiektów jest niewiele538, znaczna część prac znana
jest z fotografii, opisów i wzmianek prasowych. Różny był też sposób przestawiania. W odniesieniu do polskiej rzeźby w dwudziestoleciu międzywojennym pisze
Aleksandra Melbechowska-Luty: „Wiele z tych rzeźb odznaczało się realizmem,
inne miały charakter metaforyczny, bywały stylizowane, antykizowane, określane
powszechnie zrozumiałym systemem znaków i ujęć, które np. realne postacie
łuczników zmieniały w apoteozę łucznictwa, a figury bokserów w apoteozę walki”539. Słowa te można w całej rozciągłości zastosować też do prac powstałych
u prof. Breyera. Przestawiano różne dyscypliny sportowe: narciarstwo, łucznictwo,
biegi, tenis, pływanie, rzut oszczepem, pchnięcie kulą, wioślarstwo, taternictwo,
hokej, strzelectwo, zapasy, boks, piłkę nożną, łyżwiarstwo figurowe.
Źródłem, do którego najłatwiej było odwołać się artystom, był oczywiście
antyk. Zwłaszcza rzeźba i malarstwo wazowe mogły dostarczać tu różnorakich
wzorów, co pozostawało w zgodzie z charakterystycznym dla lat trzydziestych
powrotem do form klasycznych. Przedstawienia takich dyscyplin jak biegi, zapasy,
boks, skoki, rzut dyskiem, rzut oszczepem, pankration (czyli połączenie boksu
PRAC O WNIA TADEUSZA B REYERA
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Elwira Zachert-Mazurczykowa, Sportowiec
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Stanisław Komaszewski, Sportowiec

534

Sikora, s. 12, 14.

535

Krystyna Dąbrowska 1906—1944, mpis, archiwum artystki.

536

Np. Łucznik Dunajewskiego 43 cm, Taternik
Rapoporta 242 cm; Sport w sztuce [katalog
wystawy, IPS, 1936], Warszawa 1936, poz.
kat. 115 i 133.

537

W katalogu wystawy przedolimpijskiej
Sport w sztuce z 1936 r. wymieniono rzeźby
z gipsu, brązu, granitu i blachy miedzianej.
Na szklanych negatywach ze zbiorów MASP
rzeźby wykonane są z gliny, gipsu i metalu.

538

To m.in. Narciarka Józefa Gosławskiego
(wł. prywatna), Zjazd Franciszka Habdasa
(MNW), Zapaśnik Mariana Kurjaty (MASP),
Łucznik (Pierwsza strzała), Pływak i Zapaśnik
Franciszka Masiaka (obydwie wł. rodziny),
medaliony sportowe Krystyny Dąbrowskiej
(MHW; wł. rodziny).

539

Melbechowska-Luty 2005, s. 265.
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z zapasami), jazda konna czy łucznictwo i szermierka (traktowane raczej jako
przygotowanie wojskowe) miały bogatą ikonografię już w starożytności. Pojawienie się nowych dyscyplin, między innymi tenisa, polo, narciarstwa, łyżwiarstwa
wymagało oczywiście znalezienia nowej formuły dla ich zobrazowania, ale i tu
odwoływano się do wzorów antycznych.
Na wybór przedstawianej dyscypliny wpływały zapewne własne upodobania
oraz chęć zmierzenia się z oddaniem skomplikowanych układów ciała związanych
z ruchem sportowym czy wreszcie próby oddania dynamiki danej dyscypliny.
Wobec dążenia do statyczności widocznej w zadaniach pracownianych ta ostatnia
możliwość mogła być szczególnie kusząca dla studentów.
Dla twórców jednym z pociągających aspektów rzeźby sportowej wydawała się
sama idea przedstawienia harmonijnie zbudowanego, ukształtowanego przez sport
ciała. Pisała o tym Stefania Podhorska-Okołów: „W dziale rzeźb spotykamy echa
konkursu na rzeźbę sportową. Kilkakrotnie powtórzona postać przyklękającego
zapaśnika ma wiele nowoczesnego wyrazu w klasycznie odtworzonych mięśniach”540. Autorem opisanej rzeźby był Stanisław Komaszewski. Młody mężczyzna
przedstawiony został w przyklęku. Głowę, lekko pochyloną do przodu, przekręca
nieznacznie w lewo. W twarzy zwracają uwagę dwa elementy — duży nos i usta,
z którymi kontrastują niewielkie, przymrużone oczy. Lewa ręka jest zgięta w łokciu, a dłoń odchylona do góry. Prawa ręka pozostaje na reprodukcji niewidoczna.
Widać ją na szklanym negatywie zachowanym w Muzeum ASP w Warszawie —
zawodnik opiera ją o prawe udo541. Ponieważ zdjęcie zostało wykonane w trakcie pracy nad rzeźbą, tu z kolei brakuje prawie całej lewej ręki. Obydwie stopy
sportowca wspierają się na palcach, tworząc wraz z prawym kolanem trzy punkty
podparcia postaci. Mięśnie są dobrze wymodelowane, w partii barków forma staje
nieco bardziej kanciasta w wyniku lekkiej geometryzacji. Powierzchnia rzeźby
jest lekko rozwibrowana.
Stefania Podhorska-Okołów pisała o kilku postaciach klęczącego zapaśnika.
Dziś znana jest tylko jeszcze jedna — autorstwa Elwiry Zachert-Mazurczykowej.
Program i zadania w pracowni
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540

Stanisław Sikora, Narciarz

S. Podhorska-Okołów, Ostatnie wystawy,
„Bluszcz” 1931, nr 28 [Archiwum ASP, Księga
wycinków prasowych I]. Autorka pisze o zapaśniku, aczkolwiek w podpisie towarzyszącej recenzji fotografii rzeźby Stanisława
Komaszewskiego jest tytuł Sportowiec.

541

MASP ns-0462.
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Stanisław Sikora, Narciarze (Bronek Czech)
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Franciszek Masiak, Narciarz
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Eustachiusz Fierk, Narciarka

| 109—110 |

Józef Gosławski, Narciarka,
wł. prywatna

| 111 |

Franciszek Habdas, Narciarz (Zjazd) na
wystawie Sztuka wszędzie
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W opisie szklanego negatywu ze zbiorów MASP542 sugerowane było autorstwo Mariana Wnuka. Jednak porównanie ze zdjęciami prac artystki pozwoliło na skorygowanie opisu i jednoznaczne określenie jej autorstwa543. Różnice między rzeźbami
są niewielkie — praca Zachert-Mazurczykowej ma nieco cięższe proporcje, inna
jest też budowa twarzy — u Komaszewskiego bardziej trójkątna, u niej bardziej
kwadratowa. Inne jest też opracowanie powierzchni, która u Zachert-Mazurczykowej jest bardziej niespokojna, składa się jakby z małych, spłaszczonych w trakcie
modelowania kulek544. Mimo tych różnic nie ma wątpliwości, że do prac pozował
ten sam model.
Ponieważ ogromnym zainteresowaniem cieszyło się wówczas narciarstwo, nie
dziwi znacząca grupa rzeźb poświęcona tej właśnie dyscyplinie. Franciszek Strynkiewicz eksponował Narciarkę na przedolimpijskiej wystawie sportowej w 1931
roku, gdzie zdobyła jedną z trzech drugich nagród545. Jan Kleczyński określił ją
jako „wykwintną osobę na nartach”546. Młoda dziewczyna przedstawiona została
w chwili odpoczynku. Ta statyczna kompozycja nie u wszystkich recenzentów
znalazła uznanie. Stefania Podhorska-Okołów pisała w „Przeglądzie Sportowym”:
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Łyżwiarka
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MASP ns 0461.

543

Fotografie rzeźby znajdują się w Archiwum
E. i J. Mazurczyków.

544

dziewczyna, której kazano pozować z nartami w ręku547.

Innego zdania był Tadeusz Grabowski, zwracający jednocześnie uwagę na duże
zainteresowanie tą dziedziną sportu: „Najbardziej stosunkowo »opracowane« jest
narciarstwo. Widać i czuć tutaj krakowsko-zakopiańską kulturę sportową, połączoną z pewną kulturą malarską. Pejzaż zimowy Malczewskiego, Bielany Konarskiej,
Narciarka Jareckiej, a nawet — o dziwo — rzeźba Strynkiewicza […] są wcale,
wcale”548. Równie statyczny jest Narciarz549 Kenara, który wydaje się mierzyć wzrokiem przyszłą trasę. Zwarta, spokojna bryła nadaje rzeźbie charakter apoteozy
zwycięstwa człowieka nad górami. Statyczna jest także wykonana przez Kenara
grupa Narciarze na starcie550, przedstawiająca grupę ośmiu osób — w tym chłopca
PRAC O WNIA TADEUSZA B REYERA

Maniera ta była przez pewien czas popularna w pracowni Breyera, por. prace utrwalone na szklanych negatywach z MASP, np.
0410, 0473, 0429 (autoportret Stanisława
Stali), 0430 (praca Maksymiliana Potrawiaka).

545

wyładowania tych sił, doprowadzony do najwyższego napięcia przez instynkt walki.
[…]. Narciarką Strynkiewicza może być każda dobrze zbudowana i wygimnastykowana

Antoni Kenar, Hokeista

542

Dzieło sztuki na temat sportowy musi być wcieleniem dynamiki, nie statyki, musi zeń
emanować aktywna siła, musi być w nim uchwycony na gorącym uczynku moment

Elwira Zachert-Mazurczykowa,

Rzeźba zaginiona, repr. w: Franciszek Strynkiewicz…, s. 132.

546

J. Kleczyński, Wystawy u Baryczków, „Kurier
Warszawski”, 8.03.1931.

547

S. Podhorska-Okołów, Sport w sztuce.
Wystawa obrazów sportowych w Instytucie
Propagandy Sztuki w Warszawie, „Przegląd
Sportowy”, 4.11.1931.

548

T. Grabowski, Sport z pędzlem zbratać
niełatwo…, „Kurier Czerwony”, 2.11.1931 [Archiwum IPS, teczka nr 6, wycinki prasowe].

549

Antoni Kenar…, s. 62.

550

Ibidem.
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i góralkę — stojących na nartach. Wszyscy maja na piersiach numery startowe.
Postaci stanowią mocną, zwartą bryłę.
W większości rzeźb inspirowanych narciarstwem jednak najważniejsze było
oddanie ruchu. Problem ten interesował Stanisława Sikorę, który przynajmniej
dwukrotnie podejmował ten temat. Pierwsza z jego rzeźb przedstawiała narciarza
na biegówkach551. Druga wyobrażała prawdopodobnie Bronisława Czecha, z którym Sikora się przyjaźnił, w towarzystwie drugiego zawodnika (być może samego autora rzeźby)552. Dwie prawie bliźniacze postacie męskie mkną obok siebie
w ostrym zjeździe, trzymając kijki do tyłu, z włosami odrzuconymi przez wiatr.
Podobny moment zainteresował też Franciszka Habdasa553. Skulony mężczyzna
ukazany został na fragmencie ostro pochylonego zbocza, którego niespokojna forma potęguje dynamizm przedstawienia. Brak kijków może sugerować, że narciarz
szykuje się do skoku. Pełna dynamiki jest także Narciarka Józefa Gosławskiego,
przedstawiona w momencie wykonywania slalomu554. Jej sylwetka przypomina
literę „S”, w której najbardziej wysunięte punkty stanowią głowa i kolana. Ciało
przechylone jest nieco na prawą stronę. Rysy twarzy potraktowane syntetycznie
bardzo delikatnym, miękkim modelunkiem, oczy lekko przymrużone jakby pod
wpływem pędu. Unoszący się z tyłu szalik tworzy jedną formę z całą postacią
podkreślając dodatkowo ruch. Równie dynamiczny jest narciarz Stanisława Komaszewskiego. Spokojniejsza w formie jest Narciarka Eustachiusza Fierka555, ukazana w momencie zjazdu powolnym slalomem. Surowy, uproszczony modelunek
podkreśla sztywność postaci.
Na uwagę zasługuje też praca, która powstała w pracowni technik metalowych.
Jest to rzeźba Franciszka Masiaka przedstawiająca skoczka narciarskiego556. Jej
bardzo uproszczona forma jest pełna dynamiki i znakomicie wykorzystuje możliwości zastosowanego materiału. Giętkość blachy (najprawdopodobniej miedzianej)
pozwoliła na ciekawe potraktowanie wygięcia rąk i wyprofilowanie linii skoczni.
Miarą popularności narciarstwa jest też wyprodukowanie przez wytwórnię
Ćmielów porcelanowej figurki narciarza (z wyraźnymi echami art déco) autorstwa
Józefa Szewczyka557.
Przedstawiano również hokeistów. Antoni Kenar ukazał w gładkiej, syntetycznej formie pochylonego do przodu zawodnika, opierającego się na lewej nodze, z kijkiem opartym o taflę. Pełen napięcia zdaje się oczekiwać na zbliżający
się krążek558. Rzeźba ta zdobyła uznanie Jana Kleczyńskiego, który w recenzji
z wystawy sportowej pisał o niej następująco: „Ruch sportowo naturalny, życie,
szerokość modelowania — to jej zalety”559. Przedstawienia hokeisty podjął się
też Wacław Kowalik, ale rzeźba nie znalazła w oczach krytyki takiego uznania,
jak praca jego starszego kolegi. „Hokeista Kowalika przy trudnym i ciekawym
założeniu nie jest bezbłędnie rozwiązany”, pisał w recenzji z wystawy końcoworocznej w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1938 roku Stanisław
Ciechomski560. Statyczna natomiast była, znana tylko z fotografii, rzeźba anonimowego autora przedstawiająca dwukrotnie większego niż w naturze bramkarza
hokejowego w charakterystycznym, chroniącym go przed uderzeniami stroju561.
Jest to zapewne jedna z niewielu prac wykonana w tak dużej skali. Zadanie to
stawiało przed studentem szereg problemów — konieczność skonstruowania
właściwego rusztowania, prawidłowego nakładania gliny o określonej konsystencji, uwzględnienia deformacji, pozwalających na odczucie właściwych proporcji rzeźby w odbiorze wizualnym. Nic dziwnego, że gros powstających prac
miało stosunkowo nieduże rozmiary.
Dwoje studentów Breyera zainteresowała się przedstawieniem łyżwiarstwa.
Franciszek Masiak zgłosił Łyżwiarza na wystawę sportową w 1931 roku562, pięć lat
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Fotografia rzeźby w Archiwum Stanisława
Sikory.

552

Prace Narciarz i Narciarze (Bronek Czech)
znane są tylko ze zdjęć przechowywanych
w Archiwum Stanisława Sikory. Rzeźba
Bronek Czech repr. w: Sikora, s. 12.

553

Rzeźba Franciszka Habdasa znajduje się
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie nr inw. DEP 71 MNW.

554

Rzeźba jest własnością Adama Szeligi.

555

MASP ns-0484.

556

MASP ns-0485. Rzeźba była eksponowana
na wystawie sportowej w 1936 r.; Sport
w sztuce…, s. 27, poz. 124.

557

Figurka była prezentowana na wystawie
Wyprawa w 20-lecie w MNW; Wyprawa
w 20-lecie…, kat. IV/35.

558

Rzeźba znana jest w dwóch wersjach —
gips (MASP ns-0483) i gips patynowany,
repr. w Antoni Kenar…, s. 60.

559

Kleczyński 1931, Wystawy u Baryczków…

560

Ciechomski 1938, s. 164.

561

Zdjęcie z albumu Edwarda Piwowarskiego
przechowywanego w archiwum artysty.

562

Karta zgłoszeniowa nie zawiera bliższych
danych co do materiału i wymiarów tej
rzeźby [Archiwum IPS, teczka nr 6, karty
zgłoszeniowe].
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później na wystawie Sport w sztuce przedstawił rzeźbę ukazującą łyżwiarkę figurową
kutą w blasze miedzianej563. Stojąca na prawej nodze zawodniczka ma ciało pochylone do przodu pod katem 90 stopni i wyciągniętą w jednej z nim linii lewą nogę.
Kompozycja potraktowana jest mniej jako studium ruchu, a bardziej jako rzeźba
dekoracyjna. Roman Zrębowicz pisał wręcz, że jest to „bibelot dekoracyjno-przemysłowy”564. Tytus Czyżewski natomiast oceniał rzeźbę pozytywnie: „Oryginalnym rzeźbiarzem okazał się Franciszek Masiak ze swoją Łyżwiarką zrobioną z brązowej blachy, pełną zalet kompozycyjnych szczególniej jako sylwetka”565. Jadwiga
Puciata-Pawłowska także zwróciła uwagę na łyżwiarkę „ze spódniczką w kształcie
dzwona czy kielicha kwiatu”566. Zastosowanie jako tworzywa blachy miedzianej
nadaje sztywność postaci i fałdom kostiumu, co stwarza wrażenie pewnej dysharmonii z kojarzącą się z tym sportem miękkością i płynnością ruchów. Cechy
te wydobyła w swojej wykonanej z gipsu Łyżwiarce Elwira Zachert-Mazurczykowa.
Rzeźbę zgłosiła na wystawę sportową w 1936 roku, ale praca ta ostatecznie nie
została zakwalifikowana do ekspozycji567. Przedstawiała dziewczynę w krótkiej
sukience, o lekko odchylonej w prawo głowie i przymkniętych oczach, która
zdaje się wykonywać łagodny obrót na prawej nodze. Druga, zgięta w kolanie,
podniesiona jest do tyłu, niemal równolegle do wyciągniętej w tył lewej ręki. Na
dłoniach ma mocno wyeksponowane rękawiczki. Mimo ukazania łyżwiarki podczas wykonywania ewolucji na lodzie, rzeźba nie ma w sobie dynamizmu, tchnie
spokojem zachęcającym do kontemplacji pięknej formy.
W dorobku uczniów Breyera licznie reprezentowane były rzeźby ukazujące łuczników i łuczniczki. Większość studentów szukała w tym sporcie okazji
do oddania napięcia, czasem też elegancji ruchu, jaki towarzyszy łucznictwu.
Przedstawienie łuczników miało długą tradycję w sztuce europejskiej. Wszak łuk
towarzyszył Apollinowi i Artemidzie, bóstwom wielokrotnie przedstawianych
z ich atrybutem. Kopia Apollina Belwederskiego stoi do dziś w Sali Balowej w Łazienkach. Apollo-Łucznik pojawił się też w cyklu ilustracji Stanisława Wyspiańskiego do Iliady.
Na wystawie sportowej w 1931 roku pojawiły się dwie rzeźby poświęcone łucznictwu. W Pierwszym strzale Franciszka Masiaka chłopczyk z małym łukiem w lewej
ręce stoi na rozstawionych, bosych nóżkach, śledząc lot wypuszczonej w niebo
PRAC O WNIA TADEUSZA B REYERA
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Sport w sztuce…, poz. kat. 123. Rzeźba
widoczna w tle zdjęcia z otwarcia wystawy
Sport w sztuce, NAC 1-K-6197-2.
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R. Zrębowicz, Sport w sztuce, „Tygodnik
Ilustrowany” 1936, nr 17.

565

T. Czyżewski, Sport w sztuce, „Kurier Polski”,
26.04.1936 [Archiwum IPS, teczka nr 49,
wycinki prasowe]. Autor popełnił błąd
w określeniu materiału — katalog wystawy
podaje „kute w miedzi”

566

Puciata-Pawłowska 1936.

567

Karta zgłoszeniowa na wystawę sportową 1936 [Archiwum IPS, Zbiory Specjalne
IS PAN]. Rzeźba znana z trzech zdjęć
ukazujących różne jej ujęcia, Archiwum
E. i J. Mazurczyków.

568

Rzeźba Franciszka Masiaka znajduje się
obecnie w Warszawie w pozostałej po nim
pracowni. Na zdjęciu w NAC określona jest
jako Łucznik (sygnatura 1-K-4227).

569

Werdykt jury konkursowego [Archiwum IPS,
Zbiory Specjalne IS PAN, teczka nr 6].

570

W Archiwum IPS zachowała się korespondencja między Stanisławem Horno-Popławskim a władzami IPS-u dotycząca
zwrotu pracy w niewłaściwym opakowaniu
i w konsekwencji jej uszkodzenia. Na podstawie tej korespondencji oraz godła, pod
którym praca została zgłoszona (Apollo),
można postawić hipotezę, że jej forma
nawiązywała do znanej ilustracji Stanisława
Wyspiańskiego do Iliady, przedstawiającej
boga strzelającego z łuku.

98

strzały568. Młody rzeźbiarz otrzymał za nią drugą nagrodę569. Stanisław Horno-Popławski również wystawił wówczas Łucznika, o którego wyglądzie niewiele
wiadomo570. Temat łucznictwa podjął także Kazimierz Pietkiewicz571. Jego Łucznik
klęczy na prawej nodze, łuk wsparty o ziemię trzyma za majdan w wyciągniętej
przed siebie lewej ręce, podczas gdy prawa zdaje się naciągać niewidzialną cięciwę.
Postać potraktowana jest syntetycznie. Powierzchnie głowy, ciała i ubrania tworzą
gładką płynną formę delikatnie urozmaiconą zaznaczeniem krawędzi rozpiętej
pod szyją koszulki.
W ten sam sposób był modelowany Łucznik Stefana Momota572. Obydwie rzeźby
były zbliżone do siebie zarówno pod względem całości kompozycji, jak i niektórych szczegółów (np. budowy głowy). Zasadniczą różnicę stanowił brak całości
łuku w pracy Stefana Momota — przedstawiona została tylko jego środkowa część,
czyli tak zwany majdan.
Na wystawie Formy w 1933 roku Bazyli Wojtowicz przedstawił Łuczniczkę. Postać kobieca w długiej sukni trzyma łuk wzniesioną prawie pionowo w górę lewą
ręką573. Prawa ręka przedstawiona została w charakterystycznym geście napinania
cięciwy. Dziewczyna ma podniesioną głowę, jakby patrzyła w daleki cel. Nela
Samotyhowa widziała w niej „silne poczucie impetycznego ruchu i subtelnej
rzeźbiarskości wyrazu”574. Strakun także dostrzegł wyjątkową na tle innych rzeźb
członków Formy dynamikę prac Wojtowicza, ale miał zastrzeżenia co do obciążania „czystości doskonałych w ruchu konstrukcji” zbytecznymi dodatkami575.
Rzeźba znalazła się na wystawie Sport w sztuce w 1936 roku. „Dobra jest także w ruchu i formie Łuczniczka Bazylego Wojtowicza” — chwalił ją wtedy w swojej recenzji
Tytus Czyżewski576.
Bardzo ekspresyjny był Łucznik Zbigniewa Dunajewskiego, który znalazł się
na wystawie sportowej w 1936577. Znana tylko z fotografii praca przedstawia klęczącego na prawym kolanie mężczyznę, który wygina się mocno do tyłu, mierząc prosto w niebo. Tworzący idealne półkole łuk powtarza zarys ciała. Mięśnie
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Rzeźba reprodukowana w: Melbechowska-Luty 2005, ilustr. 155; wzmianka Kazimierz
Pietkiewicz (1903—1965). Wystawa rzeźby
[katalog wystawy, Zachęta, 1970], Warszawa 1970 (nlb., kalendarium, 1938 r.).
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Fotografia rzeźby w Archiwum Roberta Szuby.

573

Sport w sztuce…, s. 29, poz. 136, ilustr.

574

Samotyhowa 1933.

575

Strakun 1933.
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Czyżewski 1936, Sport w sztuce…
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Sport w sztuce…, s. 26, poz. kat. 115.
Fotografia rzeźby zachowana w albumie
przechowywanym w Archiwum Zbigniewa
Dunajewskiego.
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Franciszek Masiak, Łucznik
(Pierwsza strzała)

| 117 |

Franciszek Masiak, Łucznik

(Pierwsza strzała) — detal, wł. prywatna
| 118 |

Bazyli Wojtowicz, Łuczniczka, CRP Orońsko
| 119—120 |
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Stefan Momot, Łucznik

mężczyzny są naprężone, lewa ręka wznosi łuk, prawa napina cięciwę. Stylizowane
uczesanie przypomina indiański pióropusz.
Rzeźby przedstawiające łuczniczki nie mają takiej dynamiki. Element ruchu
zawiera łuczniczka na medalionie autorstwa Krystyny Dąbrowskiej578. Łuk, kołczan, pies myśliwski i niewielki diadem we włosach pozwala zidentyfikować ją
jako boginię łowów — Dianę. Ale jest to bogini „spolszczona” poprzez stylizowany strój ludowy składający się ze sznurowanego gorseciku i krótkiej fałdzistej
spódnicy. Praca powstała w czasie pobytu autorki w Rzymie579.
Na szklanych negatywach została utrwalona praca Tadeusza Stulgińskiego,
przedstawiająca pełną wdzięku młodą kobietę trzymającą prawą ręką wsparty
o ziemię łuk580. Dolna część rzeźby jest nieskończona — widać między nogami
a krawędzią spódnicy drewnianą podpórkę stabilizującą zapewne mokrą glinę.
Dziewczyna ubrana jest w sportową bluzkę, pod którą rysują się wyraźnie jej drobne piersi, i w wąską spódnicę za kolana. Na nogach ma sandały. Cięciwę łuku markuje prowizorycznie zamontowany drut. Lewa dłoń łuczniczki spoczywa blisko
krańca łęczyska w nieco manierycznym geście. Z całej kompozycji promieniuje
spokój, harmonia i kobiecy urok subtelnie wymodelowanej postaci581.
Sukcesy odnoszone w biegach przez polskich zawodników, a także łatwość
uprawiania tego sportu były zapewne jedną z przyczyn częstego przedstawiania
biegaczy. Znana tylko z fotografii rzeźba Antoniego Kenara z 1932 roku to biegnący
chłopiec582. Mały zawodnik wykonujący wielki krok, zadziera do góry głowę. Oczy
zaznaczone są poziomą kreską, usta rozchylone. Ułożenie lewej ręki najwidoczniej
sprawiało młodemu rzeźbiarzowi problem — silne odchylenie łokcia na zewnątrz
sprawia nienaturalne wrażenie.
W „Kurierze Czerwonym” z okazji wystawy sportowej zostały umieszczone
obok siebie fotografie dwóch rzeźb — Biegacza Wincentego Kasprzyckiego i Boksera
Niewskiej. Praca Wincentego Kasprzyckiego, przedstawiała zawodnika w pełnym
biegu583. Z odchyloną do tyłu głową, wymachujący silnie rękami, zdaje się ostatnim wysiłkiem wielkimi susami dopadać mety. Gładka, syntetyczna forma rzeźby
sprawia, że cała uwaga widza skupia się na znakomicie oddanym czystym ruchu.
Zauważył tę pracę Wincenty Trojanowski, który wymienił tylko dwa eksponaty
rzeźbiarskie na wystawie: „Spośród rzeźb wyróżnić musimy potężną sylwetkę
pięściarza (Niewska) i udaną figurkę biegacza (Kasprzycki)”584. Anonimowy recenzent „Wiarusa” zwrócił uwagę, iż o ile Niewska osiągnęła „ducha sportu” w swoich
pracach dzięki bacznej obserwacji zapaśników i bokserów, o tyle Kasprzycki osiągnął ten sam cel w diametralnie różny sposób: „Biegacz nigdy nie jest w takim
ruchu, jak go przedstawia rzeźbiarz […]. A przecie tyle jest prawdy, tyle trafności
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Medalion w archiwum artystki.

579

Krystyna Dąbrowska…

580

MASP ns-0503.

581

Temat łuczniczki podejmował artysta kilkakrotnie już po wojnie. Do 2014 r. kilka prac
na ten temat znajdowało się w mieszkaniu
twórcy na krakowskim Podgórzu. Po śmierci wdowy po artyście, Zenony Stulgińskiej,
ich los jest nieznany.

582
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Repr: Antoni Kenar…, s. 63.
MASP ns-0486; Sport w sztuce…, s. 27, poz.
119.
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W. Trojanowski, Sport w sztuce. Przedolimpijski obóz artystów, niezidentyfikowany
wycinek prasowy z 20.04.1936 [Archiwum
IPS, teczka nr 49, wycinki prasowe].
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Rzeźba polska w ostatnich 5 latach, „Wiarus”
1937, nr 22 [Archiwum IPS, teczka nr 60,
wycinki prasowe].
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Sport w sztuce…, s. 28, poz. 135.
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NAC 1-K-6197—1.
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Kompozycję tę przetworzył Marian Wnuk
w 1962 r., zob. Marian Wnuk…, s. 170, poz.
kat. 64.
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Można przywołać w tym kontekście Iris
z przyczółka zachodniego Partenonu czy
Menadę Skopasa.

590

Takie rozwiązanie pojawia się u Rodina
w Iris, posłance bogów z 1895 r. (Metropolitan Museum, Nowy Jork) czy Kroczącym
mężczyźnie z ok. 1900 (Musée d’Orsay,
Paryż). Na gruncie polskim podobne przykłady znajdujemy u Henryka Kuny i Alfonsa
Karnego.

591

Praca znana z reprodukcji prasowej; J. Kleczyński, Wystawa Akademii Sztuk Pięknych,
„Polska Zbrojna”, 11.05.1938, fot. [Archiwum
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w odczuwaniu ruchu i wysiłku »biegacza« oddającym ducha jego wysiłku, pędu,
walki!”585.
Na tej samej wystawie znalazła się rzeźba Mariana Wnuka Na mecie, która przedstawiała fragmentarycznie ujętą postać biegnącej młodej kobiety586. Zachowało
się zdjęcie z otwarcia wystawy pokazujące ją od tyłu587. Brak rąk i nóg, obciętych
poniżej kolan nie odbiera rzeźbie dynamiki. Odrzucona w tył głowa, ściągnięte
w tył łopatki znamionujące odrzucenie rąk do tyłu i wyciągnięta, zgięta w kolanie
prawa noga wystarczająco mocno oddają ruch całego ciała588. Całość kompozycji
przywodzi na myśl zachowane fragmentarycznie torsy antyczne589 i studia rzeźbiarskie Rodina, przedstawiające ciała pozbawione głów i rąk590.
Zupełnie inne ujęcie zaprezentował Jerzy Chojnacki na wystawie końcoworocznej w 1938 roku. Rzeźba Na starcie przedstawia biegacza w charakterystycznym
przyklęku, lekko podpierającego się palcami o bieżnię591. Na twarzy mężczyzny
widoczne jest skupienie, włosy zaczesane do tyłu. Modelunek wydobywa wyczuwalne pod skórą mięśnie. Chojnackiego najwyraźniej interesował moment
napięcia przed startem i udało mu się to bardzo dobrze uchwycić.
Trzy medaliony poświęciła biegaczom Krystyna Dąbrowska. Pierwszy powstał
zapewne w czasie jej studiów w warszawskiej ASP, o czym może świadczyć utrwalenie jego modelu gipsowego na szklanych negatywach592. Zwrócona w prawo postać
biegacza wykonana jest w płaskim reliefie na gładkim tle. Artystka znakomicie
poradziła sobie z oddaniem ruchu i modelunkiem ciała, które poddała lekkiej
geometryzacji. Rozwiane włosy układają się w dekoracyjne równoległe pasma. Dwa
medaliony znalazły się na wystawie sportowej w 1936 roku593. Na jednym z nich
trzej zawodnicy przedstawieni zostali w lewym profilu594. Szczupłe, prawie jednakowe sylwetki różnią się tylko nieznacznymi szczegółami w układzie rak i nóg.
Obcisłe koszulki bez rękawów i dopasowane spodenki podkreślają modelunek
ciała. Ich rozwiane pędem włosy mają duże walory dekoracyjne, pojawiające się
często w twórczości tej artystki. Tło jest gładkie z wyjątkiem poziomej wypukłej
linii stanowiącej — niczym poziom bieżni — podstawę całej grupy. Na drugim
medalionie Dąbrowska przedstawiła dwóch biegaczy, tym razem zwróconych
w prawo 595. Podobnie jak w innych jej kompozycjach postaci są powtórzone,
różnią się tylko skalą. Obydwaj zawodnicy mają ciała lekko skręcone w lewo, dzięki czemu widoczne są ich plecy. Ciała są smukłe, o szerokich barkach i wąskich
biodrach. Artystka starannie opracowała ich muskulaturę. Ich prawe ręce, zgięte
w łokciach, wzniesione są do góry, lewe nogi wysunięte do przodu. Wysiłek związany z biegiem zdaje się być niewidoczny, kompozycja sprawia wrażenie lekkości
i harmonii. Plakieta była reprodukowana w „Bluszczu”596.
Inne dziedziny lekkoatletyki były przez artystów przedstawiane rzadziej. Stanisław Horno-Popławski na wystawie sportowej w 1936 roku pokazał Dyskobolkę597.
Wobec wcześniejszych sukcesów Haliny Konopackiej (złoty medal w Amsterdamie
w 1928 r.) i Jadwigi Wajsówny (brązowy medal w Los Angeles w 1932 r.) i niewątpliwego uroku obu zawodniczek wybór tej dyscypliny nie budzi zdziwienia.
Jednocześnie motyw dyskobola był osadzony w tradycji europejskiej począwszy
od greckiego malarstwa wazowego i znanej rzeźby Myrona. Praca młodego artysty
została zauważona: „Dużo wdzięku ma postać Dyskobolki Horno-Popławskiego”,
informował „Bluszcz”598. Konrad Winkler pisał o „przedstawieniu zwycięskiej
potęgi młodości i czaru płynącego z harmonijnej budowy wiośnianej postaci
lekkoatletki […]. Szkoda, że obok tej naprawdę pięknej rzeźby nie umieszczono
dla kontrastu nie mniej interesującej pracy Niewskiej — symbolizującej brutalną
moc mięśni zawodowego atlety”599. Nie podzielała tego entuzjazmu recenzentka
„Depeszy”, ale dostrzegała też jej zalety: „Dyskobolka Horno-Popławskiego z Wilna
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ASP w Warszawie, Księga wycinków prasowych II].
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MASP ns-0634.

593

Sport w sztuce…, s. 26, poz. 113, 114.
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Plakieta była dotychczas datowana na lata
1928—1930, zob. M. Dubrowska, Medaliony
i plakiety. Katalog zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, Warszawa 2005, s. 87,
poz. 179. Na karcie zgłoszeniowej na wystawę sportową artystka wpisała dwie plakiety
przedstawiające biegaczy, obydwie tego
samego rozmiaru 20 × 20 cm. Sugeruje to
kształt kwadratu, w rzeczywistości plakiety
są na planie koła i 20 cm jest wymiarem
średnicy. Brak dodatkowych szczegółów
w opisie nie pozwala na jednoznaczne
przypisanie dat poszczególnym pracom.
Artystka wpisała na karcie zgłoszeniowej
1932 i 1933. Karta zgłoszeniowa z Archiwum
IPS, teczka nr 49.
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na s. 100—101
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Tadeusz Stulgiński, Łuczniczka

| 122 |

Wincenty Kasprzycki, Biegacz

Jerzy Chojnacki, Na starcie (Biegacz)
| 124 |
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Krystyna Dąbrowska, Biegacz
Krystyna Dąbrowska, Biegacze
(w prawym profilu)

| 126 |

Krystyna Dąbrowska, Biegacze
(trzech w lewym profilu)

mogłaby nosić każdy inny tytuł. Nie wyzyskano tutaj sportu ułatwiającego efektowną postawę. Dyskobolka rozmyśla raczej filozoficznie nad przyszłym rzutem.
Jest piękną w swojej budowie dziewczęcej, silnej i śmiałej”600.
Pchnięcie kulą zainteresowało pięciu młodych rzeźbiarzy. W archiwum Mazurczyków zachowały się dwie fotografie przedstawiające półnagiego Jerzego
Mazurczyka pozującego z niezidentyfikowanym przedmiotem w kształcie walca
do rzeźby przedstawiającej kulomiota, której małe bozzetto widoczne jest u stóp
autora601. Niewielki, sięgający kolan artysty szkic przedstawia mężczyznę o dobrze
zaznaczonej muskulaturze klatki piersiowej, który w prawej ręce dzierży kulę,
a lewą ma wyciągnięta przed siebie. Lędźwie przysłonięte są fantazyjnie rozwianą
przepaską.
Na wystawie końcoworocznej w 1938 roku Stanisława Ciechomskiego, recenzenta „Plastyki”, zachwycił Miotacz Bukowskiego:
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nr 49, wycinki prasowe].
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Sport w sztuce…, s. 28, poz. 130.
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M. M. [Nela Samotyhowa?].
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K. W. [Konrad Winkler], Wystawa „Sport
w sztuce”, „Polska Zbrojna”, 28.04.1936 [Archiwum IPS, teczka nr 49, wycinki prasowe].

600

w Instytucie Propagandy Sztuki, „Depesza”,
wycinki prasowe].
601

miała być jego autorstwa, czy Mazurczyk

kimś wysiłku wszystkich mięśni, nie w nagłym skręcie tułowie, fantastycznej pracy rąk
w spokoju. Uderza w tej rzeźbie pewna postawa klasyczna, dążność do ujęcia zjawiska
w piękną, zamykającą ogólne wartości formę602.

Zdjęcie w Archiwum Elwiry i Jerzego
Mazurczyków. Nie wiadomo, czy rzeźba

wanego ciała młodzieńca, a nawet więcej, bo piękno sportu przejawiające się nie w jai nóg, ale w tym co jest ostatecznym efektem sportu — to znaczy w harmonii, w sile,

R. Szczep., Sport w sztuce. Wystawa
27.01.1936 [Archiwum IPS, teczka nr 49,

idealizowanego młodzieńca w momencie przygotowania się do pchnięcia kulą. W lekko
czujemy spokój, ale nie wiotkość. W rzeźbie tej zamknięte jest całe piękno wysporto-

M. M. [Nela Samotyhowa?], Sport w sztuce,
„Bluszcz” 1936, nr 18 [Archiwum IPS, teczka

Rzeźba ta przedstawia pięknie zbudowanego, w nadnaturalnej wielkości, lecz nie przerozstawionych nogach, w ruchu rąk, w wyraźnie znaczących się pod skóra mięśniach
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pozował żonie Elwirze.
602

Ciechomski 1938, Wystawa…, s. 164.

603

Ibidem, s. 164, nazwisko podane błędnie
jako „Gaza”.

Ten sam recenzent wymienia także Miotacza Józefa Gazego603. Temat podjął
również Stanisław Komaszewski, który ukazał zawodnika skupionego przed wykonaniem rzutu604.
Natan Rapoport był twórcą Kulomiotki605. O wyglądzie tej niezachowanej rzeźby
można wnioskować jedynie ze zdjęcia modelki, którą była Guta Berliner606. Ta
żydowska lekkoatletka związana z klubem Makabi (Maccabi) uwieczniona została
na fotografii autorstwa Adama Rubina. Zawodniczka stoi na lekko ugiętych nogach, z lewą ręką wyciągniętą przed siebie. Prawą, zgiętą w łokciu, ma uniesioną
do linii barku, a dłoń markuje uchwyt kuli. Historia powstania tej pracy została
ostatnio przedstawiona w komiksie autorstwa Moniki Powalisz i Agaty „Endo”
Nowickiej607 ].
Także rzut oszczepem znalazł swoje plastyczne przedstawienia. Rzeźbę poświęconą tej dyscyplinie wystawiła Irena Piechocka608. Młodzieniec w typie klasycznego efeba szykuje się do rzutu. Oszczep trzyma w lewej dłoni, prawą dotyka ostrza.
PRAC O WNIA TADEUSZA B REYERA
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Zdjęcie w archiwum artysty.
Rzeźba niezachowana; A. Szewczyk, Sprawa
Rapoporta, w: Sztuka wszędzie…, s. 155.

606

Zdjęcie publikowane w internecie, http://
www.fzp.net.pl/historia/historia-zapisana-w-starych-fotografiach [dostęp 30.05.2013].

607

M. Powalisz, A. „Endo” Nowicka, Dziewczyna z fotografii, w: Złote pszczoły. Żydzi
międzywojennej Warszawy, Warszawa 2011.
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Sport w sztuce…, s. 28, poz. 128, repr.
R. Malczewski, Byk olimpijski, „Gazeta Polska”, 5.05.1936 [Archiwum IPS, teczka nr 49,
wycinki prasowe], w podpisie błędnie
nazwisko „Piechowska”.
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Głowę obrócił w prawo, patrzy na grot oszczepu. Ciężar przegiętego do tyłu ciała
spoczywa na ugiętej lewej nodze, prawa wysunięta jest do przodu. Mimo wyraźnego nawiązania do wzorów antycznych ciało zawodnika nie ma klasycznych proporcji. Głowa wydaje się zbyt mała, wątły tors kontrastuje z potężnymi nogami, a ręce
sprawiają wrażenie za długich. Recenzentka „Depeszy” pisała wprost, że rzeźba
„nie posiada dynamicznego naprężenia mięśni”609. Krystyna Dąbrowska wykonała
plakietę z oszczepniczkami610. Kompozycja wykazuje cechy wspólne z omawianą powyżej plakietą Biegacze, ale tym razem powtórzone są tylko dwie postacie.
Głowy ukazane zostały w prawym profilu, ciała natomiast w ujęciu frontalnym.
Rozwiane z tyłu włosy ułożone w równoległe wałeczki tworzą wyraźny akcent
dekoracyjny. Zawodniczki, ubrane w koszulki i króciutkie spódniczki, w których
przecięciu widać fragment spodenek, przechylają się w prawo, szykując do rzutu.
Ich lewe ręce tworzą linie równoległe do linii oszczepów, stanowiąc ich kompozycyjne przedłużenie. Do tej tematyki artystka powróciła raz jeszcze w medalu,
na którego awersie widnieje postać półnagiego mężczyzny w krótkich spodenkach gimnastycznych w momencie poprzedzającym wyrzut oszczepu trzymanego
w prawej ręce611. Lewa, zgięta w łokciu, dotyka palcami piersi. Rozstawione szeroko
nogi nadają zawodnikowi silną podstawę. Modelunek ciała jest łagodniejszy niż
w poprzednich pracach artystki, a proporcje całej postaci bardziej klasyczne. Na
rewersie, w jego górnej części przedstawiony został orzeł, u dołu przewiązane
gałązki laurowe o lekko stylizowanej formie.
Tenis, dyscyplina elitarna, ale ciesząca się zainteresowaniem szerszej publiczności, również znalazł odbicie w pracach studentów prof. Breyera. Na wystawie
sportowej 1931 roku pojawiła się rzeźba Tenisistka Stanisława Horno-Popławskiego, której sylwetkę określił Kleczyński jako „energiczną”612. Na reprodukowanym
w prasie zdjęciu rzeźba nie sprawia jednak takiego wrażenia. Zawodniczka stoi,
trzymając przed sobą blisko ciała rakietę, prawą nogę opiera na niewielkiej dodatkowej podstawce, co sprawia wrażenie sztuczności całej kompozycji. Znacznie
bardziej naturalna i lepiej uchwycona w ruchu jest Tenisistka (Tenis) Natana Rapoporta zaprezentowana na wystawie sportowej w 1936 roku 613. Młoda dziewczyna
przedstawiona została w trzech czwartych postaci. Głowa, o krótko obciętych
włosach, zwrócona jest w prawo. Twarz o ostrych, wręcz męskich rysach, znamionuje determinację i zaciętość. W lewej ręce, zgiętej w łokciu i podniesionej
na wysokość ramienia zawodniczka trzyma dwie piłeczki tenisowe, w prawej —
opuszczoną w dół rakietę, opierając ją o wysunięte do przodu prawe kolano. Cała
sylwetka promieniuje wewnętrzną energią. Modelką Rapoporta była jego młodsza koleżanka z ASP Józefa Lewy-Lasota, późniejsza żona Mariana Wnuka, która
uprawiała ten sport i mogła zaprezentować „prawdziwy” ruch sportowy, do czego
przywiązywano dużą wagę. Józefa Wnukowa pisała o tym zdarzeniu następująco:
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Szczep., Sport…
Krystyna Dąbrowska, Oszczepniczki,
MHW 1154.

611

Medal w archiwum artystki.

612

Kleczyński 1931, Wystawa…, s. 9.

613

Sport w sztuce…, s. 28, poz. kat. 132.

614

Wnukowa, s. 67—68. Zob. też inną wersję
tego wspomnienia, ibidem, s. 27.

615

W. Podoski, Sport w sztuce, „Nowiny Codzienne”, 7.06.1936 [Archiwum IPS, teczka
nr 49, wycinki prasowe].
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Natan Rapoport poprosił mnie o pozowanie do figury sportowej przedstawiającej dziewczynę z rakietą tenisową. Chciał wziąć udział w wystawie mającą związek z Olimpiadą
w Berlinie i robił szkice tenisistki w różnych pozycjach. Szkice te nie znalazły uznania
w oczach sportowców, więc poprosił mnie o pokazanie różnych układów rąk i nóg przy
odbijaniu piłki. Grywałam wówczas dużo w tenisa, więc ustawiałam się prawidłowo.
Wybrał ruch zwany bekhendem614.

Rzeźba została nagrodzona, ale nie wszyscy recenzenci byli nią zachwyceni.
„[…] Tenis Rapoporta ma sporo obiecujących zadatków, ale, zarazem, zbyt wiele
jeszcze cech młodzieńczych, by mógł z pożytkiem dla naszego działu pojechać do
Berlina”, pisał Wiktor Podoski615. Ostatecznie rzeźba nie znalazła się na ekspozycji
polskiej w stolicy Niemiec, ale z zupełnie innych powodów. Rapoport wycofał
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Jerzy Mazurczyk pozujący jako
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Stanisław Komaszewski, Rzut kulą

Krystyna Dąbrowska, Rzut oszczepem

ja na znak protestu wobec sytuacji panującej w Niemczech616. Dwa lata później
Tenisistę pokazał na wystawie końcoworocznej Zenon Anderst, o czym informował
w recenzji Stanisław Ciechomski617.
Interesowano się również zapasami, do czego niewątpliwie przyczyniły się
sukcesy Zbyszka Cyganiewicza, który trzykrotnie zdobywał mistrzostwo świata618.
W pracowni Breyera podjęli ten temat dwaj uczniowie — Franciszek Masiak619
i Marian Kurjata620. Niewielkich rozmiarów praca Masiaka przedstawia szykującego się do walki zawodnika. Z wysuniętą głową, pochylonym karkiem i rozłożonymi rękami o dużych dłoniach, mocno wsparty na silnych nogach zdaje się
w skupieniu czekać na atak przeciwnika. Krótkie, lekko pofalowane włosy ściśle
przylegają do głowy. Gałki oczne są głęboko wyżłobione, a powstający w ten sposób cień potęguje wyraz skupienia i napięcia widocznego w całej, syntetycznie
i bez zbędnych szczegółów przedstawionej postaci. Inaczej prezentuje się ponadnaturalnej wielkości Zapaśnik Kurjaty. Ubrany w skąpe spodenki stoi spokojnie,
prezentując swoje umięśnione ciało. Jego krępą budowę podkreśla dodatkowo
jednakowa szerokość głowy i szyi. Zwraca uwagę mocne zaznaczenie łuków brwiowych. Wyraz twarzy znamionuje spokój i pewność siebie. Modelunek mięśni jest
staranny, ale nie przesadny. Na rękach zaznaczone są żyły. Z pewnością rzeźba
powstała dzięki rzetelnemu studium modela. Robi wrażenie bardziej naturalnej
niż Atleta Olgi Niewskiej, eksponowany na wystawie Sport w sztuce w 1936 roku,
którego poza razi pewną sztucznością.
Z tematem szermierki zmierzyła się Elwira Zachert-Mazurczykowa621. Przedstawiony przez nią zawodnik szykuje się do zadania ciosu. Całe ciało wychylone jest
w lewą stronę. Zawodnik trzyma w wyciągniętej lewej ręce szpadę (na fotografii
widoczna jest tylko jej tarczka). Ręka prawa — zgięta w łokciu — uniesiona jest do
góry. Głowa chroniona przez kask i maskę tworzy niemalże abstrakcyjną formę
przypominającą prace Brancusiego. Cała postać potraktowana jest syntetycznie,
najważniejszym problemem wydaje się przedstawienie ruchu w momencie zadania ciosu.
Bardzo rzadko tematem rzeźb było strzelectwo. Być może kojarzono je raczej
ze służbą wojskową bądź myślistwem niż sportem622. W 1931 roku na wystawie
sportowej Antoni Kenar pokazał, obok wzmiankowanego już Hokeisty, także rzeźbę przedstawiającą strzelca. Mężczyzna klęczy na prawej nodze, o lewą opiera
karabin. Tors i głowa zwrócone są w prawo. Praca znalazła uznanie Stefanii Podhorskiej-Okołów, która pisała o niej z okazji wystawy końcoworocznej w Szkole
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Szewczyk 2012, Sprawa Rapoporta…, s. 155.

617

Wzmianka Ciechomski 1938, Wystawa
w Akademii…, s. 164.

618

W zapasach klasycznych w Paryżu w 1906 r.
i w Nowym Jorku w 1921 oraz w wolnoamerykance w 1925 w Filadelfii.

619

Rzeźba znajduje się w zachowanej pracowni Franciszka Masiaka w Warszawie.

620

MASP 272.

621

Fotografia rzeźby znajduje się w Archiwum
E. i J. Mazurczyków. Warto zauważyć, że
ten rzadko przedstawiany motyw pojawił
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Irena Piechocka, Rzut oszczepem

| 133 |

Krystyna Dąbrowska, Oszczepniczki
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Natan Rapoport, Tenisistka (Tenis)
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Marian Kurjata, Zapaśnik

| 136 |

Elwira Zachert-Mazurczykowa,

Szermierz

Sztuk Pięknych, gdzie rzeźba również była eksponowana: „Między przyklękającym zawodnikiem Kenara a miniaturowymi karykaturami w drzewie Siemaszki
[…], leży cała przepaść, a jednak i tu i tam osiągnięto ideał plastyki i całkowite
wypowiedzenie się artysty we właściwym materiale i w formie, zgodnej z jego
nastawieniem do rzeczywistości”623.
Kilkakrotnie natomiast inspirowali młodych twórców pływacy. Najbardziej
znana jest rzeźba Franciszka Masiaka z 1936 roku624. Młody mężczyzna w kąpielówkach przedstawiony został tuż przed startem. Ciało jego przypomina odwróconą literę „S” — głowa odrzucona lekko do tyłu, tors poddany do przodu, nogi
lekko ugięte. Ręce również odchylone do tyłu. Pięty nie dotykają ziemi, a ciężar
ciała spoczywa na przedniej części stóp. Twarz o przymkniętych oczach i lekko
rozchylonych ustach wyraża skupienie i oczekiwanie. Praca ta znalazła się na
wystawie Sport w sztuce w 1936 roku625, a następnie była eksponowana na wystawie
olimpijskiej w Berlinie. Bardzo podobną rzeźbę wykonała Elwira Zachert-Mazurczykowa626. Identyczna poza i charakterystyczna budowa głowy o wydłużonej
czaszce oraz rysy twarzy (szkicowe, ale rozpoznawalne) wskazują, iż obojgu artystom pozował ten sam model. Fotografie pracy Elwiry Zachert-Mazurczykowej
ukazują rzeźbę w kilku ujęciach, ale jest to praca niedokończona. Na jednej z nich,
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się w grafikach Wiktorii Goryńskiej, uczennicy Skoczylasa działającej w grupie Ryt,
która sama uprawiała tę dyscyplinę sportu.
622

Ćwiczenia strzeleckie były w programie
Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, o czym pisze we wspomnieniach
Stanisław Sikora: „Dwa razy w tygodniu
wydawali nam z magazynu karabiny i ostre
naboje. Strzelaliśmy na odległość 150 metrów”; Sikora, s. 12.
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Podhorska-Okołów, Ucieczka młodych…,
1931.

624

Rzeźba znajduje się w zachowanej pracowni Franciszka Masiaka w Warszawie.

625

Katalog wystawy Sport w sztuce nie wymienia tej rzeźby, ale jest ona widoczna
na zdjęciu jury kwalifikującego prace do
Berlina podczas zwiedzania tej wystawy
w IPS-ie; repr. w: Sztuka wszędzie…, s. 424.
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ukazującą postać w lewym profilu, dopracowany jest częściowo tors i partia nóg,
z dobrze oddaną muskulaturą. Górna partia torsu, ręce i twarz są jeszcze w fazie
lepienia z niewielkich bryłek gliny, co daje rozwibrowaną niespokojną powierzchnię. Na wystawie Sport w sztuce w roku 1936 Alfons Karny eksponował Pływaka627,
a Skok do wody Wincenty Kasprzycki628. Obydwie rzeźby znane są tylko ze wzmianek. Pływak na plakiecie Krystyny Dąbrowskiej także gotuje się do skoku629. Pochylony do przodu zdaje się z trudem utrzymywać równowagę, zaciskając palce
nóg na krawędzi słupka startowego (?). Spod czepka widoczny jest niewielki fragment włosów. Całość miękko modelowanej sylwetki świadczy o dobrej obserwacji
i umiejętnościach rzeźbiarki, chociaż w partii rąk widoczne są pewne niedostatki
warsztatowe. W dolnej części tła, na wysokości łydek pływaka, młoda artystka
przedstawiła rozhuśtane fale. W plakiecie nie pojawia się charakterystyczna dla
Dąbrowskiej stylizacja, modelunek ciała jest miękki i naturalny. Prawdopodobnie
praca powstała w początkach jej studiów w Poznaniu.
Z innych sportów wodnych przedstawiano też wioślarstwo. W czerwcu 1934
roku Stanisław Sikora dostał trzecią nagrodę za pracę wyobrażającą dwóch wioślarzy630 [ Na fotografii jest widoczny autor trzymający tę niewielką rzeźbę. Słaba
jakość zdjęcia nie pozwala na stwierdzenie, czy siedzą oni w jednej czy w dwóch
łódkach. Obydwaj pochyleni są do przodu, lewy patrzy przed siebie, prawy natomiast ma głowę opuszczoną w dół. Dwukrotnie podejmowała ten temat Krystyna Dąbrowska. Na awersie medalu przedstawiła siedzącego nagiego mężczyznę
trzymającego wiosła, których widoczne są tylko trzony631. Miękko modelowane
ciało — z wyraźniej zaznaczonymi mięśniami brzucha — pochylone jest silnie
do przodu. Wioślarz siedzi na płaskiej powierzchni zaznaczonej poziomą linią
i lekkim pogrubieniem odciętej w ten sposób płaszczyzny medalu opierając o nią
płasko stopy. Sposób traktowania ciała przypomina wspomniany wyżej medal
z pływakiem. Rewers przedstawia skrzyżowane w dolnej części gałązki lauru dębu
okalające medal. Pomiędzy nimi pozostawione jest puste pole. Zupełnie inaczej
artystka potraktowała medalion Wioślarze632. Kompozycja przedstawia trzy łodzie
umieszczone na trzech poziomach. W dolnej znajduje się czterech zawodników,
wiosła ustawione są naprzemiennie, to jest pierwsze i trzecie schowane są za łodzią, drugie i czwarte widać w całości. Powyżej płynie w łodzi dwóch zawodników,
na samej górze medalu przedstawiony jest jeden wioślarz. Delikatnie modelowane
fale dzielą poszczególne strefy633. Mimo niewielkiej skali (średnica 185 mm) schematyczne sylwetki o lekko zaznaczonym modelunku mięśni celnie oddają ruch.
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Elwira Zachert-Mazurczykowa, Pływak

Franciszek Masiak, Pływak, wł. prywatna

Zdjęcia rzeźby zachowane w albumie prac
artystki w Archiwum E. i J. Mazurczyków.
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Sport w sztuce…, s. 26, poz. kat. 117.

628

Ibidem, s. 27, poz. kat. 120.

629

Plakieta powstała prawdopodobnie w czasie studiów Krystyny Dąbrowskiej w Poznaniu. Praca znajduje się w zbiorach Jana
Strzałkowskiego, któremu autorka dziękuje
za udostępnienie zdjęcia.

630

Rzeźba znana jest ze zdjęcia znajdującego
się w Archiwum Stanisława Sikory. Informacja o nagrodzie znajduje się w Księdze zapisów 1933/34, Archiwum ASP w Warszawie.

631
632

Medal zachowany w archiwum artystki.
Krystyna Dąbrowska, medalion Wioślarze
MHW, nr inw. MHW 1156.

633

Artystka wykonała również medalion Neptun (MHW, nr inw. MHW 1157), na którym
bóg morza przedstawiony został właściwie
jako wioślarz posługujący się trójzębem.

634

Repr. „Świat”, 11.07.1936 (najprawdopodobniej tożsamy z Taternikiem Rapoporta
eksponowanym na wystawie sportowej
w 1936 r., Sport w sztuce…, poz. kat. 133).

635

MASP ns-0474.

636

Praca znana tylko z fotografii, MASP ns-0497.

637

Podhorska-Okołów 1931, Ostatnie wystawy…
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Rozwijające się taternictwo także znalazło odbicie w rzeźbach studentów Breyera. Natan Rapoport wyrzeźbił stanowiące pendant postacie Taternika634 i Taterniczki635. Obydwoje mają przerzucone przez lewe ramię zwoje lin wspinaczkowych
i noszą sportowe buty o kwadratowych noskach. Mężczyzna ma smuklejsze proporcje i lepiej opracowane detale. Ubrany jest w krótkie spodenki, sweter z długimi rękawami i podkolanówki. Nad opaską widoczne są pofalowane włosy. Odstawiona w tył prawa noga spoczywa na klinie, co stwarza wrażenie, jakby młody
człowiek schodził właśnie z gór. Wyraz twarzy znamionuje skupienie i pogodę.
Taterniczka jest wyraźnie słabszą rzeźbą. Jej głowa wydaje się zbyt duża w stosunku
do całości postaci. Wysunięta do przodu i wsparta na niewielkim klinie lewa noga
nie stanowi dostatecznej przeciwwagi dla reszty ciała, które wydaje się z trudem
utrzymywać równowagę przed upadkiem w tył. Również krótka sukienka nie
wydaje się stosownym strojem do wspinaczki, której zamiar sygnalizuje zwój liny
na lewym ramieniu. Twarz o podniesionych brwiach i opuszczonych kącikach ust
pozbawiona jest głębszego wyrazu. Być może rzeźba została sfotografowana przed
jej ostatecznym ukończeniem, co tłumaczyłoby te niedociągnięcia.
Sporty motorowe były w rzeźbie rzadkością. Jednym z nielicznych przykładów jest figurka motocyklisty autorstwa Adama Siemaszki636. Postać potraktowana została karykaturalnie, nienaturalnie wydłużoną głowę wieńczy gładki, również wydłużony hełm. Zawodnik ubrany jest w kombinezon zapinany na zamek
błyskawiczny, tworzący z przodu delikatny ornament, okulary ma opuszczone
na szyję, na rękach rękawiczki o poszerzonych mankietach. Całość budzi skojarzenie z rzeźbami z Wyspy Wielkanocnej. Rzeźba była zapewne niewielkich
rozmiarów — zachowane tego typu prace Siemaszki liczą zazwyczaj kilkanaście
centymetrów. Stefania Podhorska-Okołów określiła je jako „małe arcydzieła filigranowej groteski”637.
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Krystyna Dąbrowska, Wioślarze
Krystyna Dąbrowska, Wioślarz

Do rzeźb sportowych jury wystawy Sport w sztuce 1936 roku zaliczało także marynarzy638. Nie wiemy, jak było w przypadku wystawy sportowej w 1931 roku, i czy
można z nią wiązać figurkę autorstwa Józefa Belofa, którą reprodukował „Tygodnik
Ilustrowany” w 1930 roku 639. Rzeźba ma wyraźnie dekoracyjny charakter — przedstawia młodego mężczyznę w kontrapoście w marynarskim stroju: czapce o fantazyjnie zwisającej wstążce, krótkiej bluzie i szerokich spodniach, których nogawki
tworzą jednolitą bryłę. Głowę ma zwróconą w lewo, a spod czapki widoczne są
stylizowane pukle. Lewą rękę wspiera na biodrze, prawą dotyka lewego ramienia.
Zastosowanie znoszących się, przeciwstawnych kierunków sprawia, że rzeźba robi
wrażenie statycznej. Natomiast późniejsza o kilka lat rzeźba Marynarz Krystyny
Dąbrowskiej jest pełna dynamiki640. Marynarz ukazany został w momencie rzucania liny. Stojąc na lekko ugiętych nogach, pochyla się do przodu i obraca głowę
w lewo. W lewej ręce trzyma zwój liny, w prawej jej zakończenie ze zwiniętą pętlą. Szerokie nogawki spodni tworzą mocną podstawę całości kompozycji. Młoda
rzeźbiarka jeszcze raz wykazała wyjątkowy talent w oddaniu ruchu. Na wystawie
sportowej w 1936 roku Marynarz zdobył duże uznanie, reprodukowano go kilkakrotnie641, a recenzent „Bluszczu” zauważał, że „jest ciekawy jako sylwetka”642.
Rzeźbę zakwalifikowano na wystawę olimpijską w Berlinie, zmieniając jej tytuł na
Żeglarz643. Mniejsze kontrowersje wzbudzało łączenie ze sportem lotnictwa. Figury
lotników rzeźbili Stanisław Komaszewski644 i Jerzy Mazurczyk645.
Przedstawiano też małych sportowców. Na krajowej wystawie olimpijskiej
w 1936 roku Alfons Karny zaprezentował młodziutką dziewczynkę ze skakanką646. Praca ta nie spodobała się Janowi Kleczyńskiemu: „Rzeźba równorzędnie
obdarzona pierwszą nagrodą, Karnego, jest mdła w ruchu, który sportowo nie jest
usprawiedliwiony” — pisał647. Innego zdania był sprawozdawca „Gazety Warszawskiej”: „[…] pierwsza nagroda przypadła Karnemu za prześliczny akt, znany z wystawy w Zachęcie”648. Skakanka stała się jedną z najpopularniejszych prac artysty.
Była ozdobą palarni klasy turystycznej na M/S „Piłsudski”, a jej miniatura — obok
dyplomu i medalu — stanowiła część Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej649.
Powiększona wersja rzeźby znajduje się dziś na terenie Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie.
Chłopak z piłką Edwarda Piwowarskiego pojawił się na wystawie końcoworocznej
w 1938 roku650. Drobna figurka stoi na lekko ugiętych nogach, przytrzymując od
góry i od dołu piłkę. Dziecko nie odznacza się szczególną urodą, nieco karykaturalny wyraz nadają mu duże, odstające uszy. Włosy rozwiewają się fantazyjnie,
odsłaniając wysokie czoło. Rysy twarzy są dość ostre, usta szeroko otwarte, jakby
chłopiec wołał kolegę, któremu chce rzucić piłkę. W modelunku chudego ciała
PRAC O WNIA TADEUSZA B REYERA

638

Być może związane to było z uzyskaniem
przez Polskę dostępu do morza i propagowaniem zawodów i sportów z tym
związanych.

639

W. Husarski, Ze sztuki, „Tygodnik Ilustrowany” 1930, nr 29. Nie wykluczone, że jest to
rzeźba, którą Józef Belof zgłosił na wystawę
sportową w 1931 r. pod godłem Morze, zob.
Archiwum IPS, teczka nr 6, poświadczenie
odbioru pracy.

640

Sport w sztuce…, s. 26, poz. kat. 109.
Rzeźba znajduje się obecnie w Archiwum
Krystyny Dąbrowskiej.

641

M.in. W. Husarski, Sport w sztuce, „Czas”
(Kraków), 30.04.1936 oraz „Dzień Polski”
(Warszawa), 30.04.1936 [Archiwum IPS,
teczka nr 49, wycinki prasowe]; Puciata-Pawłowska 1936.

642

M. M., Sport…

643

Lista eksponatów przeznaczonych na
Olimpiadę w Berlinie [Archiwum IPS, teczka
nr 49. Zmiana naniesiona odręcznie].

644

Fot. w archiwum artysty.

645

Fot. w archiwum artysty.

646

Rzeźba znajduje się obecnie w Muzeum
Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku.

647

Kleczyński 1931, Wystawy u Baryczków…

648

(p.g.), Spotrt…

649

J. Gola, Wielka Honorowa Nagroda Sportowa,
w: Sztuka wszędzie…, s. 431, również o innych wersjach rzeźby. Na stronie Muzeum
Rzeźby Alfonsa Karnego przedstawiona jest
historia powstania tej pracy: „Otóż, kiedy
odwiedziłem pracownię rzeźbiarza Jeana
Bernara w Paryżu — w ogródku okalającym
pracownię skakały przez sznurek nagie jego
córki. Tak powstają rzeźby…”, http://www.
muzeum.bialystok.pl/s,wystawy-stale,68.
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wyraźnym akcentem są wystające kości obojczykowe. Karykaturalny rys widoczny
w tej rzeźbie będzie w przyszłości charakterystyczny dla całej twórczości Piwowarskiego.
Odrębnym zagadnieniem były portrety znanych sportowców. Alfons Karny
wykonał płaskorzeźbę z wizerunkiem Stanisławy Walasiewiczówny651 i Portret boksera (Jo-Jo)652. Głowę boksera (prawdopodobnie portret Maksymiliana Potrawiaka)
wyrzeźbił też Józef Gosławski653.
Wszechstronne przygotowanie, jakie wynosili młodzi rzeźbiarze z warszawskiej Akademii, zaowocowało także tworzeniem form użytkowych związanych ze
sportem. Założona w 1929 roku Spółdzielnia Rzeźbiarska Forma miała w swojej
ofercie nagrody sportowe. We wstępie do broszury reklamowej Władysław Skoczylas odnosił się do tego problemu: „Nasze konkursy sportowe, które są przejawem olbrzymiego rozwoju wychowania fizycznego, zbyt często posługują się
znowu najprzeróżniejszymi figurkami i pucharami wyrobu zagranicznego, które
jako nagrody sportowe szerzą zły smak i obcy przemysł artystyczny”654. Wśród
zamieszczonych fotografii znalazł się medal Stołecznego Komitetu Wychowania
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego autorstwa Franciszka Strynkiewicza.
Pisał także o tym zagadnieniu Lech Niemojewski:

html [dostęp 1.05.2013]. Nieco inna wersja
jest na blogu: „Karnemu pozowała uczennica gimnazjum żeńskiego im. Konopnickiej,
Wiktoria Czerwińska (po mężu Nawrocka),
późniejsza wykładowczyni w AWF-ie. Naturalnie nie pozowała nago — miała na sobie
cienki, obcisły różowy kostium kąpielowy”,
http://warszawamoimoczkiem.blogspot.
com/2012/03/dziewczynka-ze-skakanka.
html [dostęp 23.04.2015].
650

Repr. „Arkady” 1938, nr 7, s. 369, w opisie
błędnie podane nazwisko Piwowarczyk.

651

Dzieło zniszczone; B. Wiśnioch, Karny,
Warszawa 1957, poz. kat. 65.

652

Sport w sztuce…, s. 28, poz. kat. 118.

653

Rzeźba zaginiona, wzmiankowana w liście
Józefa Gosławskiego do Witolda Chomicza
z kwietnia 1936 r. przechowywanym w Archiwum Józefa Gosławskiego. Być może
praca tożsama z Portretem Maksymiliana Po-

Czemuż by nowożytni atleci, zamiast idiotycznych pucharów (prawdziwy sportowiec

trawiaka; Gosławski [katalog wystawy, CBWA,

nie pija!) nie mieli otrzymywać dzieł prawdziwej sztuki? Sprawa jest tym aktualniejszą,

Warszawa, 1973], oprac. i red. A. Potocka,
Warszawa 1973, poz. kat. 21.

że Igrzyska Olimpijskie, odbywające się co cztery lata, mają w swych programach także
i sztukę. […] Toteż pragnąc zawczasu przygotować odpowiedni materiał polski w dziale

654

rzeźby, Instytut Propagandy Sztuki swój pierwszy konkurs ogłasza pod hasłem rzeźby
sportowej — i naprawdę dobrze czyni655.

655

Z propozycji usług artystów chyba niespecjalnie korzystano, skoro w kilka lat
później Jan Parandowski ubolewał na łamach „Arkad” nad poziomem artystycznym nagród sportowych:

Forma. Spółdzielnia rzeźbiarska w Warszawie,
Warszawa 1930.
Dr L. N. [Lech Niemojewski], Puchary dla
tych, którzy nie piją, „Kurier Poznański”,
19.10.1930.

Odkąd sport współczesny wszedł w okres prawdziwego renesansu, wynikł z konieczności pewien przemysł artystyczny, związany z tą uroczystą chwilą, jaką w życiu zawodnika

| 142 |

Adam Siemaszko, Motocyklista

| 143 |

Natan Rapoport, Taterniczka

| 144 |

Natan Rapoport, Taternik

| 145 |
| 146 |

Edward Piwowarski, Chłopiec z piłką
| 147 |

| 148 |

Józef Below, Marynarz

Stanisław Komaszewski, Lotnik

Wielka Nagroda Honorowa dla Jadwigi

Wajsówny (z rzeźbą Alfonsa Karnego, Skakanka)
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| 149 |

Jerzy Mazurczyk, Lotnik

| 150 |

Julia Keilowa, Aktorka Elżbieta

Barszczewska

jest jego zwycięstwo. Ale w wytworach tego przemysłu nie ma nic renesansowego; tchną

656

one najgłębszą staroświecczyzną, są tandetne i pospolite .

Uczniowie Breyera i w tej dziedzinie próbowali swoich sił, o czym świadczą
puchary Franciszka Masiaka z 1931 roku657, Mazurczyków z 1935 roku658 i Kazimierza Pietkiewicza z 1936 roku659. Młodzi artyści byli także autorami innych nagród.
Karol Tchorek zaprojektował w 1931 roku puchar oraz odznakę Międzynarodowych
Zawodów Strzeleckich we Lwowie, na której przedstawił postać harnasia w charakterystycznym nakryciu głowy, szerokim pasie i kierpcach, dzierżącego w lewej
ręce łuk, którego górną część przesłania tarcza z orłem660. Stanisław Repeta wykonał medal z okazji zawodów balonowych Gordon Bennetta w 1934 i 1935 roku661.
Do tematyki sportowej wielu uczniów prof. Breyera powróciło po wojnie. Śledzić ją można między innymi w twórczości Franciszka Strynkiewicza, Zbigniewa
Dunajewskiego, Stanisława Sikory, Józefa Gosławskiego, Alfonsa Karnego, Franciszka Masiaka, Wincentego Kasprzyckiego, Ludwiki Nitschowej, Edwarda Piwowarskiego, Antoniego Kenara i Jana Ślusarczyka.

J. Parandowski, Puchary i wieńce, „Arkady”
1935, nr 1, s. 22.

656

657

Archiwum IPS, teczka nr 6, karta zgłoszeniowa.

658

Grygiel, [s. 4].

659

Sport w sztuce…, s. 28, poz. kat. 129.

660

Melbechowska-Luty 2005, s. 265, ilustr. 160.

661

Ibidem, s. 265; błędnie podana data roczna
1936. Gabinet Numizmatyczny Mennicy
Polskiej SA podaje datę 1935.

662

Ludwika Nitschowa w rozmowie z Krystyną
Nastulanką, „Polityka” 1980, nr 17.

663

Rzeźba jest własnością ŻIH-u, Nr inw. A-1010

664

MASP ns-0477; Antoni Kenar…, s. 64.

665

A. Wrońska, Rzeźby Mariana Wnuka, w:
Marian Wnuk…, s. 8—22.
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Postać, portret, studium głowy

1.4.5.

Bo czyż jest coś ciekawszego niż człowiek? Jego głowa? Jego
twarz? 662.
Ludwika Nitschowa
Oprócz całopostaciowych przedstawień aktów i sportowców znajduje się niewielka grupa rzeźb przedstawiających figurę ludzką. Były to zarówno przedstawienia
konkretnych osób, jak i studia, które rozwiązywały problemy kompozycyjne.
Wyjątkową urodą wyróżnia się rzeźba Julii Keilowej przedstawiająca Elżbietę
Barszczewską663. Wykonana w patynowanym drewnie postać znakomicie oddaje
urodę aktorki i jej szlachetne rysy. Sylwetka jest bardzo starannie zakomponowana
z każdego profilu — subtelnie poprowadzona linia pleców i karku znamionuje
ogromne wyczucie formy. Zupełnie inny charakter ma wyobrażenie Haliny Jastrzębowskiej rzeźbione przez Kenara664. Na zachowanej fotografii silna młoda dziewczyna stoi swobodnie, wysuwając do przodu lewą nogę. Twarz jej zwraca uwagę wyrazem
skupienia i pewnej surowości znamionującej osobę o zdecydowanym charakterze.
Pracą dyplomową Mariana Wnuka był Stary robotnik, rzeźba, o której Anna
Wrońska, łącząc ją z Dziadkiem Dymitro tegoż rzeźbiarza, pisała, iż w tych pracach
„więcej było uważnej obserwacji natury niż uproszczeń, więcej realizmu niż stylizacji. Warto też podkreślić wybór tematu: w obu przypadkach inspiracją i modelem
był stary, biedny człowiek, a rzeźby te powstawały w okresie widocznego wzrostu
popytu na zdrowie i tężyznę fizyczną”665.
Ludwika Nitschowa dwukrotnie przedstawiała Marię Curie-Skłodowską. Wersja
siedzącej uczonej była eksponowana na III Salonie Zimowym IPS. Jan Kleczyński
pisał o tej rzeźbie: „kompozycja zaciekawiająca swym dążeniem do wydobycia
duchowości — kosztami pełni zarysów kształtów — co dało w wyniku pewną
suchość”666. Pewne zastrzeżenia miał też Mieczysław Treter, czemu dał wyraz
w swojej recenzji: „można by […] dyskutować na temat stylowej harmonii między
traktowaniem głowy a reszty figury”667. Całopostaciowe wyobrażenie noblistki,
stojące dziś przed Centrum Onkologii — Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Wawelskiej w Warszawie, chwaliła Nela Samotyhowa za „prostotę,
szlachetność i zwięzłość”668.
Franciszek Masiak przedstawił w całej postaci znanego w warszawskiej ASP
modela — Eligiusza Białasiewicza669. Mężczyzna o charakterystycznej, pociągłej
twarzy siedzi ze złożonymi na brzuchu rękami, wyciągając swobodnie skrzyżowane nogi. Rzeźba modelowana jest w opisany już sposób — sprawiający wrażenie, jakby na jej powierzchnię naklejano małe kulki, ubijane później narzędziem.
Gałki oczne zostały głęboko wcięte, co było w pewnym okresie charakterystyczne
w pracowni Breyera670.
Józef Trenarowski wyrzeźbił nagrodzoną postać żołnierza w długim płaszczu
(powstaniec wielkopolski?)671.
Nie zawsze młodzi rzeźbiarze radzili sobie z monumentalnym przedstawianiem postaci ludzkiej. Emilia Plater, studencka praca Władysława Porejki672, razi
schematyzmem i błędami anatomicznymi. Prawa noga narodowej bohaterki odzianej w konfederatkę i krótki kożuszek zgina się w kolanie wbrew anatomii — do
przodu. Twarz pozbawiona jest właściwie wyrazu, a dłonie charakteryzuje nienaturalnie zaostrzony kształt palców — trudno określić, czy to miała być stylizacja
czy jest to raczej świadectwo braku umiejętności artysty.
Program i zadania w pracowni
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J. Kleczyński, Z Salonu Zimowego I.P.S., „Kurier Warszawski”, 15.01.1933 [Archiwum IPS,
teczka nr 15, wycinki prasowe].

667

M. Treter, Salon Zimowy Instytutu Propagandy
Sztuki, „Gazeta Polska”, 8.01.1933 [Archiwum
IPS, teczka nr 15, wycinki prasowe].

668

Samotyhowa 1935, s. 7.

669

MASP ns-0481.
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Młodzi rzeźbiarze próbowali swoich sił także w kompozycji ukazującej postać w ujęciu trzy czwarte. Pojawiło się ono kilkukrotnie u Franciszka Strynkiewicza — od wczesnego Studium dziewczynki673 poprzez Portret córki z rączką674, Akt
dziewczyny675, Pomonę676 aż po rzeźby dekoracyjne (postawy do lamp) na M/S „Batory”677. Wszystkie te prace cechuje dobra kompozycja, pewien rys dekoracyjności
i niewymuszony wdzięk. Podobne cechy można znaleźć w dwóch rzeźbach Julii
Keilowej — Mrytce zauważonej przez Mieczysława Tretera678 i Konrada Winklera679
na Salonie Zimowym 1932—1933 w IPS-ie oraz Ninie — zwartym w formie studium
młodej niewiasty wyłaniającej się z dekoracyjnie obrobionego kloca drewna680.
Artystka zakomponowała też w takim ujęciu Norwida. Rzeźba ta, wystawiona na
I Ogólnopolskim Salonie Rzeźby, zyskała uznanie zarówno Tytusa Czyżewskiego681, jak i Zofii Norblin-Chrzanowskiej682. Jerzy Mazurczyk zmierzył się z tym
trudnym formatem już na początku swojej drogi twórczej w 1925 roku. Jak pisze
Tomasz Grygiel: „Artysta rzeźbi wówczas zwracający uwagę sugestywnością form,
pełen zadumy i poezji, portret […] Marii Leńkiewicz-Pohorskiej, ewokujący przy
całym swym realizmie lat dwudziestych — nastrój wywodzący się z atmosfery
sensualizmu i uduchowienia neoromantyzmu i symbolizmu”683.
W drewnie wyrzeźbił Robotnika Franciszek Masiak684. Głowa postaci została
wyrzeźbiona bardziej szczegółowo, natomiast resztę artysta opracował dość pobieżnie, pozostawiając ślady dłuta, tworzące rozwibrowaną powierzchnię. Wyraz
twarzy i zwisające bezradnie ręce nadają całości — mimo uspokojonej formy —
rys pewnego dramatu. Z uznaniem wyrażał się o tej zaprezentowanej na wystawie Formy rzeźbie recenzent „Dekady”: „Silnie przeżyty, pełen wyrazu, cięty jest
szerokimi, śmiałymi uderzeniami dłuta”685. Praca zrobiła także wrażenie na Neli
Samotyhowej: „Fr[anciszek] Masiak w Robotniku wykonanym w czarnym dębie,
zamyka ciężar zmęczenia i otępienia — przemawia masą i jednolitą zwartością
bryły” — pisała w „Kobiecie Współczesnej”686. Najszerzej — i to w kontekście
innych przedstawień „proletariuszy” — omówił rzeźbę Leon Strakun. Recenzja
zawiera pewną wewnętrzną sprzeczność, bowiem autor z jednej strony chwali
młodego rzeźbiarza, a z drugiej nie zgadza się z zaprezentowanym przez niego
wizerunkiem robotnika:

670

Ponieważ negatywy szklane z MASP przedstawiające prace studenckie nie są w znakomitej większości datowane, trudno określić
ramy czasowe obu manier.

671

MASP ns-0458.

672

MASP ns-0482.

673

Franciszek Strynkiewicz…, s. 187, poz. kat. 16.

674

Ibidem, s. 189, poz. kat. 33.

675

Ibidem, s. 189, poz. kat. 48, MASP nr inw.
90.

676

Ibidem, s. 193, poz. kat. 67, MNW Rz.W. 417.
Pomona, określana także jako Akt dziewczyny, była wersją rzeźby na M/S „Batory”.

677

Franciszek Strynkiewicz…, s. 193, poz. kat. 66
i 69.

678

M. Treter, Pawilon wenecki sztuki polskiej.
Wystawy zagraniczne a propaganda i zagadnienia sztuki narodowej. (Fakty — dokumenty — opinie) Kraków—Warszawa 1933.

679

„Piękne momenty w formie i budowie rzeźbiarskiej bryły”; K. Winkler, III Salon Zimowy
Instytutu Propagandy Sztuki, cz. II, „Polska
Zbrojna”, 31.12.1932 [Archiwum IPS, teczka
nr 15, wycinki prasowe].

680
681

NAC 1-K-2486—1.
T. Czyżewski, Pierwszy Ogólnopolski Salon
Rzeźby w IPS-ie, „Kurier Polski” 1937, nr 128
[Archiwum IPS, teczka nr 60, wycinki prasowe].

682

Norblin-Chrzanowska 1937, Salon rzeźby…

O należytym zrozumieniu walorów materiału świadczy ciekawa praca Franciszka Ma-

683

Grygiel, [s. 2—3].

siaka, który z niebywałym rozmachem i pasją rasowego rzeźbiarza wydobył z czarnego

684

MASP ns-0470.

685

and (S.), Wystawa pięciu stowarzyszeń

dębu niesamowitą postać Robotnika. Nie sposób przy tym nie zwrócić uwagi na dość
osobliwe okulary, przez które spoglądają młodzi artyści polscy na polski proletariat.

malarskich w I.P.S., „Dekada” 1933, nr 10 [Ar-

Tak bowiem jakoś dziwnie się składa, że robotnik bądź chłop polski np. w twórczości
Schultza lub Kulisiewicza to niemal wyłącznie zdegenerowane, patologiczne okazy
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chiwum IPS, teczka nr 23, wycinki prasowe].
686

Samotyhowa 1933.
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kretynów, dla których miejsce jest chyba tylko w anatomicznym panopticum. Również

687

Strakun 1933. Wypowiedź ta wyraźnie
świadczy o braku akceptacji przez krytyka

i Robotnik Masiaka wyobraża raczej pozbawionego jakichkolwiek ludzkich przebłysków,

sposobu pokazania przez Franciszka

posępnego małpoluda, który przed chwilą żłopał krew ludzką, aniżeli zwykłego robot-

Masiaka prawdziwych cech spracowanego

nika, człowieka pracy albo i bez pracy .
687

człowieka.

Dziadek Dymitro Mariana Wnuka zwracał uwagę krytyków na I Ogólnopolskim
Salonie Rzeźby688. Tadeusz Pruszkowski określił rzeźbę jako „poważną”689, a Jan
Kurzawa zauważał: „Wyraz realistycznej, a mistycznej twarzy, skontrastowany
z prostotą płaszczyzny ciała, podkreśla bezradny gest rąk”690. Sięgał do formatu
trzy czwarte także Natan Rapoport w swojej młodzieńczej Dziewczynie z książką691
i Tenisistce692. Tak również ujął Portret pana B. [Eligiusza Białasiewicza] Józef Trenarowski693. Jego model, o szczupłej, wyrazistej twarzy, w przesuniętym na bok
krawacie, nieco nonszalanckim gestem trzyma ręce w kieszeni694.
Jednym z podstawowych zadań w pracowni były portrety i studia głów. Dominowały one na wystawach. Zjawisko to nie umknęło uwadze krytyki, a jego źródła
analizował w związku z I Ogólnopolskim Salonem Rzeźby Mieczysław Wallis:

688

Marian Wnuk…, s. 142, poz. 15.

689

Pruszkowski 1937.

690

Kurzawa.

691

MASP ns-0464.

692

Sport w sztuce…, poz. kat. 132. Rzeźba
omówiona w rozdziale Sport.

693

MASP ns-0478a.

694

Ten sam model pozował także Franciszkowi
Masiakowi, o czym była mowa powyżej.

Brak popytu na rzeźbę dekoracyjną, nieliczne zamówienia na pomniki ze strony władz
państwowych lub komunalnych, niewielki popyt na rzeźbę kościelną, przy istnieniu

| 151 |

Marian Wnuk, Stary robotnik

| 152 |

Józef Trenarowski, Żołnierz

| 153 |

Władysław Porejko, Emilia Plater

| 154 |

Jerzy Mazurczyk, Maria Leńkiewicz-

Podhorska
| 155 |

Franciszek Masiak, Portret pana B.

| 156 |

Marian Wnuk, Dziadek Dmytro (Dymytro,

Dymitro)
| 157 |

Józef Trenarowski, Portret pana B.
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pewnego stałego zapotrzebowania na głowy i popiersia portretowe, sprawiają, że jeszcze
stosunkowo najbogaciej rozwija się u nas rzeźba portretowa; Salon, ze swoją rzucającą
się w oczy przewagą portretu, odbija wiernie ten stan rzeczy. Roi się po prostu na wystawie od podobizn wielkich Polaków, żyjących, zmarłych przed wiekami lub niedawno,
królów i patriotów, artystów i poetów, uczonych i działaczy społecznych — z drzewa,
gipsu, granitu, marmuru lub brązu695.

Dla Romana Zrębowicza to właśnie portret był najsilniejszą stroną rzeźby polskiej, czemu dał wyraz w recenzji z tegoż Salonu696.
Studium głowy było w programie zarówno kursu ogólnego, jak i specjalnego,
trwało zatem cztery lata. Dowodzi to wagi, jaką przywiązywał prof. Breyer do zdobycia przez uczniów tej umiejętności. Głowy wykonywano w różnych materiałach —
glinie, gipsie, marmurze, granicie, alabastrze żurawińskim i czarnym dębie. Stylistyka
głów i popiersi jest bardzo różna. Większość to rzetelne studia z natury, przeważnie
młodych mężczyzn i kobiet697. Przez pewien czas w pracowni panowała moda na specyficzne opracowanie gałek ocznych, które głęboko wcinano698. Stanowiło to mocny
akcent i sprawiało wrażenie spojrzenia skierowanego w dół. Manierze tej ulegali
Alfons Karny699, Halina Nadelman700, Stanisław Stala701 i Zofia Wendrowska-Soboltowa702 [ oraz niezidentyfikowani autorzy prac utrwalonych na szklanych negatywach703.
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695
696

Wallis 1937.
Zrębowicz 1937, Pierwszy Salon…, s. 405—
408.

697

Do rzadkich przedstawień ludzi starszych
należą: anonimowa głowa starej kobiety,
MASP ns-0409, głowa mężczyzny Stanisława
Stali, MASP ns-0411 i MASP ns-0428, wąsatego mężczyzny widocznego po prawej
stronie negatywu, MASP ns-0442.

698

Trudno jednoznacznie ustalić ten okres,
ponieważ szklane negatywy— z małymi
wyjątkami — nie są datowane.
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Studenci mieli dobre wzory w pracach swoich pedagogów. Co prawda dorobek prof. Breyera nie obejmował wielu portretów, ale jego asystent Franciszek
Strynkiewicz mógł odnotować na tym polu spore sukcesy. Krytyka nie szczędziła mu pochwał. Do szczególnie cenionych należał portret Stryjeńskiego i Kasprowicza, o których Leon Strakun pisał następująco: „Silne wrażenie wywiera
promieniująca wewnętrzną siłą i niepohamowaną, zdobywczą energią piękna
głowa przedwcześnie zmarłego Karola Stryjeńskiego, lub natchniona, dostojna,
na wskroś szlachetnie ujęta głowa Jana Kasprowicza”704. Zrębowicz natomiast
wyróżnił szczególnie portret Mielczarskiego „w swoim studium głowy Romualda Mielczarskiego [Strynkiewicz] wykazuje wyjątkowe zdolności strukturalne
w rozwiązywaniu bryły”705. Pracę tę cenił sobie szczególnie sam Strynkiewicz,
o czym świadczy wymienienie jej wśród 23 najważniejszych dla niego rzeźb, jakie wykonał w czasie swojego długiego życia706. Pisząc o jego twórczości portretowej małżonka artysty, rzeźbiarka Barbara Bieniulis-Strynkiewicz, również
wymieniła te właśnie portrety, charakteryzując tę gałąź twórczości swojego męża
następującymi słowami:

| 158 |
| 159 |

| 160 |

Głowa starej kobiety

Stanisław Stala, Portret mężczyzny

Alfons Karny, Studium głowy męskiej

| 161 |

Halina Nadelman, Głowa kobiety
| 162 |
| 163 |

Głowa dziewczyny
Głowa mężczyzny

699

MASP ns-0404.

700

MASP ns-0431.

Wnikliwy obserwator, człowiek o wrażliwym sercu i oku Strynkiewicz tworzy szereg

701

MASP ns-0411, MASP ns-0428.

wspaniałych portretów, gdzie zarówno intymny liryzm (Portret Dorotki, Portret Isi), jak

702

MASP ns-0417.

i dramatyczne napięcie (Portret van Gogha) zamknięte są w bezbłędnie wyważonych
masach, budowanych śmiało i pewnie. Zwłaszcza świetny portret Mielczarskiego z 1936
roku obok rzeźbionych w tamtych latach portretów Piłsudskiego (Muzeum Narodowe
w Warszawie), Stryjeńskiego czy Kasprowicza, jest przykładem ówczesnego traktowania
modela ustawionego z pewnym hieratyzmem i ponadczasowością707.

Strynkiewicz zrealizował także cztery popiersia związane z architekturą. Były
to pastisze rzeźb barokowych umieszczone na pałacu Brühla, a przedstawiające
Bohdana Pniewskiego, jego małżonkę Jadwigę i Tadeusza Pruszkowskiego. Identyfikacja pozostałego portretu kobiecego jest dyskusyjna708.
Najbardziej uznanym i nagradzanym portrecistą z pracowni Breyera był Alfons
Karny. Pochwały za głowy, biusty i portrety zbierał właściwie od swojego debiutu.
Tadeusz Pruszkowski pisał o nim z entuzjazmem:
Weźmy dla przykładu dobrą, udana głowę rzeźbioną przez Karnego. Będzie ona miała
zawsze dobrze wyczutą wielkość. Na wystawie nie będzie ginęła ani też przeraźliwie

703

MASP ns-0392, MASP ns-0394, MASP ns-0409,
MASP ns-0413, MASP ns-0432.

704

Strakun 1933.

705

Zrębowicz 1937, Pierwszy Salon…

706

Franciszek Strynkiewicz…, s. 28—29.

707

B. Bieniulis-Strynkiewicz, O Franciszku Strynkiewiczu, w: Franciszek Strynkiewicz…, s. 66.

708

W monografii Strynkiewicza wymieniona
jest pani Jędrzejewiczowa; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 53—56. Grzegorz Piątek
identyfikuje ją jako Jadwigę Beckową, błędnie podając jako autora popiersi Tadeusza
Breyera i określając popiersie Tadeusza
Pruszkowskiego jako portret Wojciecha
Jastrzębowskiego; G. Piątek, Niezniszczalny.

ciążyła nad otoczeniem. Będzie miała zdecydowany charakter wyrazu twarzy. Ten wyraz

Bohdan Pniewski architekt salonu i władzy,

nawet przy dłuższym patrzeniu nie zacznie irytować. Nazwać by można tę właściwość

Warszawa 2021, s. 116.
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| 164 |

Alfons Karny, Portret Stanisława

Noakowskiego

| 165 |

Alfons Karny, Autoportret

| 166 |

Alfons Karny, Portret Miłosza

Kotarbińskiego
| 167 |

Alfons Karny, Portret Adolfa Becka

Program i zadania w pracowni

117

umiarem wyrazu. Forma bez pustek, ale i bez przeładowania szczegółami jest wynikiem

| 168 |

Stanisław Horno-Popławski, Portret biskupa
Władysława Bandurskiego

jego wnikliwej zaciekłości w doprowadzaniu rzeczy do skończenia .
709

Na I Ogólnopolskim Salonie Rzeźby krytyka wyróżniała szczególnie — wystawianą zresztą już wcześniej — głowę Miłosza Kotarbińskiego autorstwa Alfonsa
Karnego. Nawet wymagająca Zofia Norblin-Chrzanowska chwaliła ten portret jako
„nie tylko podobny i pełen umiaru, ale również pełen wewnętrznego życia”710.
Wtórował jej Stanisław Rogoyski: „Spośród pięciu głów Karnego dwie są naprawdę
znakomite: Kotarbińskiego i Godlewskiego. Nie uderzają one bynajmniej wyrafinowaniem intelektualnym czy technicznym, spotykanym u Zamoyskiego. Siłą ich
jest monumentalność i zdrowa, biologiczna radość”711. Na „mocne głowy Karnego”
zwracał też uwagę Roman Zrębowicz712. Najciekawsze uwagi o sztuce portretowej
Alfonsa Karnego można znaleźć w artykule Witolda Ulanowskiego:

| 169 |

Tadeusz Szadeberg, Herma Józefa MontwiłłMireckiego

| 170 |

Natan Rapoport, Popiersie młodej kobiety
| 171 |

Karol Tchorek, Portret matki (Anna
Proletariuszka)

Karny dobiera sobie modele. Jeżeli model nie jest dla niego ciekawy, rzeźbić nie będzie.
[…] Patrząc na jego portrety, nabiera się przekonania, że są ideowo bardzo wiernym
odbiciem osób portretowanych, jeżeli się nawet tych osób nie zna. Łatwo nawiązuje
się z nimi kontakt i myśli się o nich jak o znajomych. W gwarze artystów istnieje określenie, ze jakieś dzieło „bierze” lub „nie bierze”. Otóż rzeźby Karnego „biorą” swoim
napięciem sugestywnym713.

Ze zgodnymi pochwałami krytyków kontrastowała radykalna wypowiedź Katarzyny Kobro. W odpowiedzi na ankietę „Głosu Plastyków” artystka pisała:
Czy mam mówić o warszawskiej akademickiej sztuce urzędowo-biurokratycznej, o tych
ciężkich jak umysł współczesnego biurokraty, frontalnych klocach drzewa, kamienia
lub brązu, starannie wykaligrafowanych na popiersia lub głowy „odpowiedzialnych” lub
„wpływowych” panów z biurokracji… O tych frontalnych klocach, nie posiadających ani
gry proporcji, ani gry linii, ani gry światłocienia w wygięciach bryły…[…] Czy mam

709

T. Pruszkowski, Alfons Karny, „Plastyka” 1936,
nr 4, s. 251.

wymieniać nazwiska tych „dostawców”? Wystarczy, że wymienię jednego z nich —
Karnego. […] Czy to jest rzeźba? Nie: to jest zmaterializowana w kamień sztywność

710

Norblin-Chrzanowska 1937, Salon rzeźby…

mentalności biurokratycznej .

711

Rogoyski 1937, s. 306.

712

Zrębowicz 1937, Pierwszy Salon…

713

W. Ulanowski, Alfons Karny, „Arkady” 1939,

714

Za dobre portrecistki uchodziły Ludwika Nitschowa i Julia Keilowa. Pierwsza
z nich wielokrotnie podkreślała, że człowiek i jego twarz jest dla niej najciekawszym problemem. Jej wizerunki portretowe wynikały z wewnętrznego nakazu.
W artykule poświęconym artystce Nela Samotyhowa pisała o okolicznościach
powstania jednej z najlepszych głów Nitschowej — portretu Roalda Amundsena:
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nr 5, s. 90—94.
714

K. Kobro, [odpowiedź], Ankieta rzeźby…,
s. 312.
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| 172 |

Ludwika Nitschowa, Portret kobiety

| 173 |

Tadeusz Szadeberg, Portret Grety Garbo

(Portret aktorki)
| 174 |

Natan Rapoport, Portret p. H. G.

Ofiarny, zakończony śmiercią lot Amundsena wstrząsnął artystką bardzo silnie. Ta
sprawa tragiczna i wielka winna nieść echo i zadośćuczynienie w sercach wszystkich
ludzi świata. Bohaterstwo rodzi miłość i cześć. Więc znowu nakaz wewnętrzny. Mocna, twardymi bruzdami woli napiętnowana głowa Amundsena, rzeźba pełna wyrazu,
w śmiałych płaszczyznach ukazująca to, co istotne w człowieku — staje się hołdem
artystki dla charakteru i nie znającej wahań decyzji wielkiego Norwega715.

Twórczość portretowa Julii Keilowej pozostaje dziś nieco w cieniu jej dokonań w zakresie form użytkowych w metalu. Jednak w dwudziestoleciu ceniono
na równi jej osiągnięcia rzeźbiarskie. Portrety wystawiane przez artystkę były
zauważane i chwalone przez krytykę. Podobały się zwłaszcza wizerunki Światopełk-Mirskiego i Norwida. Jan Kurzawa pisał o nich, że są „proste, harmonijne,
mocne w wyrazie”716.
Uznanie budziły portrety autorstwa Stanisława Horno-Popławskiego. W 1930
roku wykonał on wyrazisty portret Placydy Siedleckiej-Bukowskiej, o dekoracyjnie rozwiązanej partii włosów717. Chwalono jego „ostry w wyrazie”718 wizerunek
biskupa Bandurskiego.
Specyficznym charakterem odznaczały się prace Tadeusza Szadeberga. Jego
zdecydowany styl był widoczny już w wizerunku Montwiłł-Mireckiego nagrodzonym na konkursie na popiersia słynnych Polaków, o czym była mowa
wcześniej. Na dziedzińcu szkoły imienia Stefana Batorego w Warszawie stanęło popiersie jej patrona dobrze przyjęte przez krytykę: „Szadeberg Głową Batorego wchodzi w dziedzinę rzeźby monumentalnej” — pisała Nela Samotyhowa719.
Strakun zaś analizował walory formalne tej pracy: „Tadeusz Szadeberg w Batorym
posługuje się szerokimi gładkimi płaszczyznami oraz celowo stylizuje szczegóły,
które w miarę możności upraszcza i syntetyzuje, dzięki czemu osiąga wybitnie
dekoracyjne, szlachetne efekty”720. Wybitnie dekoracyjny charakter posiada też
portret Grety Garbo721. Charakterystyczna głowa aktorki ujęta została w stylistyce art dèco, widocznej zwłaszcza w partii założonych za uszy włosów. Szczególnego charakteru twarzy nadają brwi, których elegancka, wąska linia została
wyżłobiona nad oczodołami.
Rozbieżne opinie miała krytyka odnośnie twórczości portretowej Józefa Proszowskiego. Zrębowicz widział w nim „krzepko i stylowo rozwijający się talent”722,
chwaliła go Zofia Norblin-Chrzanowska723. Kurzawa zaś pisał: „Wpływy niemieckie
znać na Proszowskim, szczególnie w ciężkich, twardo ciosanych płaskorzeźbach
i projekcie pomnika; również i w ekspresyjnych, manferycznie wydłużonych
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Samotyhowa 1935.

716

Kurzawa 1937.

717

MNW, nr inw. Rz.W.145.

718

Podhorska-Okołów 1938, Dziesiąty Salon…,
s. 13.

719

Samotyhowa 1933.

720

Strakun 1933.

721

Według informacji podanej przez Krystynę
Kotulę z MZDiK we Włocławku rzeźba znajduje się w Ambasadzie Królestwa Szwecji
w Warszawie.

722

Zrębowicz 1937, Pierwszy Salon…

723

Norblin-Chrzanowska 1937, Salon rzeźby…
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głowach”724. Portrety Eustachjusza Fierka znalazły uznanie w oczach Norblin-Chrzanowskiej, która w Salonie Rzeźby zwróciła uwagę na „portret męski, skupiony, nieobciążony nadmiarem szczegółów”725. Jako obiecujących portrecistów
wymieniano też Michała Paszyna i Natana Rapoporta726. Prace pierwszego zostały
zauważone przez Konrada Winklera na III Salonie Zimowym w IPS-ie 727, chwalił
je — choć nie bezkrytycznie — Bronisław Krystyn Wierzejski, recenzując w „Pionie” wystawę grupy Kapitol728. W portretach Natana Rapoporta eksponowanych
na I Ogólnopolskim Salonie Rzeźby Stanisław Rogoyski dostrzegał „świeżość realistyczną”729, a Leopold Strakun konstatował:

| 175—176 |

Jerzy Mazurczyk, Portret Elwiry ZachertMazurczykowej, wł. prywatna

| 177 |

Elwira Zachert-Mazurczykowa, Portret
Jerzego Mazurczyka, wł. prywatna

| 178 |

Zofia Wendrowska-Soboltowa, Portret
Maksymiliana Potrawiaka, wł. prywatna

| 179 |

Michał Paszyn, Głowa kobiety na wystawie
Sztuka wszędzie

Jest to jeden z nielicznych, biorących udział w wystawie rzeźbiarzy, którzy posiedli
nieprzeciętną kulturę artystyczną i zadziwiającą znajomość nowoczesnej techniki rzeźbiarskiej. Prace Rapoporta wywodzą się wprawdzie w prostej linii ze sztuki Despiau,
niemniej jednak noszą piętno własnej indywidualności artysty730.

Mieczysław Sterling dostrzegał w głowach Rapoporta rys poezji i subtelny
modelunek731. Chwalono też portrety Kazimierza Pietkiewicza — pochlebne
wzmianki o jego pracach znajdują się u Tadeusza Pruszkowskiego732 i Stanisława
Rogoyskiego733, Mieczysław Sterling pisał o „ciekawych, miękkich, wyrazistych
głowach”734 [il. 163]. Twórczość portretową Karola Tchorka dostrzegł Jerzy Stokowski, chwaląc jego „dobry w charakterze Portret matki”735.
Godną uwagi — chociaż niewielką grupę — stanowią portrety koleżanek
i kolegów z Akademii. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się Maksymilian
Potrawiak, o charakterystycznej głowie osadzonej na mocnej szyi i rysach twarzy
boksera. Zofia Wendrowska-Soboltowa wykuła jego portret w granicie. Rzeźba,
uszkodzona w partii nosa w czasie powstania warszawskiego, stoi do dziś przed
dawnym domem artysty przy ulicy Kniaźnina na warszawskim Żoliborzu. Portretował go również Józef Gosławski736. Rysów Potrawiaka można dopatrzyć się
także w kutej w metalu niewielkiej głowie autorstwa Stefana Momota737. Modelami bywali też studenci z innych pracowni. Marian Wnuk sportretował kolegę
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z pracowni malarskiej — Antoniego Michalaka738, a Józef Gosławski wykonał
w alabastrze żurawińskim subtelną głowę Haliny Centkiewicz-Michalskiej. Szczególnym przypadkiem było wzajemne sportretowanie się małżeństwa Mazurczyków. Za „odznaczający się finezją i psychologiczną prawdą” — jak pisał Tomasz
Grygiel — portret Elwiry jej mąż otrzymał wyróżnienie TZSP739.
Odrębną grupę rzeźb stanowią studia głów, które nie były portretami w ścisłym sensie tego słowa. Wyróżniają się wśród nich Chłopiec z Rzymu740 i Na Capri741
Zofii Wendrowskiej-Soboltowej, o których Jan Bajkowski pisał, że mają „specyficznie kobiecy smak”742. Obydwie mają zdecydowany, dość ostry modelunek. Głowa
kobieca zwraca uwagę dekoracyjną fryzurą — krótko obcięte włosy opracowane
są w formie płaskiego ornamentu. Liczna grupa tego typu rzeźb znajduje się na
szklanych negatywach w Muzeum ASP743.
Umiejętności nabyte podczas wykonywania zadań związanych z przedstawieniem głowy zaowocowały licznymi nagrodami, które uczniowie Breyera otrzymywali na przykład na konkursach na portrety słynnych Polaków, o czym będzie
mowa w jednym z następnych rozdziałów. Pozwalały też na pozyskiwanie zamówień, stanowiących istotne źródło dochodów dla studentów.

Inny / Obcy

1.4.5.1.

négresse amusante 744
(o rzeźbie Zofii Wendrowskiej-Soboltowej)

Wielu antropologów kultury uznaje, że dychotomia swój-obcy jest pierwotna dla
społecznego życia człowieka. Wokół tej osi rozgrywa się wiele spraw i wokół niej
kształtują się wzory kultury, normy i wartości. Dychotomia ta uwypukla to, co
łączy i co dzieli, co jest podstawą utożsamienia się z jakimiś osobami lub przeciwnie — świadomości różnicy. Obcy, czy inaczej mówiąc inny, jest wrogi, niewyjaśniony, tajemniczy, przeklęty, brudny, „nieludzki”, konkurencyjny… A także
fascynujący, pożądany, posiadający i ofiarowujący coś więcej niż nam jest dane,
będący zwierciadłem dla nas samych, a nawet lepszy, idealny…
W przypadku sztuki można przyjąć, że fascynacja obcym mogła być ogromnie
kreatywna. Obcy mógł mieć inny kolor skóry, inne cechy fizyczne, antropometryczne, czyli w artystycznej realizacji — cechy formalne, mieć inny wyraz. Mógł
uwodzić mitologią, zespołem legend, jakie wokół niego istniały, symbolizacją
przypisaną jego kulturze… Obcy/inny był też odmieńcem — jakimkolwiek odmieńcem — w tym również na gruncie własnej kultury i społeczności; mógł to
być chory, istota o nietypowym wyglądzie, wykluczony, buntownik — ten poza
normą wyglądu, zachowania, zwyczajów… Ta inność czy obcość znajdują odzwierciedlenie w wyglądzie postaci.
Rzeźby tego typu głów świadczą o podejmowaniu prób przedstawienia innego/
obcego. Mają one różny kontekst — od formalnego (frapujące, inne proporcje
twarzy, mięsiste usta, skośne oczy, kędzierzawe włosy) — do politycznego (Murzynka Paszyna nieprzypadkowo pojawiła się na wystawie w Rzymie podczas wojny
abisyńskiej).
Przedstawienia Murzyna745 były dla artystów nie tylko zmierzeniem się z odmienną formą. Okres międzywojenny był w Europie czasem triumfu jazzu, wykonywanego często przez czarnoskórych. Znane były przypadki białych artystów
wykonujących ten rodzaj muzyki, którzy specjalnie malowali się na czarno. Na
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L. Strakun, Salon Rzeźby w I.P.S-ie, „Ster”
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M. Sterling, Pierwszy Ogólnopolski Salon
Rzeźby, „Kurier Poranny”, 28.05.1937 [Archiwum IPS, teczka nr 60, wycinki prasowe].
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Pruszkowski 1937.
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Rogoyski 1937.
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Sterling 1937.
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J. Stokowski, Salon Rzeźby, „ABC”, 13.05.1937
[Archiwum IPS, teczka nr 60, wycinki prasowe].

736

Praca znana tylko ze wzmianek; Gosławski…,
poz. kat. Rzeźba 2. Być może rzeźba tożsama z Głową boksera, wymienioną w liście
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starym kontynencie Murzyni nie kojarzyli się — jak w Stanach Zjednoczonych —
z niewolnikiem, ale raczej jako pewnego rodzaju egzotyczną atrakcją. Cieszyli się
też powodzeniem wśród Europejek. Tylko na Starym Kontynencie była możliwa
kariera Josephine Baker, gwiazdy Folies Bergère w Paryżu, która od swoich wielbicieli otrzymała 1500 propozycji małżeństwa746. Ślad tych zainteresowań Innym
znaleźć można w filmie Czarna perła z Eugeniuszem Bodo i ciemnoskórą Reri, która
śpiewała tam popularny przebój Dla Ciebie chcę być biała747.
Motyw Murzyna znajdujemy też w międzywojennej prozie. W opowiadaniu
Młyn nad Utratą z 1936 roku Jarosław Iwaszkiewicz przedstawił ambiwalentny stosunek do Obcego, który pojawił się w podwarszawskim folwarku. Jedną z ważniejszych postaci jest bowiem Murzyn, Desmond King,

do Witolda Chomicza z kwietnia 1936 r.,
list w archiwum Józefa Gosławskiego.
737

MASP ns-0437.
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Marian Wnuk…, s. 148, poz. kat. 24.

739

Grygiel, [s. 3].

740

NAC SM0_1-K-5211.
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NAC SM0_1-K-5212.
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z Mostu” 1937, nr 24 [Archiwum IPS, teczka
nr 60, wycinki prasowe].

czarny nauczyciel angielskiego i wymowy, który zabłąkał się jemu tylko wiadomymi
drogami do Warszawy i tu przymierał z głodu, […] dawał lekcje […] nie gardząc czasa-

743
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L.Q., Le premier salon général, „L’Echo de
Varsovie”, 12.05.1937.

zwyczaili, zwłaszcza gdy się okazało, że Desmond jest katolikiem i chadza do kościoła .
748

Utajoną nienawiść żywi do niego kucharz Kletkie, czemu daje wyraz w nagłym
wybuchu: „A to Murzynisko, proszę pani, skąd to się wzięło? To nie człowiek, to
kot-przybłęda…małe to, mizerne, ręce jak u małpy, dopraszam się łaski pani,
a między panów się pcha i na moje antrykoty, psiakrew, łakomy”749.
W wierszach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z tomiku Dancing — Karnet
balowy Murzyn kojarzony jest z jazzem:

M.in. MASP ns-0409—18, MASP ns-0398—175,
MASP ns-0385, MASP ns-0394.

mi pokazywaniem kilku murzyńskich tańców w jakimś podrzędnym kinie czy małym
kabarecie. […] Ludzie straszliwie wydziwiali się na niego z początku, a potem się przy-

J. Bajkowski, Współczesna rzeźba polska. IPS:
Pierwszy ogólnopolski salon rzeźby, „Prosto
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Autorka świadomie stosuje to określenie,
gdyż było ono powszechnie używane — bez
obraźliwego podtekstu — w omawianym
okresie.
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Josephine_Baker [dostęp 1.05.2015].
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Film wyreżyserował w 1934 r. Michał
Waszyński. Muzykę skomponował Henryk

pod gwiaździstą banderą

Wars, słowa piosenki Emanuel Schlechter

murzyn w banjo bije750

i Konrad Tom.

[…]
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J. Iwaszkiewicz, Młyn nad Utratą, w:
idem, Prozy duże i małe, Warszawa 2001,

murzyn w śmiech a jazz-band ryczy

s. 159—238.

excentrycy excentrycy751

Natomiast Murzynka z wiersza zamieszczonego w tomie Surowy jedwab jest
uosobieniem matki-natury, jej sił rozrodczych:
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Ibidem, s. 195.
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M. Pawlikowska-Jasnorzewska, fokstrot, w:
eadem, Wybór poezji, oprac. J. Kwiatkowski,
Wrocław 1967, s. 70.

Cywilizacji obca,
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Murzyńskie wznosisz łono,

M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Excentrycy,
w: eadem, Wybór poezji…, s. 72.

Sponad żywego kopca
Twarzą kwitniesz zmienioną752.

752

Murzyni pojawiają się także w twórczości dla dzieci. Występują w opowieściach
o Koziołku Matołku (ukazujących się w latach 1932—1934) jako postaci groźne,
ale jednocześnie zabawne i prymitywne:
Czarni byli to straszliwcy!

M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Ciężarna, w:
eadem, Wybór poezji…, s. 142
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K. Makuszyński, M. Walentynowicz, Druga
księga przygód Koziołka Matołka, Kraków
1957, [s. 11].

754

http://galeriakongo.blogspot.com/2012/03/
murzynek-bambo-w-bekocie-narracji.html

Wyją, krzyczą, szczerzą zęby,

[dostęp 1.05.2015]; http://afryka.org/afryka/

W nosach mieli jakieś kółka,

afryka-widziana-z-peerelu--13----makuszyn-

Farbą zaś znaczone gęby753.

ski,news/ [dostęp 1.05.2015].

Znany wiersz Juliana Tuwima o Murzynku Bambo powstał w 1935 roku i pierwotnie został wydrukowany w „Wiadomościach Literackich”, znalazł się też po
wojnie w Elementarzu Mariana Falskiego. Dziś teksty te interpretowane są w duchu
kolonialno-paternalistycznym, co nie do końca było chyba intencją ich autorów754.
W sztuce polskiej tego okresu czarnoskóre osoby pojawiają się w twórczości Bolesława Cybisa (m.in. na dekoracyjnym panneau w Barze Amerykańskim
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Podhorska-Okołów 1938, Polska malarka…
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Przybyszewski, s. 128—129.
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K. Nowakowska, Pawilon polski na nowojorskiej wystawie światowej (1939—1940),
Warszawa 2013, s. 30, 255.
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na M/S „Batory”). Temat ten pojawiał się także w twórczości mniej znanych
artystów. W 1938 roku w Zachęcie wystawiła swoje egzotyczne obrazy Helena
Teodorowicz-Karpowska. Były one plonem jej kilkuletniego pobytu w Ameryce
Południowej i podróży po Afryce. Stefania Podhorska-Okołów pisała wówczas
w swojej recenzji:

758

Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 28.
Głowę Chinki rzeźbiła też Zofia Trzcińska-Kamińska, V Zimowy Salon…, poz. kat. 230.
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MASP ns-0400—176.
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Strakun 1933.

z tych ciał leniwych lub sprężystych jak ciało węży umiała artystka wydobyć ich eg-
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Samotyhowa 1933.

zotyczny, obcy nam, animalistyczny wyraz. Te skośne, jakby mongolskie oczy India-

762

Archiwum IPS, teczka nr 60, karty zgłosze-

nek, podłużne, wilgotne oczy Mulatek, bezmyślne, zdawałoby się, źrenice sennych
istot, emanują jakąś wiedzą tajemną, podświadomością żywiołu. Są nieodgadnione jak
oczy zwierząt, nie mają dna psychicznego. I to właśnie pozbawienie ich normalnego
ludzkiego wyrazu jest dużym i ważnym osiągnięciem intencji artystki. Ciekawe studia
portretowe Murzynów, Murzynek, Maurów z Dakaru, Senegalu, Gwinei, Sudanu uzupełniają tę egzotyczną kolekcję755.

niowe.
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Norblin-Chrzanowska 1937, Salon rzeźby…,
s. 7.
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L. Q., Le premier…
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Wiśnioch, poz. kat. 55.

Ton wypowiedzi zdradza z jednej strony zainteresowanie wizerunkami odmiennych istot ludzkich, z drugiej zaś widzi w nich coś niższego („bezmyślne”,
„animalistyczne”).
Egzotyczny temat interesował też Olgę Niewską. Zauważał to Wojciech Przybyszewski:
jest jeszcze inna, szczególna grupa w obrębie rzeźb portretowych wykonanych przez

| 180 |

Głowa Murzyna

artystkę w latach trzydziestych. To głowy Murzynów i Murzynek — wszystkie ciekawie ujęte, intrygujące. I nie jest to jedynie odmienność wynikająca z przynależności
portretowanych osób do innej, niż nasza, rasy. W głowach Murzynów udało się Niewskiej skumulować niewypowiedzianą siłę i świeżość, a przy tym prostotę, której nie
znajdziemy już w pozostałych jej pracach. Murzynki z kolei to ideał piękna i młodości,
rzeźbiarskie dzieła sztuki o linii szlachetnej, dopracowanej pod każdym względem,
choć może przesadnie dekoracyjnej756.

Głowa Murzynki znalazła się na wystawie nowojorskiej w 1939 roku757.
Uczniowie Breyera podejmowali temat Innego / Obcego kilkakrotnie. We wczesnym okresie twórczości Franciszka Strynkiewicza powstała syntetyczna Głowa
Chinki wykonana w czarnym dębie758. W tym samym materiale artysta wrzeźbił
Głowę Murzyna759, o którym pisał Leon Strakun: „Na uwagę zasługuje też Murzyn,
w którym artysta pomysłowo wyzyskał siatkę słoju dębowego jako pomysłowy
ornament”760. Rzeźbę za interesującą uznała też Nela Samotyhowa761. Tańczące
Murzynki pojawiły się w cyklu plakiet Krystyny Dąbrowskiej. Smukłe, znakomicie
oddane w ruchu postacie przypominają sylwetkę Josephine Baker z jej charakterystycznym gładkim uczesaniem i dużymi kolami w uszach. Murzynkę — wraz
z kilku innymi głowami — zgłosiła na I Ogólnopolski Salon Rzeźby Zofia Wendrowska-Soboltowa762. Rzeźby te Zofia Norblin-Chrzanowska skwitowała stwierdzeniem, iż rzeźbiarka „widziała dobre wzory starej rzeźby i umiejętnie nawiązuje
do przeszłości”763. Wyróżnił natomiast Murzynkę recenzent „L’Echo de Varsovie”,
określając ją jako „négresse amusante”764.
Wybuch wojny włosko-abisyńskiej dodatkowo przyczynił się do pojawienia
wizerunków „czarnego”. Nie bez przyczyny w 1935 roku Alfons Karny wyrzeźbił
Abisynkę, znaną niestety tylko ze wzmianki w katalogu prac artysty765. Michała
Paszyna również interesował ten temat. Jego Murzynka znalazła się na wystawie
grupy Kapitol w 1936 roku w Rzymie. To bardzo atrakcyjne popiersie spotkało
się z uznaniem Bronisława Wierzejskiego, który delikatnie sugerując kontekst
polityczny rzeźby (wojna włosko-abisyńska), pisał: „W biuście młodej murzynki, temacie bardzo dziś aktualnym w terenie włoskim, Paszyn pokazał całą swą
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wiedzę w obróbce ulubionego ciemnego kamienia, syntetyzując formę i nie rozbijając architektury bogactwem bardzo efektownego uczesania”766. Wierzejski chyba
świadomie nie odniósł się do tytułu rzeźby, który był wyraźnym nawiązaniem do
popularnej piosenki wojskowej. Jej tytuł, który był zarazem pierwszymi słowami
refrenu, brzmiał Faccetta nera. Dalsze słowa nie pozostawiały wątpliwości „bell’abissina”. Tekst w patetycznych słowach mówił o przynoszeniu wolności:
Czarna twarzyczko, piękna Abisynko
Czekaj i miej nadzieję, czas już się zbliża!
Gdy będziemy z tobą,
Damy ci inne prawo i innego króla.
Czarna twarzyczko, mała Abisynko
Zabierzemy cię do Rzymu, wyzwoloną.
Będziesz całowana przez nasze słońce
Będziesz także w czarnej koszuli.
Czarna twarzyczko, będziesz Rzymianką
Twoją jedyną flagą będzie włoska!
Będziemy maszerować razem z tobą
W paradzie przed duce i królem!767.

Paradoksem jest, że poważnie rozważano zakaz śpiewania piosenki we Włoszech, gdzie w 1936 roku wprowadzano ustawy zakazujące konkubinatów i małżeństw między Włochami a mieszkańcami ich kolonii.
Na wystawie grupy Kapitol znalazł się jeszcze jeden wizerunek Innego. Józef
Gosławski zaprezentował wyrzeźbionego w drewnie Głupiego Julio. Rzeźbę tę zanalizował celnie Wojciech Włodarczyk:
Wyraźny satyryczny rys tej rzeźby dobrze pasuje do ciągu karykatur Gosławskiego. Ale
portret Julia nie jest karykaturą. Eksploatuje inne rejestry rzeźbiarskiego przedstawienia.
Jest w tym i pierwotność, i ulotność, lekkość i bezpośredniość, która nie pozwala traktować rzeźby jako rzeczy dla siebie samej, wyłącznie w swej formalnej artystyczności.
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Wierzejski 1936, Wystawa…, s. 4.
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https://www.tekstowo.pl/piosenka,carlo_
buti,faccetta_nera.html [dostęp 25.07.2021].
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To raczej fetysz obłaskawiający odmienność768.

Włodarczyk 2009, s. 22.
Józef Piłsudski — nagranie firmy Rudzki
z 5.11.1924.

Rzeźbę można też interpretować w inny sposób. Dla spoglądającego spod dekoracyjnie potraktowanej, falistej linii brwi, uśmiechniętego Julia to właśnie ten
„normalny” widz zdaje się być budzącym życzliwe zaciekawienie Innym.

Dziecko

770

Zjawisko to nasiliło się zwłaszcza w czasie
I wojny światowej w związku ze służbą
wojskową mężczyzn.

1.4.5.2.

Niech się śmieją polskie dzieci śmiechem odrodzenia 769
Józef Piłsudski

Rozwój nauk biologicznych i społecznych w XIX wieku przyczynił się do większego zainteresowania dzieckiem. Rozpowszechnienie pracy najemnej nie tylko
wśród ojców, ale także matek770 spowodowało negatywne skutki w zakresie sprawowania opieki nad potomstwem. Charytatywno-filantropijne rozwiązania stały
się niewystarczające i podjęto próby zorganizowania opieki na innym poziome,
w oparciu o podstawy prawne i nadanie zjawisku publicznego charakteru. Zaborcy
nie wykazywali troski o młode pokolenie, które w obliczu nadciągającej wojny
mogło stanowić jedynie rezerwuar rekruta. Problemy związane z dzieciństwem,
potrzebami i edukacją tej, postrzeganej jako odrębnej, grupy próbowali naświetlić
PRAC O WNIA TADEUSZA B REYERA
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Józef Gosławski, Głupi Julio

Franciszek Strynkiewicz, Akt dziewczyny na
wystawie Sztuka wszędzie
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i działać w zakresie świadomego kształtowania jej przyszłości ludzie zaangażowani
we wszelkiego rodzaju działalność społeczno-oświatową.
Z chwilą odzyskania niepodległości sytuacja zmieniła się radykalnie. Jak piszą
Krzysztof Jakubiak i Wiesław Jamrożek:

771

W poczynaniach ukierunkowanych na dziecko pojawił się nowy podmiot — suwerenne

773

w rodzinie i społeczeństwie, red. eidem,
Bydgoszcz 2002, s. 9.
772

kiem w pierwszych latach niepodległości — będących także wynikiem trudnej sytuacji

774

dziecka w czasie I wojny światowej i jej następstw — działania państwa nie mogły im

775
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A. Demska, Klocki drewniane „Budownictwo

MASP ns-0724, MASP ns-0728.
MASP ns-0964, MASP ns-0965, MASP ns-0966,
MASP ns-0967.

sprostać. Nieocenionej pomocy na tym polu dostarczały nadal różne organizacje i sto-

Kolejne zjazdy i kongresy pedagogiczne kształtowały wśród nauczycieli nowy
sposób myślenia o młodym pokoleniu wśród nauczycieli. Szczególnie ważny był
Ogólnopolski Zjazd Oświatowy, który odbył się w kwietniu w 1919 roku, w momencie organizowania się państwa polskiego, i ze względu na swoją wagę otrzymał
miano Sejmu Nauczycielskiego. Kongresy Pedagogiczne miały miejsce w latach:
1929 (Poznań), 1931 (Wilno), 1933 (Lwów), 1939 (Warszawa), a w 1938 roku zorganizowano w Warszawie Ogólnopolski Kongres Dziecka772. Impreza ta był szczególnie
ważna dla studentów Breyera, ponieważ towarzyszył jej konkurs plastyczny Dziecko
polskie, na którym kilku z nich uzyskało wysokie nagrody, o czym będzie jeszcze
mowa w niniejszym rozdziale.
W dwudziestoleciu międzywojennym dla dzieci pisali literaci o ustalonej pozycji jak Maria Dąbrowska, Julian Tuwim, Bronisława Ostrowska, Ewa Szelburg-Zarembina, a niektórzy — między innymi Jan Brzechwa, Janina Porazińska, Hanna
Januszewska, Janusz Korczak czy Kornel Makuszyński — poświęcili się głównie
takiej właśnie twórczości.
Swoistym fenomenem było projektowanie zabawek przez renomowanych
artystów. Figurki i lalki tworzyli Wojciech Jastrzębowski, Zygmunt Lorec, Jan
Kurzątkowski i Zofia Stryjeńska, która była także autorką układanki z klocków
ze scenami rodzajowymi. Niezwykle oryginalną zabawkę stworzył Stanisław
Noakowski — komplet klocków, które „wraz z zawartą w pudełku książeczką-instrukcją miały ukazywać dzieciom bogactwo stylów architektonicznych, ich
odrębność, polski charakter niektórych budowli”773. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Bronisław Mańkowski, dyrektor Zakładów Przemysłu Zabawkarskiego, Instrumentów Muzycznych i Drobnych Wyrobów Drzewnych „GNOM”,
który marzył o polskiej zabawce edukacyjnej. Efekt współpracy inżyniera i artysty został doceniony, klocki eksponowano na wystawach zagranicznych, eksportowano do Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, a w 1925 roku na wystawie
paryskiej otrzymały złoty medal. Projektowanie zabawek było jednym z zadań
studenckich w warszawskiej ASP, o czym świadczą zdjęcia prac zachowanych na
szklanych negatywach. Były to między innymi gry planszowe774 oraz zabawki
drewniane i metalowe775.
Wizerunki dzieci i młodzieży miały w dwudziestoleciu międzywojennym specjalną wagę. Były symbolem odrodzonej Polski, uosabiały nadzieję na jej trwanie
i rozwój. Dzieci stanowiły wdzięczny temat dla artystów. Malował je Tadeusz Makowski, Ludomir Sleńdziński, Henryk Gotlib, Zygmunt Waliszewski, Władysław
Lam, Zbigniew Pronaszko, Zofia Stryjeńska. W grafice temat ten podejmowali
Tadeusz Kulisiewicz, Jadwiga Hładki-Wajwód, Zofia Horodyńska776, Bernard Frydrysiak777, a w plakacie Polskiego Monopolu Loteryjnego — Wacław Machno778.
Pojawiają się one również kręgu pracowni prof. Tadeusza Breyera, gdzie powstało
ponad 40 przedstawień dzieci779.

Ibidem, s. 10.

Gnoma”, w: Wyprawa w 20-lecie…, s. 223.

państwo polskie. Ze względu jednak na ogrom potrzeb z zakresie opieki nad dziec-

warzyszenia społeczne, samorządy terytorialne, również osoby prywatne771.

K. Jakubiak, W. Jamrożek, Wstęp, w: Dziecko

776

MASP ns-0789.

777

MASP ns-0795.

778

MASP ns-0748
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Ich autorami byli m.in. Józef Belof, Alfons
Karny, Ludwika Nitschowa, Stanisław Sikora,
Stanisław Horno-Popławski, Helena Głogowska, Aurelia Jaworska, Edward Piwowarski,
Karol Tchorek, Stefan Momot, Antoni Kenar,
Michał Paszyn, Zofia Wendrowska-Soboltowa, Franciszek Masiak, Kazimierz Pietkiewicz, Natan Rapoport, Elwira Zachert-Mazurczykowa i Jerzy Mazurczyk.
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Temat dziecka podejmował kilkakrotnie asystent prof. Breyera Franciszek
Strynkiewicz. Szczególnie chętnie portretował swoją córkę Agnieszkę. W Portrecie córki z rączką mała dziewczynka, ujęta w trzech czwartych postaci, z wyrazem
skupienia na twarzy (zapewne przejęta rolą modelki) trzyma prawą rączkę ułożoną
na piersi780. Gest wydaje się trochę sztuczny u dziecka, ale w twórczości Franciszka Strynkiewicza zdarzają się takie nienaturalne ustawienia. Zarzut taki można
postawić innej jego pracy, przedstawiającej akt Agnieszki. Miękki, łagodny ruch,
jakiemu poddana została głowa i ręce, sprawia wrażenie nieco manierycznego,
ale całość wydaje się trafnie oddawać moment budzenia się świadomości kobiety
w dorastającej dziewczynce. Szczególnie widoczne jest to na zdjęciach z wystawy
paryskiej z 1937 roku, gdzie była eksponowana w dziale sztuki781.
Akt dziewczęcy stanowi też główny motyw fontanny — pracy dyplomowej
Jerzego Mazurczyka w 1938 roku. Młodziutka dziewczyna unosząc w górę ręce,
zdaje się zasłaniać przed pryskającymi kroplami wody, a lekki skręt ciała zapewnia rzeźbie efekt delikatnego dynamizmu. Dzieło to — jeden z najdojrzalszych
artystycznie aktów powstałych w pracowni Breyera — znalazło uznanie w oczach
recenzentów piszących o końcoworocznej wystawie w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie782. Pracę omawiał obszernie Stanisław Ciechomski:

780
781

Franciszek Strynkiewicz…, s. 189.
Zob. fot. w: Katalog oficjalny Działu
Polskiego na Międzynarodowej Wystawie
„Sztuka i Technika” 1937 w Paryżu, Warszawa
1937 (między stronami oznaczonymi G112
a G113).

782

Znaczenie dzieła oraz jego recepcję omawia dr Tomasz Grygiel; Grygiel, [s. 11—12].

783

Ciechomski 1938, Wystawa w Akademii…,
s. 164.

784

K. Winkler, X Salon IPS, „Pion” 1938, nr 47,
s.6.

785

Grygiel, [s. 12].

Dziewczyna Mazurczyka, stanowiąca główny moment projektowanej przez artystę fontanny, pomyślana jest już w innych wymiarach. Jest to rzeźba dekoracyjna, wolna od
ambicji rozważań pomyślanych w szerokich aspektach, ale w swoich łagodnych uproszczeniach, w swoim wdzięcznym ruchu tworzy całość w zamierzonym charakterze zupełnie trafną783.

Chwalił ją też Konrad Winkler, zauważając w pracy Mazurczyka wpływ rzeźby
francuskiej784. O powojennych losach dzieła pisał Tomasz Grygiel — w 1976 roku
władze miasta Łodzi zleciły wykonanie odlewu rzeźby w brązie i umieszczenie jej
na osiedlu Zarzew785. Według aktualnych ustaleń wspomnianego badacza figura

PRAC O WNIA TADEUSZA B REYERA

| 183—184 |

Elwira Zachert-Mazurczykowa,
Nowa sukienka
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dziewczynki znajdowała się w pobliżu ulicy Tatrzańskiej po zachodniej stronie
dawnej ulicy Wandy Wasilewskiej (dziś gen. Stefana Grota-Roweckiego), a w pobliżu ulicy Władysława Strzemińskiego786. Jej obecne miejsce przechowania nie
jest znane.
Akt dziecięcy pojawił się także w twórczości Alfonsa Karnego787. Jego rzeźba
zatytułowana Kazik przedstawia stojącego w kontrapoście chłopca, z odwróconą
w prawo głową. Uwagę zwraca trochę nienaturalny układ prawej ręki, ze zwisającą
dłonią — jakby brakowało w rzeźbie podpórki pod łokieć, co usprawiedliwiłoby
ten niepokojący układ.
Temat ten dwukrotnie podjęła Irena Makowska. Na zachowanych fotografiach
utrwalona została nieskończona praca przedstawiająca siedzącego lekko zgarbionego chłopca z opartą o udo prawą ręką, której dłoń zdaje się coś skrywać. Lewa
ręka zwisa swobodnie, dotykając stopy. Rozwibrowana powierzchnia rzeźby jest
w charakterystyczna dla pracowni prof. Breyera. Druga rzeźba to mały chłopczyk siedzący z podkulonymi nóżkami i wpatrujący się z uwagą w swoje stópki.
Makowska, będąc niewątpliwie bystrą obserwatorką, z czułością oddała charakterystyczne sylwetki dzieci w różnym wieku788. Pojawiały się też pełne wdzięku
inne pełnopostaciowe przedstawienia dzieci, jak zauważony przez krytykę Skrzat
Ireny Piechockiej, eksponowany na I Ogólnopolskim Salonie Rzeźby w 1937 roku.
Z opisu można sądzić, że było to wyobrażenie małej dziewczynki. Recenzent „Wiarusa” pisał:

| 185 |
| 186 |

| 187 |
| 188 |

stycy przedstawiają nam cały szereg pojęć, które doprawdy nieraz bardzo trudno jest
opisać, a cóż dopiero przedstawić plastycznie w gipsie, kamieniu czy brązie789.

Do najbardziej udanych przedstawień dziecięcych należy niewielka, pełna uroku figurka dziewczynki zatytułowana Nowa sukienka autorstwa Elwiry Zachert-Mazurczykowej790. Artystka świetnie uchwyciła gest małej kobiety, rozkładającej
z dumą fałdy swoje kreacji. Splot wydarzeń związanych z wybuchem II wojny
światowej sprawił, że praca ta została wyeksponowana dopiero w 1945 roku na
I wystawie Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków w Łodzi, w pierwszych miesiącach po zakończeniu okupacji, a prezentującej dzieła ocalałych z pożogi artystów791.
Wielokrotnie rzeźbiono popiersia i główki dzieci. Obok licznych prac Karnego 792 do szczególnie interesujących należy Lulu (lub Lala) Zachert Elwiry
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Józef Belof, Chłopiec z łódką

Zofia Wendrowska-Soboltowa, Chłopiec
z Rzymu

| 189 |

786

Irena Makowska, Siedzący chłopczyk

Za informacje autorka dziękuje dr. Tomaszowi Grygielowi z Instytutu Sztuki PAN.

787

Muzeum ASP ns 0469—085, rzeźba w zbiorach Muzeum Alfonsa Karnego w Białymstoku.

788

tors wątły i dziecinny, troszkę za grube nóżki, ściśnięte stopa przy stopie, i duży palec
lewej nogi z ufnością ulokowany na takim samym palcu prawej nogi. I tak artyści pla-

Elwira Zachert-Mazurczykowa, Portret
dziewczynki (Lulu lub Lala Zachert ?)

Dla przykładu spójrzmy na jedną rzeźbę p.t. Skrzat. […] Oto jak widzi go artystka: główka dziewczynki z zadartym noskiem i warkoczykiem, wąziutkie spadziste ramionka,

Alfons Karny, Kazik (Akt chłopca)

Zdjęcia w Archiwum ASP w Warszawie, ZAS
IX’39, teczka nr 779.

789
790

Rzeźba polska w ostatnich 5 latach…
Rzeźba, przedstawiająca Helenę Marię
Zachertównę, istnieje w kilku wersjach kolorystycznych, jedna z nich jest własnością
T. Grygiela.

791

Grygiel, [s. 15]. Praca wzmiankowana w katalogu Związek Zawodowy Polskich Artystów
Plastyków w Łodzi, I Wystawa sierpień—wrzesień 1945, Łódź [1945], s. 9, poz. 86. Była to
mała wersja rzeźby, w gipsie patynowanym
na zielono; informacja Jerzego Mazurczyka
udzielona dr. Tomaszowi Grygielowi, obecnemu właścicielowi rzeźby.

792

Np. Portret Kazia z Polesia, Harcerz, Polesiuk.
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| 190 |

| 191—194 |

Józef Gosławski, Roberto

Jerzy Mazurczyk, Fontanna
z aktem dziewczynki
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Zachert-Mazurczykowej, Chłopiec z Rzymu Zofii Wendrowskiej-Soboltowej i Roberto
Józefa Gosławskiego.
Czasami z dziećmi ukazywano zwierzęta, tworząc skomplikowane kompozy793
cje . Dekoracyjną figurę dziewczynki z pieskiem wystawił na I Ogólnopolskim
Salonie Rzeźby Stanisław Horno-Popławski. Klęczące dziecko obejmuje wspinającego się na dwóch łapkach psa, pochylając ku niemu głowę. Ciało dziewczynki jest
lekko skręcone, dekoracyjnie potraktowane włosy zaplecione są w warkocze. O zaletach tej rzeźby pisał Roman Zrębowicz: „Z przemiłym, choć zbyt sentymentalnym wdziękiem, potraktowana jest Kompozycja Stanisława Horno-Popławskiego”794.
Także recenzent „L’Echo de Varsovie” zwrócił uwagę na „un jolie mouvemant de
corps d’enfant”795. Ten sam temat zaprezentowała Helena Głogowska na X Salonie
IPS w 1938 roku796, ale o rzeźbie tej niestety niewiele wiadomo.
Dodawano też dzieciom różne rekwizyty797. Na uwagę zasługują wizerunki
dzieci z książką. Nie jest ich zbyt wiele, ale są świadectwem tej szczególnej atmosfery dwudziestolecia, kiedy to, jak pisze Ryszard Waksmund: „Do ulubionych rozrywek dzieciństwa należało […] czytanie. Młodsze pokolenia dzieliły
tę namiętność ze starszymi, a wspólna głośna lektura należała do rytuałów życia
domowego”798. Wątek ten rozpatrywała w odniesieniu do dwudziestolecia międzywojennego także Katarzyna Szafer:
We wszystkich warstwach społecznych czytano i to czytano bardzo dużo. W dzieciach
wyrobiono nawyk czytania, tak że same sięgały po lektury. Bardzo imponująco to wy-

793

nisława Horno-Popławskiego, Dziewczynka
z kogutem Stanisława Sikory, Dziewczynka
z pieskiem Heleny Głogowskiej.
794

Zrębowicz 1937, Pierwszy Salon…

795

L. Q., Le premier…

796

Archiwum IPS, teczka nr 74.

797

możliwości materialnych rodziny zaopatrywano się przede wszystkim w książki799.

Postać młodej dziewczyny trzymającej książkę wyrzeźbił Natan Rapoport800,
a Czytającą dziewczynę eksponował na I ogólnopolskim Salonie Rzeźby w IPS-ie
Marian Wnuk801.
Ogólnopolski Kongres Dziecka w 1938 roku i związany z nim konkurs Dziecko
polskie802 przyniósł uczniom Breyera kilka sukcesów. Recenzent J. Kr. donosił:
W konkursie artystycznym pierwsze miejsce pod względem jakości i poziomu prac
nadesłanych zajęła rzeźba. […] Pierwsza nagroda rzeźbiarska — Franciszek Masiak
postać małego dzieciaka w granicie — odznacza się niezwykłą dynamiką, świetnym
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Np. Chłopiec z łódką Józefa Belofa, Chłopiec
z gałązką Kazimierza Pietkiewicza, Chłopiec

gląda w porównaniu z czasami obecnymi, kiedy należało zainicjować akcję „Cała Polska
czyta dzieciom”, aby wyrobić w dorosłych i dzieciach na nowo nawyk czytania. W miarę

Np. Kompozycja [Dziewczynka z psem] Sta-

z piłką Edwarda Piwowarskiego.
798

R. Waksmund, Historia dziecka i dzieciństwa
z perspektywy prozy wspomnieniowej, w:
Dziecko w rodzinie…, s. 316.

799

K. Szafer, Dzieciństwo we wspomnieniach
wielkopolskiej inteligencji i ziemiaństwa z przełomu XIX i XX wieku, w: Dziecko w rodzinie…,
s. 338.

800

MASP ns-0464.

801

Archiwum IPS, teczka nr 60, karty zgłoszeniowe.

802

PŻA, s. 410.

129

wyrazem i ruchem. Ten rozpędzony malec to przyszły zdobywca, odkrywca, mówca

803

czy konstruktor, człowiek czynu, pełen energii i uporu. Typ przyszłego „dzielnego
obywatela”, zresztą bardzo ciekawy jako skoncentrowany mikrokosmos ludzki803.

Pendant do Dziecka kroczącego stanowiło Dziecko siedzące, praca dyplomowa Franciszka Masiaka, prezentowana na wystawie końcoworocznej, gdzie wzbudziła
entuzjazm recenzenta „Kuriera Czerwonego”: „Przepiękną pracę dyplomową
wykonał Masiak. Na stopniu rozsiadło się maleństwo w koszulce, spoglądające
niewinnie na świat pracowni, wypełniony kolosami z gliny. Praca ta ma niesłychany urok wdzięku i świeżości”804. Obydwie te kute w granicie rzeźby znalazły
się w 1939 roku na wystawie w Nowym Jorku, skąd do kraju już nie wróciły.
W związku z likwidacją wystawy pojawiły się w ofercie katalogu aukcyjnego Croydon Galleries805. Dziś znajdują się w Muzeum Polskim w Ameryce (Chicago)806.
Drugą nagrodę w konkursie Dziecko polskie przyznano dowcipnej pracy Alfonsa
Karnego. Przedstawiała ona raczkującego bobasa, a zatytułowana była Kiedy miałem
13 miesięcy. O rzeźbie tej pisano: „Pozycja czołgającego się dziecka, jego żywość
i wysiłek mięśni uchwycone przez artystę nie bez odcienia humoru — dają tej
rzeźbie charakter pulsującego życiem małego ciałka”807. Nagrodzono też wyłaniające się z pobieżnie obrobionej bryły kamienia popiersie małego chłopca, autorstwa
Stefana Momota808. „Bluszcz” pisał o tej pracy pochlebnie: „Bardzo dobra rzeźba
w alabastrze […]. Oddaje wyraz dziecięcości z wdziękiem i powagą”809.
Zupełnie inne uczucia wzbudzała rzeźba Natana Rapoporta

J.Kr., Konkurs „Dziecko polskie”, „Bluszcz”
1938, nr 33.

804

m.b. Wystawa prac uczniów Akademii Sztuk
Pięknych, „Dobry wieczór. Kurier Czerwony”, 12.06.1938 [Archiwum ASP w Warszawie, Księga wycinków prasowych II].

805
806

Nowakowska 2013, s. 146.
Muzeum Polskie w Ameryce. Dzieje i zbiory.
Przewodnik / The Polish Muzeum of America:
History and Collections. Guide, Warszawa
2003, s. 152, 153; Nowakowska 2013, s. 255.
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J. Kr., Konkurs…

808

PŻA podaje błędnie, iż Stefana Momota
nagrodzono w dziale grafiki i rysunku;

Jasia odznacza się melancholijnym bezruchem […]. To dziecko smutne, pokrzywdzone,
żałosne, które już rozmyśla nad swym smutnym losem i z rezygnacją patrzy w ziemię.
To typ dziecka, jakich nie powinno być na świecie [sic!]. Biedactwo, które budzi współczucie, któremu trzeba przyjść z pomocą, dać troskliwą opiekę. Może Jasia jest głodna,
może chora? Może opuszczona? Rzeźba jest jakby przeciwstawieniem rzeźby Masiaka
w efekcie wrażenia na widza810.

Najprawdopodobniej w związku z konkursem towarzyszącym kongresowi powstało Leżące dziecko Karola Tchorka811. Wykuta w granicie rzeźba ukazuje leżące
na brzuchu niemowlę o okrągłej głowie, pulchnych policzkach i wyciągniętych
przed siebie rękach o uproszczonej formie wałków. Forma jest klarowna i syntetyczna.
Wśród tych mniej lub bardziej udanych realistycznych wizerunków wyróżnia
się odmiennym charakterem rzeźba Stanisława Sikory z około 1936 roku, zatytułowana Z wiaderkiem812. Potraktowana bardzo schematycznie dziewczynka, przypominająca raczej kukiełkę niż żywe dziecko, dźwiga tytułowe wiaderko, które
najwyraźniej jest za ciężkie na jej wątłe siły. Do tematyki dziecięcej powrócił
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artysta w 1938 roku, prezentując na X Salonie IPS-u Pał — grupę rzeźbiarską przedstawiającą dzieci pochłonięte tą zapomnianą już dziś zabawą813.
Jeden z najbardziej oryginalnych wizerunków dzieci, rzeźbę Narodziny myśli,
stworzył Albin Maria Boniecki. Jest to bardzo rzadkie w kręgu uczniów Breyera
ujęcie symboliczne. Ideą rzeźba nawiązuje do prac Xawerego Dunikowskiego, Bolesława Biegasa i Stanisława Szukalskiego. Analizował ją wnikliwie Roman Kołoniecki, widząc w niej „wpływy i płodnych, i groźnych założeń ekspresjonizmu”,
jednocześnie zwracając uwagę, że młodemu artyście udało się uniknąć „niebezpieczeństw, zagrażających dziełu już w samym pomyśle”814, a to dzięki samej konstrukcji rzeźbiarskiej. Dziecięca główka, wyłaniająca się ze ściętego pnia i zwracająca uwagę dziwną, niepokojąca twarzą, została przez Kołonieckiego porównana
do „pragermańskiego Kobolda” i „mongolskiego Buddhy” [sic!].
Dziecko pojawiało się w twórczości uczniów prof. Breyera także w rzeźbie nagrobkowej. Realizacje takie mieli między innymi Wawrzyniec Kaim815 i Krystyna
Dąbrowska816.
Niektórzy twórcy kontynuowali zainteresowanie tematem dziecka po wojnie.
Alfons Karny eksperymentował w ceramice, tworząc szereg wariantów siedzącego
bobasa, wielokrotnie przedstawiali dzieci Franciszek Masiak817 i Stanisław Sikora818,
a Józef Gosławski wyrzeźbił portret córki Bożenki i autokarykaturę z dwiema
córeczkami-syrenkami819.

Karykatura

Stanisław Horno-Popławski, Kompozycja

| 195 |

(Dziewczynka z psem)
Maria Albin Boniecki, Narodziny myśli
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Karol Tchorek, Dziecko leżące, Kolekcja

Karola Tchorka, Fundacja Tchorek-Bentall
| 198 |

Stanisław Sikora, Dziewczynka z wiaderkiem
| 199 |

| 200 |

Natan Rapoport, Dziewczyna z książką

Stanisław Sikora, Pał (zabawa dziecięca)

1.4.5.3.

Między przyklękającym zawodnikiem Kenara a miniaturowemi
karykaturami w drzewie Siemaszki (świetna karykatura Marszałka i Frenkla), leży cała przepaść, a jednak i tu i tam osiągnięto ideał plastyki 820.
Stefania Podhorska-Okołów

W dwudziestoleciu międzywojennym — mimo trudności w budowaniu nowej
państwowości i kryzysów ekonomicznych — kwitły humor, żart i satyra, i to nie
tylko na polu literackim, gdzie prym wiedli Julian Tuwim, Antoni Słonimski
i Marian Hemar. Ogromnym powodzeniem cieszyły się kabarety, z legendarnym
Qui pro Quo na czele. W twórczości plastycznej także pojawiały się wątki satyryczne, ale znajdują się one głównie w rysunku i grafice (Zdzisław Czermański, Jerzy
Szwajcer znany pod pseudonimem „Jotes”). Polscy twórcy uczestniczyli w dużej,
bo liczącej około 1400 obiektów, Międzynarodowej Wystawie Karykatury zorganizowanej w 1932 roku w wiedeńskim Künstlerhaus. Byli to Samuel Cygler,
Zdzisław Czermański, Edward Głowacki, Józef Gosławski, Stanisław Keller, Józef
Mroszczak, Gustaw Rogalski, Jan Junosza Rościszewski (pseud. Tom Witt) i Jerzy
Szwajcer (Jotes)821. Prasa ówczesna pisała:
Pierwotnie nie było zamiaru powołania na tę wystawę Polaków, bo po prostu nie wie-

PŻA, s. 410. W zbiorach NAC 1-K-4196 autor
określony błędnie jako „Mamoł”.
809

J. Kr., Konkurs….

810

Ibidem.

811

Rzeźba znajduje się w zachowanej pracowni artysty.

812

nie rozgrywającej się w pracowni rzeźbiarskiej.
813

Archiwum IPS, teczka nr 74.

814

R. Kołoniecki, Rzeźbiarz i problematyka rzeźbiarska. W pracowni A. M. Bonieckiego, „Pion”

dziano, że w ogóle jacyś karykaturzyści — (oprócz tak zwanych modernistów) w Polsce

1938, nr 9.

istnieją. Zebrano Włochów i Francuzów, Niemców i Holendrów, zaproszono Amerykę,
Hiszpanię i Czechów, a w końcu nawet Turków i Arabów, ale o polskich artystach żadna,
istniejąca podobno „propaganda polskiej sztuki za granicą” nie pomyślała. W każdym
jednak razie znalazło się jakimś cudem znad Wisły warszawskiej i krakowskiej, a nawet
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Rzeźba jest widoczna na filmie Jadzia
z 1936 r. (reż. Mieczysław Krawicz) w sce-

815

Medalion na nagrobku Lidii Marii Cofty, ok.
1929, Poznań, cmentarz Jeżycki; nagrobek
Tadzika Nitsche, ok. 1935, Poznań, cmentarz
parafii św. Wojciecha.
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| 201—202 |

| 203 |

Adam Siemaszko, Mnich

Adam Siemaszko, Tadeusz Frenkiel,

Motocyklista, Józef Piłsudski, karykatury
| 204 |

Józef Gosławski, Autokarykatura

| 205 |

Józef Gosławski, Autokarykatura, rysunek,

wł. prywatna
| 206 |

Józef Gosławski, Karykatura Gandhiego

| 207 |

Józef Gosławski, Karykatura Wacława

Sieroszewskiego, wł. prywatna
| 208 |

Józef Gosławski, Karykatura Józefa

Piłsudskiego, wł. prywatna

na s. 135
| 209 |

Krystyna Dąbrowska,

Karykatura Jana Wysockiego
| 210 |

Adam Siemaszko, Józef

Piłsudski (model figurki do
Ćmielowa), wł. prywatna
| 211 |

Józef Gosławski, Karykatura

Stanisława Kucharskiego
| 212 |

Józef Gosławski, Karykatura

Józefa Piłsudskiego
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znad londyńskiej Tamizy, jedenastu Polaków i to tak nienajgorszych, że stanowili jedną

816

Karykatura nie była zadaniem w pracowni prof. Breyera. Jego prace nie wykazywały skłonności w tym kierunku, chociaż Monika Bryl, autorka pracy magisterskiej poświęconej Breyerowi823, wyśledziła takie wątki w jego twórczości. Podczas
pobytu w Moskwie wykonał on figurki do szopki wystawionej przez klub Lutnia
w hotelu Metropol. Zauważono wtedy jego talent karykaturzysty824.
W uczelni, która słynęła z balów, fuksówek i dowcipnych szopek825 trudno
wyobrazić sobie pracownię, w której nie byłoby akcentów zdradzających artystyczne poczucie humoru. Również pracownia Breyera nie była tu wyjątkiem.
Panujący w niej poważny nastrój nie zaowocował wieloma dziełami o żartobliwym
charakterze, ale te, które powstały, były na znakomitym poziomie. Na szczególną
uwagę zasługują niewielkich rozmiarów prace Adama Siemaszki oraz karykatury
Krystyny Dąbrowskiej i Józefa Gosławskiego.
Adama Siemaszkę karykatura pociągała od wczesnej młodości. W 1930 powstała karykatura marszałka — Hocki-klocki 826 — o wydłużonej sylwetce
i z wysuniętej do przodu, silnie zaznaczonej brodzie. Delikatne cechy karykatury
miała też zaprojektowana około 1931 roku przez Siemaszkę figurka Józefa Piłsudskiego produkowana przez zakłady porcelany w Ćmielowie827. Prace jego zwracały uwagę krytyki już na studenckich wystawach końcoworocznych828. Stefania
Podhorska-Okołów pisała z entuzjazmem: „Drewniane karykaturki Siemaszki —
to małe arcydzieła filigranowej groteski”829. Rozmiar nie umniejszał jej zdaniem
rangi rzeźby830. Miniaturowe figurki mnichów, karykatura marsz. Józefa Piłsudskiego czy aktora Mieczysława Frenkla cieszyły się też uznaniem publiczności.
O udziale Siemaszki w V Zimowym Salonie IPS pisał Witołd Bunikiewicz: „Groteskę pielęgnuje sztuka Adama Siemaszki. Jego w drzewie rżnięte figurki Król
Ćwieczek i Braciszek posiadają wiele humoru i są dziełem interesującej techniki
rzeźbiarskiej”831.
W 1932 roku Adam Siemaszko wykonał kukiełki do szopki Koła Medyka,
a w 1935 — wraz z Jerzym Zarubą — do Warszawskiej Szopki Politycznej. W czasie
wojny podczas pobytu w obozie w Murnau był instruktorem na kursie dla kukiełkarzy832. Rzeźbił również małe figurki o karykaturalnych proporcjach, jak Cyrano de
Bergerac czy Napoleon. W przesyłanych do domu zabawnych główkach robił skrytki,
w których przesyłał grypsy833. Artysta dobrze czuł się w małych formach i do
końca życia wykonywał figurki zabawnych postaci. Poczucie humoru nie opuszczało go w niełatwej rzeczywistości PRL-u — trudności z zaopatrzeniem w papier
toaletowy skwitował figurką Zwycięzca przedstawiającą mężczyznę unoszącego
w geście triumfu zdobyte rolki834.
Zacięcie karykaturzystki wykazywała też Krystyna Dąbrowska. W anonimowych wspomnieniach o artystce czytamy: „Ta sama chwytliwość pamięci, która
notuje nieraz w cząstce sekundy ruch sportowca, pozwala jej na pochwycenie
śmiesznostek ludzkich”835. Jeszcze w czasie nauki w szkole poznańskiej wykonała
karykatury swoich nauczycieli — Jana Wysockiego836, Jerzego Wankiewicza837,
Wiktora Gosienieckiego, a także dyrygenta Władysława Raczkowskiego i [Wiktorii?] Kaweckiej. W archiwum artystki przechowało się zdjęcie Karykatury Wysockiego — starszy pan o wydatnym brzuszku i krótkich nogach zadziera do góry głowę,
wznosząc ekstatycznym gestem obydwie ręce. Widać, że mimo zniekształceń proporcji model został potraktowany z wielką życzliwością. Zachował się też rysunek
przedstawiający Wankiewicza838. W czasie wojny Krystyna Dąbrowska pracując
w cukrowni, wykonywała figurki z cukru. Być może niektóre z nich mogły mieć
PRAC O WNIA TADEUSZA B REYERA

Medalion na nagrobku Jureczka Prymke na
cmentarzu Jeżyckim w Poznaniu, ok. 1929.

z najwięcej uczęszczanych przez widzów sal wystawy822.
817

Liczne przedstawienia dzieci znajdują się
w zachowanej pracowni Franciszka Masiaka.

818

Wizerunki dzieci m.in. w Archiwum
i pracowni Stanisława Sikory odtworzonej
w Muzeum Miejskim Stary Zamek w Żywcu.

819

Rzeźby w archiwum artysty.

820

Podhorska-Okołów 1931, Ucieczka młodych…

821

PŻA, s. 295.

822

Niezidentyfikowany wycinek prasowy w Archiwum Józefa Gosławskiego.

823

Bryl.

824

„Echo Polskie” 1917, nr 15, cyt. za: Bryl.

825

O tej niepowtarzalnej atmosferze imprez
w „budzie na Powiślu” pisał Bohdan Pawłowicz: „Kto nie słyszał w Warszawie o szopce Szkoły Sztuk Pięknych, o tym dziwnym
cudzie, zawdzięczając któremu ponurzy
obywatele pokładają się od śmiechu, niby
żaki, a pod statecznymi »personatami« załamują się z radości krzesła. Kto nie był na
dorocznym balu kostiumowym, na którym,
choć tłoczno, ludzie bawią się naprawdę
szczerze, prosto i niewymuszenie, a zdrowa, radosna i młoda atmosfera Szkoły pcha
ich do szaleństw, których by normalnie nie
popełnili, bo za głęboko ugrzęźli w snobizmie”; Pawłowicz.

826

Rzeźba pojawiła się w handlu antykwarycznym w 2006 r.; http://www.desakatowice.com/pl/aukcje/aukcja-nr-65—14—
10—2006,rzezba [dostęp 27.08.2014].

827

Jej gipsowy model znajduje się w Muzeum
Zofii [Budzyńskiej-Siemaszko] i Adama
[Siemaszki] w Warszawie. Zob. B. Kołodziejowa, Z. M. Stadnicki, Zakłady Porcelany
Ćmielów, Kraków 1986, ilustr. 143. Dostępna
jest w handlu do dziś, np. na stronie http://
www.porcelanacmielow.pl/o,24,Figurka_Pilsudski.html [dostęp 21.08.2014] można
przeczytać: „Marszałek to doskonały
przykład tego, że porcelana jest także
szlachetnym surowcem dla upamiętnienia ważnych postaci i wydarzeń. Figurka
Marszałka Piłsudskiego nie ma w sobie nic
z pretensjonalności. Wręcz przeciwnie,
prosta forma z białej porcelany nadaje statuetce powagi i wyrafinowania. Szczególnie
w wersji ze złotym, ręcznie malowanym
galonem na prawym ramieniu statuetki. Ten
prosty zabieg stanowi estetyczną esencję
ćmielowskiej galanterii, która bez silenia się
na przesadne zdobnictwo potrafi osiągnąć
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charakter karykatur. Nie zachowały się niestety żadne przekazy, które pozwoliłyby
określić ich charakter.
Trzecim uczniem Breyera, którego pociągały karykatury, był Józef Gosławski.
Wykonywał je już w czasie nauki w krakowskiej PSSZiPA. Na wystawie w Wiedniu
prezentował karykaturę Gandhiego839 oraz Józefa Piłsudskiego (i Kasztanki)840.
O drugiej z nich, niezwykłej w formie rzeźbie łączącej rysy Marszałka z głową
konia, Lechosław Lameński pisał:

efekt wysublimowanej elegancji”. Niestety
w stosunku do pierwotnego modelu zatarły
się subtelne szczegóły — rzeźbiony sznur
galowy został zastąpiony przez namalowaną złotem fantazyjną linię.
828

Zauważył go bardzo szybko na wystawach
szkolnych Tytus Czyżewski; idem, Wystawa
w Szkole Sztuk Pięknych, „Epoka Warszawska”, 13.07.1928 [Archiwum ASP w Warszawie, Księga wycinków prasowych I]; T. Czy-

dla Gosławskiego jego osoba [Piłsudski — AR] jest już raczej obiektem twórczym — pre-

żewski, Wystawa w Szkole Sztuk Pięknych,

tekstem do czystej gry, zabawy z mocno zgeometryzowaną formą. Stworzenie z charak-

„Kurier Polski”, 1.07.1928 [Archiwum ASP

terystycznej głowy marszałka rzeźby przypominającej figurę szachową (konika) o nad-

w Warszawie, Księga wycinków prasowych I].

miernie wyeksponowanych, potraktowanych bardzo sumarycznie wąsach i brwiach,
nieodparcie nasuwa skojarzenia z projektem pomnika Szukalskiego Politwarus, z lat

829

Podhorska-Okołów 1931, Ostatnie wystawy…

1921—23. Obu twórców łączy ta sama skłonność do traktowania twarzy symbolicznie,

830

Podhorska-Okołów 1931, Ucieczka młodych…

uczynienia z niej ikonicznego zapisu emocji, a zarazem kwintesencji polskości .

831

W. Bunikiewicz, Salon Zimowy w IPS-ie, „Ku-

841

Na wystawie indywidualnej młodego artysty w 1933 roku w Pałacu Sztuki
w Krakowie połowę z dwudziestu eksponatów stanowiły karykatury842. Dowodzi
to, jak bardzo odpowiadała mu taka forma wypowiedzi artystycznej. Były to —
sądząc za zachowanych egzemplarzy843 — niewielkie rzeźby przedstawiające profesora Henryka Uziembłę, Wacława Krzyżanowskiego, Xawerego Dunikowskiego,
Teodora Spierakowa844, Wiesława Zarzyckiego845, Kazimierza Żulińskiego, Auguste’a Piccarda, Gandhiego, Józefa Piłsudskiego (i Kasztanki) oraz samego autora.
Gosławski zrobił także karykaturę swojego kolegi z krakowskiej szkoły Stanisława Kucharskiego oraz Józefa Piłsudskiego z Aleksandrem Prystorem jako barankiem dźwiganym na ramionach Marszałka. W czasie studiów u Breyera powstały
jeszcze trzy rzeźby tego typu — karykatura Wacława Sieroszewskiego o trzech
jednakowych obliczach, wykazująca na wyraźnie inspiracje formizmem, i dwie
karykatury Józefa Piłsudskiego — głowa i cała postać 846. Obydwie znakomicie
oddają charakter przedstawianej osoby, zarówno portret ze zgeometryzowanymi
charakterystycznymi brwiami i wąsami, które opierają się na postumencie oraz
potraktowana niezmiernie syntetycznie figura. Iwona Luba tak podsumowała tę
dziedzinę twórczości artysty:
Pod względem formalnym już same karykatury pokazują cale spektrum możliwości
warsztatowych i stylistycznych Gosławskiego, umożliwiają też prześledzenie kolejnych
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rier Warszawski”, 17.02.1935 [Archiwum IPS,
teczka nr 36, wycinki prasowe].
832

Polski słownik biograficzny, t. XXXVI, Warszawa—Kraków 1995—1996, dalej PSB.

833

Informacje od rodziny artysty, Gustawa
Budzyńskiego i Marianny Stankiewicz-Budzyńskiej. Jedna z główek, autoportret
Adam Siemaszki, znajduje się u rodziny
w Szwajcarii, druga — w prywatnym
Muzeum Zofii [Budzyńskiej-Siemaszko]
i Adama [Siemaszki] w Warszawie.

834

Figurka znajduje się w prywatnym Muzeum
Zofii [Budzyńskiej-Siemaszko] i Adama
[Siemaszki] w Warszawie.

835

Krystyna Dąbrowska…

836

Karykatura ta, odlana w brązie, była
eksponowana na wystawie grupy Plastyka
w 1933 r. w Poznaniu; Z wystaw poznańskich,
„Przegląd Codzienny” 1933, nr 13.

837

Rzeźba eksponowana na Salonie Zimowym
IPS 1932/1933 [Archiwum IPS, teczka nr 15].
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inspiracji twórczych oraz kierunek rozwoju młodego rzeźbiarza — od Dunikowskiego,

| 213 |

Krystyna Dąbrowska,
Chrystus,

poprzez Augusta Zamoyskiego, kubizującą prymitywizację, po stylistykę geometryzu-

kapliczka, Wola Flaszczyna,

jącego art déco847.

Osada Sadzisko

Po wojnie Gosławski wykonał tylko dwie prace rzeźbiarskie tego typu — autokarykaturę z córkami-syrenkami i Cołaska, czyli wizerunek ubogiego malarza
wykonany w ceramice.
Karykatury studentów prof. Breyera łączy przyjazne podejście do modela. Nie
ma w nich złośliwości ani sarkazmu, raczej łagodny uśmiech, który nikogo nie
rani.

Rzeźba religijna i sepulkralna

1.4.6.

Najwyższy również jest czas, aby nasza rzeźba religijna i nasze nagrobki cmentarne przestały posługiwać się zagraniczną
banalną tandetą i aby przedmioty naszego kultu religijnego były
dziełami wykonanymi przez polskiego artystę 848.
Władysław Skoczylas
Temat religijny — mimo procesów sekularyzacyjnych nasilających się po I wojnie
światowej — był w dwudziestoleciu międzywojennym stale obecny. Spotykać
go można w malarstwie, zwłaszcza w kręgu uczniów Tadeusza Pruszkowskiego
(Antoni Michalak, Jan Wydra), w grafice (Władysław Skoczylas, Edmund Bartłomiejczyk, Wiktoria Goryńska, Bogna Krasnodębska-Gardowska, Stanisław Ostoja-Chrostowski, Maria Duninówna, Maria Hiszpańska-Neuman, Witold Chomicz,
Władysław Wąsowicz) i rzeźbie (Xawery Dunikowski, Jan Szczepkowski, Zofia
Trzcińska-Kamińska)
O polską sztukę religijną wołał z pewną dozą egzaltacji Stanisław Przybyszewski:
Najszczytniejszym obowiązkiem kościoła polskiego jest właśnie wyrzucić z naszych

838

Rysunek w archiwum artystki.

839

W Wiedniu karykaturę Gandhiego wystawił
także Gustaw Rogalski. Rzeźba Józefa
Gosławskiego miała kilka wersji, w tym wykonaną z drewna. Odlew z brązu znajduje
się w archiwum artysty, por. K. Głuchowski,
Śladami pradziadów, Londyn 2001, s. 13.

840

chiwum artysty.
841

być uczniem Stacha z Warty Szukalskiego?,

842

wystawy, TPSP, Kraków, 1933], Kraków 1933,
s. 8—9, poz. kat. 104—124.
843

kanonem, ale żyjącym źródłem natchnienia. […] Kościół w najwyższym rozkwicie
absolutny indywidualizm twórczy jest tradycją kościoła. I czas, by ta iście arystokratycz-
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Np. Gandhi — 22 cm, Żuliński — 45 cm,
Piłsudski — 24,5 cm, Sieroszewski — 35 cm.

844

Takie nazwisko (z adnotacją „profesor UJ”)
figuruje w katalogu wystawy zbiorowej, na

na tradycja na nowo w kościele, o ile zechce się na powrót za sztuką łączyć, odżyła849.

O potrzebie rodzimej sztuki religijnej i sepulkralnej pisał Władysław Skoczylas
w broszurze wydanej z okazji powstania Spółdzielni Rzeźbiarskiej Forma: „Najwyższy […] jest czas, aby nasza rzeźba religijna i nasze nagrobki cmentarne przestały
posługiwać się zagraniczną banalną tandetą i aby przedmioty naszego kultu religijnego były dziełami wykonanymi przez naszego artystę”850. Wagę problemu tworzenia nowoczesnej, a zarazem komunikatywnej sztuki religijnej podkreślał Witołd
Bunikiewicz. Poruszał ten problem kilkukrotnie, między innymi przy okazji wystawy Bloku Zawodowych Artystów Plastyków w IPS-ie w 1936 roku. Pisał wówczas:

Wystawa Grupy Art. Rzeźbiarzy „Start”. Wystawa zbiorowa […] J. Gosławskiego [katalog

obrazami na wskroś pogańskiego renesansu, a na oścież otworzyć swoje podwoje dla

swojej potęgi pozostawiał twórcy bezwzględną swobodę i wolność. Więc nie kanon, ale

L. Lameński, Czy Józef Jan Gosławski mógł
w: Józef Gosławski…, s. 10—13.

świętych przybytków zagraniczną tandetę, wiary duszy ludu polskiego nie zmącać
tych artystów polskich, w których wiara nie jest skostniałym dogmatem, skołtuniałym

Niezidentyfikowany wycinek prasowy w ar-

której pokazywano też prace Gosławskiego; Wystawa Grupy…, poz. kat. 104—124.
Kwerenda przeprowadzona w Archiwum
UJ pozwoliła na identyfikację postaci jako
Teodora Spierakowa.
845

Wiesław Zarzycki był dyrektorem krakowskiej PSSZiPA od r. 1931.

846

Większość karykatur Józefa Gosławskiego
znana jest ze zdjęć zachowanych w archiwum artysty.
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Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej figura Madonny i Fr[anciszka] Masiaka Fragment ołtarza do
bazyliki na Pradze wywołały dyskusję na temat sztuki religijnej. Streszcza się ona w autorytatywnym stwierdzeniu, iż dzieła sztuki, przeznaczone do kultu religijnego, obowiązują tradycje kościelne. Wszelkie nowatorstwo czy to w formie ekspresji artystycznej,
czy w kostiumie, lub wreszcie w nowożytnej interpretacji tematu usuwa dzieło sztuki
od kultu religijnego851.

Bunikiewicz postuluje zapoznawanie się przez artystów z tymi wymogami,
jednocześnie proponując opracowanie instrukcji kościelnych w tym zakresie. Jak
zaznacza „niesłuszne jest mniemanie, że nakładają one na twórców takie więzy,
jak bizantyjskie przepisy z góry Atos. Sztuka kościelna pociąga współcześnie wiele polskich talentów, które częstokroć nie spełniają swojego zadania z powodu
niewłaściwego zrozumienia przepisów”852.
Do tego tematu powrócił Bunikiewicz przy okazji recenzowania dorocznej
wystawy studentów ASP:
W Polsce aktualną jest ciągle sprawa sztuki przeznaczonej do użytku kościelnego, raz
wraz buduje się nowe świątynie, a zniszczone odnawia, popyt na dzieła związane z kultem religijnym jest stały, a w ostatnich latach, pomimo kryzysu, stale wzrasta. Polskie
uczelnie sztuki tak, jakby nie zauważyły tego zjawiska i bardzo mało wysiłku poświęcają
sztuce kościelnej, która wymaga nie tylko sprawności technicznej i umiejętności malowania obrazów, ale i wielu innych nauk pomocniczych koniecznych do stworzenia
malarstwa kościelnego. A przecież katolicka Polska z łatwością mogłaby wytworzyć

847

sławskiego — próba rekonstrukcji, w: Józef

wielką sztukę religijną, bo wszystkie posiada ku temu warunki. Niemcy zasypują nas

Gosławski…, s. 15—16.

po dawnemu swa produkcją, dzieła ich w postaci obrazów i sprzętów liturgicznych
zapełniają polskie kościoły i domy, a polscy artyści ograniczają się tylko do próżnych

848

W. Skoczylas, [Wstęp] w: Spółdzielnia Rzeźbiarskia Forma w Warszawie, Warszawa 1930.

żalów i narzekań, że pobożni, a nie bardzo obeznani ze sztuką ludzie nie zadają sobie
trudu z wyszukaniem polskiego specjalisty, bardzo zresztą rzadko pojawiającego się

I. Luba, Młodzieńcza twórczość Józefa Go-

849

S. Przybyszewski, Sztuka polska w polskich
kościołach, „Pion” 1933, nr 2.

między polskimi artystami. Takiemu niedostatkowi powinna zaradzić przede wszystkim
Akademia, która z natury rzeczy posiada znacznie większe możliwości niż każda inna

850

Skoczylas, [Wstęp]…, [s. 2].

uczelnia w Polsce. Udatne próby, które dotychczas na mała skalę rozpoczynane były

851

W. Bunikiewicz, Wystawa „Bloku”. Rzeźba

w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dają pewność, że dobre wyniki niedługo

i grafika, „Kurier Warszawski”, 22.03.1936

kazałyby na siebie czekać .

[Archiwum IPS, teczka nr 67, wycinki praso-

853

W 1936 roku powstało kierowane przez Włodzimierza Bartoszewicza, absolwenta warszawskiej uczelni, stowarzyszenie Ars Christiana, stawiające sobie za
cel walkę z religijnym kiczem i podnoszenie poziomu artystycznego dzieł sztuki
kościelnej854.
Mimo paryskiego sukcesu kapliczki Jana Szczepkowskiego w 1925 roku rzeźba religijna XX-lecia nie mogła poszczycić się wielkimi osiągnięciami. Nie bez
znaczenia — a może w ogóle kluczowa — była postawa kleru wobec propozycji
nowej sztuki. Zachowawczy gust tego tak istotnego mecenasa, jakim był Kościół,
nie pozwolił na śmielsze realizacje. Monumentalne realizacje Dunikowskiego
były raczej wyjątkiem. Dobry poziom prezentowały prace Jana Szczepkowskiego,
Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, Kazimiery Pajzderskiej, Janiny Reichter; specyficzny
charakter miały stylizowane rzeźby Janiny Broniewskiej.
Pracownia prof. Breyera przygotowywała studentów do realizacji tematów religijnych i podejmowali je oni w swojej późniejszej działalności. Niebagatelną rolę
pełniła tu Pracownia Rzeźby Monumentalnej, w której powstawały liczne projekty
kapliczek, ołtarzy itp. Sporo tego typu prac utrwalono na szklanych negatywach
przechowywanych w Muzeum ASP855. Jednak tematyką religijną interesowała się
w gruncie rzeczy dość wąska grupa uczniów Breyera. Wśród nich byli Franciszek
Program i zadania w pracowni

we].
852

Ibidem.

853

W. Bunikiewicz, Wystawa prac uczniów Akademii Sztuk Pięknych, „Kurier Warszawski”,
21.06.1936 [Archiwum ASP w Warszawie,
Księga wycinków prasowych I].

854

A. Chmielewska, W służbie państwa, społeczeństwa i narodu. „Państwowotwórczy”
artyści plastycy w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2006, s. 112. Grupy tej nie wzmiankuje
PŻA. Problem poziomu sztuki religijnej nie
został właściwie rozwiązany do dzisiaj,
chociaż podejmowane są takie próby, zob.
https://artinfo.pl/artinformacje/ogolnopolski-konkurs-sztuki-sakralnej-okssa-2021
[dostęp 27.07.2021].

855

Np. MASP ns-0920, MASP ns-0921, MASP ns0923, MASP ns-0924, MASP ns-0925, MASP
ns-0927, MASP ns-0929, MASP ns-0932, MASP
ns-0933.
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856

Melbechowska-Luty 2005, s. 285.

857

Samotyhowa 1933.

858

Figura Matki Boskiej dłuta Aurelii Jaworskiej
ustawiona w Podkowie Leśnej, „Kurier Warszawski”, 31.08.1931. Figura ta znajduje się
do dziś na pierwotnym miejscu.

859

Warszawa, ul. Nowy Świat, d. nr 45/1256.
Obecnie rzeźba znajduje się w zbiorach
Muzeum Narodowego w Warszawie; Grygiel, [s. 4, 8].

860

W Archiwum Zofii Budzyńskiej-Siemaszko
i Adama Siemaszki w Gdańsku zachowały
się zdjęcia, z których jedno przedstawia
cały ołtarz w Mikaszwiczach, a pozostałe
trzy — postać Madonny.

861

Grygiel, [s. 9—10]. Odlew w dawnym dworze Mazurczyków w Nakielnicy.

862

http://www.radzima.org/pl/foto/22885.
html [dostęp 18.10.2021].

863

Warto zauważyć, że Jerzy Mazurczyk był
członkiem krótko działającej Grupy Ars
Christiana, skupiającej głównie malarzy
z pracowni prof. Tadeusza Pruszkwskiego,
m.in. Antoniego Michalaka, Włodzimierza
Bartoszewicza, Jana Zamoyskiego; Grygiel,
[s. 1].

864

Ołtarz z postacią św. Franciszka, glina, fot.
w archiwum artysty; szkic rysunkowy do
ołtarza św. Franciszka, fot. w archiwum
artysty; projekty ołtarzowe odnotowane
w katalogu Kapitolu; Kapitol…, poz. kat. 35
i 36. Marzenie artysty o realizacji ołtarza
spełniło się pod koniec jego życia. Ołtarz
główny przedstawiający scenę Przemienienia Pańskiego znajduje się w Masłowie
(obecnie dzielnica Kielc). Drewniane
polichromowane figury Chrystusa, Eliasza
i Mojżesza zostały niestety w latach dziewięćdziesiątych (?) pomalowane na olejno,

Strynkiewicz, Józef Belof, Wawrzyniec Kaim, Michał Paszyn, Elwira i Jerzy Mazurczykowie, Józef Gosławski, Marian Wnuk, Krystyna Dąbrowska, Zdzisław Dunajewski. Próbowali swoich sił w konkursach na pomniki o charakterze religijnym.
W konkursie na pomnik Serca Jezusowego dla Poznania w 1927 roku drugą nagrodę otrzymał Wawrzyniec Kaim856. Józefa Belofa, uczestnika konkursu na Pomnik
Chrystusa Króla w Warszawie, chwaliła Nela Samotyhowa za to, że „zerwał w tej
rzeźbie z banalnością i tradycyjnie słodkawym konwencjonalizmem”857.
W 1925 roku Aurelia Jaworska wykonała jedną z najciekawszych rzeźb polskich w stylu art déco — figurę młodzieńczej Madonny, upamiętniającą założenie
miasta-ogrodu Podkowa Leśna858. Wykuta w białym marmurze rzeźba przedstawia smukłą dziewczynę o łagodnych rysach twarzy, z pochyloną pokornie głową i skrzyżowanymi na piersiach rękami. Płasko modelowane włosy i fałdy szat
opracowane zostały niezwykle dekoracyjnie. Wstążka przepasująca czoło Madonny
zawiązana jest z tyłu w kokardę, której końce zwijają się spiralnie opadając na plecy.
PRAC O WNIA TADEUSZA B REYERA

co radykalnie zmieniło ich wyraz.
865

Wystawa Grupy…, poz. kat. 104. Wariant
zaginionej rzeźby powstał ok. r. 1960. Józef
Gosławski wykonał wówczas Madonnę
z Dzieciątkiem siedzącą na księżycu. Jej
oryginalne nakrycie głowy przypomina
biłgorajską hamełkę.

866

Ibidem, poz. kat. 105.

867

Ibidem, poz. kat. 106.

868

M. Dienstl-Dabrowa, niezidentyfikowany
wycinek prasowy z 1933 r. [Archiwum
Józefa Gosławskiego] (data wystawy
indywidualnej Józefa Gosławskiego
w Krakowie, o której jest mowa w tekście
recenzji). Z opinią o rzeźbie Quo vadis,
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Jerzy Mazurczyk dwukrotnie wykonywał dużych rozmiarów postać Matki Boskiej, o czym pisał w monografii Mazurczyków Tomasz Grygiel. Pierwsza
z nich, „subtelnie stylizowana, przywodząca na myśl klimat form dzieł Mistrza
Pięknych Madonn”859, przeznaczona była dla rodziny Górskich w Warszawie,
gdzie miała stanąć na podwórku ich posesji. Druga, o bardzo zbliżonej kompozycji (wzbogaconej o koronę na głowie i półksiężyc pod stopami), stanowiła
główną część ołtarza kościoła w Mikaszewiczach, którego konstrukcję wykonał
Adam Siemaszko860, a kwatery boczne przedstawiające Zwiastowanie i Pietę — Elwira Zachert-Mazurczykową. Na Salonie Zimowym Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych w 1937 roku Mazurczyk wystawił jej gipsowy odlew i uzyskał za nią
brązowy medal861. Kościół w Mikaszewiczach, obecnie na Białorusi, po wojnie
przekształcono na cerkiew, a figurę Matki Boskiej — jak można sądzić ze zdjęcia umieszczonego w internecie — przemalowano na jaskrawe kolory, zacierając
subtelność tej rzeźby862. Model gipsowy przetrwał szczęśliwie wojnę i dziś znajduje się w dawnym dworze Mazurczyków w Nakielnicy. Ołtarz mikaszewicki był
jedną z nielicznych monumentalnych realizacji rzeźby religijnej wykonanych
przez uczniów prof. Breyera863.
W sferze projektów pozostały ołtarze Józefa Gosławskiego. Zachowało się kilka fotografii rysunków i modeli, miedzy innymi ołtarza św. Franciszka. Artysta
wystawił też ołtarz poświęcony „biedaczynie z Asyżu” w 1936 roku na wystawie grupy Kapitol w Rzymie864. Tematyka religijna pojawiła się w jego twórczości już wcześniej — na swojej wystawie indywidualnej w 1933 roku w Krakowie
zaprezentował ołtarz z postacią Madonny zatytułowany Kołysanka księżycowa865,
Madonnę z ptaszkiem866 i grupę Quo vadis867. O rzeźbach tych pisał Marian Dienstl-Dąbrowa:

| 214 |

Józef Gosławski, Projekt ołtarza — część
środkowa — św. Franciszek

| 215 |

Wawrzyniec Kaim, Projekt pomnika Serca
Jezusowego w Poznaniu

| 216 |

Aurelia Jaworska, Matka Boska, Podkowa
Leśna

| 217 |

Jerzy Mazurczyk, Madonna Mikaszewicka,
wł. prywatna
| 218 |

Józef Gosławski, Quo vadis

Zwięzłość i prostota opuszcza jednak Gosławskiego, gdy szkicuje większe religijne kompozycje. W Ołtarzu Madonny [prawdopodobnie chodzi o Kołysankę księżycową — AR] nie
wiążą się ze sobą użyte stylizacyjnie elementy, wpisane w mandorle wiotką podstawą,

której fotografia zachowała się w archiwum

z ołtarzem związaną. W Quo vadis masa bryły ostrokanciastej przytłacza subtelny urok

artysty, można polemizować — rozwiązanie

tej prostej legendy, w której Bóg na gościńcu spotyka słabego człowieka. Charakter tej

grupy w poziomie wydaje się bardziej logiczne niż w pionie. Ostre cięcia, zastoso-

akcji wymaga rozwiązania kompozycyjnego w poziomie, nie w pionie868.

Zupełnie inaczej oceniał te prace recenzent „Głosu Narodu”: „Gosławski to
odrębny talent. […]. Oprócz rzeźb portretowych dobiera artysta również motywów [sic!] religijnych, które rozwiązuje śmiało i z rozmachem. Ten dział, sądząc
po Madonnie, zasługuje na specjalna uwagę i dalszą pracę artysty w przyszłości”869.
Program i zadania w pracowni

wane przez młodego twórcę, wskazują na
wpływy formizmu.
869

W., Jeszcze o wystawie w Pałacu Sztuki, „Głos
Narodu”, 21.06.1933 [wycinek prasowy
w archiwum Józefa Gosławskiego].
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W okresie studiów Gosławskiego w pracowni Breyera powstała subtelna rzeźba
Madonna na osiołku870. Zniknęły tu ostre formy występujące w grupie Quo vadis
i projektach ołtarzy św.Franciszka.
Zbigniew Dunajewski był autorem cementowych figur Matki Boskiej Siewnej
do kapliczki w Słubicy871 i Matki Boskiej Kodeńskiej w Grzmiącej872. Pierwsza
z nich, pokryta wielokrotnymi warstwami farby olejnej, zatraciła pierwotny subtelny modelunek. Kłosy rosnące u nóg Madonny wyraźnie nawiązują do dekoracyjnej stylistyki dwudziestolecia międzywojennego. Figurka w Grzmiącej została
zniszczona bądź skradziona i brakuje informacji o jej wyglądzie. Zastąpiono ją
Madonną o mniejszych rozmiarach, niepasujących do zachowanej niszy. Krystyna Dąbrowska w 1937 roku wykonała drewnianą figurę Chrystusa, która stanęła
w kapliczce w Woli Flaszczynej Na dodanej po wojnie metalowej tabliczce widnieją nazwiska członków rodziny Kowalczewskich poległych i zmarłych w czasie
okupacji oraz okolicznościowy wiersz:
Prochy Wasze wiatr rozwiał,

870
871

Kapliczka znajduje się na terenie gminy
Żabia Wola, pow. Grodzisk Mazowiecki;
http://www.zabiawola.pl/290,kosciol-w-skulach.html [dostęp 30.07.2015].

872

Kapliczka znajduje się na terenie gminy
Żabia Wola, pow. Grodzisk Mazowiecki;
http://www.zabiawola.pl/290,kosciol-w-skulach.html [dostęp 30.07.2015].

873

Męczeńską krew deszcze zmyły,

Józef Gosławski…, s. 36.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wola_Flaszczyna [dostęp 3.05.2015].

Lecz właśnie z Waszej bez — mogiły,

874

Powstała wolna Polska 873.

Analogiczna kompozycja autorstwa Kenara
znajduje się także w kapliczce przy wejściu

Rzeźba religijna zaistniała też na polskich transatlantykach — kaplicę na M/S
„Piłsudski” zdobiła płaskorzeźba przedstawiająca Matkę Boską Ostrobramską 874,
a na M/S „Batory” — Matkę Boską Częstochowską. Autorem obydwu prac — doskonale korespondujących z zaprojektowanymi przez Wojciecha Jastrzębowskiego
wnętrzami — był Antoni Kenar875.
Realizowano również kameralne rzeźby religijne. Impulsem do podjęcia takiej tematyki był niewątpliwie ogłoszony przez IPS konkurs na rzeźbę religijną
przeznaczoną do współczesnego wnętrza876. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wówczas św. Krzysztof — można przypuszczać, że przyczynił się do tego
ówczesny rozwój motoryzacji877. Dla artystów ciekawym problemem była grupa
złożona z kontrastujących ze sobą form — potężnej postaci męskiej i kruchego,
delikatnego dziecka. Za wizerunek tego św. Józef Belof otrzymał pierwszą, a jego
kolega z pracowni Breyera Kazimierz Pietkiewicz — drugą nagrodę w tym konkursie. Krytyka podkreślała, iż jego opracowanie tematu miało charakter „mniej
realistyczny”878. Również Jan Ciemiechowicz przedstawił św. Krzysztofa. Rzeźba ta,
wystawiona rok później na I Ogólnopolskim Salonie Rzeźby, zdobyła uznanie Jana
Kurzawy, który pisał: że Święty „najpełniejszy wyraz otrzymał u Ciemiechowicza,
w zestawieniu ciężkiego prymitywu Dzieciątka z silnym a wysmukłym modelunkiem ciała Świętego”879. Stanisław Repeta wystawił rzeźbę św. Krzysztofa w 1936
roku w Poznaniu, ale o jej wyglądzie nic bliższego nie wiadomo880.
PRAC O WNIA TADEUSZA B REYERA

na cmentarz-mauzoleum na Rossie.
875
876

Sztuka wszędzie…, s. 351.
Konkurs ogłosił IPS w 1936 r. [Archiwum IPS,
zbiory Specjalne IS PAN, teczka nr 52].

877

W Polsce na cztery parafie pod wezwaniem
św. Krzysztofa trzy powstały w dwudziestoleciu międzywojennym; Encyklopedia
katolicka. Do powstania kościoła pod tym
wezwaniem w Podkowie Leśnej przyczynili
się przedstawiciele klubów motoryzacyjnych i lotniczych, zob. http://www.podkowalesna.com/index.php?link=4 [dostęp
27.08.2015].

878

K.B., Stare litografie, nowe rzeźby i obrazy. Wystawa w I.P.S., „Express Poranny”,
12.06.1936 [Archiwum IPS, teczka 52].

879

Kurzawa.

880

Sztuka, kwiaty, wnętrze [katalog wystawy,
Poznań, 1936], Poznań 1936, poz. kat. 386.
Artysta wystawił też rzeźbę Święty Wincenty,
poz. kat. 387.
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Ten sam temat podjął działający wówczas we Włoszech Michał Paszyn. Mały
model rzeźby św. Krzysztofa jest widoczny na zdjęciu przedstawiającym artystę
w jego rzymskiej pracowni, zapewne jest to ta sama praca, którą wystawił w Rzymie w 1936 roku881. Jej monumentalną wersję — zrealizowaną w 1948 — można
podziwiać do dziś w Pontificio Collegio Polacco w Rzymie (Piazza Remuria 2a)882.
Już w pierwszym szkicu rzeźby widać oryginalne ujęcie — rzeźba umieszczona
została w sadzawce, a wsparty o kostur, lekko pochylony kroczący Święty zwraca
uniesioną głowę ku siedzącemu na jego prawym ramieniu Dzieciątku, co nadaje
rzeźbie pewną dynamikę.
Młodzi artyści przedstawiali też postaci innych świętych. W 1934 roku tematem pracownianym była prawdopodobnie św. Barbara, jak można sądzić z zachowanej na zdjęciu pracy Krystyny Dąbrowskiej883 i rysunku Józefa Gosławskiego884.
Stanisław Komaszewski wykonał figurę św. Kazimierza885 Jedną z najciekawszych
prac I Ogólnopolskiego Salonu Rzeźby okazał się Święty Beda Ireny Piechockiej,
w którym Nela Samotyhowa widziała „dążenie do osiągnięcia siły wyrazu, któremu służy głowa, ręce i samo niepozorne, niezręczne, »nieestetyczne« ciało”886.
Mieczysław Sterling pisał zaś, iż jest to „rzeźba wysokiego napięcia duchowego”887.
Pogłębioną analizę tej pracy przedstawiła Joanna Sosnowska:

| 219—220 |

881

NAC 1-K-4554; Kapitol…, poz. kat. 44.

882

E. Prządka, Michał Paszyn — polski artysta na
włoskim zamku, w: Świadectwa / Testimonianze…, s. 323.

883

NAC 1-K-2643. Praca wyraźnie odbija swoją
stylistyką od wcześniejszych dział rzeźbiarki. Uspokojona, wygładzona forma jest zapewne wpływem studiów u prof. Tadeusza
Breyera.

884

Rysunek — najwyraźniej szkic przygotowawczy do rzeźby — w Archiwum Józefa
Gosławskiego.

885
886

Fot. w archiwum artysty.
N. Samotyhowa, Polska Rzeźba współczesna,
„Praca Obywatelska”, 31.07.1937 [Archiwum
IPS, teczka nr 60, wycinki prasowe].

887

Sterling 1937.

Zbigniew Dunajewski,

Matka Boska Siewna, figura
w kapliczce przydrożnej, Słubica,
gmina Żabia Wola
| 221 |

Antoni Kenar, Matka Boska

Ostrobramska, rzeźba ołtarzowa
w kaplicy M/S „Piłsudski”
| 222 |

Józef Belof, Święty Krzysztof

| 223 |

Krystyna Dąbrowska, Święta

Barbara
| 224 |

Stanisław Komaszewski,

Święty Kazimierz

| 225 |

Józef Gosławski, Ucieczka do

Egiptu (Madonna na osiołku)
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Wizerunki kobiet wciąż były i są spętane męskim pożądaniem narzucającym konwencje
przedstawiania, ale za to męskie ciało malowane lub rzeźbione przez artystki zaczęło

| 226 |
| 227 |

Irena Piechocka, Święty będą

Franciszek Strynkiewicz, Drzwi do kaplicy
w Szelejewie

tracić pancerz, stając się czystą fizycznością, którą można pokonać w walce lub przez
duchowe umartwienie, jak w rzeźbie Ireny Piechockiej Święty Beda. W figurze tej nie ma

| 228 |

Franciszek Masiak, Projekt Świątyni
Opatrzności Bożej

nic heroicznego, podniesione ku górze obie ręce są gestem bezbronnego, nie zwycięz| 229 |

cy. Rzeźba została wykonana w 1937 roku, a więc w okresie kiedy w większości krajów

Franciszek Masiak, Projekt rzeźb do
Świątyni Opatrzności Bożej

europejskich dominowała sztuka monumentalna, nawiązująca do klasycznych wzorów.
W Polsce takie próby były rzadko podejmowane i nie dawały dobrych rezultatów .
888

Realizacje o tematyce religijnej powstawały też w pracowni technik metalowych i pracowni rzeźby monumentalnej. Franciszek Strynkiewicz zrealizował
między innymi kute drzwi do kaplicy w Szelejewie889 [il i do mauzoleum Jana
Kasprowicza na Harendzie. Podobną pracę wykonał Józef Trenarowski, o czym donosiła ówczesna prasa: „Eksponaty pracowni technik metalowych (prof. M. Kotarbiński i asystent F. Masiak) stanowią poważny krok naprzód w dziedzinie odrodzenia sztuki kościelnej w Polsce (kute drzwi kościelne Trenarowskiego i „Madonna”
Morawskiej). /…/”890. W pracowni rzeźby monumentalnej studenci wykonywali
projekty kapliczek i ołtarzy891.
Duże nadzieje dawała młodym rzeźbiarzom planowana budowa Świątyni
Opatrzności Bożej. Zwycięzcą konkursu został wszak Bohdan Pniewski, prowadzący Pracownię Rzeźby Monumentalnej w warszawskiej ASP. W jego koncepcji
dekoracja rzeźbiarska odgrywała istotną rolę. W zbiorze szklanych negatywów
zachowały się zdjęcia studenckich prac — zarówno rozwiązań bryły budowli, jak
i detalu rzeźbiarskiego.
W sumie jednak poważnych realizacji nie powstało wiele w tym temacie. Słabość rzeźby religijnej widoczna była na I Ogólnopolskim Salonie Rzeźby. „Kurier
Warszawski” donosił w swoim sprawozdaniu z wystawy:
Nie ma również bardziej interesujących prac z dziedziny rzeźby religijnej tak jakby
współcześni rzeźbiarze lekceważyli zupełnie fakt, iż w tej chwili buduje się na ziemiach

| 230 |
| 231 |

Edmunda Asta

888
889

polskich artystów? Zjawisko to szczególnie energicznie należy podkreślić i zaalarmo-

890

Z wystaw stołecznych, „Kultura” 1936, nr 16
[Archiwum ASP w Warszawie, Księga wycinków prasowych I].

891

M.in. MASP ns-0920, MASP ns-0921, MASP
ns-09 23, MASP ns-0924, MASP na-0925,
MASP ns-0926, MASP ns-0927.

892
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O dziele tym będzie mowa w rozdziale
publikacji, s. 167—174.

wać opinię, póki ku temu jeszcze czas i nie wszędzie jeszcze zastąpiono dzieła sztuki
wulgarną tandetą892.

Sosnowska 2003, s. 144.

Pracownia Technik Metalowych w niniejszej

polskich kilkadziesiąt kościołów, a drugie tyle gruntownie odnawia. Bardzo poważnie
wyłania się więc kwestia, czy te liczne świątynie powstaną antiquo modo bez udziału

Sygnatura Edmunda Asta

Anons zakładu kamieniarskiego

Młoda rzeźba…
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Próbą podniesienia poziomu w tym obszarze była wystawa sztuki religijnej
zorganizowana przez Towarzystwo Wystaw Ruchomych, o czym jest mowa w dalszej części tekstu893.
Młodzi rzeźbiarze podejmowali też zadania częściowo tylko związane z tematyką religijną. Wykonywanie nagrobków było dla nich — poza wyzwaniem artystycznym — także źródłem dochodów. Część z nich miała w tym zakresie praktykę jeszcze przed podjęciem studiów894. Edmund Ast otworzył w Ostrowie własny
warsztat kamieniarsko-rzeźbiarski w i zatrudniał kilkunastu pracowników Jego
prace, z charakterystyczną sygnaturą zakomponowaną w formie trójkąta, odznaczają się poziomem wskazującym od pierwszego rzutu oka na solidne wykształcenie rzeźbiarskie895. Zakład kamieniarski miał także Józef Karbowiak896, u którego
odbywał praktykę jego kolega z pracowni Henryk Gorbacki. W jego sprawie interweniował w Wojewódzkiej Izbie Rzemieślniczej prof. Wojciech Jastrzębowski,
pisząc, że „w myśl art. 46 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej […] można
go zwolnić od obowiązku wykazania uzdolnienia […], gdyż zdaniem Akademii
Sztuk Pięknych p. Gorbacki takie uzdolnienie niewątpliwie posiada”897.
Projektowanie nagrobków było zadaniem pracownianym, wykonywali je między innymi Alfons Karny898, Antoni Kenar899 i Jerzy Chojnacki900, Wincenty Kasprzycki901, Józef Proszowski, Bazyli Wojtowicz902 Elwira Zachert-Mazurczykowa
zaprojektowała modernistyczny sarkofag, którego zdjęcie zachowało się w albumie
ze zdjęciami jej prac903. W archiwum Józefa Gosławskiego zachowało się kilka
szkiców do tego typu realizacji904. Oprócz różnego typu projektów i prac o charakterze kamieniarskim powstawały również nagrobki artystyczne. Kilka z nich
znajduje się na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Franciszek Strynkiewicz
zaprojektował surowy, a jednocześnie głęboko symboliczny nagrobek Franciszka
Żwirki (1895—1932) i Stanisława Wigury (1903—1932), którego płyta z jasnoszarego
i czerwonego granitu tworzy charakterystyczną szachownicę — znak polskiego
lotnictwa. Pionową stelę z nazwiskami lotników wieńczy stylizowany orzeł, którego sylwetka zdaje się nawiązywać do uciętego śmigła samolotu905. Monumentalny jest też modernistyczny nagrobek Kazimierza Gayczaka z 1934 roku, gdzie
w półkolistej niszy z uskokami został umieszczony wklęsły krzyż906. Nieopodal
grobu Żwirki i Wigury, w tej samej Alei Zasłużonych, na mogile Józefa Weyssenhoffa znajduje się płaskorzeźba z przedstawieniem Matki Boskiej Częstochowskiej
autorstwa Stanisława Komaszewskiego907. Ostre cięcia i surowy wyraz łączą ją
z inną pracą artysty — Madonną na Cmentarzu Obrońców Warszawy na Jazdowie.
Komaszewski wykonał także powściągliwy w formie, ozdobiony charakterystycznym wężykiem generalskim, grobowiec rodzinny gen. Jana Jacyny908. Na cmentarzu Jeżyckim w Poznaniu znajdował medalion autorstwa Krystyny Dąbrowskiej
z przedstawieniem Jureczka Prymke, który został kilka lat temu skradziony. Tam
też wykonał dwie prace Wawrzyniec Kaim. Nagrobek Lidii Marii Cofty zdobi
medalion przedstawiający kilkuletnią dziewczynkę z charakterystyczną dla lat

893

Zob. rozdział Inne wystawy w niniejszej
publikacji, s. 181—183.

894

Zob. przypis nr 227 w niniejszej publikacji.

895

Zdjęcia prac Edmunda Asta na stronach
https://hubpages.com/art/A-Polish-Scuptor-Working-in-Marble i https://hubpages.
com/art/Polish-Sculptor-in-America [dostęp
10.08.2021].

896

Informował o tym władze uczelni w piśmie
do Rady Głównej; Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39, teczka nr 432.

897

Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39,
teczka nr 258.

898

MASP ns-0545.

899

MASP ns-0543, MASP 0543a.

900

MASP ns-0544, błędnie jako „Chojnowski”.

901

MASP ns-0546, MASP ns-0548, autorstwo
niepewne.

902

MASP ns-0549.

903

Fotografia w Archiwum E. i J. Mazurczyków
w Nakielnicy.

904
905

Archiwum Józefa Gosławskiego.
Cmentarz Powązkowski, Aleja Zasłużonych
1-12, 13.

906

Cmentarz Powązkowski, kwatera PPRK I-142.

907

Cmentarz Powązkowski, Aleja Zasłużonych 1-11.

908

Cmentarz Powązkowski, kwatera PPRK
I-79, 80.
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| 232 |

Wincenty Kasprzycki (?),
Projekt nagrobka

| 233 |

Bazyli Wojtowicz, Projekt
nagrobka
| 234 |

| 235 |

Projekt nagrobka

Alfons Karny, Projekt
nagrobka
| 236 |

Elwira Zachert-

-Mazurczykowa, Projekt nagrobka
| 237 |

Antoni Kenar, Projekt
nagrobka
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| 238—239 |

Jerzy Łopuszański, Nagrobek

Walentyny i Jana Dębskich, Kazimierz Dolny
| 240—241 |

Józef Gosławski, Nagrobek Janiny

Gałowej, cmentarz Rakowicki w Krakowie
Stanisław Komaszewski, Płaskorzeźba

| 242 |

na cmentarzu na Jazdowie w Warszawie
| 243—244 |

Wawrzyniec Kaim, Nagrobek

Jureczka i Zbyszka Rajewskich, cmentarz
Jeżycki w Poznaniu
| 245—246 |

Wawrzyniec Kaim, Nagrobek Lidii

Cofty, cmentarz Jeżycki w Poznaniu
| 247 |

Wawrzyniec Kaim, Nagrobek gen.

Oswalda Franka, Cytadela w Poznaniu
| 248 |

Franciszek Strynkiewicz, Nagrobek

Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury,
Cmentarz Powązkowski w Warszawie
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dwudziestych fryzurą. Towarzyszą jej symboliczne wyobrażenia maku i złamanej
lilii. Biel marmuru podkreśla niewinność dziecka. Odmienny w wyrazie jest modernistyczny, zgeometryzowany anioł stojący na nagrobku Jureczka i Zbyszka Rajewskich. Przy Cytadeli natomiast zachował się monumentalny nagrobek obrońcy
Lwowa, gen. Oswalda Franka909. Postaci rycerzy przywołują znaną rzeźbę Hanny
Nałkowskiej-Bickowej Smutny rycerz, a cała koncepcja założenia zdaje się antycypować powstałe w 1939 roku mauzoleum gen. Gustawa Orlicz-Dreszera na Oksywiu.
Jednym z najciekawszych rozwiązań w zakresie rzeźby sepulkralnej jest nagrobek Janiny Gałowej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie910. Józef Gosławski
nawiązał w nim do Fatum Xawerego Dunikowskiego. W obydwu kompozycjach
dominuje potężna postać męska, ale u Gosławskiego mężczyzna czule otacza
i chroni delikatną kobietę, która wtula się w niego z pełnym zaufaniem. Zaskakujący w formie nagrobek autorstwa Jerzego Łopuszańskiego stoi na samym krańcu
cmentarza w Kazimierzu Dolnym. Konająca orlica ostatkiem sił wznosi jedno
skrzydło ku górze, a do jej głowy tuli się bezwładne ciało małego orlęcia. Grupa
ta w sposób symboliczny wyobraża tragiczne losy pochowanych w tym grobie
osób — matki, Walentyny Dębskiej, która otruła nieuleczalnie chorego syna Jana
i sama popełniła samobójstwo. Ten krótki przegląd pokazuje, że pracownia prof.
Breyera przygotowywała studentów i do tego typu zadań.

Animalistyka

1.4.7.

To przez wolny czas ulepiałem przepiękne zwierzaczki, z których
to miałem największe zadowolenie duszy mojej 911.
Stanisław Surdel
Przedstawienia zwierząt pojawiały się w sztuce od jej zarania. Już w sztuce prehistorycznej — malarstwie, rzeźbie, rytach — znaleźć można ich znakomite wizerunki. Wszystkie epoki zostawiły dzieła, w których w różnych kontekstach
pojawiali się nasi „bracia mniejsi”. Zwierzęta były nośnikami skomplikowanych
treści symbolicznych i alegorycznych, występowały samodzielnie i jako towarzysze człowieka, stanowiły kompozycje związane z architekturą bądź samodzielne.
W wieku XX stopniowo pozbawiano je funkcji atrybutów i symboli, skupiając się
na oddaniu ich naturalnych cech i indywidualnej urody. Aleksandra Melbechowska-Luty pisze o tym procesie następująco:
Szersze zainteresowanie animalistyką „drobnej skali” ujawniło się w rzeźbie polskiej
około 1900 roku. Antoni Madeyski rzeźbił Śpiącego psa (1901), Konstanty Laszczka Capka
(1902), Tadeusz Bylewski Konie tramwajowe (1905), Kota i Młodego orła (1907), Jan Antoni
Biernacki Jaszczura, Kameleona i Wielbłądy (od 1918 roku). Mistrzowskie studia lwów, pantery, pumy, słoniątka, tygrysa, konia, psów, kotów, niedźwiedzi, walczących baranów,
ciasno stłoczonych owiec i różnych ptaków modelował Ludwik Puget między 1896

909

wie zakopiańskiej Szkoły Przemysłu Drzewnego oraz Jacek Puget, Jan Biernacki, Olga
Niewska, Julia Smolkówna […], a przede wszystkim Magdalena Gross 912.

Świetnie sprawdzał się w tej dziedzinie także Józef Klukowski. Z okazji wystawy jego rzeźb i rysunków (odbywającej się jednocześnie z wystawą sportową
PRAC O WNIA TADEUSZA B REYERA

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oswald_Frank
[dostęp 29.07.2021].

a 1938 rokiem. W dwudziestoleciu międzywojennym zajmowali się tą tematyką ucznio910

Cmentarz Rakowicki, kwatera Q.

911

Stanisław Surdel, Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39.

912

Melbechowska-Luty 2005, s. 259.
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w IPS-ie w 1931 r.) krytyka nie szczędziła mu pochwał, zwracając uwagę na trafność
obserwacji, oddanie ruchu i swoiste „ciepło” tych wizerunków913.
W pracowni prof. Breyera, przygotowującej studentów do podejmowania różnorakich zadań, nie mogło zabraknąć animalistyki. Uczniowie wykonywali rzeźby
zwierząt w różnych materiałach — glinie, gipsie, metalu, ceramice, alabastrze
i drewnie. Jedni skłaniali się ku realistycznemu studium z natury914, inni szukali form dekoracyjnych915. Niewątpliwie bodźcem do podjęcia tej tematyki było
powstanie warszawskiego ogrodu zoologicznego w 1928 roku. W aktach osobowych Alfonsa Karnego zachowało się podanie do Zarządu ZOO z 27.10.1930 roku
z prośbą o możliwość studiów nad zwierzętami z uzasadnieniem: „specjalizuję
się w tej dziedzinie”916. Największe sukcesy w dziedzinie rzeźby animalistycznej
odnosił Stanisław Komaszewski917, o którym Leon Strakun pisał, iż „jest artystą
wysokiej klasy. Jego zwierzęta — każde inaczej traktowane, zdecydowanie zróżnicowane w formie są dowodem wyjątkowej, przy tym na wskroś rzeźbiarskiej
inwencji artysty”918. Z wyjątkową czułością i prawdą przedstawiał różne gatunki
zwierząt — od najbardziej pospolitych jak koty i króliki po egzotycznego tygrysa.
Artysta — podobnie jak Józef Klukowski — łączył zainteresowanie animalistyką
i tematyką sportową.
Rzeźbione w pracowni Breyera zwierzęta miały różne przeznaczenie. Tu powstawały zarówno małe figurki, jak i dzieła z zamierzenia wiązane z architekturą.
Szczególnym upodobaniem cieszył się niedźwiedź. Stanisław Komaszewski rzeźbił
zarówno niedźwiedzicę tulącą małego919, jak i leżącego misia gotowego do igraszek920. Z niezwykłą historią związany jest wizerunek zatytułowany Baśka. Dziś
niewiele osób kojarzy, że to słynna Baśka murmańska, niedźwiedzica polarna,
która przywędrowała do Polski jako córka batalionu płk. Juliana Skokowskiego
i miała zaszczyt salutować przed Józefem Piłsudskim podczas defilady w 1919
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913
914

Np. Winkler 1931, Plastyka.
M.in. Cielak Elwiry Zachert-Mazurczykowej,
Koza Józefa Trenarowskiego.

915

Przykładem są m.in. Kogutki Karola Tchorka
i Kangur Elwiry Zachert-Mazurczykowej.

916

Archiwum ASP w Warszawie, Zespół Studenckich Akt Osobowych, teczka Alfonsa
Karnego (nr 438).

917

Melbechowska-Luty 2005, s. 259.

918

Strakun 1937.

919

Fot. w archiwum artysty.

920

NAC 1-K-3576.

| 249 |

Przekazanie krucyfiksu autorstwa
Elwiry i Jerzego Mazurczyków
Uniwersytetowi Warszawskiemu
| 250 |

Stanisław Komaszewski,

Medalion z popiersiem Chrystusa,
Dom Sióstr Szarytek, ul. Tamka 30, Warszawa
(obecnie hostel Tamka)
| 251 |
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Franciszek Masiak, Niedźwiedź

| 252 |

Stanisław Komaszewski, Baśka murmańska

| 253 |

Józef Trenarowski, Koza

| 254 |

Eugeniusz Komorowski, Koń

| 255 |

Elwira Zachert-Mazurczykowa, Cielę

| 256 |

Stanisław Komaszewski, Żubr
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na s. 150
| 257 |

Stanisław Sikora z nagrodą Lasów

Państwowych na zawody FIS, 1938
| 258 |

Stefan Momot, Żubr

na s. 151
| 259 |

Niedźwiedź

| 260 |

Stanisław Komaszewski, Odyniec

| 261 |

Stanisław Komaszewski, Sielanka

| 262 |

Elwira Zachert-Mazurczykowa,

Kangur
na s. 152—153
| 263—264 |

Elwira Zachert-Mazurczykowa,

Indyk
| 265 |

Stanisław Komaszewski, Lew

| 266 |

Edmund Schad, Lew

| 267 |

Albin Boniecki, Lwica? foka?

| 268 |

Stanisław Sikora, Antylopa kudu

| 269 |

Stanisław Komaszewski, Tygrys,

Dom Wedla, ul. Puławska 28, Warszawa
| 270 |

Stanisław Komaszewski, Ptaszki

na s. 154
| 271 |

Elwira Zachert-Mazurczykowa, Ptak

| 272 |

Karol Tchorek, Kogutki, Kolekcja

Karola Tchorka, Fundacja Tchorek-Bentall
| 273 |

Antoni Kenar, Orzeł

| 274 |

Stanisław Komaszewski, Orzeł

Program i zadania w pracowni

149

921

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9Bka_Murma%C5%84ska [dostęp 30.07.2021].
W twierdzy Modlin znajduje się jej pomnik,
a dla dzieci zorganizowano specjalny szlak
Baśki murmańskiej; http://www.baskamurmanska.pl/ [dostęp 30.07.2021].

922

Podobny zabieg zastosował artysta w Bąku
poleskim. Fot. Baśki w archiwum artysty.

923

Figurka nagrodzona na konkursie wytwórni
w Pacykowie dla absolwentów i studentów
ASP w Warszawie; AŁ. B. Gierr, Rzeźba na
wystawie Akademii Sztuk Pięknych, „Arkady”
1938, nr 7, s. 370.

924

Fotografia rzeźby w archiwum artysty.

925

MASP ns-0511.

926

MASP ns-0521.

927

NAC 1-K-51-84, fot. także w archiwum artysty.

928

Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, Oddział MNW, Dep. 368.

roku921. Niewielka figurka wykonana z alabastru odznacza się nietypową kompozycją — osadzona na wyciągniętej szyi, pochylona nisko głowa Baśki wychodzi
poza postument922.
Miś Stanisława Sikory pełnił funkcję wspornika kominka. Artysta wykonał też
figurkę tego zwierzęcia jako wzór dla wytwórni w Pacykowie923. Kroczącego na
czterech łapach niedźwiedzia wyrzeźbił w granicie Franciszek Masiak, nadając
mu syntetyczną formę, w której znakomicie wykorzystał właściwości i strukturę
tworzywa924. Świetnie oddany został zarys łba i grzbietu zwierzęcia w anonimowej
pracy wykonanej z blachy925.
Spośród mieszkańców polskich lasów studenci Breyera wybierali także żubra.
W czarnym dębie wyrzeźbił go Stanisław Komaszewski. Taki był też temat pracy
dyplomowej Stefana Momota926, a ten sam motyw podjął Sikora w statuetce zdobiącej nagrodę Lasów Państwowych na zorganizowanych przez FIS Mistrzostwach
Świata w Narciarstwie Klasycznym w 1939 roku927. Stanisław Komaszewski dwukrotnie rzeźbił dzika — przedstawienie naturalnej wielkości wykonał w betonie928, odlew brązowy jest niewielkiej skali pozwalającej na umieszczenie rzeźby
na biurku929. Studenci rzeźbili też zwierzęta udomowione, gatunki towarzyszące
człowiekowi od dawna, jak Koń autorstwa Eugeniusza Komorowskiego930. Pełna
wdzięku Koza Józefa Trenarowskiego931 to wnikliwe studium z natury, świadczące
o biegłości młodego rzeźbiarza, któremu udało się ustawić zwierzę na charakterystycznych cienkich nóżkach, co niewątpliwie stanowiło problem techniczny932.
Kozy pojawiły się też w pracy Franciszka Masiaka933. Dekoracyjna kompozycja
ukazuje skaczące wśród stylizowanych krzaków zwierzątka. Pomiędzy tymi dwoma
tendencjami sytuuje się Sielanka Stanisława Komaszewskiego — „koźla rodzina”
zdobiąca do 1939 roku dziedziniec kamienicy Wedla przy ulicy Puławskiej 28
w Warszawie934. Pełne uroku jest również znane w dwóch wersjach Cielę Elwiry
Zachert-Mazurczykowej935. Pojawił się także Baran — projekt figurki porcelanowej
autorstwa Stanisława Komaszewskiego przeznaczonej do produkcji, być może
w zakładach w Pacykowie936. W zbiorach rodziny artysty znajduje się też ciekawa
kompozycyjnie druga figurka tego zwierzęcia, ale o zupełnie innym przeznaczeniu.
To stylizowany klęczący baranek wielkanocny z niewielkim krzyżem podtrzymywanym przez przednie nóżki937 Interesowano się zwierzętami egzotycznymi, co
PRAC O WNIA TADEUSZA B REYERA

929

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, MŁJ-III-924, fot. w archiwum artysty.

930

MASP ns-0512.

931

MASP ns-0514.

932

Na tę trudność zwrócili autorce uwagę
rzeźbiarze prof. Piotr Gawron i Ryszard
Zimek, za co im bardzo dziękuje.

933

Płaskorzeźba Kozy, wł. rodziny.

934

Fot. w archiwum artysty.

935

Zdjęcia rzeźb znajdują się w Archiwum
E. i J. Mazurczyków.

936

W. Husarski, Warszawskie szkolnictwo
artystyczne (wystawy doroczne), „Tygodnik
Ilustrowany” 1932, nr 31.

937

Za informację o zachowanym dorobku
Stanisława Komaszewskiego autorka bardzo
dziękuje paniom Agnieszce Żuber, Julii
Kłosińskiej i Annie Kudzi.

938

MASP ns-0513. Praca była określana jako
anonimowa, dopiero przyjęcie spuścizny
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dokumentują szklane negatywy. Albin Boniecki przedstawił fokę z zadartą do
góry głową938. Kilkakrotnie rzeźbiono lwy, między innymi spornego autorstwa
króla zwierząt o wspaniałej, dekoracyjnej grzywie939. W zbiorze tym znajduje się
także zdjęcie studenckiej pracy Stanisława Komaszewskiego — skradający się lew
z rozwartą paszczą940. Rzeźba, swobodnie modelowana w glinie, jest nieskończona;
pod brzuchem zwierzęcia widać podpórkę, dopracowania wymagają łapy. Zwraca uwagę stylizowany łeb, przypominający nieco dalekowschodnie wyobrażenia
smoków czy tygrysów. Grupę Byk i lew wyrzeźbił Bazyli Wojtowicz, który według
ówczesnej prasy „przedstawił wielką zdolność kompozycji”941. Stanisław Komaszewski, który jako jeden z nielicznych próbował wiązać rzeźbę animalistyczną
z architekturą, był autorem wspomnianej już płaskorzeźby nad wejściem do sklepu
Jana Wedla w Warszawie (Puławska 28). Kompozycja, wykuta w blasze miedzianej,
przedstawiała szykującego się do skoku tygrysa wśród egzotycznych zarośli942. Pełna wdzięku Antylopa kudu Stanisława Sikory943 dowodzi zmysłu obserwacji autora.
Rzeźbę nagrodzili Członkowie Miłośników Zachęty na Salonie Zachęty w 1938
roku944. Elwira Zachert-Mazurczykowa nadała swojemu kangurowi zgeometryzowaną formę, tworząc elegancki bibelot w stylu art déco945. Rzeźba doczekała się
pochwały Jana Kleczyńskiego, który pisał: „[…] to rzecz w ruchu dobrze uchwycona, w formie pomysłowa i miła”946. Tomasz Grygiel zauważył pokrewieństwa
tej syntetycznej w formie pracy z dojrzałymi dziełami Magdaleny Gross i Józefa
Klukowskiego. Według tego badacza Kangur był eksponowany na wystawie światowej w Nowym Jorku w 1939 roku i do kraju już nie powrócił947.
Stylizowane ptaki wykonały dwie utalentowane uczennice Breyera — Elwira
Zachert-Mazurczykowa948 i Zofia Wendrowska-Soboltowa949. Obydwie kompozycje mimo użycia różnych materiałów (drewno i blacha) są podobne do siebie,
przedstawiają ptaki o zadartych główkach i pękatych tułowiach. W obydwu pracach forma jest bardzo syntetyczna. Podobnie potraktowany został Indor Eweliny Zachert-Mazurczykowej950 — pewna jego „kanciastość” ma istotne walory
dekoracyjne — jak i koguty Karola Tchorka zaprojektowane jako podpory do
blatów951. Natomiast kilka niewielkich rzeźb Stanisława Komaszewskiego przedstawiających ptaki to pełne czułości studia z natury Alfons Karny wykonał alabastrowego kaczora i ceramicznego kondora952. Niedawno w handlu antykwarycznym pojawiła się drewniana sowa — studencka praca Wacława Kowalika953
o wyraźnie dekoracyjnym charakterze, co widoczne jest szczególnie w partii
piór wokół oczu.
Wśród zachowanych prac Stanisława Komaszewskiego znajdują się też inne
zwierzęta — między innymi słoń, żółw, jaszczurka, baranek, sarenka, wydra, łasica
i wiewiórka954. Ta niewielkich rozmiarów kolekcja jest wymownym świadectwem
daru obserwacji i talentu artysty.
Program i zadania w pracowni

Albina Marii Bonieckiego przez Oddział
MNW w Królikarni pozwoliło na identyfikację autora.
939

MASP ns-0517. W opisie negatywu widnieje
nazwisko Edmunda Schada, natomiast
w albumie zawierającym odbitki jako autor
wymieniony jest Stefan Momot [Archiwum
ASP w Warszawie, Album prac studenckich
nr 3, fot. 517].

940

MASP ns-01515. W katalogu wystawy Sztuka
wszędzie praca została określona jako
anonimowa (Sztuka wszędzie…, s. 261), ale
szczegółowe badania pozwoliły ustalić jej
autorstwo.

941

Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych. Doroczna
wystawa, „Gazeta Poranna Warszawska”,
6.07.1927 [Archiwum ASP w Warszawie,
Księga wycinków prasowych I].

942
943

Melbechowska-Luty 2005, s. 259.
W katalogu wystawy Sztuka wszędzie rzeźba
została przez autorkę błędnie określona
jako Łania Stefana Momota, MASP ns-0520.
Badania w ramach niniejszej pracy pozwoliły na obecną identyfikację.

944

PŻA, s. 421.

945

Zdjęcie rzeźby w Archiwum E. i J. Mazurczyków.

946

Kleczyński 1932, Salon zimowy…

947

Grygiel, [s. 2]. Ponieważ w Muzeum Narodowym w Warszawie znajduje się Kangur
Elwiry Zachert-Mazurczykowej (MNW
189391), można przyjąć, że rzeźba musiała
mieć dwie wersje. Zob. też Nowakowska
2013, s. 212.

948

Zdjęcie rzeźby w Archiwum E. i J. Mazurczyków.

949

NAC 1-K-5213.

950

Zdjęcie rzeźby w Archiwum E. i J. Mazurczyków.
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Program i zadania w pracowni
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Zwierzęta występowały się także jako elementy grupy rzeźbiarskiej. Kenar
wyrzeźbił górala z wiewiórką, Helena Głogowska i Stanisław Horno-Popławski
przedstawili dziewczynki z psem, pies towarzyszył się też łuczniczce z medalionu
Krystyny Dąbrowskiej. W kutej w blasze kompozycji autorstwa Franciszka Masiaka
ryby wypełniają wyciąganą przez rybaka sieć. Osiołek pojawił się w scenie ucieczki
do Egiptu realizowanej przez dwóch uczniów Breyera — Bolesława Barcza i Józefa
Gosławskiego. Jerzy Łopuszański z figurek zwierząt tworzył podstawy do lamp955.
Osobnym problemem były przedstawienia orła jako godła Polski, symbolu
odrodzonego państwa. Na szklanych negatywach z Muzeum ASP widzimy między
innymi projekty sztandarów uczelni z mniej lub bardziej stylizowaną sylwetką
królewskiego ptaka956.
W obszarze rzeźby szczególnym nowatorstwem wykazał się w tym zakresie
Antoni Kenar, wykonując znakomitą, syntetyczną rzeźbę orła utrwaloną na szklanym negatywie957. Stylizowane godło państwowe wyrzeźbił także Stanisław Komaszewski958. W roku akademickim 1932/33 było to zresztą zadanie w Pracowni Brył
Architektonicznych. Ciekawe, nietypowe rozwiązanie zastosowano w potrójnych
orłach przy wejściu do polskiego pawilonu na wystawie paryskiej 1937. Wykonali
je w blasze miedzianej Elwira Zachert-Mazurczykowa wraz z mężem Jerzym Mazurczykiem i Adamem Siemaszką959.
Temat animalistyczny był zatem w pracowni Breyera traktowany niezwykle
wszechstronnie i różnorodnie.
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951

Kogutki, 1936, alabaster, 60 × 30 × 30 cm,
Kolekcja Karola Tchorka, Fundacja Tchorek-Bentall (karta zgłoszeniowa na Salon
rzeźby IPS 1937 podaje wymiary 75 × 45 cm).

952
953

Obydwie rzeźby zaginione, zob. Wiśnioch.
http://www.artinfo.pl/archiwum/ [dostęp
9.07.2014].

954

Wszystkie wymienione prace bądź ich
fotografie znajdują się w archiwum artysty.

955
956

Bartoszewicz, s. 117.
MASP ns-0760, MASP ns-0761, MASP ns-0762,
MASP ns-0763, MASP ns-0764, MASP ns-0765.

957

MASP ns-0499.

958

Fot. w archiwum autora.

959

Por. rozdziały Pracownia Technik Metalowych
i Wystawy światowe w niniejszej publikacji,
s. 167—174 i 184—194.
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2.

INNE
PRACOW
NIE

Uczelnie nasze wykazują więc tendencje — tak
charakterystyczne dla współczesnej nauki
i produkcji — wyodrębniania coraz ciaśniejszych
i coraz bardziej niezależnych działów
twórczości plastycznej 959.

”

Wojciech Jastrzębowski

Równolegle z zajęciami z rzeźby prowadzonymi przez prof. Tadeusza Breyera
uczniowie uczęszczali do innych pracowni. Były to Pracownia Kompozycji Brył
i Płaszczyzn, Pracownia Rzeźby Monumentalnej (na młodszych latach przedmiot nosił nazwę Brył Architektonicznych) oraz Pracownia Technik Metalowych.
Taki program zapewniał studentom uzupełniające się wzajemnie, wszechstronne
przygotowanie do tworzenia dzieł w różnej skali i materiałach — od pomnika
do popielniczki.
Pracownie te były dostępne dla studentów innych specjalizacji i stanowiły
miejsce spotkań oraz wymiany doświadczeń. Unikalna atmosfera przedwojennej
uczelni warszawskiej skłaniała do próbowania swoich sił w różnych dziedzinach —
niekoniecznie w pracowniach obowiązkowych. Znamienny jest tu przykład uczennicy prof. Breyera, Ireny Baruchówny, której grafiki znajdują się w Gabinecie Rycin
Uniwersytetu Jagiellońskiego960.
Metoda kształtowania przyszłego artysty w warszawskiej uczelni wynikała z jej
założeń programowych, najdobitniej sformułowanych w referacie Józefa Czajkowskiego wygłoszonego w 1921 roku:

959

W. Jastrzębowski, Kompozycja Brył i Płaszczyzn, w: Wojciech Jastrzębowski 1884—1963,
Wrocław 1971, s. 147—148.

960

Są to: drzeworyt barwny Portret Józefa
Piłsudskiego, sygn. BJ I. 11133,; drzeworyty
Kobieta z kotem, sygn. BJ I. 11130; Toaleta,
sygn. BJ I. 11131; Męczeństwo św. Sebastiana
sygn. BJ I. 11132 oraz miedzioryt z suchą igłą
Rodzina wiejska, sygn. BJ I. 11129. Prace te zostały podarowane przez ASP w Warszawie
Bibliotece UJ wraz z zespołem innych grafik
w r. 1932.

961

J. Czajkowski, Szkoła Sztuk Pięknych w warszawie. Cele i zadania, Warszawa 1921, s. 27,
34.

I oto dochodzimy do przekonania, że nie ma sztuki stosowanej ani czystej, małej ani
dużej, że nie ma zdobnictwa, bo nie o zdobienie chodzi, lecz o tworzenie całości […].
Na tej oto myśli przewodniej oparty został i zbudowany program Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, który wychować ma artystę twórczego o szerokim horyzoncie
i najwyższej kulturze artystycznej i duchowej, zdającego sobie sprawę ze wszystkich
zagadnień plastycznych, jakie życie nastręcza, który na podstawach wyniesionych ze
szkoły może równie dobrze poświęcić się malarstwu, jak i każdej innej gałęzi twórczości plastycznej, wnosząc wszędzie pierwiastek twórczy — swój własny, od nikogo
nie pożyczany […]961.

…
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2.1.

Pracownia Kompozycji Brył i Płaszczyzn była obowiązkowa dla wszystkich studentów trwającego dwa lata kursu ogólnego. To ona w znacznym stopniu przyczyniła
się do wrażenia jednolitości szkoły, jakie zwracało uwagę krytyków i recenzentów
wystaw962. Dostrzegali to także studenci, co znalazło wyraz we wspomnieniach
Włodzimierza Bartoszewicza:
warto podkreślić ścisłą łączność pomiędzy wskazówkami, otrzymywanymi przez
uczniów warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych w poszczególnych pracowniach, trak-

Pracownia
Kompozycji Brył
i Płaszczyzn

tujących nieraz zupełnie różne dyscypliny artystyczne. Zasady kompozycji brył
i płaszczyzn wpajane przez prof. Jastrzębowskiego — obowiązywały również w grafice,
w malarstwie, w rzeźbie czy architekturze monumentalnej. Było to potwierdzeniem
uznanego przez warszawską Szkołę — a będącego w owych czasach nowością — aksjomatu o jedności sztuki. Konsekwentne stosowanie tej zasady przez wszystkich
profesorów Szkoły Sztuk Pięknych przyczyniło się walnie do stworzenia jednolitego
kierunku artystycznego, wyróżniającego uczelnię warszawską od innych szkół artystycznych963.

Autorem unikalnego programu pracowni był prof. Wojciech Jastrzębowski,
który za swoją metodę nauczania otrzymał nagrodę na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 roku. Wobec rosnącej liczby studentów
koniecznością stał się podział na grupy pracujące pod kierownictwem Wojciecha
Jastrzębowskiego, Karola Stryjeńskiego i Józefa Czajkowskiego. Asystentami byli
Roman Schneider964, Florian Kocowski965, Jan Kurzątkowski966, Władysław Sowicki967 i Władysław Wincze968, a funkcję gospodarza pracowni pełnił przez pewien
czas Olgierd Szlekis969.
Wojciech Jastrzębowski został zatrudniony w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w 1923 roku. To właśnie jemu (obok Józefa Czajkowskiego i Karola Tichego)
powierzono opracowanie całościowego programu uczelni. Jastrzębowski wprowadził jako niezbędny element wykształcenia ogólnoplastycznego nowy przedmiot — kompozycję brył i płaszczyzn, z którym eksperymentował już w szkole
Niedzielskiej od 1912 roku. Jak zauważył Ksawery Piwocki,

962

Treter 1927.

963

Bartoszewicz, s. 35.

jego więc należy uznać za właściwego twórcę tej dyscypliny na gruncie polskim,

967

1.02.1939 — do wybuchu wojny; ibidem.

968

1.10.1935 — 31.08.1938; ibidem, s. 86.

969

1.10.1934 — 31.03.1935; ibidem, s. 85.

dyscypliny przyjętej obecnie we wszystkich uczelniach wyższych i średnich w naszym kraju. […] wprowadzone także za granicą podobne ćwiczenia i wykłady nie

Inne pracownia

964

1.09.1928 — do wybuchu wojny; Piwocki
1965, s. 85.

965

16.10.1928 — 28.02.1929; ibidem, s. 84.

966

1.10.1929 — do wybuchu wojny; ibidem,
s. 85.
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powstawały bez wpływu polskiej myśli pedagogicznej, a w szczególności samego Ja-

| 275 |

Prof. Wojciech Jastrzębowski ze
studentami

strzębowskiego .
970

Sam prof. Jastrzębowski pisał:
Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie studiującego przez ćwiczenia, rozwiązywane w oparciu o jego własną wyobraźnię i pomysłowość, w podstawowe zagadnienia kompozycji, rozumianej jako celowa i konsekwentna budowa całości. Żeby nabrał
odwagi, ambicji i pewnej sprawności do pracy samodzielnej, do szukania właściwego
kształtu dla wyrażenia własnej myśli. Żeby zbadał i przekonał się doświadczalnie, jakie
czynniki i zależności wpływają na uzyskanie określonego wyrazu plastycznej kompozycji. A wreszcie — aby zakosztowując różnego typu zadań, wykonywanych w różnych
warunkach technicznych, rozbudził swoją pomysłowość i inicjatywę i aby mógł trafnie
wybrać kierunek dalszych studiów, odpowiadający jego indywidualnym pragnieniom
i zdolnościom. […] Kompozycja Brył i Płaszczyzn miała charakter ogólnokształcący.
Wprowadzała adeptów w świat form i kompozycji w pewnym sensie abstrakcyjnych,
tj. nie opartych bezpośrednio na obserwacji natury i notowaniu wrażeń bezpośrednio
z niej zaczerpniętych971.

970

W dalszej części tekstu prof. Jastrzębowski umieścił bardzo ważne stwierdzenie:
„Wspólną pracę malarzy i rzeźbiarzy na tym przedmiocie uważałem osobiście za
korzystną dla jednych i drugich”972. Nie zachował się przedwojenny zapis zadań,
ale w Archiwum ASP w Warszawie przechowywane są powstałe już po wojnie
P r a c o w n i a Kom p o z y c j i B r y ł i P ł a s z c z y z n

K. Piwocki, Wojciech Jastrzębowski (działacz i pedagog), w: Wojciech Jastrzębowski
1884—1963…, s. 55.

971

Jastrzębowski, s. 144—145.

972

Ibidem, s. 145.
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prof. Wojciecha Jastrzębowskiego
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Rekonstrukcja

zadań, Pracownia Wiedzy
o Działaniach i Strukturach
Wizualnych, prof. J. Dyrzyński,
dr hab. J. Mioduszewski, wystawa
Sztuka wszędzie, Zachęta, 2012
| 278—280 |

Zadania z Pracowni

Kompozycji Brył i Płaszczyzn

kartki wypełnione starannym pismem profesora. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że były to zadania analogiczne. Jedno z nich brzmiało:
Utworzyć dwie sylwety, o kształtach symetrycznych, powszechnie znanych przedmiotów różnej wielkości, i o różnym przeznaczeniu (butelka i szklanka) w ten sposób,
ażeby te sylwety upodobnić w wyrazie plastycznym nie drogą powtarzania elementów,

973

Spuścizna prof. Wojciecha Jastrzębowskiego, Archiwum ASP w Warszawie, zadanie 3.
Zachowany oryginalny zapis profesora.

974

Jastrzębowski, s. 146.

975

Piwocki 1971, s. 52—53.

lecz wyczuciem typu i harmonii. Zadanie to wyjaśnia: wpływ przeznaczenia i funkcji przedmiotu na kształt (sylwetę) danego przedmiotu i zrozumienie wspólnej skali
przedmiotów różnej wielkości. Cielę to nie jest zmniejszona krowa973.

Za każdym razem opisowi zadania towarzyszył opis jego celu, co pozwalało
studentowi pracować z większą świadomością. To wymowne świadectwo talentu
pedagogicznego prof. Wojciecha Jastrzębowskiego.
Program tej właśnie pracowni wzbudzał szczególne zainteresowania uczelni
artystycznych za granicą. Jastrzębowski pisał:
Od tego czasu [tj. wystawy paryskiej 1925 — AR] wielu pedagogów zagranicznych — najliczniej z uczelni niemieckich — odwiedzało nas w Warszawie, obserwując „na gorąco”
metody naszej pracy. Kontakty te pozostały nie bez wpływu na reorganizacje studiów
w uczelniach np. Szwecji i Szwajcarii, o czym słyszałem od ich przedstawicieli974.

Porównanie programu pracowni z założeniami Bauhausu przeprowadzili Ksawery Piwocki975 i Joanna Kania976, wykazując równoległość i niezależność powstania podobnych programów.
Atmosferę pracowni opisał Włodzimierz Bartoszewicz:
Na tzw. »górce«, w pracowni na poddaszu, królował prof. Wojciech Jastrzębowski. […]
Pracownia przypominała trochę przedszkole. Podłużne stoły zawalone były papierkami,
klejem, nożyczkami, a studenci niby małe dzieci coś z tych papierków wycinali, coś

Inne pracownia
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nalepiali, to znów ugniatali z gliny jakieś kule lub prostokąty. […] Nieraz dopiero po

976

J. Kania, Dziedzictwo Świętego Projektusa.
Program Kompozycji Brył i Płaszczyzn Wojcie-

paru tygodniach takiego przerabiania tapet czy na przykład nalepki hotelowej uzyski-

cha Jastrzębowskiego, w: Sztuka wszędzie…,

wało się upragnioną aprobatę977.

s. 181—182.

Monika Żeromska także zapamiętała szczególny charakter tego miejsca:

977

Bartoszewicz, s. 51.

pracownia profesora Jastrzębowskiego była cudowną zabawą. Poznawaliśmy najrozma-

978

Żeromska, s. 141.

itsze techniki, naszej wyobraźni dana była pełna swoboda, stykaliśmy się z materiałami,

979

Oskar Hansen prowadził tu Pracownię

z których można było wszystko robić. Jakie piękne kukły i maski robiliśmy z rozmoczonych gazet nakładanych na siebie warstwami .
978

Koncepcje prof. Jastrzębowskiego kontynuowano w powojennej ASP w Warszawie na Wydziałach: Architektury Wnętrz, Rzeźby979 oraz Malarstwa980. Swoistym
hołdem dla jego metody było poświęcenie jej znaczącej sekwencji wystawy Sztuka
wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904—1944. O zagadnieniu tym pisały
obszernie w publikacji towarzyszącej wystawie Joanna Kania981, Iwona Luba982
i Jola Gola983. Na tej samej wystawie można było oglądać odtworzone współcześnie
zadania pracowni Wojciecha Jastrzębowskiego. Zrealizowali je studenci stołecznej
ASP pod opieką prof. Jacka Dyrzyńskiego i jego asystenta Jana Mioduszewskiego,
prowadzących Pracownię Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych, która
jest kontynuacją dawnej Pracowni Kompozycji Brył i Płaszczyzn.

P r a c o w n i a Kom p o z y c j i B r y ł i P ł a s z c z y z n

Projektowania Brył i Płaszczyzn.
980

Pracownię Kompozycji Brył i Płaszczyzn,
a po zmianie nazwy Pracownię Wiedzy
o Działaniach i Strukturach Wizualnych
prowadził Roman Owidzki. Po nim pracownię objął prof. Jacek Dyrzyński, a po
jego przejściu na emeryturę — dr hab. Jan
Mioduszewski.

981

Kania, s. 178—189.

982

I. Luba, Sukces Wojciecha Jastrzębowskiego
w Paryżu, w: Sztuka wszędzie…, s. 174.

983

J. Gola, Ekspozycja polska w Grand Palais, w:
Sztuka wszędzie…, s. 175.
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Rzeźba współczesna musi być w kontakcie z człowiekiem, w kontakcie z architekturą. Nie zawsze należy czekać na wytworzenie
stylu w architekturze. Wspólny rytm pracy dopomaga do skrystalizowania form zarówno rzeźbiarskich, jak i architektonicznych 984.

2.2.

Franciszek Strynkiewicz

Praktycznie od początku istnienia upaństwowionej uczelni myślano o znalezieniu odpowiedniej formuły przedmiotu łączącego rzeźbę z architekturą. W 1925
roku decyzją Rady Głównej uczelni wprowadzono naukę „brył architektonicznych” dla rzeźbiarzy985. Był to zaczątek pracowni, która — kilkakrotnie zmieniając nazwę — odegrała ważną rolę w kształtowaniu umiejętności łączenia rzeźby z architekturą tak, aby stawała się ona jej integralną częścią. W ciągu dwóch
pierwszych lat studiowano w Pracowni Brył Architektonicznych, na roku trzecim i czwartym — w Pracowni Rzeźby Monumentalnej. Traktowano je jako jeden ciąg edukacyjny, o czym najlepiej świadczy prowadzenie obydwu pracowni przez jednego profesora — początkowo Karola Stryjeńskiego986, a następnie
Bohdana Pniewskiego987.
Pracownia te były szczególnie istotne w latach trzydziestych. Purystyczne
oczyszczenie architektury z dekoracji rzeźbiarskich, charakterystyczne dla ruchów awangardowych, spotkało się wtedy z naturalną reakcją powrotu do dawnych,
organicznych związków obydwu dyscyplin. Tu właśnie studenci mieli możliwość
wykorzystywania umiejętności nabytych w pracowni prof. Breyera, by zmierzyć
się ze skalą bryły architektonicznej. Tu też uczyli się opracowywać ważne dla
tkanki miejskiej detale, jak na przykład tablice z nazwami ulic, które musiały
korespondować z istniejącą zabudową.
Zachowane sprawozdania pozwalają na określenie zadań, które w obu pracowniach stawiał Karol Stryjeński studentom. W roku akademickim 1932/33
w Pracowni Brył Architektonicznych „uczniowie projektowali studnie, sarkofagi,
nagrobki, słupy przydrożne oraz wykonali herb państwa jako płaskorzeźbę do
gmachów państwowych. Prace w skali 1:1 zostały wykonane w gipsie”988. Natomiast
w pracowni rzeźby monumentalnej były to: „projekty rzeźby parkowej, fontanny,
schody tarasowe jako zakończenie ulicy Tamki, oraz pomnik dla 7 p.p. w Chełmie, który został zrealizowany przez Franciszka Masiaka. W powyższych pracach
uczniowie łączyli rzeźbę z architekturą”989.
Rezultaty pracy Karola Stryjeńskiego relacjonował Podoski:

Pracownia
Brył
Architektonicznych oraz
Pracownia
Rzeźby
Monumentalnej

984

francuska współczesna, „Plastyka” 1935, nr 2,
s. 27—30.
985

986

1929—1932.

987

1933—1939.

988

Sprawozdanie za r. 1932/33, Archiwum ASP
w Warszawie, Księga zapisów 1932/33.

989
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Sprawozdanie za r. 1932/33, Archiwum ASP
w Warszawie, Księga zapisów 1932/33.

trycznymi, oraz pionem i poziomem w miejscach stykania się płaszczyzn. Łuk tutaj, jak
i w ogóle w naszej współczesnej sztuce dekoracyjnej, jest kopciuszkiem990.

Protokół RG z 25.06.1925, Archiwum ASP
w Warszawie.

Na korytarzu wystawiono projekty (w gipsie) rzeźby monumentalnej (kurs prof. K. Stryjeńskiego). Odznaczają się one dużą prostotą, operując przeważnie formami geome-

F. Strynkiewicz, Zagadnienie stylu a rzeźba

990

Podoski 1930.
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Stefania Podhorska-Okołów zauważała: „W kompozycjach monumentalnych
uwydatnia się zespolenie rzeźby z architekturą, operowanie bryłą jako całością, a nie
ornamentem”991. Ta sama autorka w roku 1931 pisała: „Dział rzeźby monumentalnej
(projekty pomników) ma fizjognomię na wskroś architektoniczną. Duch czasu.
Nie postać ludzka, ale bryła ma przemawiać do wyobraźni”992. Wtórował jej Konrad
Winkler: „Kurs rzeźby monumentalnej i przemysłu artystycznego prof. Stryjeńskiego, grafika użytkowa w klasie prof. Bartłomiejczyka etc. godne są osobnej wzmianki — i tu bowiem postęp w metodach nauczania oraz zbliżeniu ucznia do materiału — podtrzymuje wspólną linię rozwoju tej wysoce wartościowej uczelni”993.
O współdziałaniu obydwu pracowni Jan Kleczyński poczynił następujące uwagi:

991

[S.P.O] S. Podhorska-Okołów, Przyszłość należy do sztuki związanej z życiem. Młode talenty
wyrywają się z muzealnych tradycji, „Kurier
Czerwony”, 18.06.1930, [Archiwum ASP
w Warszawie, Księga wycinków prasowych I].

992

Podhorska-Okołów 1931, Ucieczka młodych…

993

Winkler 1931, Doroczna wystawa…

994

Kleczyński 1932, Warszawska Akademia…

995

1.10.1933; Piwocki 1965, s. 82.

996

1.09.1935 — 31.08.1936; ibidem, s. 85.

997

Od 1.09.1936; ibidem.

kierunkiem prof. K. Stryjeńskiego (asystent Strynkiewicz). W tym ostatnim dziale wy-

998

Od 1.12.1936; ibidem; s. 86.

różnili się Wnuk, Masiak, Kasprzycki i Komaszewski. Wyniki są bogatsze w wartości

999

1.10.1934 — 31.03.1935; ibidem, s. 85.

formalne niż w roku ubiegłym — są zastanawiające jako opanowanie przedmiotu994.

1000

1.10.1934 — 31.03.1935; ibidem.

1001

Monografista Bohdana Pniewskiego, Marek

Rzeźba, tradycyjnie znakomicie prowadzona przez prof. Breyera, zespoliła się w r.b.
ściślej z dążeniami, które wyrażają się w »kompozycji brył architektonicznych« pod

Po śmierci Stryjeńskiego pracownię objął Bohdan Pniewski995 Jego asystentami byli Jan Goliński996, Stefan Listowski997 i Władysław Zych998, a gospodarzami
pracowni między innymi Natan Rapoport999 oraz Józef Trenarowski1000. Pojawienie
się w Akademii Pniewskiego, utalentowanego architekta o dynamicznej osobowości prowadzącego jednocześnie prestiżowe realizacje, do projektowania których
włączał swoich studentów, dało tej pracowni nowy, twórczy impuls. Pniewski,
w młodości studiujący rzeźbę u Breyera i Wittiga1001, przywiązywał dużą wagę do
współdziałania obydwu dyscyplin. W jego powojennych notatkach do traktatu
teoretycznego znalazła się między innymi uwaga o dopuszczeniu dekoracji rzeźbiarskiej na wszystkich elewacjach budowli, podczas gdy dla malarstwa i mozaiki
widział ograniczenie do elewacji wschodniej i zachodniej1002. Nie ulega wątpliwości, że Pniewski „czuł” rzeźbę, umiał ją doskonale wpasować w bryłę architektoniczną, nie naruszając odbioru jej struktury jako całości. Jego barwna osobowość,
szerokie horyzonty, otaczająca go atmosfera sukcesu i poczucie humoru musiały
być dla studentów bardzo pociągające1003.
Przykładowe zadania, które stawiał Pniewski przed studentami, były następujące: w Pracowni Brył Architektonicznych dla pierwszego roku — to słup graniczny,
nagrobek, litery w technice kamieniarskiej, tablice orientacyjne na skrzyżowaniu
ulic, dla drugiego — fontanna, ołtarz, tablica orientacyjna, nagrobek, słup na zakończeniu balustrady schodowej. Studentów trzeciego i czwartego roku czekały
zadania związane z rzeźbami na fasadzie Sądów Grodzkich i wieży w Muzeum
Przemysłu i Techniki oraz płaskorzeźbami w architekturze. Projektowano też po
raz kolejny nagrobki i fontanny — tym razem konkretnej lokalizacji1004. W roku
następnym jednym z zadań był filar Świątyni Opatrzności Bożej1005
Osiągnięcia pracowni Pniewskiego zwracały uwagę recenzentów wystaw końcoworocznych. Odnotował je między innymi Jan Kleczyński:

Czapelski, traktuje te studia jako prawdopodobne, ale nie całkowicie pewne, o czym
świadczy określenie, iż „trudno powiedzieć
[o nich] coś bliższego”; Czapelski 2008,
s. 19.
1002

Ibidem, s. 319.

1003

Ibidem, s. 309—310.

1004

Wykaz tych zadań znajduje się w Sprawozdaniu za r. 1935/36.

1005

Sprawozdanie 1936/37, Archiwum ASP
w Warszawie.

1006

Kleczyński 1934, Wystawa prac…

Wyniki niespełna rocznej działalności dotychczasowej Pniewskiego już dzisiaj są bardzo
dodatnie. Widać, że uczniowie pracują pod znaczną kontrolą cyfrowych obliczeń, dostrajając do charakteru całości architektonicznej, której linie mają podkreślać wymowę
rzeźby. Wyróżniono tu prace S. Konarzewskiego [chodzi o Stanisława Komaszewskiego — AR]: „Fragment elewacji do kościoła Opatrzności z wizerunkami królów polskich”
i Trenarowskiego „Fragment elewacji muzeum nauki i techniki”. Od tego działu rozpoczynamy szczegółową charakterystykę prac szkolnych, ponieważ architektura i rzeźba
w obecnym stanie budowania Polski mieć musi wyjątkowe znaczenie1006.
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Projekt fontanny

| 282 |

Projekt fontanny

Tablica na plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego

W podobnym duchu pisał Michał Weinzieher:
Na zasadzie dotychczasowego dorobku możemy już stwierdzić, że akademia w osobie
Pniewskiego zdobyła siłę wyjątkowo dodatnią. Prof. Pniewski w krótkim czasie potrafił
zapalić uczniów do pracy — co czuje się z każdego eksponatu — przelał w nich siłę
swojego rozmachu i polotu i dał im ścisłe podwaliny zasad kompozycji architektonicznej, opartej na organicznej konstrukcji poszczególnych całości tematowych. W chwili

1007

M. Weinzieher, Wystawa w Akademii Sztuk
Pięknych, „Nasz Przegląd”, 8.07.1934 [Archi-

obecnej praca prof. Pniewskiego jest niezwykle doniosła. Wkraczamy w architekturze

wum ASP w Warszawie, Księga wycinków

w okres przewartościowania dotychczas zdobytych form, dążymy do nowszej syntezy,

prasowych I].

opartej na silniejszym zaakcentowaniu pierwiastka ściśle estetycznego. Po radykalnym
rozbracie między architekturą a rzeźbą i malarstwem następuje poważne zbliżenie, od

1008

którego oczekujemy wiele twórczych rozwiązań. Prof. Pniewski posiadający jednocze-

1009

śnie wybitne zrozumienie nowoczesnego materiału architektonicznego, jak i właści-

Norblin-Chrzanowska 1934.
Czyżewski 1936, Wystawa prac…; idem,
Wylęgarnia artystów. (Z wystawy uczniów
Akademii Sztuk P.), „Wieczór Warszawski”,

we odczucie stylów historycznych może w swej pracy pedagogicznej ukazać uczniom

23.06.1937 [Archiwum ASP w Warszawie,

wiele nowych horyzontów artystycznych, wzbogacających dzisiejszą rzeczywistość

Księga wycinków prasowych II]; idem, Wysta-

architektoniczną1007.

wa na Kościuszkowskim Wybrzeżu, „Kurier

Nowego ducha pracowni widziała Zofia Norblin-Chrzanowska, zwracająca
szczególną uwagę na współdziałanie architektury i rzeźby: „Nagość racjonalistycznych brył nowoczesnego gmachu ożywiają świetnie w konstrukcje wpuszczone, funkcjonalnie z nią zrośnięte, lekko zaznaczone powierzchnie rzeźbione”1008.
Chwalił wyniki pracowni w kolejnych recenzjach wystaw końcoworocznych także
Tytus Czyżewski1009. Wtórował mu Jerzy Hulewicz, pisząc w 1937 roku: „W pracach
uczniów znać lwi pazur wybitnego architekta […]. Poczucie stylu jest znamieniem tej pracowni, stylu głębokiej ekspresji, której źródła sięgają wielkiej sztuki
starożytnego Egiptu, a konary współczesności”1010. Chwalił też „tworzenie stylu”
oraz „wykwintny smak w zakresie proporcji i bryły” w tej pracowni w recenzji
z ostatniej przedwojennej wystawy końcoworocznej1011. Dostrzegano nie tylko
umiejętną realizację wielkich zadań, ale także współgrające z architekturą drobne
kompozycje, co podkreślał anonimowy recenzent „Kultury”: „Imponująco zwłaszcza przedstawia się dorobek pracowni rzeźby monumentalnej prof. Pniewskiego.
Tego rodzaju eksponaty jak tablice z nazwami ulic, uznać należy za dzieła skończone, doskonałe1012.
Te powszechnie przyjmowane z uznaniem wyniki pracy pedagogicznej zaowocowały rok później nominacją Pniewskiego na profesora nadzwyczajnego1013. Ale
obecność tak silnej osobowości nie zawsze w oczach krytyków dawała pożądane
rezultaty. Dostrzegał to recenzent tygodnika „Prosto z Mostu”, pisząc: „Pracownia
rzeźby monumentalnej prof. Bohdana Pniewskiego zbyt mocno pozostaje pod
Inne pracownia

Polski”, 6.07.1937 [Archiwum ASP w Warszawie, Księga wycinków prasowych II]; idem,
Najmłodsza sztuka na widowni. Z wystawy
uczniów Akademii S.P., „Kurier Polski”,
20.06.1938 [Archiwum ASP w Warszawie,
Księga wycinków prasowych II].
1010

Hulewicz 1937.

1011

Hulewicz 1939.

1012

Z wystaw stołecznych…

1013

Donosiły o tym m.in. „Kurier Poranny”
i „Kurier Warszawski” w dn. 22.01.1935.

1014

Zast., Recenzje z wystaw, „Prosto z Mostu”
1935, nr 24 [Archiwum ASP w Warszawie,
Księga wycinków prasowych I].

1015

Rogoyski 1935.

1016

Komplet szklanych negatywów znajduje się
w MASP, 76 z nich dotyczy projektów z tej
pracowni. Większość jest niestety anonimowa.

1017

Archiwum ASP w Warszawie, Sprawozdanie
1935/36.
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wpływem twórczości swego kierownika. Można nawet powiedzieć, że twórczość ta
ciąży nad zespołem uczniów. Niektóre wystawione przykłady są niczym innym jak
tylko powtórzeniem. Trudno to nazwać sukcesem”1014. Nad brakiem „zdeklarowanego wyrazu” tej pracowni ubolewał też Stanisław Rogoyski, upatrując przyczynę
takiego stanu rzeczy w sytuacji bardziej ogólnej — zaniedbaniu w Polsce rzeźby
monumentalnej i architektonicznej1015.
Analiza zespołu zdjęć prac studenckich z tej pracowni zachowanych na szklanych negatywach1016 pokazuje różnorodność zadań, z którymi musieli zmierzyć
się studenci. Wśród zadań odnotowanych w sprawozdaniach znajdują się: pomniki architektoniczne (nierzadko związane z postacią ludzką), projekty nagrobków, fontann, słupów granicznych, małej architektury parkowej, pucharów. Zapis
w sprawozdaniu z roku akademickiego 1935/36 nie pozostawia wątpliwości co do
ścisłej współpracy profesorów Breyera i Pniewskiego, gdyż jako jedno z zadań
Pracowni Rzeźby figuruje „rozwinięcie szkiców zaprojektowanych w Pracowni Rzeźby Monumentalnej”1017, a w roku następnym w programie pznalazło się
zadanie wykonania kompozycji rzeźbiarskiej „w skali zależnej od zadań rzeźby
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monumentalnej”1018. Wśród wymogów dotyczących pracy dyplomowej była umiejętność „łączenia studiów i ćwiczeń technicznych, przerobionych w Pracowni
Rzeźby oraz w Pracowni Rzeźby Monumentalnej”1019.
Większość prac jest anonimowa, ale kilku autorów udało się zidentyfikować.
Projekty nagrobków wykonywali między innymi Alfons Karny1020, Antoni Kenar1021
i Jerzy Chojnacki1022, Wincenty Kasprzycki1023, Józef Proszowski, Bazyli Wojtowicz1024 ; pomników — Karol Tchorek1025, Franciszek Masiak1026, Stanisław Sikora1027
i Józef Gazy1028; słupów — Jerzy Chojnacki1029. Zachowały się zdjęcia modeli do
Świątyni Opatrzności Bożej autorstwa Edwarda Piwowarskiego1030 i Franciszka Masiaka1031, a także innego typu prac, czasem o nieustalonym przeznaczeniu i funkcji,
choćby Stefana Momota, Zofii Morawskiej, Natana Rapoporta, Józefa Proszowskiego, Józefa Trenarowskiego i Elwiry Zachert-Mazurczykowej. Te studenckie
dzieła są dziś świadectwem rozmachu i wszechstronności podejmowanych w tej
pracowni zadań. Ale zasługi prof. Pniewskiego w zakresie pracy pedagogicznej
w warszawskiej uczelni wydają się być nadal niedostatecznie zanalizowane i docenione1032.

1018

Archiwum ASP w Warszawie, Sprawozdanie
1936/37.

1019

Ibidem.

1020

MASP ns-0545.

1021

MASP ns-0543, MASP ns-0543a.

1022

MASP ns-0544, błędnie jako „Chojnowski”.

1023

MASP ns-0546, MASP ns-0548, autorstwo
niepewne.

1024

MASP ns-0549.

1025

MASP ns-0494, MASP ns-0495.

1026

MASP ns-0493.

1027

MASP ns-0510.

1028

MASP ns-0505.

1029

MASP ns-0527, błędnie jako „Chojnowski”.

1030

MASP ns-0565 — MASP ns-0569.

1031

MASP ns-0571—087.

1032

W niewielkim zakresie uwzględnia je
zarówno monografia Marka Czapelskiego
(zob. Czapelski), jak i praca Grzegorza
Piątka (zob. Piątek).
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I blasze można nadać piękny kształt
Bardzo piękne wyroby trybowane na zimno w blasze miedzianej
umieszczono w osobnej gablocie na wystawie ,,Sztuka, Kwiaty, Wnętrze”. Są to prace uczniów Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Ceny: 60, 75, 80 i 120 zł zależnie, czy jest to kubeczek do papierosów, czy też wazonik, czy też duży talerz do
owoców lub biletów wizytowych, odpowiadają artystycznym
kształtom i bardzo mozolnej technice 1033.

Specyfikę tej dziedziny twórczości ujął trafnie Michał Weinzieher, pisząc przy
okazji wystawy metaloplastyki Stowarzyszenia Żydowskiego Artystów Plastyków
w Polsce w 1938 roku:
Sztuka płaskorzeźby w metalu jest szczególnie trudna, wystawiona jest ona na szereg
pokus, które stanowią groźbę dla jej samodzielnego istnienia, dla jej racji bytu i rozwo-

2.3.

Pracownia
Technik
Metalowych

ju. Pierwszym niebezpieczeństwem jest materiał — tworzywo plastyczne niezwykle
efektowne, poddające się jednak dość trudno woli artysty i narzucające mu samo swe
plastyczne powaby. Często wtedy efekt plastyczny dzieła jest efektem przypadkowym,
wymykającym się z pod rzeczywistej kontroli świadomości artystycznej twórcy. Największym niebezpieczeństwem jest rywalizacja w płaskorzeźbie pierwiastków malarskich i czysto rzeźbiarskich1034.

1033

„Kurier Poznański”, 12.10.1937 (wyd. wieczorne).

1034

M. Weinzieher, Wystawa metaloplastyki Żyd.
Stow. Artystów Plastyków, „Nasz Przegląd”,

Pracownię Technik Metalowych prowadził prof. Mieczysław Kotarbiński1035.
Mieściła się ona w suterenie1036. Zatrudnieni w niej byli instruktorzy metalu —
Stefan Chmielarski1037, Wacław Chmielarski1038, Władysław Konopka1039, Jan Kędzierski,1040, Józef Mazur1041, Leon Pyszel1042, Wacław Uzarski 1043 oraz najbardziej
z nich utalentowany Henryk Grunwald — asystent technik metalowych1044. Włodzimierz Bartoszewicz nakreślił jego sylwetkę w sposób następujący:

15.05.1938.
1035

Piwocki 1965, s. 72. Ten sam autor w wykazie pedagogów podaje, że Mieczysław
Kotarbiński był profesorem kontraktowym
prowadzącym Pracownię Kompozycji Brył
i Płaszczyzn od 1.10.1923 oraz profesorem
malarstwa i rysunku od 1.12.1923 r.; Piwocki
1965, s. 82.

Grunwald był bardzo dobrze wychowany, dbał o formy, dobrze się ubierał, ale jednocześnie miał w sposobie bycia jakąś brutalność, która niezmiernie podobała się naszym

1036

Bartoszewicz, s. 13.

koleżankom. […] Bardzo wcześnie ujawniać się zaczęły jego predylekcje do metalo-

1037

1.10.1928 — 30.06.1930; Piwocki 1965, s. 83.

1038

1.10.1936; ibidem, s. 83.

wkrótce jako znakomity twórca metalowych przedmiotów, od dużych krat i kuć aż do

1039

1.01.1927 — 30.06.1927; ibidem, s. 84.

drobnej metalowej galanterii, szeroko rozpowszechnionej i poszukiwanej w Warszawie

1040

1.10.1928 — 30.06.1929; ibidem.

i w całym kraju

1041

1.01.1928 — 30.06.1929; ibidem, s. 85.

1042

1.10.1934 — 30.09.1936; ibidem.

1043

1.10.1930 — 30.06.1934; ibidem, s. 86.

plastyki. Zmagania z twardością żelaza, naginanie go do swych celów odpowiadało
widać twardemu, nieustępliwemu charakterowi Henryka Grunwalda. Toteż zasłynął

.

1045

Nie zawsze stosunki między kadrą układały się bezkonfliktowo. Stefan Chmielarski zrezygnował z pracy, a w złożonym przez niego piśmie czytamy:
Zaznaczam, że zwalniam się na własne żądanie z powierzonego mi instruktorstwa co

1044

com/pokaz.php?id=1143 [dostęp 19.10.2021].

K. Stryjewskiemu. Następnie musiałem złożyć podanie, do Rady Głównej, o zwolnienie
mnie motywując swe żądaniem niesprawiedliwym podziałem pracy w stosunku do
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1.11.1927 — 30.06.1930 i 1.01.1933 —
31.08.1935; ibidem, s. 84; http://polskijubiler.

w dn. 4.IV.1930 zakomunikowałem, prywatnie, jako głównemu zainteresowanemu prof.
1045

Bartoszewicz, s. 84.
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wynagrodzenia, wśród których to warunków sumienne pełnienie obowiązków jest
niemożliwe

1046

| 284 |

Stefan Momot, Głowa mężczyzny

z kosmykiem włosów (Portret Maksymiliana

.

Uczniowie prof. Breyera i w tej pracowni mogli poszczycić się znakomitymi
osiągnięciami. Wykonywali nie tylko drobne przedmioty użytkowe, ale również
większe formy rzeźbiarskie — głowy i płaskorzeźby. Franciszek Strynkiewicz,
asystent Breyera mający również godziny instruktorskie w pracowni metalu, wykuł w 1929 roku monumentalne drzwi do kaplicy w Szelejewie, o czym donosiła
ówczesna prasa:

Potrawiaka?)
| 285 |

Keilowej

1046

ZAS IX’39, teczka nr 63.

dzi. Drzwi te o formach monumentalnych przeznaczone są do prywatnego kościół1047

„Sztuka i Praca” 1929, nr 33—34 [Archiwum

jest niemałą zasługą i profesora Stryjeńskiego i bardzo zdolnego artysty-rzeźbiarza

ASP w Warszawie, Księga wycinków praso-

Strynkiewicza, który z całym zapałem wykonał tę trudną pracę, nadając jej charakter

Trzy lata później Strynkiewicz wykonał drugie drzwi w blasze miedzianej do
krypty w mauzoleum Jana Kasprowicza na Harendzie1048.
Metaloplastyką posługiwał się biegle Franciszek Masiak, autor Łyżwiarki1049 i dynamicznej postaci Narciarza1050, a także dwóch płaskorzeźb, z których Kozy zostały
potraktowane dekoracyjnie, Rybak zaś jest bardziej realistyczny. Obydwie prace są
dość płaskie, a ich powierzchnię ożywiają ślady puncy. Sprawność warsztatową artysty oceniono w Akademii — Masiak był gospodarzem pracowni w latach 1930—
1938, asystenturę otrzymał 1 września 1938 roku1051. Najbardziej rozpoznawalną
jego pracą w tej technice jest Polonia Restituta zdobiąca pawilon polski na wystawie
Sztuka i technika w 1937 roku w Paryżu1052. Przy wejściu do tego samego budynku
znalazły się inne dzieła jego kolegów z pracowni — kute w blasze miedzianej orły
autorstwa Adama Siemaszki i małżeństwa Mazurczyków1053. Mazurczykowie wykonali ponadto krucyfiks dla Uniwersytetu Warszawskiego1054 oraz puchar upamiętniający króla Stefana Batorego1055. Technika owa była szczególnie bliska Elwirze
Inne pracownia

„Express Poranny”, 19.01.1929. Praca
wzmiankowana w rubryce Komunikaty,

stopniowo doprowadza do estetycznego wyglądu. Wznowienie tej trudnej techniki

poważny i podniosły, jak tego wymagał temat i przeznaczenie użytkowe w kościele1047.

Interpunkcja zgodna z oryginałem. Pismo
zachowane w Archiwum ASP w Warszawie,

W pracowni Stryjeńskiego przede wszystkim rzucają się w oczy drzwi tłoczone w mieka w Szelejewie, którego właściciel, Stanisław Karłowski, zamiłowany znawca sztuki,

Prace studenckie na wystawie

końcoworocznej, pierwsza z lewej praca Julii

wych I].
1048

Franciszek Strynkiewicz…, s. 190.

1049

Rzeźba eksponowana na wystawie Sport
w sztuce w 1936 r. w IPS-ie, poz. kat. 123.

1050

MASP ns-0485.

1051

Piwocki 1965, s. 85.

1052

Recepcja tej rzeźby została omówiona
w rozdziale Wystawy światowe w niniejszej
publikacji, s. 184—194.

1053
1054

Fot. w Archiwum E. i J. Mazurczyków.
Zamówiła go Bratnia Pomoc Studencka;
Grygiel, [s. 4]. Fotografia krucyfiksu w Archiwum E. i J. Mazurczyków.

1055

Na zmówienie Ambasady Węgier; Grygiel,
[s. 4].
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169

na s. 169
| 286—287 |

Natan Rapoport,
Głowa mężczyzny

| 288—289 |

Elwira Zachert-Mazurczykowa,
Autoportret (Głowa kobieca)

| 290—292 |

Prace studenckie na wystawach

końcoworocznych

Inne pracownia

170

| 293 |

Trzy postaci z płodami rolnymi

| 294—295 |

Prace studenckie na

wystawach końcoworocznych

na s. 172—173
| 296—297 |

Elwira Zachert-

-Mazurczykowa, Popielniczka,
wł. prywatna
| 298 |

Elwira i Jerzy Mazurczykowie

podczas pracy nad orłami do pawilonu
polskiego, wystawa paryska 1937
| 299 |

Franciszek Masiak, Polonia

Restituta na pawilonie polskim,
wystawa paryska 1937
| 300 |

Adam Siemaszko, Elwira i Jerzy

Mazurczykowie, Orły z pawilonu
polskiego, wystawa paryska 1937
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Zachert-Mazurczykowej. Wykonała w niej jedną z najpiękniejszych rzeźb w metalu, jakie powstały w tej technice w kręgu pracowni Breyera — swój autoportret,
któremu niezwykły, marzycielski charakter nadają z zamknięte oczy. O pracy tej
Tomasz Grygiel pisał: „Głowa ta, o lekko zaznaczonych, syntetycznie potraktowanych rysach, zwracała uwagę śmiałym zestawieniem ekspresyjnej faktury grubo
repusowanej miedzianej blachy (twarz), z gładkim białym metalem, użytym do
przedstawienia włosów”1056. To właśnie włosy, które artystka opracowała w formie
ułożonych trzema warstwami pasemek zakończonych „pierścionkami”, tworzą
niezwykle dekoracyjną formę, podobną do zastosowanej przez Alfonsa Karnego
w Akcie młodej dziewczyny1057. Autoportret był eksponowany na II Międzynarodowej
Wystawie Plastyczek w IPS-ie w 1934 roku. Obiekt znalazł się też najprawdopodobniej na wystawie światowej w Nowym Jorku w 1939 roku, chociaż nie wymienia
go Katalog oficjalny Działu Polskiego. Być może znalazła się na wystawie International
Women Painters Sculptor Gravers1058. Dalsze jej losy nie są znane. Rzeźbiarka wykonała
też w blasze miedzianej bardzo udany portret marsz. Józefa Piłsudskiego, który
znajduje się obecnie w Nowym Jorku w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce1059. Popiersie było eksponowane na X Salonie IPS-u w 1938 roku. Monografista
Mazurczyków, Tomasz Grygiel, uważa go za najlepszy z wykonanych przez artystkę
kilku portretów marszałka1060. Elwira Zachert-Mazurczykowa wykonywała także
przedmioty użytkowe w tej technice — jej lampy i popielniczki były eksponowane
na wystawach końcoworocznych w ASP1061.
Metaloplastyką posługiwała się biegle Julia Keilowa1062. Artystka znana była
zwłaszcza z projektów eleganckich serwisów w tej technice (projektowała je także
dla tak znanych firm jak Fraget, Norblin czy Bracia Henneberg). W metalowych
głowach zaprezentowała znakomite wyczucie formy dekoracyjnej, co widoczne
jest szczególnie w opracowaniu warkocza czy „anglezów” zdobiących głowy młodych kobiet1063. W tych właśnie pracach jej doświadczenia rzeźbiarskie z pracowni
Breyera są najbardziej widoczne.
Technikę tę opanował znakomicie także Antoni Kenar. Jego autorstwa jest
repuserka na nagrobku Karola Stryjeńskiego w Zakopanem1064. Szczególnie interesującą realizacją była dekoracja słupów na M/S „Batory”. Na sześciu smukłych
panelach artysta przedstawił wyłaniające się delikatnie z tła postaci robotników
z narzędziami pracy1065. Kenar wykonał również dekoracyjne naczynia w palarni
klasy turystycznej na M/S „Piłsudski”1066.
Głowy w tej technice wykonywali Michał Paszyn1067, Stefan Momot1068 i Stanisław Stala1069. Szczególnie interesująca jest głowa autorstwa Stefana Momota. Ze
względu na charakterystyczną budowę twarzy i szyi przedstawionego mężczyzny
można dopatrywać się tu portretu Maksymiliana Potrawiaka1070. Na szklanych
Inne pracownia

1056

Ibidem, [s. 3].

1057

MASP ns-0465.

1058

Grygiel, [s. 3]; Nowakowska 2013, s. 212.

1059

Grygiel, [s. 12]; K. Langowski, Początki działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym
Jorku (1943—56), „Studia z Dziejów Rosji
i Europy Środkowo-Wschodniej” 2012, t. 47,
s. 298—299, http://www.sdr-ihpan.edu.pl/
files/12_langowski.pdf [dostęp 27.07.2014].
Według Langowskiego artystka przekazała
rzeźbę Instytutowi w depozyt, nie pisze
jednak, kiedy to nastąpiło.

1060
1061

Grygiel, [s. 12].
Fotografie w Archiwum E. i J. Mazurczyków.
Widoczna na nich trójkątna popielniczka
jest dziś własnością Tomasza Grygiela.

1062

Julia Keilowa pochodziła z rodziny zasymilowanej i nie poczuwała się do związków
ze środowiskiem żydowskim, chociaż w początkach kariery brała udział w IX wystawie
w Żydowskim Towarzystwie Krzewienia
Sztuk Pięknych; Malinowski, s. 282.

1063

NAC 1-K-3484, NAC 1-K-3482. Podobne opracowanie fryzury znajdujemy w akcie młodej
dziewczyny autorstwa Eweliny Zachert-Mazurczykowej, MASP ns-0465.

1064

Antoni Kenar…, s. 110.

1065

Ibidem, s. 166.

1066

Sztuka wszędzie…, s. 345.

1067

MASP ns-0396.

1068

MASP ns-0437. Chociaż głowa została
potraktowana syntetycznie, przypomina
Maksymiliana Potrawiaka, który — zapewne
ze względu na charakterystyczne rysy — był
kilkakrotnie portretowany przez koleżanki
i kolegów z pracowni (Zofia Wendrowska-Soboltowa, Józef Gosławski)
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negatywach znalazła się też anonimowa rzeźba niedźwiedzia, o której była już
mowa1071, oraz kompozycja ze zbójnikami i dziewczętami1072 Znaczące osiągnięcia
w tej technice mieli studenci pochodzenia żydowskiego. Zapewne nie bez znaczenia była wielowiekowa żydowska tradycja plastyczna. Obrzędowość tego narodu
wymagała szeregu przedmiotów metalowych — świeczników, balsaminek, kubków
kiduszowych. Wytwarzali je biegli w swoim kunszcie rzemieślnicy przekazujący
z pokolenia na pokolenie swoje doświadczenia. Ale twórczość metaloplastyków
żydowskich przełomu wieków XIX i XX oraz dwudziestolecia międzywojennego
była całkowicie współczesna, odwołująca się do stylistyki ekspresjonizmu, kubizmu czy tendencji klasycyzujących bliskich estetyce Rytmu.
Józef Fajngold już podczas studiów u Breyera w latach 1929—1932 wyróżniał
się w Pracowni Technik Metalowych prowadzonej wówczas przez Karola Stryjeńskiego. W jego metaloplastyce pojawiała się tematyka żydowska — Simchat Tora
i Rodzina żebracza, obydwie eksponowane na IV Salonie Zimowym IPS-u w 1934
roku i na Wystawie Metaloplastyki w siedzibie SŻAPwP w 1938 roku. Na I Ogólnopolskim Salonie Rzeźby w IPS-ie w 1937 roku wystawił dwie prace w metalu —
Kompozycję i Głowę. Ale na szczególną uwagę zasługuje wytwarzana przez niego

1069

artysty.
1070

Por. uwagi o portretach wzajemnych
w pracowni Breyera, zob. rozdział Postać,
portret, studium głowy w niniejszej publikacji,
s. 111—121.

1071
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MASP ns-0395. Domniemany autoportret

MASP ns-0511.
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biżuteria w stylu klasycyzującego art déco. Artysta sięgnął do tej stylistyki raz
jeszcze na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w cyklu
Głów kobiet1073. Jak pisze Agnieszka Chrzanowska:

1072

1073

dzieła wstawiał także do znanego w stolicy ekskluzywnego sklepu — galerii Ireny
Golińskiej przy ul. Mazowieckiej, z którym to nawiązał współpracę w 1930 roku. Od

I. Huml, Na pograniczu dwóch kultur. Twórczość Józefa Fajngolda, „Projekt” 1991, nr 2,

Zatrudniony w zakładzie Pszenicy zajmował się wyrobem biżuterii o zdecydowanie
rzeźbiarskim charakterze, którą prezentował w Salonie Czesława Garlińskiego. Swoje

MASP ns-0501. Być może jej autorem był
Antoni Kenar bądź Stefan Momot.

s. 30.
1074

A. Chrzanowska, Metaloplastyka żydowska
w Polsce, Warszawa 2005, s. 108—109.

początku studiów wystawiał też Fajngold swoje rzeźby w Stowarzyszeniu Żydowskich

1075

MASP ns-0433 i MASP ns-0434.

Artystów Plastyków. Tu w 1929 roku odbyła się jego pierwsza indywidualna ekspozycja.

1076

Sport w sztuce…, [Archiwum IPS, teczka 49,
karty zgłoszeniowe].

Debiut artysty miał jednak miejsce w roku poprzednim, podczas wystawy zbiorowej
w ŻTKSP, gdzie prezentował swoje dzieła również w latach następnych

.

1074

Rapoport wykonał w blasze (miedzianej?) świetną pełnowymiarową głowę
męską1075 oraz płaskorzeźbę Wioślarze, którą zgłosił na wystawę Sport w sztuce w IPS-e w 1936 roku1076. Halina Nadelman wystawiała na ostatnim przed wojną salonie
w IPS-ie głowę z blachy1077. Brak jednak o tych pracach bliższych informacji.
Oprócz realizacji o charakterze rzeźbiarskim wykonywano w metalu liczne
przedmioty użytkowe. O osiągnięciach Julii Keilowej w tym zakresie była już mowa,
puchary wykonywali Franciszek Masiak, Karol Tchorek, Elwira i Jerzy Mazurczykowie, a urnę do muzeum w Rapperswilu zrealizował Franciszek Strynkiewicz.
Zenon Anderst, Henryk Piotrowski i Marian Szczepaniec zawiązali nawet spółkę zajmującą się wykonywaniem dla kościołów obiektów w drewnie i metalu1078.
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1077

Archiwum IPS, teczka 74.

1078

Mulczyński, s. 653.

| 301 |
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Stanisław Sikora, Autoportret

3.

WY
BRANE
WY
STAWY

Pragniemy za pomocą organizowania
wystaw, stojących na możliwie
najwyższym poziomie, wydobyć z artystów
maximum twórczego wysiłku i wpływać
dodatnio na podniesienie kultury
artystycznej szerokich mas społeczeństwa 1078.

”

Władysław Skoczylas

Wystawy były nieodłączną i bardzo ważną częścią życia artystycznego w dwudziestoleciu międzywojennym. Organizowały je różne instytucje, wśród których
najważniejszymi były działające w Warszawie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Instytut Propagandy Sztuki. Chociaż rzeźba zawsze była skromniej eksponowana niż malarstwo czy grafika, zwracała jednak uwagę krytyki.
Uczniowie, a później absolwenci Tadeusza Breyera bardzo szybko zaistnieli na
wystawach krajowych i zagranicznych. Od schyłku lat dwudziestych ich obecność
była wyraźnie zauważalna, a w miarę wchodzenia w życie artystyczne kolejnych
roczników można wręcz mówić o dominacji wychowanków profesora. Eksponowali swoje prace na wystawach tematycznych i monograficznych oraz jako
członkowie stowarzyszeń twórczych. Niewielu z nich udało się spełnić marzenia
o wystawie indywidualnej, ale częściową rekompensatą była chociażby możliwość
udziału w prestiżowym I Ogólnopolskim Salonie Rzeźby. Wzorem swoich profesorów uczestniczyli oni także w licznych konkursach1079, których uwieńczeniem były
tradycyjne wystawy laureatów. Za granicą udział uczniów Breyera był szczególnie
widoczny na dwóch wystawach światowych — w Paryżu w 1937 roku i dwa lata
później w Nowym Jorku.

…

1078

W. Skoczylas, Wstęp do katalogu Salonu
Zimowego IPS 1931—32, cyt. za: Materiały do
dziejów Instytutu…, s. 23.

1079

Zestaw konkursów urbanistycznych
i architektonicznych zob. G. Jonkajtys-Luba,
Konkursy urbanistyczne i architektoniczne
w latach 1918—1939, w: PŻA, s. 500—511.
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3.1.

Od początku powstania uczelni jej studenci uczestniczyli w różnego typu wystawach1080. W pierwszym okresie starali się głównie o wystawienie swoich prac
w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, mimo nieustannej krytyki najbardziej
prestiżowej galerii przed powstaniem IPS-u. Ich obecność zaczyna być widoczna
od 1927 roku1081, a więc zaledwie cztery lata po upaństwowieniu i rozpoczęciu
pełnej działalności uczelni. W katalogach Salonów Zachęty1082 odnajdujemy nazwiska Jerzego Łopuszańskiego, Aurelii Jaworskiej, Albina Bończa-Bonieckiego,
Bolesława Barcza, Franciszka Habdasa, Heleny (Chaji) Głogowskiej, Elwiry Zachert-Mazurczykowej, Jerzego Mazurczyka, Stanisława Komaszewskiego, Wincentego Kasprzyckiego, Tadeusza Szadeberga, Zbigniewa Dunajewskiego, Józefa Proszowskiego, Alfonsa Karnego, Stanisława Horno-Popławskiego, Stefana Momota,
Bazylego Wojtowicza, Jana Jakuba (Jakóba), Józefa Belofa, Stefana Chmielarskiego,
Antoniny Julskiej i Stanisława Sikory. Najwięcej prac w Zachęcie wystawili Albin
Bończa-Boniecki (14), Franciszek Habdas (9) i Jerzy Łopuszański (6)1083.
Wśród uzyskanych przez nich na Salonach TZSP nagród warto odnotować złoty
medal Alfonsa Karnego na jubileuszowym Salonie w 1935 roku1084 oraz nagrodę za
Antylopę kudu autorstwa Stanisława Sikory w 19381085.
Wychowankowie Breyera brali także udział w wystawach tematycznych organizowanych przez TZSP, na przykład Stanisław Komaszewski zaprezentował aż
dziesięć prac na wystawie Łowiectwo w sztuce polskiej w 1937 roku1086.
Sytuację zmieniło powstanie Instytutu Propagandy Sztuki w czerwcu 1930
roku. Konflikt między „zachowawczą” Zachętą a „nowoczesnym” IPS-em przybierał
różne fazy, znalazł też odbicie w szopce Szkoły Sztuk Pięknych (1924/25), gdzie
woźny z Zachęty ze spokojem komentował sytuację:

Wybrane
wystawy krajowe

1080

Nie został tu omówiony udziału uczniów
Tadeusza Breyera w Powszechnej Wystawie
Krajowej z dwóch względów — ma ona
bogatą literaturę, a prace uczniowskie reprezentowały uczelnię i nie zawsze można
przypisać je konkretnym autorom.

1081

Wystawił wówczas swoje dwie prace Albin
Bończa-Boniecki; Salon 1927. Przewodnik No.
29 Grudzień [Salon 1927…], Warszawa 1927,
poz. kat. 372, 373.

1082

Określanych przez TZSP jako „Przewodniki”.

1083

Szczegółowe dane dotyczące rzeźb wystawionych w TZSP znajdują się w katalogu
prac.

1084

PŻA, s. 345.

Dużo było stąd hałasu i kłótni,

1085

PŻA, s. 421.

Teraz chodzą zmartwieni i smutni,

1086

Było to Macierzyństwo, Kozioł górski, Zające,
Dzik (dwie różne rzeźby), Bąk poleski, Łasi-

Choć na siebie patrzą gniewnie,

ca, Sarenka, Sarna, Żubr; Łowiectwo w sztuce

Jutro się pogodzą pewnie,

polskiej [Salon 1937…], poz. kat. 146—155.

więc siedzę przy wejściu spokojnie1087.

IPS był dla uczniów Breyera najważniejszą instytucją wystawienniczą, zarówno poprzez swoją zgodność ideową z założeniami ich uczelni, jak też kontakty
personalne1088. Nie było praktycznie żadnej obejmującej rzeźbę wystawy krajowej
w IPS-ie, na której nie zaistniałyby prace wychowanków warszawskiej uczelni
W y b r a n e w y s ta w y

1087
1088

Szopka SSP, s. 48.
Założycielami IPS-u byli profesorowie
z SSP — Władysław Skoczylas i Karol Stryjeński, a w późniejszych władzach znalazł się
m.in. Bohdan Pniewski.
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otrzymujących zarazem prestiżowe nagrody1089. Prace ich pojawiały się na wszystkich salonach IPS-u, na obydwu wystawach związanych z konkursami olimpijskimi
(w 1931 i 1936), na wystawie Bloku oraz na najbardziej prestiżowej dla rzeźbiarzy
wystawie czyli I Ogólnopolskim Salonie Rzeźby w 1937 roku.
Nieliczni wychowankowie prof. Breyera mieli wystawy indywidualne. Należeli do nich Ludwika Nitschowa1090 Maria Gorełówna1091, Józef Fajngold1092, Irena
Baruchówna1093, Wawrzyniec Kaim1094 oraz Julia Keilowa1095. Natomiast tak ceniony i popularny rzeźbiarz jak Alfons Karny mimo znaczącej obecności w życiu
artystycznym pierwszą swoją wystawę indywidualną miał dopiero w 1963 roku.
Na szczególną uwagę zasługują, szerzej omówione w kolejnych podrozdziałach,
wystawy organizowane w warszawskiej uczelni na koniec roku akademickiego
oraz I Ogólnopolski Salon Rzeźby.

Wystawy końcoworoczne

3.1.1.

Wystawą w Szkole Sztuk Pięknych na Wybrzeżu Kościuszkowskim zajmuje się gorąco cała Warszawa 1096.
Franciszek Siedlecki
Najważniejszą formą podsumowania całorocznej pracy studentów, a zarazem dla
wielu studentów pierwszą możliwością publicznego zaprezentowania swoich dokonań, były wystawy końcoworoczne. Śledząc ówczesną prasę, można stwierdzić,
ze interesowali się nimi nie tylko krytycy, ale także publiczność. Recenzje z wystaw końcoworocznych pojawiały się w prasie prawicowej i lewicowej, opozycyjnej
i prorządowej. Można je było przeczytać między innymi w „Tygodniku Ilustrowanym”, „Kurierze Warszawskim”, „Wiadomościach Literackich” „Kurierze Czerwonym”, „Gazecie Polskiej” „Bluszczu”, „Kurierze Porannym”, „Myśli Narodowej”,
„Polsce Zbrojnej”, „Naszym Przeglądzie”, „Świecie”, a także w prasie lokalnej —
„Gazecie Gdańskiej” czy „Gazecie Kaliskiej”. O dokonaniach studentów Tadeusza
Breyera pisali: Jan Kleczyński, Tytus Czyżewski, Stefania Podhorska-Okołów, Zofia
Norblin-Chrzanowska, Wiktor Podoski, Franciszek Siedlecki, Konrad Winkler,
Nela Samotyhowa, Witołd Bunikiewicz, Michał Weinzieher, Mieczysław Wallis,
Roman Zrębowicz. Niektórzy skupiali się na sprawach ogólnych — programie
pracowni i tendencjach rozwojowych, inni śledzili rozwój poszczególnych studentów. Generalnie chwalono osiągnięcia pracowni i dostrzegano zalety metody
prof. Breyera. Negatywne oceny dotyczące nauczania rzeźby w warszawskiej ASP
były nieporównanie rzadsze niż wobec innych dziedzin sztuki.
Czyżewski bacznie śledził rozwój pracowni Breyera i, mimo że nie poświęcał rzeźbie tyle uwagi co malarstwu, jego obserwacje są wyjątkowo trafne i tym
cenniejsze, że pisał je praktykujący artysta. Uwagi ogólne zamieszczone w jego
artykułach w znacznej mierze dotyczą pozycji rzeźby wśród sztuk pięknych. Czyżewski zwracał uwagę na zbyt małą rolę tej dyscypliny w sztuce współczesnej.

1089

katalogi kolejnych Salonów i wstaw IPS-u,
a także analiza kart zgłoszeniowych.
1090

stwie spotykamy kilka wybitnych talentów indywidualnych — rzeźba nasza, szczególnie „najmłodsza”, nie może się (przynajmniej na razie) wykazać ani taką żywotnością,
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Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa 1928; Wystawa prac…, s. 5.

1091

IPS, Warszawa 1934; Materiały do dziejów
Instytutu…, s. 105.

1092

Stowarzyszenie Żydowskich Artystów
Plastyków, Warszawa 1929, http://www.jhi.
pl/psj/Fajngold_Jozef [dostęp 20.08.2015].

1093

Galeria Bellenghi, Florencja 1929; Polska
rzeźbiarka…, s. 5.

1094

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Poznaniu; PŻA, s. 257.

1095

IPS, Warszawa 1938; Materiały do dziejów…,
s. 109.

W sztuce naszej […] rzeźba jest trochę kopciuszkiem, zaniedbanym i mało „pieszczonym” w porównaniu z malarstwem naszym i grafiką. Gdy np. w najmłodszym malar-

Dobrym materiałem porównawczym są

1096

Wystawa prac uczniów w Miejskiej Szkole
Zdobnictwa, Szkole Sztuk Pięknych i Instytucie
Robót Ręcznych, „Sztuka i Praca” 1928,
nr 13/14, s. 21.

179

ani takim rozrostem talentów jak np. malarstwo i grafika. Możebne, że wśród tego jest
zbyt słaba „propaganda” w celu „ośmielenia” i zachęcenia młodych rzeźbiarzy, między

1097

Czyżewski 1934.

1098

„W dziale rzeźby (klasa prof. Breyera) jeden
talent góruje stanowczo nad wszystkimi in-

którymi zapewne nie brak kilku „obiecujących” talentów1097.

nymi — bujny, silny i młody talent Siemaszki.

Inni krytycy rzadko silili się na analizę pozycji rzeźby wobec innych sztuk
pięknych. Ograniczali się raczej do skonstatowania jej ogólnie dobrego poziomu.
W tym duchu pisała między innymi Zofia Norblin-Chrzanowska, Roman Zrębowicz, Stefania Podhorska-Okołów czy Konrad Winkler.
Wśród zauważonych i chwalonych uczestników wystaw końcowowrocznych
powtarzają się na ogół te same nazwiska. W latach dwudziestych są to Eustachiusz
Firek, Jerzy Łopuszański, Stanisław Popławski (jeszcze bez przydomka „Horno”),
Kazimierz Pietkiewicz, Bazyli Wojtowicz, Irena Baruchówna, Jerzy Mazurczyk,
Franciszek Strynkiewicz, Ludwika Nitschowa, Alfons Karny, Adam Siemaszko1098,
Tadeusz Szadeberg1099, Józef Proszowski, Olga Justówna, Władysław Porejko, Józef
Belof, Maria Gorełówna, Henryk Gorbacki1100, Dawid Pfeffer, Michał Paszyn, Elwira Zachertówna1101 (późniejsza Mazurczykowa), Zofia Wendrowska1102, Kazimierz
Bieńkowski, Irena Piechocka. W latach trzydziestych dołączyli do nich Antoni
Kenar, Karol Tchorek, Marian Wnuk, Franciszek Masiak, Jan Ślusarczyk, Stanisław
Komaszewski1103, Stanisław Repeta, Wincenty Kasprzycki, Zofia Morawska1104, Natan Rapoport, Maksymilian Potrawiak, Stefan Momot1105, Stanisław Sikora i Józef
Trenarowski. Warto odnotować, że krytycy i recenzenci trafnie rozpoznali rodzące
się talenty, gdyż z tych właśnie absolwentów Breyera ukształtowała się elita polskich rzeźbiarzy lat powojennych.

I Ogólnopolski Salon Rzeźby 1937
Najważniejszą wystawą prezentującą dorobek rzeźby polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym był I Ogólnopolski Salon Rzeźby zorganizowany przez IPS
w 1937 roku. W Komitecie Organizacyjnym z ramienia Funduszu Kultury Narodowej zasiadł prof. Tadeusz Breyer, komisarzem został Franciszek Strynkiewicz.
Zadbano o wsparcie finansowe od różnych instytucji, między innymi Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, uzasadniając prośbę następująco: „Ośmielamy się zauważyć,
że sytuacja w jakiej dzisiaj znajdują się artyści jest dla rzeźbiarzy szczególnie ciężka z powodu kosztu materiału rzeźbiarskiego. Opieka i poparcie, jakie Państwo
zechce okazać rzeźbiarzom na ich wystawie, wpłynie na poprawę ich sił produkcyjnych i podniesienie poziomu ich pracy”1106.
Zainteresowanie wystawą wśród rzeźbiarzy było duże. Zachowane karty zgłoszeniowe zawierają liczne nazwiska uczniów i absolwentów pracowni prof. Breyera.
Chęć uczestnictwa zadeklarowali: Józef Belof, Albin Boniecki, Jan Siemiechowski,
Józef Fajngold, Eustachiusz Firek, Helena Głogowska, Aurelia Jaworska, Antonina
Julska, Alfons Karny, Julia Eolowa, Stanisław Komaszewski, Franciszek Masiak,
Jerzy Mazurczyk, Ludwika Nitschowa, Irena Piechocka, Kazimierz Pietkiewicz,
Józef Proszowski, Natan Rapoport, Franciszek Strynkiewicz, Tadeusz Szadeberg,
Karol Tchorek, Zofia Wendrowska-Soboltowa, Marian Wnuk i Bazyli Wojtowicz1107.
Proszowski i Komaszewski prosili o zwolnienie z opłat wystawienniczych, co
poparł Strynkiewicz, komisarz wystawy1108.
Salon Rzeźby był pierwszą i zarazem jedyną taką prezentacją starszego i młodszego pokolenia polskich rzeźbiarzy. Nie dawał pełnego obrazu dokonań tej
W y b r a n e w y s ta w y

Nadzwyczajna zdolność kompozycji, świeżość spojrzenia, połączona z prawdziwym,
choć brutalnym nieco poczuciem humoru
przykuwają uwagę patrzącego. Jeśli głębia
wewnętrznych przeżyć, ich ton szlachetny,
odpowiadać będą u Siemaszki jego talentowi, niewątpliwie zajmie on w młodym
pokoleniu rzeźbiarzy jedno z przodujących
stanowisk”; Warszawska szkoła Sztuk Pięknych (Doroczna Wystawa), „Gazeta Poranna
Warszawska”, 6.07.1927 [Archiwum ASP
w Warszawie, Księga wycinków prasowych I].
1099

Czasem, jak w przypadku Wendrowskiej,
błędnie podawane nazwisko, np. Sadenberg
(W. Husarski, Ze sztuki, „Tygodnik Ilustrowany” 1929, nr 15).

1100

Najprawdopodobniej tożsamy z Henrykiem
Garbackim występującym w dokumentach
międzywojennych ASP w Warszawie.
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1101

Błędnie jako Zachert (mężczyzna); Weinzieher 1934.

1102
1103

Błędnie jako Wędrowski; Weinzieher 1929.
Błędnie jako Konarzewski; Kleczyński 1934,
Wystawa prac uczniów…

1104

Błędnie jako Morawski; B.W., Obiecujące
wysiłki młodych artystów. Wystawa w Akademii Sztuk Pięknych, „Express Poranny”,
21.06.1932.

1105

Błędnie jako Mamot; Kleczyński 1934, Wystawa prac uczniów…

1106

Pismo z marca 1937, Archiwum IPS, teczka
nr 60.

1107

I Ogólnopolski Salon Rzeźby, karty zgłoszeniowe, Archiwum IPS, teczka nr 60.

1108

Ibidem.
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dyscypliny1109, ale zwrócił uwagę na jej obecność, sukcesy i słabości. Dał także
okazję do analizy przyczyny braku dostatecznej liczby monumentów w przestrzeni
publicznej i wskazywał przeszkody hamujące rozwój rzeźby w Polsce. Pisał o tych
problemach w przedmowie do katalogu wystawy Franciszek Strynkiewicz:
W czasie, gdy znaczenie rzeźby coraz bardziej wzrasta w odrodzonej Polsce, ujawnienie

1109

Zabrakło m.in. dzieł Edwarda Wittiga, Stanisława Szukalskiego i Tadeusza Breyera, co
wielokrotnie podkreślano w recenzjach.

1110
1111

Strynkiewicz 1937, s. 5—7.
Przyznanie nagród na salonie rzeźby w I.P.S.,
„Czas” [Warszawa], 22.05.1937.

dorobku artystycznego rzeźbiarzy polskich szerokim masom społeczeństwa stało się
potrzebą dnia. Zestawienie prac powstałych w ciągu ostatnich kilku lat pozwoli społeczeństwu wysnuć wnioski co do linii rozwoju rzeźby naszej i jej charakterystycznych
cech. Czynnikom miarodajnym zaś może ułatwić w zorientowaniu, w jakim stopniu
i jakiej opieki potrzebują narastające pokolenia rzeźbiarzy, borykające się z wielkimi
trudnościami w swej ciężkiej pracy. Państwo i społeczeństwo wymaga od rzeźbiarzy
w chwili obecnej wielkich wysiłków twórczych, należy więc szlachetne odruchy zainteresowania plastyką tkwiące w różnych warstwach naszego społeczeństwa skonsolidować do szerokiej akcji, odpowiadającej wielkim założeniom ideowym Narodu. Brak
gliptotek, skromny stan naszych muzeów, znikomy fundusz na studia zagraniczne,
prymitywne warunki pracy i egzystencji są główną przyczyną zacieśniającą rozpęd
pracy artystów. Należy dążyć, ażeby Salony były wykładnikiem możliwości twórczych
rzeźbiarzy, z których to możliwości powinni korzystać zainteresowani; to by wreszcie
przekreśliło dorywczo tworzone w błahych sprawach niefachowe komitety konkursów
na „projekty rzeźb”1110.

Na osiem nagród cztery przypadły uczniom Breyera. Nagrodę Funduszu Kultury Narodowej otrzymał Franciszek Strynkiewicz (2000 zł), nagrodę prezydenta
miasta stołecznego Warszawy — Stanisław Komaszewski (1500 zł), nagrodę prezesa Państwowego Banku Rolnego — Stanisław Horno-Popławski (300 zł), a Alfonsa
Karnego uhonorowano nagrodą prezesa Pocztowej Kasy Oszczędności (250 zł) 1111.

Inne wystawy
Uczniowie Breyera uczestniczyli także w ciekawej inicjatywie propagującej sztukę
w mniejszych ośrodkach. Były to Wystawy Ruchome1112. Organizowało je Towarzystwo Ruchomej Wystawy Sztuki, a najbardziej zaangażowany w przedsięwzięcie
był uczeń prof. Breyera Stefan Chmielarski. Zainteresowanie było na tyle duże, że
w Poznaniu myślano nawet o powołaniu oddziału regionalnego1113.
W Zbiorach Specjalnych Instytutu Sztuki PAN zachowała się teczka dotycząca
tego zagadnienia. Ze zgromadzonych w niej materiałów wynika, że było takich
wystaw trzy (lub cztery) — w tym jedna poświęcona wyłącznie sztuce religijnej.
Trasa pierwszej, która odbyła się w 1933 roku, obejmowała 45 miejscowości1114.
Sprawozdanie z pierwszego roku działalności Ruchomej Wystawy Sztuki podaje tylko niektóre: Warszawa Wola, Warszawa Praga, Warszawa Mokotów, Warszawa Czerniaków, Lublin, Łuck, Równe, Krzemieniec, Tarnopol, Czortów, Stanisławów, Stryj,
Drohobycz, Przemyśl1115. Na dziewięciu rzeźbiarzy biorących udział w wystawie
pięciu kształciło się u prof. Breyera. Byli to Stefan Chmielarski, Maria Gorełówna,
Alfons Karny, Adam Siemaszko i Bazyli Wojtowicz1116. W grudniu wystawa była
w Gdyni, o czym czytamy w miesięczniku polskiej młodzieży „Z Ławy Szkolnej”:
Całość wystawy robiła na zwiedzającego [sic!] wrażenie estetyczne, pełne spokoju, można nawet powiedzieć pewnej harmonii. Nie było tego przeładowania i chaotycznego
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3.1.3.

1112

Z zachowanej dokumentacji wynika, że
było ich trzy, wliczając Wystawę Sztuki Religijnej [Zbiory Specjalne IS PAN, Archiwum
Kazimierza Mitery, nr inw. 1663].

1113

A. Milwicz, Ruchoma wystawa sztuki, „Dziennik Poznański”, 11.03.1934, nr 58 [Zbiory
Specjalne IS PAN, Archiwum Kazimierza
Mitery, nr inw. 1663].

1114

PŻA, s. 272.

1115

Ruchoma wystawa sztuki 1933—1934 [katalog
wystawy], [s.l.] 1934.

1116

Ruchoma wystawa sztuki [katalog wystawy,
1932—1933], [s.l.] 1932, poz. kat. 87—94.
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rozmieszczenia obrazów, jak to zwykle spotyka się na wystawach gdańskich. Również
muszę wspomnieć o artyście rzeźbiarzu Stefanie Chmielarskim, który jasno i zrozumiale objaśnił nam wystawione dzieła sztuki, jak również o naszym kierowniku K[oła]
A[artystycznego] „Palety”, p. prof.[esorze] Fr[anciszku] Nadrowskim, który zmuszał
wprost moralnie jeśli nie każdego ucznia, to każdego „Brata i Siostrę od pędzla” do
zwiedzania wystawy i wysłuchania wykładów1117.

Wystawa znalazła się następnie w Gdańsku, gdzie bardzo podkreślano jej znaczenie propagandowe1118.
Druga wystawa trwała od maja do września 1934 roku, a pojawiły się na niej
rzeźby Józefa Belofa, Stefana Chmielarskiego, Alfonsa Karnego, Kazimierza Pietkiewicza i Elwiry Zachert [późniejszej Mazurczykowej — AR]1119. W dziale sztuki dekoracyjnej prezentowała się Julia Keilowa1120. Była to całkowita dominacja
uczniów Breyera, bo jedynym rzeźbiarzem spoza tego kręgu był Edward Wittig.
Na trasie znalazło się m.in. Grodno, a „Dziennik Kresowy” informował o jej celu
„zaznajomienia prowincji z nowoczesnymi kierunkami malarstwa, rzeźby, sztuki
dekoracyjnej itd.”1121.
W trzeciej wystawie ruchomej, która miała miejsce w 1935 roku, uczestniczyły
wyłącznie rzeźbiarki, w tym trzy uczennice profesora Breyera — Maria Gorełówna, Ludwika Nitschowa i Julia Keilowa1122. We wstępie do katalogu informowano
o udoskonaleniu formuły wystawy:
Względy dydaktyczne nakazały przekomponowanie dotychczasowego typu wystaw
okrężnych. Z tych samych przyczyn wyniknęła konieczność zwrócenia uwagi na popu-

1117

nej”, styczeń 1934 [Zbiory Specjalne IS PAN,

laryzację wiadomości o technikach artystycznych […]. Dalszym ważnym krokiem na
tej drodze jest zorganizowanie ruchomej biblioteczki i wypożyczalni wydawnictw, poświęconych sztuce plastycznej, która wędrując razem z wystawą przyczyniać się będzie

Archiwum Kazimierza Mitery, nr inw. 1663].
1118

okrężne wędrowanie z wędrowną wystawą, noclegi w wagonie, koczowanie po przy-

[Zbiory Specjalne IS PAN, Archiwum Kazimierza Mitery, nr inw. 1663].
1119

1120

Ibidem, poz. kat. 93—95a—e.

1121

Ruchoma Wystawa Sztuki w Grodnie, „Dziennik Kresowy”, 5.04.1934 [Zbiory Specjalne
IS PAN, Archiwum Kazimierza Mitery, nr

się tej okrężnej po Polsce jazdy z wozem sztuki podjęli musi gnać potężna pasja i niei małomówny. P. Zofia Dunin Wolska ma ciemną ściągłą twarz bizantyńskiej madonny,

inw. 1663].
1122

Keilowa Studium; Ruchoma wystawa sztuki

W jednym roku objechali czternaście miast, dwanaście — w drugim. Za pierwszego

1935, poz. kat. 115, 116, 123 i poz. 125.
1123

Towarzystwo Ruchomych Wystaw Sztuki było też organizatorem wystawy
sztuki religijnej w Częstochowie, na której eksponowali swoje prace Józef Belof
i Eustachiusz Fierk1125. Do wystawy tej przywiązywano dużą wagę, także ze względu na miejsce, w którym się odbywała. „Słowo Częstochowskie” informowało
o planowanym przedsięwzięciu:
Biorąc pod uwagę zastraszająco niski poziom sprzedawanych dewocjonaliów, które

Gorełówna wystawiła rzeźbę W dybach
i Głowę dziewczyny, Nitschowa Amundsena,

jej szafirowe oczy pełne są skupionego blasku. A jeżdżą tak ci dwoje już od dwóch lat!
objazdu obejrzało wystawę osób 30 8361124.

Ruchoma wystawa sztuki [katalog wystawy,
1933—32], Warszawa 1933, poz. kat. 81—92.

godnych kwaterach — to wyczyn wymagający nie lada hartu fizycznego. I że tych co
złomna wiara. Nie wyglądają na atletów. P. Stefan Chmielowski [sic!] jest blady, wątły

Otwarcie ruchomej wystawy Sztuki Polskiej
w Gdańsku, „Gazeta Morska”, 6.12.1933

w miejscowym społeczeństwie do utrwalenia i umysłowego pogłębiania jej zdobyczy1123.

Prasa zamieszczała relacje z poszczególnych miejscowości. Podkreślano znaczenie wystawy dla społeczności lokalnych, a zwłaszcza dla młodzieży szkolnej,
którą przyprowadzali nauczyciele. Doceniano też ogromną pracę organizatorów,
a „Express Poranny” pisał:

AW, Ruchoma wystawa sztuki, „Z Ławy Szkol-

1124

Starzyński.
J., Cały wagon piękna w okrężnej podróży po
Polsce, „Express Poranny”, 13.02.1934 [Zbiory Specjalne IS PAN, Archiwum Kazimierza
Mitery, nr inw. 1663].

1125

Józef Belof pokazał projekt pomnika Chrystusa króla, poz. kat. 73, a Eustachiusz Fierk
Świętą Teresę, poz. kat. 74 oraz płaskorzeź-

rozchodzą się olbrzymich ilościach, oraz to, że Częstochowa jako miejsce pielgrzymek

bę Zwiastowanie, poz. kat. 75; Ruchoma

jest zwiedzana w każdym roku przez przybywające wycieczki z zagranicy, wskutek

wystawa sztuki. Katalog sztuki religijnej

czego staje się centralnym i niesłychanie ważnym punktem do reprezentacji polskiej
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i kościelnej w Częstochowie [katalog wystawy,
1934], [s.l.] 1934

182

sztuki kościelnej i religijnej […]. Celem wystawy byłoby przede wszystkim podnie-

1126

nr 22.

twórczością Polski w tej dziedzinie i ułatwienie duchowieństwu nawiązania kontaktu
z dziełem sztuki i sprzętu kościelnego [sic!]

.

1126

1127

Za sukces frekwencyjny uznano liczę odwiedzających — 15 445 osób dorosłych1127.
Prasa donosiła nawet o zakupieniu przez biskupa Teodora Kubinę obrazu Święta
Weronika, oraz grafik Wiktorii Goryńskiej i Marii Dunin1128.
Uczniowie Breyera brali udział w przedsięwzięciach lokalnych. W 1936 roku
w Poznaniu zorganizowano wystawę Sztuka, kwiaty, wnętrze. W komitecie organizacyjnym zasiadali artyści miejscowi, wystawiali tu jednak nie tylko członkowie
Grupy Plastyków Wielkopolskich „Plastyka”, ale także Związku Zawodowego Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Architektów RP (SARP) oraz Spółdzielni Artystów
„Ład”1129. Z uczniów Breyera zaznaczyli swą obecność Jan Jakób, Wawrzyniec Kaim,
Stanisław Repeta oraz Bazyli Wojtowicz1130. Druga edycja wystawy w 1937 roku
miała już charakter ogólnopolski, a w komisji nagród zasiadali między innymi
rektorzy obydwu Akademii Sztuk Pięknych — Fryderyk Pastuch i Wojciech Jastrzębowski oraz delegat MWRiOP Bogdan Treter. Wystawiali swoje prace: Maria
Gorełówna, Jan Jakób, Aurelia Jaworska, Wawrzyniec Kaim, Ludwika Nitschowa
i Bazyli Wojtowicz1131.
Przykłady udziału uczniów Breyera w różnego typu wystawach można mnożyć.
Analiza obiektów na przykład na wystawach pokonkursowych wskazuje na ich
dużą aktywność w tym zakresie.
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Wystawa polskiej sztuki kościelnej w Częstochowie, „Słowo Częstochowskie”, 28.01.1934,

sienie poziomu artystycznego artykułów dewocyjnych, zapoznanie z dotychczasową

W przypadku pozostałych wystaw ruchomych wyodrębniano w statystykach
dorosłych i młodzież.

1128

J. Heydukowska, List z Częstochowy, „Kurier
Warszawski”, 20.09.1934 [Zbiory Specjalne
IS PAN, Archiwum Kazimierza Mitery, nr
inw. 1663].

1129

Zob. katalog wystawy, https://www.wbc.
poznan.pl/dlibra/publication/324243/edition/267062/content [dostęp 9.09.2021].

1130

Sztuka, kwiaty, wnętrze [Katalog wystawy,
Poznań, 1936], Poznań 1936, poz. kat.
362—366, 367—369, 385—388, 410—417.

1131

Sztuka, kwiaty, wnętrze [Katalog wystawy,
Poznań, 1937], Poznań, 1937, poz. kat.
478—498, prace Wojtowicza nie miały
numerów katalogowych.
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Sztuka ma to do siebie, że może stać się przedmiotem eksportu
i promieniować poza granicami kraju 1132.

3.2.

T. Mic

Chociaż wychowankowie Breyera byli młodymi twórcami wkraczającymi dopiero
w życie artystyczne, zaznaczyli swoją obecność także na wystawach poza granicami
kraju. Ich prace znalazły się na tak prestiżowych imprezach jak wystawy światowe
i — w mniejszym stopniu — Weneckie Biennale.

Wystawy światowe

Wystawy zagraniczne

3.2.1.

Celem wystaw światowych, zapoczątkowanych w 1851 roku w Londynie, była prezentacja przemysłu i rzemiosła. Sztuka pojawiała się na nich jednak już od początku, chociaż w specyficznym charakterze. W Londynie zaprezentowano mozaiki,
emalie i rzeźby traktując je jako modele do powielania, a więc nadając im raczej
charakter „wzorów” do produkcji przemysłowej niż samodzielnych dzieł sztuki.
Z upływem czasu — chociaż z założenia dominowały eksponaty związane z przemysłem, rolnictwem i rzemiosłem — sztuka zajmowała coraz bardziej znaczące
miejsce. O problemie tym pisali Anna Drexlerowa i Andrzej K. Olszewski:
Umieszczając sztukę w programie wystaw, inne niż zazwyczaj elementy jej roli zaczęto
akcentować i definiować. […]. Na wystawach postrzegano sztukę jako poszerzenie pojęcia cywilizacji o bardzo istotną część niematerialną. Być może chodziło też o pokazanie
aktu twórczego artysty jako analogicznego do tego, który można dostrzec w dziele
inżyniera, wynalazcy. Zadaniem wystaw powszechnych było harmonizowanie różnych
nurtów aktywności człowieka1133.

Wystawa światowa w Paryżu w 1925 roku była znaczącym wydarzeniem. Gospodarze położyli akcent na architekturę wnętrz i meblarstwo, mając na względzie
przywrócenie Francji wiodącej roli w projektowaniu wnętrz i ich wyposażenia,
a także pokazanie Paryża jako nowoczesnego miasta, centrum mody i konsumpcji
różnorakich dóbr. Dla Polski wystawa zdawała się tworzyć wielką szansę. Możliwość
prezentacji kraju, który niedawno odzyskał wolność, mobilizowała do podjęcia
wysiłku, by przedstawić się z najlepszej strony — jako nowoczesny kraj europejski.
Mimo piętrzących się trudności — zwłaszcza natury finansowej — pawilon polski
został zrealizowany, a Polacy zdobyli 172 nagrody. Jednak, jak pisze Iwona Luba:
W y b r a n e w y s ta w y

1132

T. Mic, Zubożenie polskich plastyków. Kryzys
nie zniszczył polskiej sztuki. Wywiad z Tadeuszem Pruszkowskim, „Wieczór Warszawski”,
9.03.1935.

1133

Drexlerowa, Olszewski, s. 10.
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wielki nominalny sukces polski na wystawie 1925 r. był w rzeczywistości — w kontek-
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ście międzynarodowym — efemeryczny jak żywot barwnego motyla. W sferze sztuki

na wystawie paryskiej 1937, od lewej: Czesław

Rotunda Honorowa pawilonu polskiego

Knothe, Edward Manteuffel, Jeremi Kubicki,

przyniósł efekty i wymierne korzyści, choćby w postaci Spółdzielni Ład, wyłącznie na

Antoni Wajwód

gruncie polskim, bez większego zainteresowania zagranicznych odbiorców polskim
przemysłem artystycznym. Nie zapewnił nawet polskim dziełom i ich twórcom należnego im miejsca w historii sztuki europejskiej1134.

W relacjach Jarosława Iwaszkiewicza pisanych do „Wiadomości Literackich” nie
pojawia się wątek komercyjny wystawy. Iwaszkiewicz kładzie akcent na wartości
artystyczne. Niechętny awangardzie, z nostalgią odnoszący się do dawnego, XIX-wiecznego Paryża, który gwałtownie zmieniał się na jego oczach, w naszym pawilonie widział prawdziwą „czystość polskich intencji artystycznych, taką siłę tych intencji i taką indywidualność wyrazu, że nie łatwo przyszło to artystom francuskim
przyjąć do świadomości, wobec kompletnego fiaska artystycznego jako całości”1135.
W ekspozycji polskiej rzeźba odgrywała dość istotną rolę. Centralną dominantą atrium w pawilonie był Rytm Henryka Kuny wykuty w białym marmurze.
W dziale wnętrz na Esplanadzie Inwalidów uwagę zwiedzających przyciągała Kapliczka Bożego Narodzenia Jana Szczepkowskiego. Artysta zastosował jako tworzywo
drewno sosnowe, a całość kompozycji wykonali pod jego kierunkiem uczniowie
Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa1136. Kapliczka została zakupiona
przez rząd francuski i znalazła się w kościele w Duorges mimo zabiegów polskich
o umieszczenie jej w Luwrze.
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1134

I. Luba, Wystawa jako wizerunek państwa.
Pawilon Radziecki na Międzynarodowej Wystawie Sztuk dekoracyjnych w Paryż 1925 roku —
z polskiej perspektywy, w: Wystawa paryska
1925…, s. 137.

1135

J. Iwaszkiewicz, Polska na wystawie stuki
dekoracyjnej. Korespondencja własna „Wiadomości Literackich”, „Wiadomości Literackie”
1925, nr 25.

1136

K. Chrudzimska-Uhera, Jan Szczepkowski
(1878—1964). W służbie sztuce, w służbie
narodu [informator wystawy, Muzeum Niepodległości w Warszawie], Warszawa 2009,
s. 22—24.
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Artyści polscy w Paryżu w 1937 roku,

pierwszy z lewej Józef Belof, druga Zofia
Budzyńska-Siemaszko, NN, NN, Bolesław
Cybis z żoną Marią
| 304—305 |

Polonia Restituta Franciszka

Masiaka na pawilonie polskim, wystawa
paryska 1937

W Dziale Nauczania mieszczącym się w Grand Palais pokazywano między
innymi drewniane rzeźby uczniów Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem
i osiągnięcia Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracownia Tadeusz Breyera była
reprezentowana pracami Eustachiusza Fierka — góralem z głuszcem oraz stylizowaną kapliczką-świecznikiem o „kryształkowych” formach1137. Trzecim obiektem
była niewielka rzeźba na stoliku w gabinecie projektowanym przez Kotarbińskiego1138, której zdjęcie znajduje się w Muzeum ASP1139.
Ta ledwo zasygnalizowana obecność Pracowni Rzeźby warszawskiej uczelni na
wystawie paryskiej 1925 nie jest zaskakująca. Po I wojnie światowej w okresie walk
o granice i budowania zrębów państwowości uczelnia przeżywała duże trudności.
Upaństwowienie otworzyło przed nią inne możliwości, ale nastąpiło ono dopiero w 1923 roku. Czas na wykształcenie dojrzałych pod względem artystycznym
uczniów był zbyt krótki, by uzyskać poziom prac godny wystawy światowej.
Wystawa w 1935 roku w Brukseli wypadła znacznie skromniej. W niewielkim
wnętrzu pawilonu polskiego rzeźby odgrywały dość istotną rolę. W hallu znajdowały się reliefy Stanisława Rzeckiego1140 oraz dwa popiersia — Józefa Piłsudskiego
i Ignacego Mościckiego. Były one dziełem Alfonsa Karnego, wychowanka Tadeusza Breyera1141. W dziale sztuki Karny wystawił Głowę Emila Młynarskiego, a Ludwika
Nitschowa, także uczennica Breyera, Głowę Marii Curie-Skłodowskiej1142. Rzeźbę polską
reprezentowali ponadto Xawery Dunikowski, Henryk Kuna, Jadwiga Reichertówna, Ludomir Sleńdziński, Edward Wittig i August Zamoyski1143. W sumie — mimo
skromnej reprezentacji tej gałęzi sztuki — uczniowie Breyera stanowili 25 procent
wystawiających rzeźbiarzy.
Na wystawie światowej Sztuka i Technika, która miała miejsce w Paryżu w 1937
roku, sytuacja przedstawiała się zupełnie inaczej. Zgodnie z założeniami wystawy
eksponaty polskie znajdowały się w 16 miejscach, a to rozproszenie nie sprzyjało
stworzeniu całościowego obrazu wystawianej tam rzeźby. Dopiero zestawienie
wszystkich autorów i obiektów rzeźbiarskich pozwala stwierdzić, że uczniowie
Breyera stanowili w Paryżu zauważalną grupę1144. Wśród 37 rzeźbiarzy polskich
było ich 17 (46 proc.): Józef Belof, Franciszek Masiak, Franciszek Strynkiewicz,
Karol Tchorek, Adam Siemaszko, Jerzy Mazurczyk, Stanisław Repeta, Julia Keilowa, Antoni Kenar, Stanisław Stala, Alfons Karny, Zofia Wendrowska-Soboltowa,
W y b r a n e w y s ta w y

1137

Wystawa paryska 1925…: Dział Nauczania
w Grand Palais, ilustr. 5. Druga praca tego
samego autora, Szopka, została zrealizowana na kursie prof. Mieczysława Kotarbińskiego.

1138

Ibidem; część albumowa: Dział Wnętrz na
Esplanadzie Inwalidów, ilustr. 21.

1139
1140

MASP ns-0535.
Były to: Polska ofiarowuje swe dary Europie,
Nauki, Sztuki, Rolnictwo, Nawigacja, Lotnictwo, Sporty, Łowiectwo; zob. Drexlerowa,
Olszewski, s. 218.

1141

Rzeźby były wzmiankowane (bez omówienia) w recenzji Jadwigi Kunstetter; eadem,
Kilka godzin na wystawie w Brukseli, „Prosto
z Mostu” 1935, nr 41.

1142

Drexlerowa, Olszewski, s. 220.

1143

Ibidem.

1144

Katalog oficjalny…, s. 179—187.

1145

Nazwiska Sikory nie wymienia Katalog oficjalny…, znajduje się on natomiast na liście
odznaczonych srebrnym medalem; por.
Drexlerowa, Olszewski, s. 239. O udziale
w wystawie i otrzymanych nagrodach pisze
artysta w autobiografii (Sikora, s. 16—17),
wzmiankując o rzeźbach wykonanych
w granicie i drewnie. O ile można przyjąć,
iż niedźwiadki były wykonane z kamienia,
o tyle nie udało się zidentyfikować drewnianych rzeźb Sikory.

1146

Wincenty Kasprzycki brał udział w urządzaniu stoisk informacyjno-propagandowych; zob. Drexlerowa, Olszewski, s. 229;
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Stanisław Komaszewski, Kazimierz Pietkiewicz, Józef Trenarowski, Stanisław Sikora1145 oraz Wincenty Kasprzycki1146. Wystawiał także sam prof. Breyer. Polską rzeźbę
reprezentowali ponadto Xawery Dunikowski, Edward Wittig, August Zamoyski,
Henryk Kuna, Stanisław Szukalski, Magdalena Gross, Mieczysław Lubelski, Olga
Niewska, Zofia Trzcińska-Kamińska, Józef Klukowski, Mika Mikun (Mikoun), Jan
Szczepkowski, Hanna Nałkowska-Bickowa, Stanisław Rzecki, Jan Biernacki, Karol
Hukan, Jan Raszka, Stanisław Ostrowski, Franciszek Black oraz medalierzy Józef
Aumiller i Władysław Witwicki. Skala prac obejmowała zarówno formy monumentalne1147, kameralne i dekoracyjne aż do medali i monet włącznie.
Rzeźba była szczególnie zauważalna w Rotundzie Honorowej. Budynek zdobiła kuta w blasze miedzianej Polonia Restituta Franciszka Masiaka. Kolebkowe
sklepienie portyku podtrzymywały cztery orły autorstwa Jerzego Mazurczyka
i Adama Siemaszki. We wnętrzu Rotundy umieszczono siedem dużych posągów:
Józef Belof wykonał Władysława Jagiełłę i Adama Mickiewicza, Tadeusz Breyer Marszałka
Józefa Piłsudskiego, Xawery Dunikowski Mikołaja Kopernika, Alfons Karny Fryderyka
Chopina, Franciszek Strynkiewicz Tadeusza Kościuszkę, a Zofia Trzcińska-Kamińska
Bolesława Chrobrego. Rzeźby te budziły wśród krytyków mieszane uczucia. Polonii
Masiaka wytykano za małą skalę i brak statyczności1148. Najdosadniej ujął to Julian Szymański: „Na koniec, na dobitek mała figurka, również bezmyślnie ustawiona na skrawku ściany w sąsiedztwie z ogromną figurą sowiecką wygląda jak
pchła wobec słonia. Postawiona tak jak ni przypiął, ni przyłatał. Nie ma żadnej
logiki w swym ustawieniu”1149. Karol Zbyszewski poszedł w krytyce jeszcze dalej,
określając Polonię jako „śmieszną figurkę tańczącej lafiryndy”1150. Oryginalność tej
rzeźby, kontrastująca z monumentalno-patetycznymi postaciami w Rotundzie,
najwyraźniej nie została dostrzeżona przez autorów sprawozdań i recenzji z wystawy. Z drugiej strony niefortunne ustawienie pawilonu polskiego, przytłoczonego
przez sąsiednie budowle, nie sprzyjało odpowiedniemu wyeksponowaniu dzieła
Franciszka Masiaka1151.
Poważne zarzuty stawiano posągom w Rotundzie Honorowej. Polemizowano z doborem postaci historycznych, nie widząc w nim żadnej logiki1152. Takie
stanowisko reprezentował między innymi recenzent „Kuriera Poznańskiego”1153.
Julian Szymański zwrócił uwagę na brak Marii Curie-Skłodowskiej, której postać
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A. Chmielewska, Odrębność kulturowa narodu,
jego duch i siła, czyli reprezentacja Polski
na wystawie paryskiej, w: Wystawa paryska
1937…, s. 93.
1147

Posągi w Rotundzie Honorowej miały wys.
259 cm; zob. Katalog oficjalny…, s. 18—20.

1148

J. Załęski, Pawilon polski na Międzynarodowej Wystawie „Sztuka i Technika” w Paryżu,
„Architektura i Budownictwo” 1937, nr 6,
s. 213—229, cyt. za: Melbechowska-Luty, Bal,
s. 320.

1149

J. Szymański, Le pissoir polonais (Wrażenia
z wystawy paryskiej), „Słowo”, 6.07.1937, cyt.
za: Melbechowska-Luty, Bal, s. 320.

1150

K. Zbyszewski, Na terenach przyszłej wystawy, „Prosto z Mostu” 1937, nr 30.

1151

Polonia miała też wersję zminiaturyzowaną. Najprawdopodobniej małe statuetki,
powstałe podczas wystawy paryskiej, miały
być upominkami dla ważnych osobistości,
zob. Faryna-Paszkiewicz 2009, s. 206. Mały
gipsowy model Polonii zachował się w pracowni Franciszka Masiaka.

1152

Wybór postaci uzasadniał w Katalogu oficjalnym… zarówno autor wstępu, Władysław
Jędrzejewicz [Wstęp, nlb.], jak i komisarz
generalny wystawy Lech Niemojewski,
s. 19A.

1153

B. L., Głosy o Międzynarodowej Wystawie
w Paryżu. Urbanistyka i propaganda, „Kurier
Poznański”, 30.07.1937 (wyd. wieczorne).
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„szczególnie dobrze byłaby na miejscu we Francji”1154. Niektórzy podnosili wrażenie smutku, jaki panował w Rotundzie1155: „W pawilonie polskim jest coś z mauzoleum, z grobowca” donosił w korespondencji dla „Wiadomości Literackich” Antoni
Słonimski1156; Zygmunt Lityński pisał o „ponurych posągach” i „widmach”1157; Zofia
Norblin-Chrzanowska o „śmiertelnych koszulach” okrywających spatynowane
na ciemnozielono rzeźby1158. Motyw „koszul” pojawił się także u Szymańskiego:
„Kopernik, co tylko wstał z łóżka, bo pomiary robi na goło w krótkiej koszulce,
a Chopin widocznie rozebrał się do spania, bo jest również boso i w długiej koszuli”1159. O tej ostatniej rzeźbie pisał też z właściwą sobie dozą złośliwości Antoni
Słonimski: „Chopina w pierwszej chwili wziąłem za Skłodowską-Curie i bardzo
byłem zaintrygowany, dlaczego artysta przedstawił ją w koszuli nocnej”1160. Chyba
najdalej posunął się w krytyce Stanisław Cat-Mackiewicz, pisząc wręcz o „rzeźbionych karykaturach siedmiu wielkich mężów”1161. Szymańskiemu szczególnie
nie podobał się posąg Tadeusza Kościuszki: „Postać Kościuszki jest dobrze znana, a posągu jego nie można poznać nawet z podpisem: taka oryginalna kreacja
Kościuszki jest zupełnie nieznana i nieprawdopodobna. Ma się bolesne uczucie
zaprzepaszczenia w tym wyścigu międzynarodowym interesu polskiego”1162. Rzeźba Strynkiewicza budziła jednak i pozytywne doznania. Pełen zachwytu Roman
Zrębowicz pisał:
Jest to jedna z najlepszych prac, które powstały w Polsce Odrodzonej. Monumentalna
prostota w skomponowaniu sylwety, wysoce oryginalne rozwiązanie „króla chłopków”,
a równocześnie godności generalskiej, przepyszny tors oraz wyjątkowo szczęśliwie

1154

s. 320.

związana z nim głowa i szyja bohatera, co jest chroniczną piętą achillesową rzeźby
polskiej — oto główne zalety przepięknego dzieła Strynkiewicza. Kościuszko Stryn-

1155

1939, nr 3—4, s. 58.

na jednym z najbardziej reprezentacyjnych placów Warszawy1163.
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Sz. Rutkowski, Polska na wystawach międzynarodowych. Artykuł dyskusyjny, „Grafika”

kiewicza jest pracą tak doskonałą, że może ona bez żadnych zmian i zastrzeżeń stanąć

Oceny zespołu dokonał także Jan Załęski: „Rzeźby dobre, choć w sumie rażą
trochę niejednolitym potraktowaniem kompozycyjnym. Najkorzystniej przedstawia się postać Chrobrego Trzcińskiej-Kamińskiej, Jagiełły Belofa i Kościuszki Strynkiewicza”1164.
Mimo tych głosów krytycznych Polska zdobyła więcej nagród niż w roku
19251165, pod względem ich liczby znalazła się na ósmym miejscu. W dziedzinie
rzeźby zdobyła łącznie ponad 40 nagród, z czego 17 przypadło uczniom Breyera.
Wyróżniony został także ich profesor. Grand Prix otrzymali: Józef Belof, Tadeusz Breyer i Franciszek Strynkiewicz; dyplomy honorowe — Stanisław Repeta
i Adam Siemaszko; złote medale — Alfons Karny, Julia Keilowa, Jerzy Mazurczyk, Adam Siemaszko; srebrne medale — Stanisław Komaszewski, Franciszek
Masiak, Stanisław Repeta, Stanisław Sikora i Zofia Wendrowska-Soboltowa;
brązowe medale — Józef Belof i Julia Keilowa; dyplom pamiątkowy — Adam
Siemaszko. Oprócz nich nagrodzono innych polskich rzeźbiarzy i medalierów:
Józefa Aumillera, Xawerego Dunikowskiego, Stanisława Rzeckiego, Augusta Zamoyskiego, Henryka Kunę, Henryka Grunwalda, Stanisława Ostrowskiego, Janinę Broniewską, Mikę Mikun, Hannę Nałowską-Bickową, Magdalenę Gross,
Karola Hukana, Olgę Niewską, Stanisława Szukalskiego, Edwarda Wittiga, Władysława Witwickiego, Zofię Trzcińską-Kamińską, Jana Biernackiego, Józefa Klukowskiego, Jana Raszkę1166.
Problem likwidacji wystawy i dalsze dzieje niektórych obiektów podjęła Hanna Faryna-Paszkiewicz1167. Najcenniejszym źródłem okazało się zachowane archiwum Lecha Niemojewskiego, komisarza wystawy paryskiej 19371168. Oficjalne
pisma i korespondencja prywatna są wymownym świadectwem braku koncepcji

Szymański, cyt. za: Melbechowska-Luty, Bal,

1156

A. Słonimski, Wystawa paryska. Pawilon
polski, Niemcy, Rosja, Włochy i ognie sztuczne,
„Wiadomości Literackie” 1937, nr 32.

1157

Z. Lityński, Polska kompromitacja na Wystawie Międzynarodowej w Paryżu, „Ilustrowany
Kurier Codzienny”, 24.06.1937.

1158

Z. Norblin-Chrzanowska, Walory propagandowe i estetyczne pawilonu polskiego na
wystawie paryskiej, „Świat” 1937, nr 48, s. 10.

1159

Szymański, cyt. za: Melbechowska-Luty, Bal,
s. 320.

1160

Słonimski 1937.

1161

S. Cat-Mackiewicz, Polski skandal na wystawie paryskiej, „Słowo”, 8.07.1937, cyt. za:
Melbechowska-Luty, Bal, s. 319.

1162

Szymański, cyt. za: Melbechowska-Luty, Bal,
s. 320.

1163

R. Zrębowicz, Polska na wystawie paryskiej,
„Tygodnik Ilustrowany” 1937, nr 16, s. 306—
307, cyt. za: Melbechowska-Luty, Bal, s. 318.

1164

Załęski, s. 213—224.

1165

Łącznie Polska zdobyła 469 nagród; Drexlerowa, Olszewski, s. 232—241.

1166

Pełny wykaz nagrodzonych zob. ibidem.
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Polonia Restituta Franciszka

Masiaka przed montażem na pawilonie
polskim, wystawa paryska 1937
| 307—308 |

Franciszek Masiak, Model do

Polonii, wł. prywatna
na s. 190—191
| 309—310 |

Stanisław Sikora, Miś

(podpora kominka)
| 311 |

Jan Bogusławski, Stanisław Sikora,

Pokój Posła na wystawie nowojorskiej
1939

strony polskiej co do zagospodarowania poszczególnych obiektów. Być może tu
tkwiło źródło przeciągania się likwidacji ekspozycji. Zdobiąca pawilon polski na
zewnątrz oryginalna rzeźba Franciszka Masiaka została zdemontowana 20 stycznia
1938 roku i przewieziona do Zakopanego1169. Hanna Faryna-Paszkiewicz zwróciła
uwagę, iż w prasie lokalnej nie znalazły się żadne wzmianki dotyczące pojawienia
się w Zakopanem, na Gubałówce, trzech znaczących obiektów z wystawy paryskiej — masztu Hempla, panneau Kubickiego i rzeźby Masiaka. Wypowiedziała
się natomiast na ten temat Stefania Podhorska-Okołów, pisząc nieco złośliwie, że
w kawiarni znalazło się to, „co pozostało w rupieciarni po wystawie paryskiej”1170.
W nowym otoczeniu dzieło Franciszka Masiaka prezentowało się korzystniej
niż na szczycie paryskiego pawilonu, gdzie wydawało się tylko małym, nie najlepiej osadzonym elementem. Ale i na Gubałówce nie miała szczęścia do właściwej
ekspozycji. Jak pisze Hanna Faryna-Paszkiewicz:

1167
1168

Faryna-Paszkiewicz 2009, s. 205—209.
Archiwum Lecha Niemojewskiego, Archiwum
PAN w Warszawie, sygn. III-67.

1169

Informuje o tym list Zygmunta Skibniewskiego do Lecha Niemojewskiego; Faryna-Paszkiewicz 2009, s. 206.

1170

S. Podhorska-Okołów, Granią i doliną FIS-u.
Reportaż, „Wiadomości Literackie” 1939,

Raczej niefortunnie, przypadkowo, próbowano z masztu i Polonii stworzyć jedną całość

nr 6.

kompozycyjną. Na zabiegu tym straciła i postać Polonii i celowo odkryte konstrukcyjne
walory masztu. […] Po wojnie postać Polonii przesunięto znacznie bliżej stacji kolejki,

1171

Faryna-Paszkiewicz 2009, s. 208.

lecz równie nisko. W tym miejscu, trzecim z kolei, stoi do dziś. Wzniesiona na nie

1172

Ibidem, s. 203.

1173

List Zygmunta Skibniewskiego z 22.01.1938,

pasującym do rzeźby okrągłym cokole oblicowanym ciemnymi pionowymi fragmentami piaskowca tylko nieco góruje nad betonową ścieżką, którą tłumnie przechadzają
się turyści. Duża różnica poziomu sprawia jednak, że pozostaje na poziomie tarasu
restauracji. Jest zbyt dostępna, można ją dotknąć, a tym samym uszkodzić1171.

Duży kłopot sprawiały monumentalne posągi z Rotundy Honorowej. W związku z projektem Sali Honorowej w warszawskim Arsenale myślano o przeniesieniu ich właśnie tam1172. List Zygmunta Skibniewskiego opisuje demontaż sali:
„W pawilonie wszyscy bohaterowie z rotundy zdjęci, podzieleni znowu w plasterki
i w paczkach. Aż dziwne! Niedawno składali im wieńce na cokołach, a teraz np.
na głowie Kopernika stoi wiadro z klejem do nalepiania etykiet na paczkach”1173.
Ostatecznie nie doszło do takiego rozwiązania. Z wyjątkiem posągów Tadeusza
Kościuszki1174 i Mikołaja Kopernika1175 losy rzeźb nie są znane.
W y s ta w y z a g r a n i c z n e

cyt. za: Faryna-Paszkiewicz 2009, s. 203.
1174

Posag Tadeusza Kościuszki autorstwa
Franciszka Strynkiewicza był zgłoszony na
X Salon IPS (Archiwum IPS, teczka 74, karty
zgłoszeniowe), a w czasie II wojny światowej został zniszczony przez hitlerowców,
zob. Franciszek Strynkiewicz…, s. 42, 143.

1175

Wg Hanny Faryny-Paszkiewicz w magazynie
Królikarni w Warszawie znajdują się fragmenty rzeźby Mikołaja Kopernika, a odlew
en trois-quatre stoi na ekspozycji, zob.
Faryna-Paszkiewicz 2009, s. 203.
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Całkowitej pewności nie ma też co do dziejów dwóch niedźwiadków rzeźbionych przez Stanisława Sikorę. Jeden z nich, pełniący rolę podpory kominka,
widoczny jest na zdjęciach wnętrza projektowanego przez Jana Bogusławskiego
i Konstantego Dankę. List Skibniewskiego sugeruje zainteresowanie niedźwiadkami ze strony Ambasady RP w Paryżu, ale nie wiadomo, czy się tam ostatecznie
znalazły. Hanna Faryna-Paszkiewicz nie wyklucza, iż jeden z „paryskich” misiów
znajduje się dziś w kawiarni schroniska na Kalatówkach1176. Istotnie, znajdująca się
tam pełna wdzięku figurka sygnowana przez artystę jest niewątpliwie tym samym
misiem z podniesioną łapą, uwiecznionym na zdjęciach wnętrza letniskowego
projektowanego przez Jana Bogusławskiego i Konstantego Danko1177 oraz na fotografii znajdującej się w archiwum Stanisława Sikory1178.
Z dzisiejszej perspektywy ani architektura pawilonu polskiego, ani rzeźby nie
budzą już tak skrajnych emocji. Zespół posągów z Rotundy Honorowej wydaje
się obecnie bardziej jednolity niż odbierali to ówcześni krytycy. Monumentalizm i pewna klasyczność formy są charakterystyczne dla rzeźby lat trzydziestych
w całej Europie. Z niektórymi krytycznymi ocenami trudno się jednak nie zgodzić — Kościuszko Franciszka Strynkiewicza znacznie odbiega od znanej ikonografii
Naczelnika, odsłonięta pierś nie ma uzasadnienia ani historycznego, ani kompozycyjnego, słabym punktem jest też osadzenie głowy (które tak bezkrytycznie
chwalił Zrębowicz)1179. Na pytanie, dlaczego pawilon polski i przedstawione tam
obiekty budziły tak ostrą krytykę, próbowała odpowiedzieć ostatnio Iwona Luba.
Jej zdaniem w oczach wielu krytyków pawilon nie spełniał w dostateczny sposób
swojej podstawowej funkcji — godnej reprezentacji odrodzonego państwa1180. Zamiast akcentów mocarstwowych (wątek ten pojawił się właściwie tylko w Rotundzie Honorowej i to w odniesieniu do przeszłości) i ludowo-narodowych Polska
wystąpiła z nowoczesnym pawilonem. Paradoksalnie z dzisiejszego punktu widzenia wydaje się, że tak krytykowane posągi z Rotundy były nośnikami właśnie tych
treści, o których brak oskarżali ekspozycję polską krytycy z obozu sanacyjnego.
Inaczej odbierana jest dziś Polonia Restituta Franciszka Masiaka. Hanna Faryna-Paszkiewicz chwali „kunszt artysty”. Analizując rzeźbę, dostrzega jej walory kompozycyjne i estetyczne, słabszy punkt widzi tylko w przedstawieniu zbyt statycznego jej zdaniem orła1181. Z entuzjazmem odnosi się do rzeźby Iwona Luba, pisząc:
„niewielkich rozmiarów, piękna, nowatorska rzeźba autorstwa bardzo młodego
wówczas Franciszka Masiaka, w 1937 roku wieńczyła rotundę pawilonu polskiego, nieśmiało głosząc radość z odrodzonej państwowości”1182. W 2012 roku miała
miejsce wystawa Sztuka wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904—1944.
Przybywających do gmachu Zachęty gości witała ustawiona w niszy na półpiętrze
błyszcząca miedzią Polonia Restituta. I tym razem nie została wyeksponowana tak, by
w pełni zaprezentować swoje walory. Zabrakło wyższego postumentu, nad rzeźbą
wytworzyła się niepotrzebna pustka. Kąt ustawienia powodował zlanie się głowy
z uniesionymi ramionami, co tworzyło nieczytelną formę. Kolejny raz rzeźba straciła szansę na ustawienie, które w pełni wydobyłoby jej oryginalność.
Kolejna wystawa światowa, która pod hasłem „Budowanie świata jutra” miała
miejsce w 1939 roku w Nowym Jorku, przypadła na okres ogromnego napięcia
politycznego w Europie1183. Między dwoma „sezonami wystawienniczymi” wybuchła II wojna światowa zapoczątkowana atakiem Niemiec hitlerowskich na
Polskę. Wzmogło to zainteresowanie polską ekspozycją w drugiej części trwania
wystawy. Natomiast sytuacja historyczna wpłynęła zapewne na to, że w kraju
pisano o tej wystawie mniej niż o ekspozycji paryskiej w 1937 roku. Komisarzem
wystawy został Stefan Ropp, który w przeciwieństwie do komisarzy wystaw z 1925
i 1937 roku — Jerzego Warchałowskiego i Lecha Niemojewskiego — nie miał
W y b r a n e w y s ta w y

1176

Ibidem, s. 204.
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Rzeźba zdobiła wnętrze domku letniskowego projektu Jana Bogusławskiego
eksponowane na wystawie paryskiej 1937.
Wg sprawozdania Lecha Niemojewskiego: „Dwie figury niedźwiadków z granitu
ofiarowano do ogrodu Ambasady Polskiej
w Paryżu” (cyt. za: H. Faryna-Paszkiewicz,
Demobil pawilonowy. Podstawowe losy
kilku obiektów, w: Wystawa paryska 1937.
Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki
PAN, Warszawa, 22—23 października 2007
roku, red. J. M. Sosnowska, Warszawa 2009,
s. 202). Nie wiadomo, czy ostatecznie
tam się znalazły. Stanisław Sikora wykonał
prawdopodobnie kilka podobnych rzeźb.
Jedna z nich, jak sugerowała H. Faryna-Paszkiewicz, trafiła do kawiarni na Kalatówkach
(Faryna-Paszkiewicz 2009, s. 204). Istotnie,
sygnowana figurka misia, wspierająca okap
kominka, znajduje się we wspomnianym
miejscu. Informacje te oraz aktualne zdjęcia
autorka zawdzięcza dr hab. Katarzynie
Chrudzimskiej-Uherze. Motyw niedźwiadka
pojawiał się w powojennej twórczości artysty. W Warszawie przy ul. Katowickiej 12
do lat siedemdziesiątych miś stanowił część
obramowania furtki (Faryna-Paszkiewicz
2009, s. 204). Jego model jest obecnie
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szczególnych związków ze sztuką. Przedmiotem jego zainteresowań był handel
międzynarodowy oraz gospodarka1184. Mimo takiej koncepcji udziału Polski obecność sztuki była na wystawie oczywista.
Rzeźba znowu odgrywała w pawilonie polskim ważną rolę, chociaż było jej
mniej niż w Paryżu. Przed wieżą wejściową nawiązującą do średniowiecznej baszty (chociaż o nowoczesnej konstrukcji) stał pomnik króla Władysława Jagiełły
wznoszącego dwa miecze, w Sali Honorowej — figura Józefa Piłsudskiego, obydwie
autorstwa Stanisława Ostrowskiego. Salę poprzedzał westybul, w którym ekspozycja Polacy w Ameryce pełniła dwojaką funkcję; z jednej strony był to gest w stronę
gospodarzy wystawy, z drugiej — w stronę miejscowej Polonii. Tam znalazła się
płaskorzeźba Józefa Klukowskiego Pierwsi emigranci polscy w Ameryce oraz figura Kazimierza Pułaskiego dłuta Xawerego Dunikowskiego1185. W Sali Honorowej ważnym
elementem wystroju były kamienne orły Józefa Klukowskiego.
Uczniowie Breyera na wystawie nowojorskiej byli znowu zauważalni. Na 19 twórców eksponujących prace w dziale rzeźby, 10 studiowało w jego pracowni: Alfons
Karny (Popiersie Ignacego Paderewskiego), Julia Keilowa (dwie głowy1186, srebrna zastawa
do kawy i herbaty, zastawa do herbaty ze złoconego srebra), Stanisław Komaszewski
(Jelonek, Bizon / Żubr, Dzikie króliki), Ludwika Nitschowa (Pomnik Marii Skłodowskiej-Curie), Franciszek Masiak (Dziecko idące, Dziecko stojące ), Kazimierz Pietkiewicz (Łucznik,
Chłopiec), Stanisław Horno-Popławski (Z kąpieli), Stanisław Sikora (boazeria w Pokoju Posła projektu Jana Bogusławskiego, Łucznik), Franciszek Strynkiewicz (Święty
Franciszek, Święta Klara, Tors dziewczyny) i Karol Tchorek (Głowa, Kolędnicy. Z autorów
niewymienionych w oficjalnym spisie warto przypomnieć Elwirę Zachert-Mazurczykową (Portret Józef Piłsudskiego, Cielę, Kangur ). Poza nimi wystawiali także Jadwiga
Broniewska, Jadwiga Horodyska, Zofia Trzcińska-Kamińska, Józef Klukowski, Olga
W y s ta w y z a g r a n i c z n e

w Muzeum Miejskim Stary Zamek w Żywcu,
gdzie odtworzono pracownię Stanisława
Sikory.
1178

Ibidem. Zdjęcie jest reprodukowane
w autobiografii Stanisława Sikory; idem,
s. 17, zob. też przyp. 229. Za informację
o istnieniu tego właśnie misia i jego zdjęcia
autorka dziękuje pani dr hab. Katarzynie
Chrudzimskiej-Uherze.

1179

Zrębowicz 1937, Polska na wystawie…,
s. 305—307, cyt. za: Melbechowska-Luty, Bal,
s. 318.

1180

Luba 2012, s. 274—280, tamże odnośna
literatura.

1181

Faryna-Paszkiewicz 2009, s. 208—209.

1182

Luba 2012, s. 80.

1183

Problemy związane z pawilonem polskim
na tej wystawie omówiła szczegółowo
Krystyna Nowakowska; eadem 2013, tamże
wcześniejsza literatura.

1184

Sylwetkę Stefana Roppa przypomniał ostatnio Piotr Korduba; idem, Stefan Ropp — komisarz generalny polskiej wystawy i elementy
jej organizacji, w: Wystawa nowojorska…,
s. 81—90.

191

| 312 |

Franciszek Masiak,
Dziecko idące

| 313 |

Franciszek Masiak,
Dziecko siedzące

| 314 |

Karol Tchorek,
Kolędnicy

Niewska oraz Stanisław Rzecki, a ze starszego pokolenia Konstanty Laszczka, Jan
Szczepkowski i Stanisław Ostrowski. W dziale Medale i monety zaprezentowano Medal
X-lecia Tadeusza Breyera, projekt Józefa Belofa monety o nominale 10 zł, dwa medale
Stanisława Repety Gordon Bennett z lat 1934 i 19351187. Część eksponatów rzeźbiarskich znajdowała się także w innych działach, a na ich ślad można trafić między
innymi w dokumentach związanych ze sprzedażą obiektów z pawilonu polskiego1188.
O charakterze ekspozycji sztuki pisała Iwona Luba:

1185

Nowakowska 2013, s. 129, 139. Rzeźba znalazła się w katalogu Marii Werten; ibidem,
s. 255.

1186

Obiekty wymienione w katalogu Croydon
Galleries; ibidem, s. 210.

Prezentacja sztuki polskiej w Nowym Jorku pod wieloma względami przypominała
koncepcję pokazu z Paryża z roku 1925. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że

1187

Ibidem, s. 210, 255.

w jeszcze większym stopniu podtrzymywała w społeczeństwie ułudę mocarstwowo-

1188

Np. rzeźba Kazimierza Pietkiewicza Chłopiec
nie znalazła się w spisie działu rzeźby, ale

ści, budowanej przez cale tysiąclecie. Nastawiona była niemal całkowicie na politykę

jest wymieniona w ofercie przygotowywa-

historyczną, podsycaną przez wciąż żywego ducha romantyzmu, do tego stopnia, że

nej przez Croydon Galleries (ibidem, s. 210,

pawilon polski był całkowicie anachroniczny i oderwany od rzeczywistości. […] Sztuka

255). Natomiast katalog wystawy indywi-

polska w Nowym Jorku zaprezentowała się całkowicie odmiennie od pozostałych czę-

dualnej Pietkiewicza (Pietkiewicz, poz. 18)

ści tej z rozmachem przygotowanej ekspozycji i jej katalogu. Zawierała też całkowicie

zaznaczając udział artysty w wystawie

odmienny przekaz ideologiczny, jakby była adresowana do zupełnie innego odbiorcy,

nowojorskiej, wymienia Świętego Krzysztofa

którym to zapewne miała być amerykańska Polonia, a także polskie społeczeństwo

(obok nieokreślonych bliżej prac). Jerzy

.

1189

W recenzjach prasowych wzmianek o obiektach rzeźbiarskich jest niewiele,
skupiają się głównie na pomnikach Jagiełły i Piłsudskiego. W przypadku gdy
rzeźba stanowi część wnętrza — jak boazeria Stanisława Sikory — uwaga recenzentów skupia się na całości, a nie na detalu. W dodatku na wystawie światowej
w 1939 roku nie przewidziano nagród. Stąd trudniej określić, jaka była recepcja
rzeźby polskiej w Nowym Jorku.
Wybuch II wojny światowej spowodował zmianę w polskiej ekspozycji. Znamienne, że największa dotyczyła właśnie rzeźby, bowiem w Sali Honorowej marsz.
Piłsudskiego dłuta Stanisława Ostrowskiego zastąpiło popiersie wykonane przez
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Chojnacki, autor teksu w tym katalogu, podaje, iż Pietkiewicz wysłał do Nowego Jorku
cztery prace, które zostały podarowane
Polonii amerykańskiej. Święty Krzysztof był
eksponowany na wystawie paryskiej 1937.
Jest mało prawdopodobne, by na dwóch
kolejnych wystawach tej rangi powtarzały
się te same obiekty. Krystyna Nowakowska
(Nowakowska 2013) nie wzmiankuje tej
rzeźby w swojej pracy.
1189

Luba 2012, s. 289—290.
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ucznia Breyera, Alfonsa Karnego, przedstawiające Ignacego Jana Paderewskiego.
Dołączono też wystawę zdjęć z okupowanej Polski1190. Pisała o tym szczegółowo
Krystyna Nowakowska:

1190

ska…, s. 138; Nowakowska 2013, s. 190—191.

W pawilonie polskim zaprezentowano nową ekspozycję zatytułowaną The Republic of
Poland. Exhibition. War! Ruins!, której towarzyszyła publikacja pod tym samym tytułem,

1191

i bezprawność napaści na Polskę, ale także na unikanie nastroju żałoby czy też defety-

rzeźbę Karnego.
1192

K. Ostrowskiego, Warszawa 2005, s. 28—37;

stwowego dokonanym przez Niemcy i Związek Radziecki, pokazano w kontrastowym
Warszawy sprzed wojny i po jej wybuchu, także prowizoryczne cmentarze na placach

Nowakowska 2013, s. 191—198.
1193

Jorku, absolwentką Szkoły Sztuk Pięknych

przedstawiały deportację ludności i martyrologię polskich dzieci. Upamiętniono losy

w Warszawie.
1194

w więzieniach. Obok umieszczone zostało Biuro Fundacji Ignacego Paderewskiego,
a gromadzone tam dotacje przeznaczane były na wspomaganie ofiar wojny i na dofinansowanie polskiej ekspozycji. Przy współpracy amerykańskich studentów z New York

1195

W y s ta w y z a g r a n i c z n e

Niektóre z posunięć Stefana Roppa oceniano jako kontrowersyjne, zob. ibidem,
s. 199—201, 244—249.

1196

Można przypuszczać, że zamiana rzeźb w Sali Honorowej była związana nie
tylko z obecnością Biura Fundacji Ignacego Paderewskiego, ale była też przywołaniem postaci historycznej, która tak wielka rolę odegrała dla sprawy polskiej,
kiedy po I wojnie światowej ważyły się losy odradzającego się państwa.
Wojna, która ogarnęła Polskę w czasie trwania wystawy, spowodowała dramatyczne komplikacje losów eksponatów polskich. Wobec braku możliwości
przewiezienia ich do Polski komisarz Stefan Ropp próbował je w różny sposób
zabezpieczyć. Największym problemem była likwidacja samego pawilonu i zadbanie o przyszłość pomnika Jagiełły1192. Część obiektów zaoferowano do sprzedaży,
a ich katalog opracowała Maria Werten1193. Obejmował on sztuki piękne, sztukę
dekoracyjną i ludową. Ropp starał się o sprzedaż jak największej liczby eksponatów,
co miała umożliwić licytacja zorganizowana przez Croydon Galleries. Obejmowała
ona nie tylko meble, elementy wyposażenia, porcelanę, brązy, srebra, tekstylia
itp., ale także dzieła sztuki. Pojawienie się ich świadczyło, iż nie zostały wcześniej
sprzedane1194.
W wyniku różnorakich działań podejmowanych między innymi przez komisarza Stefana Roppa1195 część obiektów z pawilonu polskiego trafiła do Muzeum
Polskiego w Ameryce w Chicago, a monumentalne obrazy uczniów Pruszkowskiego wraz z unikalną makatą Mieczysława Szymanowskiego i Marii Łomnickiej-Bujakowej znalazły się w Le Moyne College uniwersytetu w Syracuse. Losy
eksponatów rzeźbiarskich nie są do końca rozpoznane. Część z nich trafiła do
Muzeum Polskiego w Ameryce. Dziś znajdują się tam: Portret Stanisława Noakowskiego i Portret Ignacego Paderewskiego oraz Chłopiec Alfonsa Karnego, Głowa Julii Keilowej, Żubr i Dzikie króle Stanisława Komaszewskiego, Maria Curie-Skłodowska Ludwiki
Nitschowej, Dziecko stojące i Dziecko siedzące Franciszka Masiaka, Łucznik Kazimierza
Pietkiewicza, Z kąpieli Stanisława Horno-Popławskiego, Łucznik Stanisława Sikory,
Głowa Chopina, Tors dziewczyny i Głowa Kasprowicza Franciszka Strynkiewicza, Głowa
i Kolędnicy Karola Tchorka oraz medale Breyera i Repety, a także projekt Józefa
Belofa monety o nominale 10 zł1196. Na wystawie w Nowym Jorku była jednak
grupa obiektów, które nie znalazły się ani w Katalogu oficjalnym Działu Polskiego,

Szerzej o tych zagadnieniach zob. Nowakowska 2013, s. 202—213.

School of Design powstała w tym miejscu ekspozycja poświęcona temu wybitnemu
muzykowi i mężowi stanu1191.

Była ona kierowniczką Działu Sztuki w czasopiśmie „Polish Art Service” w Nowym

stolicy oraz bezdomnych uciekinierów. Dołączono rysunki Eliasza Kanarka, które
zamkniętych uniwersytetów i wybitnych profesorów zamordowanych lub osadzonych

E. Grabska, Kim może być artysta-rzeźbiarz na
emigracji. O ostatnich latach życia Stanisława

stycznych akcentów. Na tle mapy Polski, z zaznaczonym rozbiorem terytorium pańujęciu obok siebie fotografie Zamku Królewskiego i innych gmachów publicznych

Nowakowska 2013, s. 190—191. Autorka nie
pisze o zamianie rzeźby Ostrowskiego na

wydana w formie kart pocztowych. Propagandowy charakter wystawy był zgodny z nowymi zaleceniami otrzymanymi z ambasady, które kładły nacisk na barbarzyństwo

J. Loryś, Pawilon polski na wystawie w Nowym
Jorku w 1939 roku, w: Wystawa Nowojor-

Lista obiektów znajdujących się w Muzeum
Polskim w Chicago; ibidem s. 255.

193

ani w katalogach sprzedażnych. Należały do nich między innymi rzeźby Elwiry
Zachert-Mazurczyk — kute w blasze popiersie Józefa Piłsudskiego oraz Kangur1197
i Cielątko, obydwie wykonane w drewnie1198. Radosław Święs wysunął przypuszczenie, iż prace te mogły znaleźć się na międzynarodowej wystawie sztuki kobiet
(International Women Painters Sculptors Gravers)1199. Warto zaznaczyć, że artystka już
wcześniej brała udział w tego typu imprezach — na II Międzynarodowej Wystawie Plastyczek w warszawskim IPS-ie w 1934 roku1200 wystawiła piękny, bardzo
dekoracyjny autoportret kuty w blasze miedzianej i białym metalu1201.
Część artystów próbowała po wojnie odzyskać swoje dzieła. O związanych
z tym problemach pisze obszernie Krystyna Nowakowska1202. Zmieniona sytuacja
polityczna, przejęcie funkcji powierniczych właścicieli przez Amerykański Komitet Opieki nad Eksponatami z Wystawy w Nowym Jorku1203, a wreszcie stworzenie
biurokratycznej procedury i barier finansowych dla autorów obiektów spowodowało, iż do zwrotów ostatecznie nie doszło1204. Dodatkową komplikację stanowią
nie tylko rozbieżności w istniejących spisach obiektów wystawowych, zmiany
tytułów1205 i rozmiarów1206, ale także zgromadzenie przez TSSPO większej ilości
prac niż przewidywała to umowa z komisarzem wystawy. Krystyna Nowakowska
wysunęła hipotezę, iż mogły one pozostać w Warszawie i ulec zniszczeniu w czasie
działań wojennych1207.
Do najbardziej wytrwałych artystów starających się o odzyskanie nowojorskich
eksponatów należał Karol Tchorek. Po jego śmierci zabiegi te kontynuował jego
syn Mariusz. Dzieje tych blisko pięćdziesięcioletnich poszukiwań przedstawiła
Anna Bińkowska1208. Zwróciła ona uwagę na zupełnie różny charakter wybranych
na wystawę prac Tchorka — Kolędnicy, wykonani z drewna, reprezentowali „polski
styl narodowy” bliski temu, który prezentowano w Paryżu w 1925 roku. Natomiast
granitowa Głowa nawiązywała do osiągnięć rzeźby europejskiej lat trzydziestych
i swoją spokojną, klasycyzującą, a jednocześnie subtelną formą, miała pokazywać
poziom polskiej rzeźby. Jednostkowa historia prac Karola Tchorka ukazuje zarazem problemy dotyczące wielu eksponatów, przede wszystkim brak dokumentów
stwierdzających zasady, na jakich rzeźba znalazła się na ekspozycji. Nie można
więc stwierdzić, czy wypożyczył je na wystawę, czy zostały na nią zakupione. Takich wątpliwości w odniesieniu do nowojorskich eksponatów jest wiele.
Ze wszystkich międzynarodowych imprez omawianego okresu to właśnie na
wystawach światowych rzeźba zaznaczyła najsilniej swą obecność. Sprzyjały temu
koncepcje pawilonów polskich w 1925, 1937 i 1939 roku, w których stała się ona
bardzo istotnym nośnikiem treści programowych, jakie chciano przekazać. Na
Salonach paryskich i na weneckich Biennale jej udział nie był już tak znaczący.

Weneckie Biennale
W przeciwieństwie do wystaw światowych na Biennale w Wenecji rzeźba na polskich ekspozycjach była traktowana marginalnie. Zapewne złożyło się na to kilka
przyczyn, między innymi problemy z transportem i jego wysokimi kosztami.
Nie bez znaczenia były też osobiste preferencje komisarzy, którymi byli kolejno
Władysław Jarocki, Wacław Husarski i Mieczysław Treter1209 kładący raczej nacisk
na obiekty malarskie i graficzne. Prof. Tadeusz Breyer uczestniczył przy organizowaniu polskich ekspozycji — w 1919 roku był członkiem komitetu doradczego,
który miał wskazać obiekty na Biennale w 1920 roku1210.
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1197

W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje się rzeźba Kangur Elwiry
Zachert-Mazurczykowej (MNW 189391). Być
może jest to inna wersja lub replika obiektu
wysłanego do Nowego Jorku.

1198

Grygiel, [s. 13]; Nowakowska 2013, s. 212.

1199

R. Święs, Wczoraj i dziś. Wystawy sztuki
polskiej w Nowym Jorku, w: Polonijny Nowy
Jork, red. D. Piątkowska, Nowy Jork—Opole
2010, s. 209—210; Nowakowska 2013, s. 212.

1200

Organizatorem wystawy był Międzynarodowy Komitet Sztuk Pięknych przy International Feredation of Business and Professional
Women oraz akredytowane przy nim
Polskie Zjednoczenie Kobiet Pracujących;
Grygiel 1981, [s. 2, 3].

1201

Zob. rozdział Pracownia Technik Metalowych
w niniejszej publikacji, s. 167—174.

1202

Nowakowska 2013, s. 235—239.

1203

Komitet działał przy Muzeum Polskim
w Chicago; ibidem, s. 235—236.

1204

Ubiegali się o nie na drodze oficjalnej m.in.
Ludwika Nitschowa, Henryk Grunwald,
Maja Berezowska, korespondencję prywatną prowadzili też inni artyści; ibidem, s. 237.

1205

Ibidem, s. 236.

1206

A. Bińkowska, W poszukiwaniu nowojorskich
rzeźb — przypadek Karola Tchorka, w: Wystawa nowojorska…, s. 204.

1207

Nowakowska 2013, s. 236—237.

1208

Bińkowska, s. 201—206.

1209

Władysław Jarocki był komisarzem Biennale
w r. 1926, Wacław Husarski w 1930, a w latach 1932—1938 Mieczysław Treter; J. M. Sosnowska, Polacy na Biennale Sztuki w Wenecji
1895—1999, Warszawa 1999, s. 226—230.
Daty uwzględniają zakres chronologiczny
niniejszej pracy, tj. 1923—1939.

3.2.2.

1210

Zebranie komitetu odbyło się 20.12.1919 r.,
zob. Sosnowska 1999, s. 31.

1211

Sosnowska 1999.
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Pocztówka z Wenecji

Udział Polaków w weneckim Biennale opracowany został przez Joannę Sosnowską w pracy Polacy na Biennale Sztuki w Wenecji 1895—19991211. Omówiła ona
o polską obecność na tej imprezie, uwzględniając w szczególności możliwość
własnej ekspozycji po odzyskaniu niepodległości, koncepcje kolejnych komisarzy
i budowę własnego pawilonu. W aneksie znalazło się kalendarium zawierające
nazwiska autorów, a także — w przypadku zakupu — tytuły ich prac.
Przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości na Biennale wystawiali Henryk Glicenstein, Konstanty Laszczka, Anastazy Lepla, Ludwik Puget/Puszet, Xawery Dunikowski, Henryk Hochmann1212, a od 1920 Jan Biernacki, Zofia [Trzcińska —
AR] Kamińska, Henryk Kuna, Antoni Madeyski, Stanisław Ostrowski, Edward
Wittig, Maryla Lednicka-Szczytt, Jadwiga Bohdanowicz, Stanisław Rzecki, August
Zamoyski, Jan Szczepkowski. Rzeźba była nieporównanie słabiej reprezentowana
niż malarstwo czy grafika. W 1926 roku nie było jej wcale, co tłumaczono kosztami
transportu1213.
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1212

Artyści polscy wystawiali wówczas w pawilonach będących własnością państw,
których byli obywatelami (np. w dziale
rosyjskim lub austriackim lub w dziale
międzynarodowym). W 1914 r. Sala Polacca
znajdowała się w pawilonie głównym, co
w dobie narastających napięć w polityce
europejskiej było wyrazem zainteresowania
Włoch narodami pozbawionymi państwowości (zwłaszcza z krajów, które znalazły
się w obrębie cesarstwa austriackiego lub
w kręgu jego wpływów); zob. Sosnowska
1999, s. 29, 221—224.

1213

Ibidem, s. 40.
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Uczniowie Breyera zaistnieli na Biennale dopiero w roku 19301214. Jako członkowie grupy Forma wystawiali wówczas Antoni Kenar, Franciszek Masiak, Kazimierz
Pietkiewicz i Franciszek Strynkiewicz. Recenzenci nie poświęcili wówczas rzeźbie
szczególnie dużo uwagi, ale kalendarium twórczości Franciszka Strynkiewicza wymienia następujące obiekty: Strynkiewicz Głowa kobiety (czarny dąb), Kenar Głowa/
Góral (czarny dąb), Franciszek Masiak Rolnik, Kazimierz Pietkiewicz Rybak (brąz)1215.
Na XIX Biennale w 1934 roku obok Jadwigi Bohdanowicz, Stanisława Rzeckiego i Edwarda Wittiga wystawiał Alfons Karny1216. Cztery lata później, na ostatniej
przed wybuchem II wojny światowej weneckiej ekspozycji, oprócz Jana Szczepkowskiego zaprezentował swoje prace Stanisław Komaszewski, którego drewniany
Niedźwiedź nawet został zakupiony1217.
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1214

Ibidem, s. 226, 227.

1215

Franciszek Strynkiewicz…, s. 131.

1216

Sosnowska 1999, s. 228.

1217

Ibidem, s. 229—230.
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4.

»PAŃSTWOWOTWÓRCZOŚĆ«
UCZNIÓW
BREYERA

Mamy przecież tyle utalentowanej młodzieży, że
moglibyśmy zrobić dziesięć, dwadzieścia razy
więcej, gdyby nam to tylko umożliwiono 1217.

”

Wojciech Jastrzębowski

W wydanej w 2006 roku książce W służbie państwa, społeczeństwa i narodu. „Państwowotwórczy” artyści plastycy w II Rzeczypospolitej Agnieszka Chmielewska dla grupy artystów określanych jako tradycjonaliści, zwolennicy sztuki narodowej, artyści
prorządowi bądź państwowcy zaproponowała określenie „państwowotwórczy”1218.
Do grupy tej należeli profesorowie warszawskiej uczelni, z których najważniejszą
rolę pełnili Władysław Skoczylas, Wojciech Jastrzębowski i Tadeusz Pruszkowski.
Ich poglądy znacząco wpływały na szkolną atmosferę. Szczególną rolę badaczka
przypisała pracowni Tadeusza Pruszkowskiego1219. W literaturze tematu nie było
dotychczas opracowania dotyczącego studentów prof. Breyera. Jednak wypowiedzi poszczególnych przedstawicieli pracowni, a przede wszystkim ich działania
(udział w konkursach, realizacje pomników, prace powstałe z inicjatywy własnej)
świadczą o ich zaangażowanej postawie, zapewne nie mniejszej niż u ich kolegów malarzy czy grafików. Do wszystkich zatem można odnieść uwagi Agnieszki
Chmielewskiej:

1217

Wywiad z prof. Wojciechem Jastrzębowskim, H.P., pismo niezidentyfikowane, Kielce—Radom [Archiwum ASP w Warszawie,
Księga wycinków prasowych II].

1218

A. Chmielewska, W służbie państwa, społeczeństwa i narodu. „Państwowotwórczy” artyści plastycy w II Rzeczypospolitej, Warszawa
2006, s. 5—9.

1219

Ibidem; A. Chmielewska, Styl narodowy
w Drugiej Rzeczypospolitej; artyści a wizerunek odrodzonego państwa, w: Naród — styl —
modernizm, red. J. Purchla, W. Tegethoff,
Kraków—Monachium 2006, s. 187—199.

Silne dążenie grupy artystów z warszawskiej ASP do podniesienia stylu i sztuki narodowej do rangi oficjalnej sztuki państwowej miło swe korzenia w zmianach, jakie nastąpiły
w społeczeństwie polskim po I wojnie światowej. Polski ruch narodowy był zasadniczo
dziełem inteligencji. Podczas zaborów twórcy narodowi należeli do grona najwyższych
autorytetów odpowiedzialnych za kształtowanie narodowej samoświadomości i opinii
społecznej. Jednak po roku 1918 utracili oni swój społeczny prestiż na rzecz przywódców
politycznych i urzędników państwowych. W tych okolicznościach „narodowe zadanie”
inteligencji polskiej przyjęło formę „zadania państwowego” — obowiązku budowania
państwa i jego instytucji. Artyści, zwłaszcza ci skupieni na wartościach artystycznych,
nie mieli możliwości udziału w budowaniu państwa. Tylko wykładowcy warszawskiej
ASP, przekształcając koncepcję polskiego stylu narodowego w sztukę wspierającą państwo, starali się uczestniczyć w realizacji „zadania państwowego” polskiej inteligencji,
a w ten sposób zachować wysoką pozycję w społeczeństwie. Wydawało się, że odpowiadające potrzebom nowego państwa styl narodowy i sztuka narodowa zasługiwały
też na mecenat państwowy, zarówno instytucjonalny, jak i ekonomiczny. Oczywiście
nie tylko artyści z warszawskiej ASP zainteresowani byli państwowym finansowaniem,
jednak to oni stanowili jedyną grupę, która uwzględniała ważkie kwestie państwowe
i realizowała konsekwentnie koncepcję sztuki w służbie państwa. Jednak państwo, stale borykające się z podstawowymi problemami politycznymi i ekonomicznymi, nie

…
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doceniało należycie roli sztuki. Stąd też zwolennikom narodowego stylu i sztuki naro-
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Jan Bogusławski, Stanisław Sikora, Kołyska
dla holenderskiej księżniczki Beatrix

dowej dawano szanse wykazania swej przydatności tylko wówczas, gdy władze stawały
w obliczu konieczności zamówienia dzieła sztuki reprezentacyjnej1220.

Istotna jest też uwaga badaczki, która stwierdza: „W Polsce, inaczej niż w państwach totalitarnych, projekt sztuki zaangażowanej w służbę państwu i społeczeństwu, tematycznej i narodowej, powstał z inicjatywy samych artystów”1221. Zjawisko
to jest o tyle godne uwagi, iż sami artyści postrzegali pewną jałowość swoich
wysiłków, a Zygmunt Gawlik pisał wręcz, że: „Obecnie praca większości plastyków
jest jakąś beznadziejną misją męczenniczą”1222. A jednak do końca krótkiego okresu
niepodległości deklaracje i staranie się o udział w życiu narodu i społeczeństwa,
służenie im swoim talentem i umiejętnościami były dla większości środowiska
czymś oczywistym. Pokolenie uczniów Breyera było bowiem kształtowane w duchu służby dla Niepodległej Polski — w tym kierunku prowadzono wychowanie
w szkole i różnych organizacjach (harcerstwo, koła sportowe, organizacje związane
z Kościołem)1223. O problemie tym pisało wielu autorów, syntetycznie i celnie ujął
go Karol Sanojca:
Powstanie w 1918 roku niepodległego państwa polskiego stworzyło możliwość wprowadzenie spójnego i jednolitego systemu wychowawczego. Umożliwiał on zorganizowanie planowej pracy wychowawczej, kształtowanie motywacji, uczuć, przekonań,
postaw, cech charakteru i sposobów postępowania młodego pokolenia, zgodnych

„ PAŃSTW O W O TWÓRCZ O Ś Ć ” UCZNIÓW B REYERA

| 318 |

Księżna Juliana i książę Bernhard, rodzice

księżniczki Beatrix, podczas uroczystości ślubnej

1220

Chmielewska 2006, Styl narodowy…,
s. 198—199.

1221

Chmielewska 2006, W służbie państwa…,
s. 232.

1222

Gawlik, s. 305.

1223

Por. rozdziały Dziecko i Rzeźba religijna i sepulkralna w niniejszej publikacji, s. 124—131
i 136—146.
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z przyjętymi celami wychowania. Dominujące w latach dwudziestych koncepcja idei

1224

historycznych w literaturze szkolnej okre-

wychowania narodowego akcentowała kształtowanie takich cech Polaka, które miały

su Drugiej Rzeczypospolitej, w: Dziecko

sprzyjać budowaniu wielkości i siły narodu. Natomiast stworzona w okresie rządów

w rodzinie i społeczeństwie, red. K. Jakubiak,

sanacji nowa ideologia wychowawcza czyniła z państwa pojęcie nadrzędne. Nakazywała
urabianie ogółu młodzieży szkolnej na dobrych obywateli, kształtowanie w niej zapału
do pracy, poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości, sumienności, umiejętności

K. Sanojca, Dziecko jako bohater wydarzeń

W. Jamrożek, Bydgoszcz 2002, s. 364—365.
1225

http://historykon.pl/21-stycznia-1919-rokunaczelnik-panstwa-jozef-pilsudski-wydal-

podporządkowania się i poświęcenia dla wspólnego dobra. Koncepcja wychowawcza

rozkaz-specjalny-o-nadaniu-weteranom-

sanacji ukazywana była często jako przeciwieństwo wychowania narodowego. Wydaje

powstania-styczniowego-uprawnien-

się jednak, że obydwie te wizje miały wiele wspólnych elementów i w praktyce zmie-

zolnierzy-wojska-polskiego/ [dostęp

rzały do uzyskania podobnych efektów wychowawczych — wpojenia młodzieży miłości

25.10.2014].

do ojczyzny, uformowania obywatela zdolnego do poświęceń i wyrzeczeń dla narodu
i państwa w duchu idei solidaryzmu społecznego

1226

Skoczylas. O roli państwa w wspieraniu
sztuki i artystów Skoczylas pisał wielokrot-

.

1224

Na kształtowanie młodych ludzi rzutowała także atmosfera domów rodzinnych,
w których nierzadko żywe były jeszcze tradycje powstańcze. Weteranom zrywu
styczniowego z 1863 roku rozkazem piastującego wówczas godność Naczelnika
Państwa Józefa Piłsudskiego z 1919 roku przyznano pensję państwową i prawo noszenia fioletowych mundurów oraz rogatywek ze srebrnym orłem lub biało-czerwoną kokardą. W 1924 roku żyło ich jeszcze 17911225. Powszechnym szacunkiem
otoczeni byli legioniści, wokół których bardzo szybko powstała swoista legenda.
Młodzi artyści poczuwali się do powinności względem odrodzonego państwa.
Dobitnie dał wyraz tej postawie Władysław Skoczylas, pisząc o spółdzielni Forma:
„Młodzi rzeźbiarze pragną spełnić swe zadanie w dziedzinie współczesnej kultury polskiej, oddając swój talent i wiedzę dla zrealizowania praktycznych zadań
naszego życia”1226. Wydaje się jednak, że chęci i entuzjazm młodych artystów nie
spotykały się z życzliwą odpowiedzią. Franciszek Strynkiewicz kilkukrotnie wracał
do drugiej strony problemu — powinności państwa w stosunku do borykających
się z wieloma trudnościami artystów:

nie.
1227

F. Strynkiewicz, Warunki pracy młodego
pokolenia rzeźbiarzy, „Plastyka” 1935, nr 3/4,
s. 70—72.

1228

R. Żelichowski, Polska kołyska na holenderskim dworze. Przyczynek do roli daru w stosunkach międzynarodowych w dwudziestoleciu
międzywojennym, http://rcin.org.pl/Content/54807/WA308_75009_P331_POLSKA-KOLYSKA-NA-HO.pdf [dostęp 5.01.2021] („Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2013,
nr 1, s. 91—110). Artyści współpracowali też
m.in. przy Pokoju Posła eksponowanym na
wystawie nowojorskiej 1939 oraz realizacji
mauzoleum gen. Gustawa Orlich-Dreszera.

Bieda jest stałą towarzyszką młodych rzeźbiarzy w Polsce. Mało też mogą pracować
twórczo: nie mają ku temu niezbędnych warunków materialnych. Cóż z tego, że ci
młodzi rzeźbiarze dobrze są przygotowani fachowo i obdarzeni talentem? […] Brak
pracowni, materiałów i kapitału na prowadzenie pracy skazuje cale młode pokolenie
rzeźbiarzy na rozgoryczenie i bezwład Marnują się młode talenty — marnuje się kapitał
państwa, ulokowany w studentach w czasie studiów. Dawniej, gdy mistrz uświadamiał
swych uczniów, dawał im zatrudnienie, opiekował się swoimi czeladnikami — normalnie rozwijało się rzemiosło rzeźbiarskie. Dziś rolę mistrza w zakresie opieki nad
młodzieżą rzeźbiarską powinno spełniać państwo1227.

„Państwowotwórcza” postawa uczniów Breyera przejawiała się w szczególności
w ich działaniach w ramach Spółdzielni Rzeźbiarskiej Forma, Bloku Zawodowych
Artystów Plastyków i udziale w konkursach artystycznych o tematyce państwowej.
Ale możemy znaleźć także inne jej przejawy, np. w przyjmowaniu prestiżowych
zamówień, czego przykładem jest piękna kołyska dla holenderskiej księżniczki
Beatrix, zrealizowana na zamówienie Lasów Państwowych przez Jana Bogusławskiego i Stanisława Sikorę1228.

…
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Młodzi artyści wielokrotnie dawali wyraz swojej gotowości służenia ojczyźnie. We
wstępie do broszury Spółdzielni Rzeźbiarskiej Forma, która powstała w 1930 roku,
Władysław Skoczylas pisał w ich imieniu apelując jednocześnie do odbiorców:
Młodzi rzeźbiarze pragną spełnić swe zadanie w dziedzinie współczesnej kultury polskiej, oddając swój talent i wiedzę dla zrealizowania praktycznych zadań naszego życia.

Spółdzielnia
Rzeźbiarska
Forma

Obecnie czas na to, aby na tę gotowość, zapał i entuzjazm odpowiedziało społeczeństwo,
zwracając się do Tow. „Forma” ze swymi potrzebami z dziedziny rzeźby1229.

To właśnie Forma była z jednej strony odpowiedzią na potrzeby społeczne
i państwowe, z drugiej — deklaracją gotowości młodzieży rzeźbiarskiej (i jej nauczycieli) do wykonywania tych zadań. Na jej czele stali dwaj profesorowie Tadeusz Breyer i Karol Stryjeński oraz asystent Breyera — Franciszek Strynkiewicz,
którzy jednocześnie byli Radą Nadzorczą i Radą Artystyczną spółdzielni. Uczniowie Breyera tworzyli zarówno Zarząd spółdzielni (Eustachy Fierk, Karol Tchorek,
Bazyli Wojtowicz), jak i byli jej członkami (Józef Belof, Stefan Chmielarski, Jerzy
Franaszek, Julia Keilowa, Alfons Karny, Antoni Kenar, Stanisław Komaszewski,
Franciszek Masiak, Ludwika Nitschowa, Józef Proszowski, Michał Paszyn, Irena
Piechocka, Władysław Porejko, Kazimierz Pietkiewicz, Stanisław Repeta, Tadeusz
Szadeberg, Edmund Schad, Stefan Stokowski, Zofia Wendrowska i Marian Wnuk).
W broszurze Formy znajduje się wyszczególnienie szerokiego zakresu jej usług:
„Spółdzielnia przyjmuje zamówienia w zakresie rzeźby, w całej jej rozciągłości, od
rzeźby monumentalnej aż do rzeźby o zastosowaniu użytkowym, a mianowicie:
pomniki, nagrobki, rzeźba kościelna, rzeźba architektoniczna, portrety, popiersia,
przedmioty użytkowe i galanteryjne, nagrody sportowe itp.”1230. Wacław Husarski
zapatrywał się optymistycznie na przyszłość Formy: „Wysoki poziom artystyczny
członków spółdzielni daje rękojmię wartości wykonania: nie należy też wątpić,
że społeczeństwo zrozumie znaczenie nowej placówki”1231.
W 1933 roku Forma zaprezentowała się na wystawie Związku Pięciu Stowarzyszeń Artystycznych zorganizowanej przez IPS z okazji dziesięciolecia upaństwowienia SSP/ASP1232. Znalazło się na niej 27 obiektów autorstwa Józefa Belofa,
Alfonsa Karnego, Stanisława Komaszewskiego, Franciszka Masiaka, Ludwiki Nitschowej, Franciszka Strynkiewicza, Tadeusza Szadeberga i Bazylego Wojtowicza
wykonanych w gipsie, brązie i czarnym dębie. Przygotowania do tego wydarzenia
relacjonowano humorystycznie w prasie:
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1229

Forma Spółdzielnia…

1230

Ibidem.

1231

Husarski 1930, Ze sztuki…, s. 613.

1232

Bractwo św. Łukasza, Ryt, Szkoła Warszawska, Forma, Ład.
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Forma przoduje w zamęcie wernisażowym. Na podłodze pierwszej sali wystawowej

1233

urządziła istne przedpole gilotyny. Na parkiecie same głowy, równo ucięte u szyi, jakby ostrym, skośnym nożem katowskiej maszyny. Płaczą nad głowami białe kamienne
damy, posąg poważnego pana duma nad chaosem gipsowego cmentarza, a w kącie
kpi ze wszystkiego groteskowa maszkara. Jest to nagi mężczyzna, który założył maskę
gazową”1233.

Z. B., 10 lat malarskiej fantazji, „ABC”,
28.10.1933 [Archiwum IPS, teczka 23, wycinki prasowe].

1234

K. Molendziński, Notatki z rozmów i wrażeń
wystawowych, „Pion” 1933, nr 8, s. 12.

1235

J. Kleczyński, Wrażenia z kilku wystaw, „Kurier Warszawski”, 3.12.1933 [Archiwum IPS,

Kazimierz Molendziński pisał w „Pionie”: „Rzeźbie należy się specjalna opieka,
zbyt dużo dała prawdziwych męczenników, tym tragiczniejszych, że zapomnianych”1234. Jan Kleczyński wymieniając nazwiska wystawiających rzeźbiarzy, zwrócił
uwagę, że „ukazali nam utwory przeważnie znane i omawiane”1235. Bardziej szczegółowy był w swojej relacji recenzent „Dekady”:

teczka 23, wycinki prasowe].
1236

and. (S.), Wystawa….

1237

Samotyhowa 1933.

1238

W. Podoski, Wystawa „Związku Stowarzyszeń”
w X-lecie Akademii Sztuk Pięknych, „ABC”,
2.11.1933.

W dziale rzeźby dominuje Karny dojrzałością i skończonością swoich prac. Efektownie
wypadł bardzo utalentowany, młody student Masiak. Wśród rzeźb jego wyróżnia się

1239

świetny portret w drzewie. Silnie przeżyty, pełen wyrazu, cięty jest szerokimi, śmiałymi

1240

uderzeniami dłuta. Poza tym interesujące prace dają Strynkiewicz i Belof1236.

Na pracę Masiaka zwróciła także uwagę w swoim obszernym omówieniu wystawy Nela Samotyhowa, pisząc, iż w tej pracy młody artysta: „zamyka ciężar zmęczenia i otępienia — przemawia masą i jednolitą zwartością bryły”1237. Wyróżniła
też prace Karnego, Belofa, Strynkiewicza (jego Portret Karola Stryjeńskiego przypisała
błędnie Wnukowi), Nitschowej, Szadeberga, Komaszewskiego. Zwróciła uwagę na
siłę całego zespołu. Podobnie konstatował Wiktor Podoski: „Co do rzeźby, znamy kilku młodych wybitniejszych rzeźbiarzy krakowskich, nie ma jednak wśród
byłych wychowanków tamtej Akademii tak jednolicie wysokiego poziomu, jak
w naszej »Formie«”1238. Chwalił rezultaty wysiłku pedagogicznego prof. Breyera
Mieczysław Sterling:

[Archiwum IPS, teczka nr 23, wycinki prasowe].
1241

Archiwum Fundacji Tchorek-Bentall, dokumenty sygn. 17.28.26 i 17.28.47.

1242

Wynika z niego, że obrót Spółdzielni Rzeźbiarskiej Forma wynosił brutto 55 481 zł
83 gr, a składał się na niego zakup prac
od członków (6992 zł 50 gr), nagrody
(1675 zł), prace wykonane przez członków
za pośrednictwem Formy (9460 zł), katalog
(3300 zł), wydatki personalne (1928 zł), wydatki biurowe (258 zł 82 gr), reprezentacje
i wyjazdy (403 zł 85 gr) oraz wydatki różne
(712 zł 45 gr).

dojdziemy do wniosku, że poza drzeworytem żadna dziedzina twórczości w Polsce nie
rolę nader poważną. Rezultaty dziesięciu lat pracy to wydanie kilku odpowiedzialnych

Wystawa pięciu stow. W 10-lecie Akademii
Warszawskiej, „Kurier Warszawski”, 5.11.1933

Jeśli zastanowimy się poważnie nad losami rzeźby przedwojennej i powojennej w Polsce,
rozwinęła się tak zasadniczo, jak rzeźba. W pracy tej odegrała Szkoła Sztuk Pięknych

Sterling 1933.

1243

Archiwum Fundacji Tchorek-Bentall, dokumenty sygn. 17.28.26 i 17.28.47.

młodych rzeźbiarzy, którzy stworzyli kilka poważnych dzieł i kilka poważnych pomników. To, co zdziałał Breyer, należy do istotnych zdobyczy sztuki polskiej […]. Jest
tam siła i młodość, są możliwości rozwoju, jest zrozumienie sensu monumentalności
w rzeźbie1239.

Dostrzegał wprawdzie pewną manierę stylizacyjną, ale nie upatrywał w niej
szczególnego niebezpieczeństwa, uważając, iż młodzi artyści mogą się z niej łatwo
wyzwolić. Ducha łączącego pięć ugrupowań tworzących wystawę trafnie scharakteryzował recenzent „Kuriera Warszawskiego”: „Łączy ich idea — wolnego
tworzenia sztuki narodowej — we wszystkich dziedzinach życia — nadania Polsce
jej własnego oblicza”1240.
Nie tylko wzmianki prasowe stanowią źródło wiedzy o działalności Formy.
W archiwaliach Karola Tchorka zachował się maszynopis sprawozdania z zebrania1241. Znalazło się tam rozliczenie za okres od 15 marca 1929 roku do 1 kwietnia
1931 roku1242. Szesnastu członków Spółdzielni wykorzystało łącznie sumę 20 044
zł. W dalszej części dokumentu czytamy, że zgodnie z deklaracją zamieszczoną
w broszurze wydanej z okazji powstania Formy: „Spółdzielnia ogłosiła 6 konkursów: 1/ na pomnik Kochanowskiego w Lublinie, 2/ na Pomnik Niepodległości
w Chodzieży, 3/ na figurki dekoracyjne, (dwa konkursy) 4/ na pieczęć Spółdzielni
i na przedmioty użytkowe, 5/ na pomnik marszałka J. Piłsudskiego w Ostrowi
„ PAŃSTW O W O TWÓRCZ O Ś Ć ” UCZNIÓW B REYERA
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Okładka broszury Spółdzielni

Rzeźbiarskiej Forma, 1930
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Zbigniew Dunajewski przy popiersiu

Józefa Piłsudskiego
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Franciszek Masiak, Robotnik

Mazowieckiej (konkurs zamknięty)”1243. Dalsza część dotyczyła walnego zebrania,
na którym było obecnych niewielu członków Formy: Karol Stryjeński, Tadeusz
Breyer, Franciszek Strynkiewicz, Karol Tchorek, Kazimierz Pietkiewicz, Marian
Wnuk, Antoni Kenar i Franciszek Masiak. Sprawozdanie kończy lista członów,
którzy zarabiali za pośrednictwem Formy1244. Wynika z niej, że najwyższe dochody
osiągnął Kazimierz Pietkiewicz (6675 zł), a najniższe — Tadeusz Szadeberg (10 zł).
Na liście tej nie ma ani Karola Stryjeńskiego1245, ani Tadeusza Breyera. Znaleźli się
natomiast rzeźbiarze niewymienieni w broszurze założycielskiej jako członkowie
Formy — Fierk i Proszowski. Nie wiadomo, czy i kiedy wstąpili do Spółdzielni,
czy tylko korzystali z jej pośrednictwa przy uzyskiwaniu zleceń.

1244

Byli to: Józef Belof (575 zł), Stanisław
Repeta (100 zł), Franciszek Strynkiewicz
(4655 zł), Karol Tchorek (620 zł), Marian
Wnuk (540 zł), Antoni Kenar (1025 zł),
Kazimierz Pietkiewicz (6675 zł), Stanisław
Komaszewski (471 zł 50 gr), Eustachy
(Eustachiusz) Fierk (1646 zł), Tadeusz Szadeberg (10 zł), Bazyli Wojtowicz (520 zł),
Konrad Opalski (1035 zł 50 gr), Franciszek
Masiak (50 zł), Stefan Chmielarski (920 zł),
Edmund Schad (250 zł), Józef Proszowski
(950 zł).

1245

Potwierdza to pośrednio charakterystykę
Karola Stryjeńskiego, jaką w mowie pogrzebowej zawarł Ferdynand Goetel; Chrudzimska-Uhera 2013, s. 282.
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Związek założyły w 1934 roku grupy absolwentów SSP — Bractwo św. Łukasza,
Szkoła Warszawska, Ryt, Ład, Forma i Szkoła Warszawska, później przyłączyły
się do nich Kolor, Loża Wolnomalarska, Czerń i Biel, Grupa Czwarta, Wileńskie
Towarzystwo Plastyków, Ars Christiana. Należeli do niego także artyści niezrzeszeni1246. Organizowano wystawy, spotkania i prelekcje oraz wyjazdy pozwalające
artystom zaznajomić się z dawną i współczesną sztuką europejską.
Niewielki artykuł poświęcony Blokowi Zawodowych Artystów Plastyków zamieściła w Polskim życiu artystycznym 1915—1939 Zofia Baranowicz1247. Nie znalazła
się w nim wzmianka o działających w tym ugrupowaniu rzeźbiarzach, chociaż
prowadzili oni tam aktywną działalność. Szerzej omówiła działalność Bloku
Agnieszka Chmielewska w pracy W służbie państwa, społeczeństwa i narodu1248. Ustaliła, że stałych członków związku było około 200 i reprezentowali oni wszystkie
specjalizacje — od malarzy po twórców sztuki użytkowej.
Z grona profesorów wykładających na ASP do Bloku należał Tadeusz Breyer,
a także jego asystent Franciszek Strynkiewicz. Z członkostwa w Bloku zrezygnowali Julia Keilowa i Alfons Karny, uznając iż rzeźba jest zbyt słabo reprezentowana na wystawach związku, co istotnie miało miejsce z powodu trudności
z transportem1249. Czasopismem związku była „Plastyka” pozostająca w opozycji do
krakowskiego „Głosu Plastyków”, organu konkurencyjnego Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków. Pismo wychodziło dość nieregularnie w latach
1935—19391250. Tu pojawiały się istotne teksty dotyczące rzeźby, między innymi
wypowiedzi Franciszka Strynkiewicza poświęcone warunkom pracy rzeźbiarzy
oraz rzeźbie francuskiej1251, artykuł Millera o Strynkiewiczu1252, informacje o wystawach oraz kronika i nekrologi1253. Z korespondencji związkowej z 1937 można
wnioskować, iż prenumerata pisma była dla członków Bloku obowiązkowa, a prenumeratorów było wówczas 700, natomiast w roku następnym nakład wynosił
3000 egzemplarzy i zapewne kłopoty ze zbytem spowodowały współpracę z „Kurierem Porannym”1254.
Pierwsza wystawa Bloku odbyła się w Instytucie Propagandy Sztuki w 1936
roku1255. Skład jury przyjmującego rzeźby był następujący: Franciszek Strynkiewicz
(przewodniczący), Józef Belof, Alfons Karny, Ludwika Nitschowa (członkowie);
delegatem IPS-u był prof. Zygmunt Kamiński, a komisarzem — Edward Kokoszko.
Warto zauważyć, iż jury zdominowane było przez uczniów prof. Breyera, a wśród
17 rzeźbiarzy, którzy zgłosili na wystawę swoje prace, było ośmiu jego uczniów1256.
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Blok Zawodowych Artystów Plastyków

1246

O trudnościach związanych z określeniem
ilości organizacji tworzących związek
i ilości członków zob. Chmielewska 2006,
W służbie państwa…, s. 100—101.

1247

Z. Baranowicz, Blok Zawodowych Artystów
Plastyków, w: PŻA, s. 615—616.

1248

Chmielewska 2006, W służbie państwa…,
s. 100—105.

1249
1250

Ibidem, s. 103.
O „Plastyce” pisali Andrzej Jakimowicz
(A. Jakimowicz, „Plastyka”, w: PŻA, s. 673—
674) i Agnieszka Chmielewska (Chmielewska 2006, W służbie państwa…, s. 103).

1251

Strynkiewicz 1935, Warunki pracy…; Strynkiewicz 1935, Zagadnienie stylu…

1252
1253

Miller, s. 129—134.
Np. nekrolog Jerzego Łopuszańskiego pióra
Tadeusza Cieślewskiego syna; Cieślewski
1935.

1254

Chmielewska 2006, W służbie państwa…,
s. 103.

1255

Archiwum IPS, teczka nr 47.
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Recenzent „Wieczoru Warszawskiego”, kryjący się pod pseudonimem Pictor,
ekspozycji rzeźby nie oceniał zbyt wysoko: „Najuboższa na tej wystawie jest rzeźba. Spotyka się ustawicznie zbanalizowane już »popiersia«, często nadnaturalnej
wielkości, często zbyt »dekoracyjne« lub tworzone w celach dekoracyjnych, —
aby można brać je na serio jako »rzeźbę«”1257. Na dominację rzeźby portretowej
narzekali też Witołd Bunikiewicz oraz Tytus Czyżewski, któremu jednak podobał
się portret Morawskiego autorstwa Julii Keilowej1258. Zofia Norblin-Chrzanowska
wyróżniła prace Karnego, Nitschowej i Strynkiewicza, a „Świat” w kwietniowym
numerze reprodukował Portret pani Z. Ludwiki Nitschowej i Popiersie Piłsudskiego
Franciszka Strynkiewicza. Michał Weinzieher wymieniając między innymi nazwiska Strynkiewicza i Horno-Popławskiego, zaznaczał, że „artyści ci postawili
naszą rzeźbę na poważnym, europejskim poziomie”1259.
Nagrody honorowe otrzymali Franciszek Strynkiewicz i Alfons Karny, a odznaczenie Ludwika Nitschowa. Rzecz znamienna, że wśród zakupów MWRiOP nie
było ani jednej rzeźby. Wydaje się, że wystawa nie do końca spełniła obietnice
zawarte w deklaracji Bloku, który zapowiadał „zacieśnianie więzów między życiem
a sztuką, której problemy winny się różnicować i kształtować w bezustannym
żywym kontakcie z potrzebami chwili bieżącej”1260. Ekspozycja rzeźby, przytłoczona popiersiami i portretami, pokazywała w gruncie rzeczy słabość, a właściwie
nieobecność rzeźby architektonicznej, co w konsekwencji owocowało jej niedostatkiem w przestrzeni publicznej. Można więc zauważyć rozbieżność między
deklaracjami Bloku a „związania [sztuki] z życiem” w praktyce, co zresztą nie
było winą samych artystów, a raczej brakiem zainteresowania sztuką ze strony
państwa, czego przyczyny były dość zróżnicowane — począwszy od warunków
historycznych i ekonomicznych poprzez brak tradycji mecenasowskich i niedostatki w edukacji estetycznej społeczeństwa.

1256

Byli to Alfons Karny, Julia Keilowa, Franciszek Masiak, Ludwika Nitschowa, Irena
Piechocka, Stanisław Horno-Popławski,
Zofia Wendrowska-Soboltowa i Franciszek
Strynkiewicz; Materiały do dziejów Instytutu…, s. 55—57.

1257

Pictor, Rewia plastyków w IPS-ie, „Wieczór
Warszawski”, 22.03.1936 [Archiwum IPS,
teczka nr 47, wycinki prasowe].

1258

T. Czyżewski, Wystawa Bloku w IPS-ie, „Kurier Warszawski”, 6.03.1936 [Archiwum IPS,
teczka nr 47, wycinki prasowe].

1259

M. Weinzieher, Salon „Bloku” w IPS-ie, „Nasz
Przegląd”, 24.03.1936 [Archiwum IPS, teczka
nr 47, wycinki prasowe].

1260

M. Wanke, Wystawy warszawskie. Salon
Bloku Zawodowych Artystów Plastyków
w Instytucie Propagandy Sztuki, „Dziennik
Bydgoski”, 29.03.1936 [Archiwum IPS, teczka 67, wycinki prasowe].
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Wychowankowie prof. Breyera nie unikali konfrontacji z innymi rzeźbiarzami
i licznie uczestniczyli w różnego rodzaju konkursach. Nagrodzone prace nie zawsze były realizowane, ale sam fakt ich zauważenia przez jury był dla młodych
artystów wyróżnieniem. W kilku konkursach stawali oni w szranki ze swoim
profesorem, czasami zwyciężając swojego nauczyciela. Zaprezentowany poniżej
wybór dotyczy konkursów, które dla uczniów Breyera były szczególnie ważne —
otrzymali na nich najwyższe nagrody, ich projekty zostały zauważone przez krytykę, od nich rozpoczynali swoją karierę. Tematyka konkursów była w ogromnej
większości związana państwem, jego prestiżem i bohaterami, co w kontekście
odzyskania przez Polskę niepodległości było zupełnie zrozumiałe. Dlatego też
udział w konkursach jest jedną z ważnych „państwowotwórczych” aktywności
wychowanków prof. Breyera. Na uwagę zasługuje fakt, że na przykład projekt
pomnika Niepodległości w Chodzieży był zadaniem pracownianym zarówno
u prof. Tadeusza Breyera, jak i u Karola Stryjeńskiego.

Konkursy na popiersia zasłużonych
Polaków
Organizowane przez towarzystwo Rzeźba1261 konkursy na popiersia zasłużonych
Polaków miały — jak pisze Aleksandra Melbechowska-Luty — „pełnić funkcję
zredukowanych pomników”1262. Historyczni bohaterowie mogli nareszcie w niepodległej Polsce zaistnieć w przestrzeni ogólnie dostępnych lokali (takie miało
być przeznaczenie popiersi).
Pierwszy konkurs miał miejsce w 1927 roku. Franciszek Strynkiewicz uzyskał
wówczas pierwszą i drugą nagrodę za popiersia Waleriana Łukasińskiego i Gabriela
Narutowicza. Jury wyróżniło także pacę Kazimierza Pietkiewicza, którego Joachim
Lelewel zwracał uwagę sposobem opracowania włosów układających się w rytmiczne fale w duchu dekoracyjnej stylizacji art déco. Husarski chwalił obydwu uczniów
Breyera za spokój i harmonię w opracowaniu bryły rzeźbiarskiej1263.
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1261

PŻA, s. 188; Aleksandra Melbechowska-Luty
jako organizatora podaje Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych; Melbechowska-Luty
2005, s. 282.

1262

Ibidem.

1263

W. Husarski, Konkurs na popiersia zasłużonych Polaków, „Tygodnik Ilustrowany” 1927,
nr 12.
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W 1928 roku pierwsza nagroda przypadła Aleksandrowi Żurakowskiemu, ale
wszystkie pozostałe otrzymali uczniowie Breyera. Drugą nagrodę zdobył Tadeusz
Szadeberg za mocno modelowaną hermę Montwiłła-Mireckiego1264, trzecią — Bazyli Wojtowicz za Stanisława Wyspiańskiego1265, a laureatami czwartej zostali Eustachiusz
Fierk (Kiliński), Adam Siemaszko (Kiliński)1266 i Kazimierz Pietkiewicz (Drucki-Lubecki). Wacław Husarski zamieścił w notatce o konkursie także uwagi ogólne: „Ma się
wrażenie, ze rzeźba nasza wytworzyła sobie własny i bardzo poważny styl, polegający na monumentalnej prostocie w budowie bryły przy jednoczesnej żywości w traktowaniu powierzchni oraz przy zwartości i powadze wyrazu”1267. Uczniowie Breyera
„[…] dali rzeczy jasno zbudowane, wyraziste w bryle i sylwecie, a tym samym
dobrze odpowiadające swemu przeznaczeniu, jako dekoracja lokali publicznych”1268.
Rok później w związku z trzecią edycją konkursu ten sam krytyk zauważał:

na s. 207
| 322 |

| 323 |

Okładka czasopisma „Plastyka”

Bazyli Wojtowicz, Portret Stanisława
Wyspiańskiego
| 324 |

Eustachiusz Fierk, Jan Kiliński

1264

MASP ns-0418.

kiem dorocznego konkursu na popiersia zasłużonych Polaków: laureatami konkursu są

1265

MASP ns-0415.

przeważnie wychowańcy szkoły lub artyści ideowo zbliżeni do jej kierunku. Wszystkie

1266

Fotografia popiersia w archiwum artysty.

prace, nadesłane na konkurs, odznaczają się ową prostotą w ujęciu bryły, oraz ową lekką

1267

W. Husarski, Z wystaw, „Tygodnik Ilustrowa-

Zachodzi dość bliski związek pomiędzy działalnością Szkoły Sztuk Pięknych a wyni-

stylizacją dekoracyjną, która jest znamieniem młodej rzeźby naszej1269.

Nagrodzono wówczas Alfonsa Karnego za Portret Stanisława Noakowskiego, trzecią nagrodę otrzymał Bazyli Wojtowicz za Cypriana Kamila Norwida, czwartą —
Horno-Popławski za Henryka Dąbrowskiego. Wyróżniono też prace Kazimierza

Wybrane konkursy

ny” 1928, nr 22.
1268

Ibidem.

1269

W. Husarski, Doroczne wystawy szkolne i konkursy, „Tygodnik Ilustrowany” 1929, nr 28.
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Bieńkowskiego, Ireny Piechockiej i Tadeusza Szadeberga1270. Husarski chwalił Popiersie księcia Adama Czartoryskiego1271 i Hoene-Wrońskiego1272. Nie wymienił nazwiska
twórczyni tej ostatniej, a była nią Zofia Wendrowska-Soboltowa1273.

Inne konkursy
Jak wspomniano wyżej, studenci brali udział w konkursach, w których uczestniczył także ich profesor. Tak było w roku 1929, kiedy za pomnik Wojciecha Bogusławskiego pierwszą nagrodę otrzymał Jan Szczepkowski, drugą — Karol Tchorek,
a trzecią — Tadeusz Breyer i Zygmunt Otto1274. W tym samym roku w konkursie
na pomnik Józefa Ignacego Kraszewskiego nie przyznano pierwszej nagrody, natomiast Breyer, Żurakowski, Strynkiewicz i Franaszek dostali nagrody równorzędne1275. W relacji Wacława Husarskiego można przeczytać:

1270

Ibidem; Kronika artystyczna, „Sztuki Piękne”
1929, s. 269 [Archiwum ASP w Warszawie,
Księga wycinków prasowych I].
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1271

MASP ns-0393.

1272

Husarski 1929, Doroczne wystawy…, s. 551.

1273

MASP ns-0417.

1274

PŻA, s. 213.

1275

W. Husarski, Ze sztuki, „Tygodnik Ilustrowany” 1929, nr 15.

1276

Ibidem.

manieryczny nieco, jakby taneczny ruch, nie licujący z powagą postaci. Breyer ratuje

1277

Melbechowska-Luty 2005, s. 271.

sytuację sposobem wypróbowanym, narzucając na ramiona pisarza płaszcz o szero-

1278

Kronika artystyczna [Pomnik Wolności w By-

Projekt Strynkiewicza o ładnej, dekoracyjnej sylwecie, nadaje jednak Kraszewskiemu

kich fałdach. Jedynie Franaszek ogranicza się do portretu Kraszewskiego w medalionie,
umieszczając na cokole dekoracyjną postać leżącą, która jednak nie tłumaczy znów

tomiu], „Sztuki Piękne” 1929, nr 10, s. 408.
1279

PŻA, s. 505.

1280

Melbechowska-Luty 2005, s. 220.

konkursu stanęli wówczas czołowi twórcy — Jan Szczepkowski (którego projekt realizo-

1281

PŻA, s. 249, 505.

wano) oraz Xawery Dunikowski. Wśród młodych rzeźbiarzy usiłujących sprostać temu

1282

dostatecznie idei pomnika1276.Rok 1929 obfitował w konkursy rzeźbiarskie. Dekoracja
budynku Banku Gospodarstwa Krajowego była dla artystów kuszącym wyzwaniem. Do

niełatwemu zadaniu znalazła się Irena Baruchówna1277. Ten sam rok przyniósł pierwszą
nagrodę Bazylemu Wojtowiczowi w konkursie na pomnik Wolności w Nowym Bytomiu,
o czym donosiły „Sztuki Piękne”1278. Uczniowie Breyera brali też udział w konkursie

https://e-numizmatyka.pl/portal/strona-glowna/monety/lista-artykulow/PROJEKTY-MONET-DRUGIEJ-RP-c.d.html [dostęp
25.08.2015].

na Mauzoleum na Grochowie w 1931 roku, a Stanisław Komaszewski uzyskał w nim
drugą nagrodę1279.

W konkursie na pomnik Sowińskiego ogłoszonym w 1931 roku bezapelacyjnym
zwycięzcą został prof. Breyer i to jego projekt został ostatecznie zrealizowany.
Breyerowi udało się znakomicie rozwiązać trudny problem przedstawienia ułomności ciała bohatera tak, aby nie zakłócić kompozycji całości. O tym projekcie
trafnie pisała Aleksandra Melbechowska-Luty:
Dzieło to jest przykładem wspaniale rozwiązanej rzeźbiarskiej równowagi, a jego poziom artystyczny porównywalny z Lotnikiem Wittiga. Umieszczona na granitowym cokole statyczna, a zarazem śmiała figura obrońcy Woli, wspartego na protezie prawej nogi
[…], przy całej swej monumentalności jest lekka, czysta i subtelnie zrytmizowana; jej
oszczędnie prowadzone detale (będące wymownymi atrybutami wodza) są organicznie
wtopione w połyskliwą powierzchnię brązu, a cała tektoniczna siła posągu ciąży od jego
wierzchnich płaszczyzn do rdzenia bryły1280.

Druga nagroda, którą na tym konkursie otrzymali za wspólny projekt Alfons
Karny i Bazyli Wojtowicz, oraz trzecia nagroda uzyskana przez Stanisława Horno-Popławskiego wymownie świadczą o randze pracowni rzeźby w warszawskiej
uczelni1281.
Szczególnie ciekawa sytuacja miała miejsce w 1933 roku podczas konkursu na
monety o nominałach 25 zł, 50 zł i 100 zł. Zaskoczeniem był wówczas sukces studenta warszawskiej Akademii, Stanisława Repety, który oprócz pierwszej nagrody
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otrzymał również dwie nagrody czwarte, natomiast jego profesorowie — Tadeusz
Breyer i Wojciech Jastrzębowski — musieli zadowolić się odpowiednio drugim
i trzecim miejscem. Trzecia nagrodę ex-aequo z Jastrzębowskim dzielił Józef Belof1282.
Ten sam rok przyniósł sukces Bazylemu Wojtowiczowi i Józefowi Proszowskiemu w postaci pierwszej nagrody za pomnik Józefa Piłsudskiego w Tarnopolu.
W konkursie na uczczenie dziełem plastycznym dwudziestolecia Wojska Polskiego w 1935 roku pierwszą nagrodę otrzymał Stanisław Komaszewski, trzecią —
Marian Wnuk, zakupiono także projekty Karola Tchorka i Bazylego Wojtowicza
oraz Franciszka Masiaka1283. W tym samym roku pierwszą nagrodę w konkursie
na portret Józefa Piłsudskiego zdobyłAlfons Karny1284, a rok później — Marian
Wnuk za projekt na pomnik marszałka do Lwowa zajął czwarte miejsce1285. Rok
1936 przyniósł uczniom Breyera dalsze sukcesy. W konkursie na rzeźbę religijną
do współczesnego wnętrza zorganizowanym przez IPS pierwszą nagrodę otrzymał Józef Belof, a drugą — Kazimierz Pietkiewicz1286. Na konkursie na pomnik
marszałka Piłsudskiego i Powstańca Śląskiego do Katowic praca Mazurczyków
została wyróżniona zakupem i zyskała pochlebną opinię Tadeusza Dobrowolskiego1287. W 1937 roku w konkursie na projekt szkicowy pomnika 33 Łomżyńskiego
Pułku Piechoty zwyciężył Franciszek Habdas1288. Franciszek Masiak oraz Stanisław Repeta współpracujący z Bazylim Wojtowiczem otrzymali ex-aequo trzecią
nagrodę, a Wincenty Kasprzycki — czwartą1289. Projekt na warszawski pomnik
Józefa Piłsudskiego autorstwa Mariana Wnuka został wytypowany przez jury do
dalszego opracowania jako jedna z trzech prac konkursowych1290. Biorący udział
w tym samym konkursie Mazurczykowie zostali zauważeni przez Zofię Norblin-Chrzanowską:
O ileż pomyślniejszym rozwiązaniem tego motywu [niż w projekcie Szczepkowskiego — AR] jest kolumnada zakreślona łukiem — dowodzi wyróżniony projekt [Elwiry]
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| 325 |

Bazyli Wojtowicz, Projekt pomnika generała
Józefa Sowińskiego
| 326 |

Elwira i Jerzy Mazurczykowie, Projekt

pomnika Józefa Piłsudskiego w Warszawie
na s. 212
| 327 |

Józef Proszowski, Projekt pomnika

marszałka Józefa Piłsudskiego i Powstańca
Śląskiego

1283

PŻA, s. 338.

1284

PŻA, s. 349.

1285

PŻA, s. 354.

1286

Archiwum IPS, teczka nr 52.

1287

Grygiel, [s. 8—9].

1288

PŻA, s. 508.

1289

Ibidem, s. 509.

1290

Ibidem; Marian Wnuk…, s. 78. O konkursie
zob. Grzesiuk-Olszewska 1993, Konkurs na
pomnik…, s. 203—232; eadem 1993, Świątynia Opatrzności…, passim.
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Zachert i Mazurczyka. Łagodność i płynność linii kolumnady półkolistej daje harmo-

| 332—334 |

Jan Bogusławski, Stanisław Sikora,

Maksymilian Potrawiak, Mauzoleum gen.

nijną kompozycję całości. Szwankuje jednak w tym projekcie konna postać Marszał-

Gustawa Orlicz-Dreszera

ka — potraktowana z masywną nieporadnością1291 [il. 346].

W prestiżowym konkursie na mauzoleum gen. Gustawa Orlicz-Dreszera
uczniowie Breyera również zaznaczyli swoją obecność. Trzecią nagrodę otrzymał
Maksymilian Potrawiak, który stosując się do warunków konkursu, by pomnik
był wyrazem prostoty i siły charakteryzujących generała1292, stworzył zwartą bryłę
z grupami rzeźb wyobrażającymi „spuszczanie łodzi na morze i krzewienie idei
polskiej na morzu”1293.
Czwarte nagrody przypadły Janowi Bogusławskiemu i Stanisławowi Sikorze,
Józefowi Proszowskiemu, a także Zbigniewowi Dunajewskiemu (w zespole z Władysławem Sowickim i Stanisławem Kucharskim)1294. Na „zaszczytną wzmiankę”
zasłużyli Kazimierz Bieńkowski i Franciszek Masiak1295.
Chociaż pierwszą nagrodę otrzymali Jan Szczepkowski i Anna Szczepkowska-Mickiewiczowa, ostatecznie zrealizowano projekt łączący propozycję Maksymiliana Potrawiaka, Jana Bogusławskiego i Stanisława Sikory. Uwzględniał on
uwagi dotyczące projektu tych dwóch ostatnich twórców, o której Tworkowski
pisał: „Zastrzeżenia mogą budzić jedynie w tym projekcie, bardzo zresztą dobre,
rzeźby, które (podobnie jak zresztą w innych projektach), ośnieżone i oblodzone
wśród wichrów znad północnego morza, tracą na czas zimy swój piękny i subtelny
charakter”1296. W ostatecznej wersji powstał potężny masyw składający się z dwóch
pylonów, przed którymi od strony morza stały zgodnie z projektem Maksymiliana
Potrawiaka przysunięte do ściany grupy rzeźbiarskie1297.
Konkurs na wizerunek dziecka polskiego w 1938 roku również zaowocował
sukcesami uczniów Breyera — Alfons Karny otrzymał pierwszą nagrodę, wyróżniono prace Natana Rapoporta i Stefana Momota1298. O problemie tym szerzej
była mowa w rozdziale poświęconym tematowi dziecka1299.
W ostatnim ważnym konkursie przed wojną dotyczącym dekoracji Sali Odjazdów Dworca Centralnego wyróżniono projekty Kazimierza Pietkiewicza i Franciszka Masiaka, a prestiżowy posąg Polonii oraz inne rzeźby zrealizować mieli
Elwira i Jerzy Mazurczykowie1300.
Nie było zatem w dwudziestoleciu międzywojennym żadnego poważniejszego
konkursu rzeźbiarskiego, w którym uczniowie Breyera nie zaznaczyliby swojej
obecności.
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1291

Z. Norblin-Chrzanowska, Pomnik Wielkiego
Marszałka, „Świat” 1937, nr 46.

1292

Konkurs na projekt grobowca ku czci generała
Orlicz Dreszera na Oksywiu w G, „Architektura i Budownictwo” 1937, nr 10, s. 351.

1293

Ibidem, s. 358.

1294

Ibidem, s. 351—352; S. Tworkowski, Konkurs
na pomnik gen. Orlicz Dreszera na Oksywiu
w Gdyni, „Architektura i Budownictwo” 1937,
nr 10, s. 360—363; Z. Czech, Na tropach konkursu, „Architektura i Budownictwo” 1937,
nr 10, s. 364—366. Błędnie podane nazwisko
Sowickiego (Sawicki) oraz imię Kucharskiego (Władysław zamiast Stanisław).

1295

Konkurs na projekt…, s. 352.

1296

Tworkowski, s. 363.

1297

O mauzoleum Orlicz-Dreszera pisał w szerszym kontekście architektury tego typu
Grzegorz Rytel; idem, Mauzoleum generała
Orlicz Dreszera na Oksywiu na tle ówczesnych
tendencji w projektowaniu obiektów kommemoratywno-sepulkralnych, w: Architektura XX
wieku i jej waloryzacja w Gdyni i w Europie — Modernizm w Gdyni, red. M. J. Sołtysik,
R. Hirsch, Gdynia 2017, s. 67—72.

1298

Szerzej zob. rozdział Dziecko w niniejszej
publikacji, s. 124—131.

1299

Ibidem.

1300

Grygiel, [s. 12—13]; Konstantynów 2007,
s. 95; Trybuś, s. 117, 151.

214

Wybrane konkursy

215

na s. 213
| 328 |

Jan Jakub, Projekt pomnika księdza

Augustyna Kordeckiego
| 329 |

Jan Jakub, Głowa księdza Augustyna

Kordeckiego
| 330 |

Zbigniew Dunajewski, Projekt pomnika

marszałka Józefa Piłsudskiego
| 331 |

Elwira i Jerzy Mazurczykowie, Projekt

pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego
i Powstańca Śląskiego
na s. 215
| 335 |

Stefan Momot, Dziecko
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| 336 |

Natan Rapoport, Jasia

| 337 |

Alfons Karny, Gdy miałem 13 miesięcy

| 338 |

Elwira i Jerzy Mazurczykowie, Przez

zjednoczenie do potęgi Polski, płaskorzeźba do
Dworca Głównego w Warszawie
| 339 |

Elwira i Jerzy Mazurczykowie, Polonia

(szkic rzeźby do Dworca Głównego
w Warszawie)
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Wspomnieć także należy o realizacjach pomnikowych niezwiązanych z konkursami jak popiersie marsz. Piłsudskiego w Brasławiu zrealizowane przez Alfonsa
Karnego czy pomnik Józefa Piłsudskiego w Porzeczu k. Gostynia autorstwa Mariana Szczepańca1301. Szczególnie interesująca wydaje się historia pomnika grunwaldzkiego w Uzdowie. W dwudziestoleciu międzywojennym Grunwald nie leżał
w granicach Polski, ale dbano o upamiętnianie samej bitwy. Na szlaku, który
przemierzały wojska Jagiełły, postawiono dwa pomniki — w Uzdowie poświęcony
samej bitwie, a w pobliskim Działdowie — zwycięskiemu królowi. Monument
uzdowski był pierwszym na Mazurach pomnikiem grunwaldzkim, a jego autor,
Józef Proszowski, kształcił się w pracowni prof. Breyera. Zakrojone z rozmachem
uroczystości związane z odsłonięciem pomnika relacjonowała „Kronika Ciechanowska”:

| 340—342 |

Józef Proszowski,

Pomnik Grunwaldzki w Uzdowie

Obchód ten, zorganizowany przez Polską Legię Mocarstwową, zgromadził liczne delegacje z całej Polski, wśród których nie brakło przedstawicieli rybaków z Pomorza,
robotników z łodzi i Śląska, marynarki handlowej z Gdyni i młodzieży wszystkich
uczelni Akadem[Ickach] w Polsce. […] Wieczorem tegoż dnia na samej granicy, w okolicy Uzdowa zapalono 60 stosów drewna ułożonych w odległościach kilkuset metrów;
stosy te płonęły przez całą noc; warte w tym czasie w pasie pogranicza sprawowała
L[iga] M[mocarstwowa] Warszawa1302.

W dalszej części relacji czytamy o odprawionej następnego dnia mszy świętej
polowej i dwugodzinnej defiladzie przyjmowanej przez Rowmunda Piłsudskiego,
komendanta głównego Ligi Mocarstwowej. On też dokonał odsłonięcia pomnika.
Nazwiska twórcy niestety nie wymieniono, ale zamieszczono opis dzieła. Pomnik
został zniszczony przez Niemców w pierwszych dniach II wojny światowej, ale
w 2006 roku z inicjatywy społeczności lokalnej został zrekonstruowany przez
Andrzeja Krajewskiego1303.
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1301

http://gaso-gostyn.pl/aktualnosci/
odsloniecie-pomnika-marszalka-jozefapilsudskiego-w-podrzeczu.html [dostęp
12.09.2021].

1302

Uroczystości Grunwaldzkie (1410—1931), „Kronika Ciechanowska” 1931, nr 13, s. 1—2.

1303

Informacja ustna od autora.
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5.

PÓŹNIEJSZE
LOSY WYCHOWANKÓW
PROF. TADEUSZA BREYERA

[…] stare i młode dziady — ślepe, kulawe
i garbate — paleta typów i wartości mocno
kolorowa […] 1304.

5.1.

Józef Gosławski

Chociaż dla artystów polskich dwudziestolecia międzywojennego najbardziej
pociągającym ośrodkiem był Paryż1305, pojawiały się jednak stale głosy dotyczące
niebezpieczeństwa dominacji jednego ośrodka i potrzeby zrównoważenia wpływów sztuki francuskiej. Skrajne stanowisko prezentował Stanisław Szukalski, który
w albumie wydanym w 1929 roku w Stanach Zjednoczonych określał Paryż jako
„siedzibę międzynarodowej estetycznej i kulturalnej szarlatanerii”1306. Poglądy te
rozwinął w broszurze Atak Kraka, pisząc z właściwym sobie temperamentem o „łamaniu francuskim obcasem kiełków chyłkiem się wyślizgujących z podziemi,
gdzie duch rasy, jakoby prawieczny korzeń z drzewa ściętego żywcem, wyje za
wolnością”1307. Dwa lata później we wstępie do katalogu wystawy Szczepu Rogate
Serce pisał w podobnym duchu: „Chcemy, by sztuka polska zastąpiła »sztukę
w Polsce« i by stała się oknem do nieba, by naród widział się w niej i z niej bohaterskie napomnienie czerpał, zamiast by była tylko lustrem pijanym, a w nim
widoczne były tylko prostytutki paryskie”1308.
Bardziej umiarkowany był Józef Mehoffer, który w 1925 roku pisał z Rzymu:
Dzisiaj […] wobec bardzo silnego i naturalnego zwrócenia się naszego ku Paryżowi

Uczniowie Breyera
w grupie Kapitol

1304

List Józefa Gosławskiego do Witolda Chomicza z kwietnia 1936.

1305

Kolonia polska w Paryżu liczyła ok. 600

po odzyskaniu niepodległości wydaje się tym potrzebniejsze utrzymanie drugiego

osób, stawiając stolicę Francji jako trzeci po

równorzędnego strumienia kultury zachodniej, jakim są Włochy. Kultura nasza, po-

Warszawie i Krakowie ośrodek artystyczny.
Problemem tym szczegółowo zajmowała

siadając swoje podłoże, domaga się równomiernego zasilenia dorobkiem Zachodu

się Anna Wierzbicka; eadem 2012. Na

i nie powinna poddana być pod wpływ jednego tylko centrum […]. Sztuka nasza,

wystawie Wyprawa w 20-lecie w Mu-

jak zresztą sztuka wszystkich narodów czynnych kulturalnie, przechodzi poszu-

zeum Narodowym w Warszawie w dn.

kiwania nowego przewodniego ideału artystycznego […]; myśl założenia Polskiej

17.01 — 30.03.2008 wyodrębniona została

Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie szczególnie obecnie domaga się swego urze-

sekwencja zatytułowana Polski Paryż; zob.

czywistnienia

Wierzbicka 2008.

.

1309

Odrodzona Polska uzyskałaby w ten sposób w Wiecznym Mieście istotną placówkę kulturalną, jak miały to już Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Rumunia
i Czechosłowacja. Mehoffer interesował się kosztami kupna stosownej willi lub
pawilonu, który można by zbudować, korzystając ze sprzyjającej polityki władz
gminy rzymskiej. Ostatecznie do powstania placówki nie doszło, na co wpływ
miał niewątpliwie stan finansów młodego państwa, ale rozważano taką możliwość
jeszcze w 1937 roku1310. Podnosił tę kwestię także Zygmunt Kamiński na posiedzeniu Rady Instytutu Propagandy Sztuki w kwietniu 1938 roku. W stenogramie
zachował się zapis jego wypowiedzi:
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1306

Szukalski. Project In Design [Chicago 1929],
cyt. wg Lameński 2007, s. 176.

1307

S. Szukalski, Atak Kraka. Twórcownie czy
Akademie?, Kraków 1929, cyt. wg Lameński
2007, s. 177.

1308

S. Szukalski, Przedmowa do rzeczospisu prac,
s. 26, cyt. wg Lameński 2007, s. 137.

1309

Materiały do dziejów Akademii…, s. 127.

1310

Ibidem, s. 127.
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Mnie się wydaje, ze jedną z najważniejszych rzeczy, która [pomogłaby] sprawie sztuki,
byłaby kwestia uporządkowania sprawy stypendystów, wypowiedzenia się w sprawie
Akademii zagranicznej. […] My możemy się w sekcji kłócić, gdzie ma być miejsce tej
Akademii: Rzym czy Paryż — to jest kwestia dalsza, ale zasadniczo byłoby ważne, żeby
Instytut miał w tej sprawie głos1311.

Studenci Breyera ulegali zarówno wpływom francuskim, jak i włoskim, chociaż
te ostatnie były mniej zauważane. Wystawa rzeźby francuskiej w Warszawie w 1935
roku była impulsem wzmacniającym zainteresowanie Paryżem. Wagę rzeźby francuskiej podkreślał w rozmowie z Edmundem Millerem asystent prof. Breyera
Franciszek Strynkiewicz przywołuje zwłaszcza dwa nazwiska — Charlesa Despiau
i Aristide’a Maillola1312. O wpływie tym była mowa w poprzednich rozdziałach.
Natomiast sam Breyer, który w 1899 roku studiował sześć miesięcy we Florencji,
zwracał zapewne uwagę swoich studentów na wartości „klasyczne” rzeźby włoskiej.
Świadczą o tym realizacje zadań w jego pracowni1313 — prace te charakteryzują
spokojne układy i wyważone proporcje. Szczególne miejsce zajmują wśród nich
akty, których harmonia, statyka, a nawet niektóre układy ciała wyraźnie czerpią
z rzeźby antycznej1314.
Trojgu z uczniów profesora udało się wyjechać do Włoch na dłużej i oni właśnie stali się najciekawszymi pod względem artystycznym twórcami działającymi
w założonej w 1936 roku w Rzymie polskiej grupie artystycznej o nazwie Kapitol.
Byli to Krystyna Dąbrowska, Józef Gosławski i Michał Paszyn. Dzieje grupy nie
były dotychczas przedmiotem szczegółowych badań1315. O jej powstaniu donosił
„Ilustrowany Kurier Codzienny” :

1311

Materiały do dziejów Instytutu…, s. 89.

1312

Miller, s. 131.

1313

Zbiór szklanych negatywów w MASP.

1314

[M.] A. Rudzka, Antyczne motywy w kręgu
pracowni profesora Tadeusza Breyera. Studium
aktu, w: W kręgu antycznych fascynacji. Materiały pokonferencyjne Muzeum Uniwersytetu
Warszawskiego, red. H. Kowalski, A. Bińkowska, M. Przybyszewska, opiekun nauk.
J. Miziołek, Warszawa 2013, s. 53—54, 57.

Coraz częściej wybierają się artyści malarze i rzeźbiarze do Rzymu na studiowanie przepięknych dzieł zgromadzonych w licznych tamtejszych muzeach i galeriach. I dzisiaj,
jak za czasów mistrza Czechowicza czy Siemiradzkiego, Rzym ogniskuje w sobie młode
i starsze pokolenia malarskie i rzeźbiarskie z Polski. Wyrazem wzmożonego ostatnio
ruchu artystycznego jest utworzenie pierwszego Polskiego Koła Artystów Plastyków

PÓŹNIE J SZE L O SY WYCH O WANKÓW…

1315

Wzmianki w: PŻA, s. 371—372, 481; Melbechowska-Luty 2005, s. 237; Włodarczyk
2009, s. 20—21; Rudzka 2011, s. 243—267;
Rudzka 2012, Uczniowie Breyera…, s. 262—
265; Rudzka 2014, Włoskie lata…
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| 343 |

Rzym

| 344 |

Krystyna Dąbrowska

i Jan Wankiewicz na Piazza del Popolo
w Rzymie
| 345 |

Wanda Głuchowska i Józef

Gosławski w Rzymie

pod nazwą „Kapitol” w Rzymie, które jednoczy w swoim gronie wszystkich artystów

na s. 224—225

plastyków, przebywających w Italii, celem podjęcia wspólnego wysiłku artystycznego.

| 346 |

Prezesem został jednogłośnie wybrany art. malarz Jan Dzieślewski. Ponadto zarząd i ko-

Wystawa grupy Kapitol, 1936.

Fot. Archiwum Fundacji Rzymskiej im.

misję rewizyjną reprezentują art. rzeźbiarze Madeyski Antoni, Gosławski, Dąbrowska,

Margrabiny J. Z. Umiastowskiej

Paszyn i art. malarze Siemiradzki (syn), Bakałowicz, Kociemski, Mazurowski. Nowo
| 347 |

utworzony zarząd „Kapitolu” złożył wizyty ambasadorom i konsulowi RP i władzom

Wycinek z „Ilustrowanego Kuriera
Codziennego” 1936

włoskim. W następnym miesiącu „Kapitol” urządza w Rzymie wystawę prac swoich
członków1316.

Zamieszczone w artykule zdjęcie przedstawia Józefa Gosławskiego, Wiktora
Mazurowskiego, Krystynę Dąbrowską, Jana Dzieślewskiego i Michała Paszyna
na tle Wiecznego Miasta. W archiwum Fundacji Rzymskiej imienia Janiny Zofii
Umiastowskiej znajduje się inne ujęcie tej samej grupy — tym razem na tle Kapitolu1317. O znaczeniu nazwy grupy pisał Wojciech Włodarczyk:
ugrupowanie polskich artystów mieszkających we Włoszech zawiązało się w marcu
1936 roku, w momencie zwycięskiej ofensywy Włochów w Abisynii. Rozstrzygająca
bitwa pod Majczeu rozpoczęła się 31 marca. Wybór dla zawiązywanego Związku Polskich Artystów w Italii (przy istniejącym w Rzymie Stowarzyszeniu Kulturalnym im.
A. Mickiewicza) nazwy „Kapitol” był w tej sytuacji niezwykle znaczący. Najważniejsze
z siedmiu wzgórz Rzymu jest miejscem wyjątkowym dla tożsamości miasta i imperium.
Kapitol to nie tylko symbol miasta, ale także symbol polityczno-religijnej i kulturowej
wizji Imperium Rzymskiego. A także przedmiot szczególnej troski restauratorskich
planów Mussoliniego1318.

1316

Plany te, zamierzone na wielką skalę, związane były z przygotowaniami na
kolejną wystawę światową, która miała się odbyć w Rzymie w 1942 roku. Zamierzenia Mussoliniego szły w dwóch kierunkach — odsłonięcia ważnych z punktu
widzenia archeologii miejsc (jak Forum Romanum czy Largo di Torre Argentina) oraz budowy nowoczesnej dzielnicy, nawiązującej do klasycznych rzymskich
wzorców. Od włoskiej nazwy Esposizione Universale di Roma otrzymała ona
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Artyści Polacy we Włoszech, „Ilustrowany
Kurier Codzienny”, 26.03.19369 [wycinek
prasowy w Archiwum Józefa Gosławskiego].
W cytacie zachowana oryginalna pisownia.

1317

Informację o tym zdjęciu autorka zawdzięcza pani Ewie Prządce.

1318

Włodarczyk 2009, s. 21.
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1319

Archiwum IPS, Zbiory Specjalne IS PAN.

1320

Pisownia nazwiska występuje w dwóch
wersjach. Podstawowe informacje zob.:
H. Bartnicka-Górska, Jadwiga Bohdanowicz,
SAP; Artystki polskie [katalog wystawy, MNW,
1991], red. A. Morawińska, Warszawa 1991,
s. 114. O zjawisku rzeźbiarek w dwudziestoleciu międzywojennym zob.: Melbechowska-Luty 2005, s. 235—248; Król, s. 243—246.

1321

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Mazurowski [dostęp 10.06.2012]; http://encyklopedia.eduteka.pl/wiki/Wiktor_Mazurowski;
[dostęp 10.06.2012] http://www.artinfo.
pl/pl/wizytowki/artysci/12817/ [dostęp
21.08.2015].

1322

List do Witolda Chomicza z kwietnia 1936
w Archiwum Józefa Gosławskiego.

1323

W tym samym grobowcu pochowany został
w 1904 także kuzyn Madeyskiego, rzeźbiarz

miano EUR i nazwa ta funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Założywszy swój związek,
polscy artyści energicznie przystąpili do działania. Specjalnym pismem powiadomiono zarząd Instytutu Propagandy Sztuki w Warszawie o powstaniu nowej
grupy1319. Podany skład zarządu różni się nieco od informacji w „Ilustrowanym
Kurierze Codziennym” — dołączyła rzeźbiarka Jadwiga Bohdanowicz1320. „Kapitol
jednoczy w sobie wszystkich art. plast. Polaków na terenie całych Włoch” — deklarowała ambitnie grupa. List kończył się prośbą o poparcie dla działań artystów
w Warszawie i zapytaniem o możliwość urządzenia w IPS-ie na jesieni wystawy
malarstwa prezesa, Jana Dzieślewskiego, absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, ucznia Ferdynanda Ruszczyca i Ludomira Sleńdzińskiego. Na piśmie widnieje pieczęć, w której środkowym polu
umieszczono trzy trójkąty i napis „Kapitol”, w otoku zaś „Zw. Polskich Art. Plastyków”. Nie wiadomo, kto był jej projektantem. Podany adres rzymski to via
delle Botteghe Oscure 15, czyli kościół św. Stanisława. Pod tym samym adresem
mieszkał Mazurowski1321, tam też odbierał korespondencję Józef Gosławski1322.
Zapewne dla zmieniających miejsca zamieszkania i pracownie artystów był to
punkt godny zaufania.
Rzeźbiarze Kapitolu byli znacznie ciekawszym pod względem artystycznym
zespołem niż ich koledzy malarze. Antoni Madeyski (1862—1939), twórca między innymi wawelskich nagrobków królowej Jadwigi i Władysława Warneńczyka oraz licznych plakiet i medali, cieszył się powszechnym uznaniem nie tylko
jako artysta, ale także jako człowiek i nestor polskiego środowiska artystycznego w Rzymie. Mieszkając w Wiecznym Mieście od 1898 roku i znając tamtejsze
środowisko, wielokrotnie wspierał swoich kolegów. Szczególną opieką otaczał
Aleksandra Gierymskiego w ostatnich latach jego życia, zajął się jego pochówkiem i zaprojektował nagrobek artysty na Campo Verano. Sam również został
pochowany w tym grobowcu w 1939 roku1323. Jadwiga Bohdanowicz (1887—
1943), uczennica Bourdelle’a i stypendystka rządu francuskiego, przyjechała
do Rzymu około 1934. Była już wtedy artystką o ustalonej pozycji. Wystawiała
regularnie na Salonach w Paryżu i brała czynny udział w tamtejszym życiu artystycznym1324, jej prace pojawiały się na weneckim Biennale1325 i na wystawach
krajowych.
Enrico Prampolini, malarz, rzeźbiarz i scenograf pisał o artystce:
PÓŹNIE J SZE L O SY WYCH O WANKÓW…

Wiktor Brodzki. Na grobowcu o tych
dwóch pochówkach nie ma informacji, zob.
M. I. Kwiatkowska, Groby polskie na cmentarzach Rzymu, Warszawa 1999, s. 49—52. Tu
też spoczął Jan Styka, którego ciało zostało
przewiezione przez syna do Stanów Zjednoczonych. Kilka lat temu z grobowca
zniknęło popiersie Gierymskiego autorstwa
Madeyskiego. W 2014 nagrobek został odrestaurowany, a popiersie zrekonstruowane.
Dodano tabliczkę z nazwiskami Brodzkiego
i Bohdanowicz. Pracami kierował prof.
Janusz Smaza z Wydziału Konserwacji
i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej
ASP. Historia grobowca zob. D. Janiszewska-Jakubiak, Grób polskich artystów na Campo
Verano w Rzymie, „Polonia Włoska. Biuletyn
Informacyjny” 2014, nr 1—4 (70—73),
s. 39—41. W ramach programu towarzyszącego wystawie Aleksandra Gierymskiego
w czerwcu 2014 odbył się w Muzeum
Narodowym w Warszawie panel dotyczący
dziejów nagrobka We wspólnym grobie,
z udziałem Ewy Prządki (Polskie Radio),
Janusza Smazy (WKiRDS, ASP w Warszawie),
Michała Laszczkowskiego (Fundacja Dziedzictwa Kulturowego) i Marii Anny Rudzkiej
(Katedra Historii Sztuki i Teorii Kultury, ob.
Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii
Sztuki, ASP w Warszawie).
1324
1325

Wierzbicka 2012, s. 272 i nast.
Artystka brała udział w XIX i XX Biennale
Weneckim (1934 i 1936). W 1936 wystawiała
w dziale artystów mieszkających stale we
Włoszech; Sosnowska 1999, s. 228—229.
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Bohdanowicz była bez wątpienia typem oryginalnym: ubrana w byle jakie kolorowe

1326

rzeźba, „Art Club” 1947, nr 15; przedruk

szmatki potrafiła jednak nadać swojemu mise wyjątkowy charakter. Pod tym kryła się

w: Świadectwa / Testimonianze, t. VII: W po-

dusza bez reszty oddana sztuce, a sama artystka gotowa była poświęcić wszystko, aby

szukiwaniu piękna. Polscy artyści plastycy

żyć w aurze sztuki. I nawet jeśli natura nie była dla niej zbyt hojna, jeśli chodzi o wy-

we Włoszech (II poł. XIX i I poł. XX w.), red.

gląd fizyczny, to z pewnością nie potraktowała jej po macoszemu, obdarzając artystkę
sercem i rozumem skrajnie wrażliwymi i otwartymi na sztukę1326.

E. Prampolini, Jadwiga Bohdanowicz i polska

E. Prządka, Rzym 2014, s. 181.
1327

A. Kołtoński, Jadwiga Bohdanowicz, „Arkady”

Głębsza analizę je twórczości przeprowadził Aleksander Kołtoński:

1938, nr 2, s. 73—76, przedruk z mpisu,

Jest w jej rzeźbach coś, co wynosi ją wysoko ponad zwykły poziom przeciętnej twór-

ze…, s. 177.

czości. Zdecydowana indywidualność, łącząca się z doskonałą znajomością trudnej
bardzo techniki oraz nadzwyczajnym poczuciem stylu, płynącego z przeczystych źródeł
wczesnorenesansowej sztuki Donatella i Desideria da Settignano, a kojarzącego się

Archiwum PISK, w: Świadectwa / Testimonian-

1328

W IPS-ie wystawiał także w r. 1932.

1329

Prządka 2014, Michał Paszyn…, s. 319

zupełnie bezpretensjonalnie z bardziej wielostronną i skomplikowaną ekspresyjnością
sztuki współczesnej. Niezwykła u kobiet męskość traktowania tworzywa przy prawdzie
wyjątkowej wrażliwości uczucia1327.

W twórczości rzeźbiarki dominowała rzeźba portretowa — popiersia, głowy
i półpostaci. Niektóre jej dzieła stały się wzorem dla figurek wyrabianych przez
fabrykę porcelany w Sèvres. Gdy zmarła w 1943 roku, pochowano ją na Campo
Verano w grobowcu, w którym spoczywali już Gierymski i Madeyski. W grupie
znalazła się troje uczniów prof. Tadeusza Breyera: Michał Paszyn, Krystyna Dąbrowska i Józef Gosławski. Paszyn rozpoczął studia w warszawskiej Szkole Sztuk
Pięknych w 1923 roku. W 1931 roku wystawiał swoje prace zarówno w Zachęcie,
jak i i IPS-ie1328. Do Rzymu przyjechał na krótki pobyt w 1930 roku, powrócił
trzy lata później i osiadł we Włoszech na stałe. W 1933 odbył podróż artystyczną
z Michałem Kułakiem po Umbrii, Toskanii i Lacjum, a jej plonem była wspólna
wystawa rysunków i obrazów w lokalu klubu Roma. Patronował jej Alfred Wysocki,
sprawujący funkcję ambasadora polskiego w Rzymie. W tym samym roku Paszyn
zyskał popularność w Rzymie z całkiem innego powodu — uratował tonącego
w Tybrze młodego człowieka, o czym pisał nawet „Ilustrowany Kurier Codzienny”1329. Dalsze studia umożliwiło mu stypendium Polskiego Funduszu Kulturalnego. W 1935 roku Paszyn odniósł duży sukces, zdobywając nagrodę w konkursie
rozpisanym przez Towarzystwo im. Adama Mickiewicza, rywalizując ze swoimi
młodszymi kolegami z pracowni Breyera — Dąbrowską i Gosławskim. Pisał o tym
w korespondencji dla wileńskiego „Słowa” Leonard Kociemski:
PÓŹNIE J SZE L O SY WYCH O WANKÓW…
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Dzielnica EUR w Rzymie,

Museo della Civiltà Romana
| 349 |

Tablica na kościele

św. Stanisława w Rzymie
| 350 |

Pieczęć grupy Kapitol

Wyłoniona z ramienia Tow. im. Adama Mickiewicza komisja Artystyczna ze znanym

| 351—352 |

Józef Gosławski,

Popiersie Józefa Piłsudskiego

artysta rzeźbiarzem Antonim Madeyskim […] na czele rozstrzygnęła konkurs rozpisany zaraz po śmierci Marszałka Piłsudskiego na jego biust, przeznaczony do wielkiej
Sali Instytutu św. Stanisława, gdzie kolonia polska korzysta z prawa hospitanta i gdzie
mieszczą się siedziby wyżej wspomnianego Towarzystwa, Związku Artystów Plastyków
„Kapitol” oraz Towarzystwa Kulturalnego Włosko-Polskiego. Do konkursu stanęli młodzi rzeźbiarze pracujący w miejscowej Akademii Sztuk Pięknych. Komisja przyznała
pierwszą nagrodę pracy Michała Paszyna, drugą Krystyny Dąbrowskiej i trzecią Józefa
Gosławskiego, postanawiając powierzenie wykonania w marmurze nagrodzonego popiersia samemu artyście. Prawdopodobnie inauguracja stałej pamiątki na cześć Marszałka w Sali Instytutu będzie miała miejsce dnia 12 maja 1937 roku1330.

Paszyn nie tylko wykuł popiersie Piłsudskiego w marmurze, ale wykonał też
jego brązowe kopie dla Konsulatu Generalnego w Rzymie oraz prywatnych nabywców1331. Dzięki małżeństwu z księżniczką filipińską Consuelo artysta mógł
pozwolić sobie na kupno zamku Castello di Rotaio Camaiore koło Viareggio1332
Tam urządził pracownię. Gości witał odegraniem specjalnego hejnału i przyjmował
ich w stylizowanym stroju. W jego twórczości ważne miejsce zajmowała sztuka
sakralna. Malował także akwarele i uprawiał ceramikę1333.
Dąbrowska i Gosławski przyjechali do Rzymu w 1935 roku. Dwa lata wcześniej spotkali się w pracowni Breyera. Obydwoje kontynuowali naukę w Reale
Accademia di Belle Arti, którą ukończyli w 1937 roku JG, obydwoje wzięli udział
w konkursie na popiersie Józefa Piłsudskiego ogłoszonym przez Towarzystwo
im. Adama Mickiewicza w Rzymie i uzyskali ona — drugą, a on — trzecią nagrodę. W przeciwieństwie do Paszyna obydwoje borykali się z trudnościami materialnymi.
Krystyna Dąbrowska była absolwentką Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych
i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu. Uczyła się na Wydziale Rzeźby i Brązownictwa u znakomitych nauczycieli — Jana Wysockiego i Jerzego Wankiewicza.
Kontynuując swoje zainteresowania medalierstwem, uzupełniała wykształcenie w Królewskiej Szkole Medalierstwa przy Mennicy Państwowej w Rzymie.
Uczniowie Breyera w grupie Kapitol

1330

L. Kociemski, Kolonia polska w Wiecznym
Mieście. Korespondencja własna, „Słowo”,
15.02.1937.

1331

Prządka 2014, Michał Paszyn…, s. 319. PŻA
nie odnotowuje takiego konkursu.

1332

Śladami Polaków na świecie. Polacy na Filipinach, http://przeglad.australink.pl/literatura/
sladami/kaluski10.pdf [dostęp 11.06.2012].

1333

E. Prządka, By pamięć żyła, „Polonia Włoska”
2010, nr 1 (54), s. 15—16; eadem 2014, Michał
Paszyn…, s. 326.
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1334

Por. rozdział Sport w niniejszej publikacji,
s. 87—110.

1335

SAP.

1336

Zerwali zaręczyny przed wojną, ale widywali się w czasie okupacji w Wąwolnicy,
gdzie przebywał Gosławski. Sygnet zachował się w Archiwum Józefa Gosławskiego.

1337

Prace te są w posiadaniu rodziny artystki.

1338

Stefan Głuchowski (1893—1962) od 1923
pracował w Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP.

Przyjechała jako osoba mająca w tej dziedzinie już pewne doświadczenie — jeszcze w Poznaniu wykonała znakomite plakiety na tematy sportowe1334, a za rzeźbę
Marynarz, wykonaną rok po przyjeździe do Rzymu, dostała nagrodę na Olimpiadzie w Berlinie w 1936 roku. Poświęcone jej hasło w Słowniku artystów polskich poświadcza związki z Antonim Madeyskim oraz wzmiankuje o udziale w wystawie
Związku Polskich Artystów Plastyków w Rzymie, nie podając, że była to właśnie
grupa Kapitol1335. Dla Gosławskiego, swojego ówczesnego narzeczonego, wykonała
najprawdopodobniej w tym czasie sygnet z bykiem — jego znakiem zodiaku1336.
Z okresu jej pobytu we Włoszech zachował się cykl pejzaży miejskich malowanych
akwarelą1337 oraz rzeźba Francesca.
Józef Gosławski wyjeżdżając z Warszawy, miał za sobą lata nauki w Szkole
Rzemiosł Budowlanych w Kazimierzu Dolnym, Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie, jeden semestr w krakowskiej ASP
(w pracowni prof. Xawerego Dunikowskiego) i trzy semestry w pracowni prof.
Tadeusza Breyera. Wyjazd umożliwili mu dwaj urzędnicy Kancelarii prezydenta
Ignacego Mościckiego — Stefan Głuchowski1338 i Jan Sampolski. Z relacji ustnej
syna Stefana, Krzysztofa Głuchowskiego, wynika, że Gosławski jeszcze podczas
studiów w krakowskiej ASP nawiązał kontakt z rodziną Głuchowskich1339, a kiedy młody artysta przyjechał do Warszawy, gdzie znalazł się w bardzo trudnych
warunkach materialnych, obydwie zaprzyjaźnione rodziny, a zwłaszcza Wanda
Głuchowska i Wanda Sampolska, ujęte osobowością młodego rzeźbiarza roztoczyły
nad nim opiekę i starały się o zamówienia, które pozwalały mu się utrzymać. To

| 353 |

1339

Najprawdopodobniej była to Wiesława
Jadwiga Głuchowska immatrykulowana do
warszawskiej ASP 9.10.1933 tak jak Józef
Gosławski.

1340

Tak wynika z relacji ustnej Krzysztofa
Głuchowskiego, działacza emigracyjnego
i publicysty. Rozmowę z nim autorka przeprowadziła w sierpniu 2014, kiedy przyjechał z Rio de Janeiro na obchody rocznicy
powstania warszawskiego, którego był
uczestnikiem.

1341

List do Witolda Chomicza z kwietnia 1936
w archiwum artysty.

1342

PŻA, s. 372. „Plastyka” podaje datę 2.05
(Kroniaka [Kronika zagraniczna], „Plastyka”
1936, nr 3—4, s. 259). Na zaproszeniu i w katalogu Kapitolu widnieje data 9.05.1936 i ją
należałoby przyjąć jako bardziej wiarygodną.

1343

Nie wiadomo, kiedy Bolesław Mikulski dołączył do grupy.

1344

Kapitol…, s. 1, przeł. K. Kasia. Z katalogu wynika, że skład grupy przedstawiał
się następująco: Jan Dzieślewski, Wiktor

Zamek Michała Paszyna w Rotaio

Camaiore
| 354 |

Herby związane z Rotaio Camaiore

| 355 |

Krystyna Dąbrowska, sygnet z bykiem,

wł. prywatna

PÓŹNIE J SZE L O SY WYCH O WANKÓW…
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właściwie one zorganizowały prywatne stypendium, które pozwoliło Gosławskiemu na wyjazd do Rzymu1340. Dla młodego rzeźbiarza zetknięcie się z Wiecznym
Miastem było ogromnym przeżyciem, czemu dał wyraz w liście do kolegi ze studiów, Witolda Chomicza. Tam też z właściwym sobie poczuciem humoru pisał
o powstaniu grupy Kapitol:

| 356 |

Grupa Kapitol na Kapitolu, 1936
| 357 |

Wystawa Kapitolu
na s. 230—231

| 358 |

Józef Gosławski,

Salvatore Campo (Głowa Sycylijczyka)

Zapewne już wiesz z I.K.C. że założyliśmy Zw. Polskich Art. Plast. w Italii z siedzibą

| 359 |

w Rzymie (zostałem obrany v. prezesem tego związku). Do związku należą stare i mło-

Józef Gosławski,

Portret Marii Maro

de dziady — ślepe, kulawe i garbate — paleta typów i wartości mocno kolorowa. B.r.
w maju urządzamy wystawę i prawdopodobnie wezmę w niej czynny udział1341.

Wystawa istotnie doszła do skutku na początku maja1342, zorganizowano ją
w Palazzo Doria. Towarzyszył jej niewielki katalog, w którym większość artystów
była prezentowana zdjęciem jednej pracy. Dzieślewski — zapewne jako prezes —
miał dwie fotografie prac, natomiast Stefan Bakałowicz, Bolesław Mikulski1343,
Kociemski, Bohdanowiczowa i Dąbrowska nie posiadali żadnej reprodukcji (być
może z powodu skromnej objętości katalogu). We wstępie do katalogu pisano
o „odnowieniu starożytnych więzi” artystów polskich z Włochami i Rzymem.
Znalazła się też zapowiedź dalszych działań grupy: „Podczas tej pierwszej wystawy
zaprezentowane zostaną dzieła osób mieszkających w Rzymie, natomiast podczas
następnych przedstawione zostaną również prace polskich artystów działających
w innych włoskich miastach”1344. Zestawienie listy eksponatów zamieszczonej
w katalogu z obszerną recenzją Bronisława Krystyna Wierzejskiego w „Pionie”1345
pozwala na dokładniejsze określenie wystawionych dzieł. Dzieślewski pokazał
dziewięć obrazów i szkic sangwiną, Mazurowski, Siemiradzki i Mikulski po dziesięć obrazów, Bakałowicz sześć, Kociemski dziesięć „wzorów dekoracyjnych”1346,
Gosławski dwie głowy — Głupiego Julia oraz Sycylijczyka, dwa szkice pomników
(Żeromskiego w Puławach i szkic ołtarza wielkiego oraz ołtarz św. Franciszka,
Madeyski — dwadzieścia jeden medali i plakiet oraz maskę z brązu i płaskorzeźbę z popiersiem Stefana Batorego, Paszyn — bozzetto postaci św. Krzysztofa1347 oraz cztery głowy: księżnej malajskiej, Murzynki, Kubańczyka i oraz panny
M.M. Ta ostatnia praca została zresztą skrytykowana przez Wierzejskiego jako
„rodzaj cukierkowej sztuki”. Jadwiga Bohdanowiczowa zaprezentowała dwie prace
Uczniowie Breyera w grupie Kapitol

Mazurowski, Leon Siemiradzki, Józef
Gosławski, Antoni Madeyski, Michał Paszyn,
Stefan Bakałowicz, Bolesław Mikulski,
Leonard Kociemski, Jadwiga Bohdanowicz,
Krystyna Dąbrowska.
1345

Wierzejski 1936, Wystawa polskich…, s. 4.
Bronisław Wierzejski (1910—1940) był
dziennikarzem, autorem wydanych w 1935
książek Organizacja młodzieży akademickiej
w faszystowskich Włoszech i Forty na piasku.
Został zamordowany w Katyniu.

1346

W katalogu jest to jedyna pozycja podana
w języku polskim, pozostałe dzieła mają
tytuły po włosku. Zapewne jeden z tych
motywów ornamentalnych Kociemskiego
znalazł się na okładce katalogu wystawy.

1347

Bozzetto widoczne jest na ilustr. 357.
Rzeźba ta doczekała się realizacji w 1948,
obecnie stoi na dziedzińcu Collegio Polacco w Rzymie.
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w brązie — rzeźbę dziewczynki i płaskorzeźbę z popiersiem Józefa Piłsudskiego
(określoną przez Wierzejskiego jako „niefortunną”), a Dąbrowska głowę dziewczęcą [autoportret? — AR] i akt kobiecy. W archiwum Fundacji Rzymskiej im.
J. Z. Umiastowskiej zachowały się dwie fotografie z tej wystawy. Pierwsza przedstawia Paszyna, Madeyskiego, Mazurowskiego, Dzieślewskiego, Kociemskiego,
Gosławskiego i Dąbrowską stojących za przygotowanymi do ekspozycji kubikami,
co sprawia wrażenie, jakby sami byli rzeźbami. Przed nimi leży oparta o poręcze
krzeseł położona poziomo tablica z napisem: „Kapitol”. Na drugiej — bardziej
oficjalnej — ci sami artyści stoją na tle ekspozycji. Widoczny jest portret męski
oraz akt kobiecy autorstwa Dąbrowskiej.
Bronisław Krystyn Wierzejski pisząc o wystawie Kapitolu, zwrócił uwagę na
śmiałość całego przedsięwzięcia:

| 360 |
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Michał Paszyn w swojej pracowni, 1938
Michał Paszyn, Wanda Pełczyńska i prof.
Giovanni Ardini

Należy podkreślić odwagę i tupet organizatorów, którzy nie cofnęli się przed trudnościami i ryzykiem urządzenia wystawy w trudnym okresie sankcyjnym [Liga Narodów
wprowadziła sankcje w związku z wojną abisyńską w listopadzie 1935 roku — AR].
Wytrwałość ich została nagrodzona. Publiczność włoska odróżniła politykę od sztuki
i stawiła się licznie na wezwanie polskich artystów1348.

Wierzejski zauważył niespójność grupy, wynikającą, jego zdaniem, z różnicy
wieku i talentu artystów. Zdecydowanie bardziej podobała mu się rzeźba, która:
bije na głowę malarstwo. […] Na pierwszy plan wybija się bezwzględnie prof. Antoni
Madeyski, rzeźbiarz o europejskiej sławie […], który pomimo, że wystawił jedynie
kilka małych płaskorzeźb i medali pamiątkowych, stanowi klasę dla siebie. Drugą
zwartą grupę stanowią rzeźbiarze Gosławski Józef i Paszyn Michał. Nie jest to tylko
moja osobista opinia, ale podzielają ją również znani krytycy włoscy [Carlo] Scarpa

1348

Wierzejski 1936, Wystawa polskich…,
s. 4. O tym problemie pisze także Józef
Gosławski w liście do Witolda Chomicza:
„O sprawach politycznych nie mogę nie
napisać, a dlaczego? Możesz się domyślać.
Sztuka — Jest wojna, ale to Włochom nie
przeszkadza w tym aby stawiać pomniki — urządzać konkursy i dbać naprawdę
troskliwie o młodych twórców i aby wnikać

i Nerpi. Przewodzi tej grupie Józef Gosławski, młody krakowianin, poszukujący pra-

w najdrobniejsze szczegóły, które w całości

cą w materiale nowych form. Poprzez dozę lekkiej, umiejętnej przesady wydobywa

stwarzają warunki pracy”, list z kwietnia

mocne formy rzeźbiarsko-architektoniczne. Te jego dążenia uwydatniają się jaskrawo
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w „głowie” w pniu akacji1349 będącej najlepszym eksponatem wystawy […]. Bardzo cieka-

1349

Mowa o rzeźbie Głupi Julio.

we, doskonale wykonane pod względem technicznym projekty rysunkowe pomnika na

1350

Mowa o rzeźbie Sycylijczyk (Salvatore Cam-

grób Żeromskiego w Puławach w kamieniu oraz dwóch ołtarzy kościelnych w drzewie.
Autor ulega tu bezwiednie wpływom Szukalskiego i Szczepkowskiego. […] ostatnia
praca Gosławskiego, głowa Rzymianina w gipsie1350, przygotowana do marmuru dowodzi, że młody rzeźbiarz, obcując na gruncie rzymskim ze szkołą klasyczną, otrząsnął
się z obcych wpływów i odnalazł swą indywidualność […]. Bardziej skrystalizowany

po).
1351

nych.
1352

pierwszy plan prace w ciemnym kamieniu (bigio antico). W biuście młodej murzynki,
temacie bardzo dziś aktualnym w terenie włoskim1352, Paszyn pokazał całą swą wiedzę

O kontekście politycznym tej rzeźby
w rozdziale Inny / Obcy niniejszej publikacji,

talent rzeźbiarski reprezentuje Michał Paszyn, uczeń prof. Breyera z Warszawskiej
Szkoły Sztuk Pięknych1351. […] W szeregu wystawianych rzeźb Paszyna wybijają się na

Od 1932 była to już Akademia Sztuk Pięk-

s. 121—124.
1353
1354

Wierzejski 1936, Wystawa polskich…, s. 4.
L. Kociemski, Wystawa grupy plastyków
„Kapitol”, Korespondencja dla wileńskie-

w obróbce ulubionego ciemnego kamienia, syntezując formę i nie rozbijając architek-

go „Słowa” 1936, nr z 29 maja, w: „Listy

tury bogactwem bardzo efektownego uczesania. […]. Krystyna Dąbrowska z Poznania

z Włoch”, Archiwum Fundacji Rzymskiej im.

w wystawionych dwóch pracach: studium aktu (kobieta idąca) oraz główce dziewczęcej

Margrabiny J. Z. Umiastowskiej; przedruk w:

wykazała duże poczucie rytmu i konstrukcji oraz subtelność w ujęciu i wyrazie. Szkoda,

Świadectwa / Testimonianze…, s. 164.

że nie wystawiła więcej1353.

Wierzejski zwrócił też uwagę na dość istotne niedociągnięcia związane z wystawą. Jego zdaniem zbyt duża liczba eksponatów i brak myśli przewodniej w aranżacji wystawy powodowały niepotrzebny chaos. Za pretensjonalne uznał określenia
„artysta malarz” i „artysta rzeźbiarz” przy nazwiskach. W zakończeniu artykułu
Wierzejski wyraził nadzieję, iż w przyszłym roku wystawa będzie skromniejsza
w zakresie liczby eksponatów, ale będą one wszystkie na dobrym poziomie.
Autorem drugiej recenzji z wystawy był jeden z jej uczestników — Leonard
Kociemski. Zwrócił on uwagę na skupieniu w jednej organizacji artystów różnych specjalności i różnych pokoleń. Podał też czas trwania wystawy (10 dni).
O uczniach Breyera pisał w podobnym tonie, co Bronisław Wierzejski:

1355

Ibidem, s. 165—166.

1356

Z. Konieczna, Józef Gosławski (1908—1963),
praca magisterska napisana pod kierunkiem
prof. Juliusza Starzyńskiego w Katedrze
Historii Sztuki na Wydziale Historycznym
Uniwersytetu Warszawskiego 1966, mpis,
s. 8.

doskonale w wyrazie i formie głowy Michała Paszyna, kującego w kamieniu techniką
dawnych doskonałych mistrzów włoskich, kompozycje i studia rzeźbiarskie utalentowanego rzeźbiarza Józefa Gosławskiego […] i młodej, a niezwykle się zapowiadającej rzeźbiarki Krystyny Dąbrowskiej (zwłaszcza pełen wdzięku autoportret w gipsie).
Zaznaczyć trzeba, że krytykom włoskim podobała się szczególniej rzeźba, istotnie na
wysokim poziomie stojąca1354.

Kociemski podkreślił wysoką frekwencję oraz zainteresowanie krytyków włoskich dziełami polskich artystów. Bardzo istotny był dla niego wydźwięk propagandowy, o czym pisał następująco:
pierwsza publiczna manifestacja naszych plastyków z „Kapitolu” zapisała się na kartkach
kroniki naszej propagandy w dobie sanacyjnej w sposób całkowicie dodatni i mamy nadzieję, że doświadczenia osiągnięte podczas pierwszej wystawy posłużą do następnych
wskazanych i z punktu widzenia rozwojowego samej organizacji i z punktu widzenia
wzmagania naszej propagandy kulturalnej na terenie Włoch. Zwłaszcza o ile następne
wystawy obejmą i prace plastyków, pracujących i w innych miastach Włoch, jak zostało
zapowiedziane w pięknie wydanym katalogu wystawy1355.

Nie wiadomo, czy druga wystawa Kapitolu, do zorganizowania której zachęcał
artystów Wierzejski, miała miejsce. W Polskim życiu artystycznym 1915—1939 nie ma
wzmianki o takim wydarzeniu. Zofia Konieczna, której praca magisterska dotyczyła życia i twórczości Józefa Gosławskiego1356, nie wymienia w ogóle wystawy
Kapitolu, chociaż pisze o powstaniu grupy. Wspomina natomiast o uczestnictwie
artysty w dwóch wystawach w Rzymie — w 1938 i 1939 roku — nie podając jednak
Uczniowie Breyera w grupie Kapitol
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Michał Paszyn w ogrodzie
przy Castello di Rotaio

233

żadnych konkretów. Dokładniejszy wydaje się katalog towarzyszący indywidualnej
wystawie Gosławskiego w 1973 roku, w którym podano daty roczne obydwu wystaw
grupy — 1936 i 19391357. Czy jednak ta ostatnia była wystawą całej grupy? Być może
w odniesieniu do 1939 roku zaszła tu pomyłka i chodziło o wystawę, jaką urządził Gosławski przed swoim powrotem do kraju i o której będzie mowa poniżej.
Dalsze losy grupy Kapitol nie są dostatecznie znane, nie wiadomo, czy i kiedy
została oficjalnie rozwiązana. Najprawdopodobniej część członków wróciła do
kraju bądź opuściła Rzym. Niewykluczone, że brak wspólnego programu — co
było widoczne na wystawie w Palazzo Doria — spowodował brak konsolidacji
grupy i w konsekwencji zawieszenie wspólnych działań.
Michał Paszyn pozostał we Włoszech, realizował kolejne zamówienia i brał
czynny udział w życiu artystycznym Polonii włoskiej. Jego prace pojawiły się na
VII Wystawie Sztuk Pięknych w Rzymie w 1937, a rok później na pokazie artystów zrzeszonych w rzymskim Syndykacie Sztuk Pięknych1358. W 1939 roku dzięki
wsparciu Narodowego Funduszu Kultury wyjechał do Paryża, aby w pracowni tak
cenionego przez polskich rzeźbiarzy Charlesa Despiau doskonalić swoje umiejętności. Wrócił do Włoch w październiku tego samego roku i tam spędził resztę
życia. Ważne miejsce w jego twórczości zajmowała tematyka sakralna. Po wojnie
zrealizował rzeźbę św. Krzysztofa, której bozzetto wystawił na wystawie Kapitolu
w 1936 roku1359. Ponadnaturalnej wielkości statua Świętego stoi dziś w sadzawce
na dziedzińcu Pontificio Collegio Polacco w Rzymie, a w kaplicy tegoż kolegium
znajduje się piękny drewniany krucyfiks także jego autorstwa. Artysta wykonał też
między innymi prace na cmentarzu na Monte Cassino — krzyż Virtuti Militari
na głównym plateau oraz napis PAX i odlane w brązie płaskorzeźby orłów polskich przy ołtarzu oraz rzeźbę orła z trawertynu na skrzyżowaniu ramion krzyża
z krzewów tui, a także trawertynowych emblematów dziesięciu jednostek 2 Korpusu umieszczonych na murze oporowym. Paszyn brał także udział w dekoracji
cmentarza żołnierzy polskich w Bolonii1360. Prestiżową pracą była dla Paszyna
realizacja rzeźb do kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w Grotach Watykańskich z wyobrażeniem polskich Świętych: Wojciecha, Stanisława biskupa, Jadwigi,
Kazimierza, Andrzeja Boboli, Jacka, Jana Kantego i Stanisława Kostki1361. W kościele
Zmartwychwstania Pańskiego, który w latach 1883—1920 pełnił funkcję kościoła
polskiego, znajduje się jego płaskorzeźba przedstawiająca Chrystusa Zmartwychwstałego. Artysta brał też żywy udział w życiu artystycznym Polonii włoskiej.
Pozostawał w kontakcie z Łucją i Józefem Oźminami1362 oraz ze swoim kolegą
z pracowni Breyera, Karolem Tchorkiem, razem z którym uczestniczył w 1959 roku
w Biennale Rzeźby w Carrarze1363. Sprawował funkcję prezesa Związku Artystów
Polaków w Italii Quo Vadis1364. O ostatnich latach jego życia niewiele wiadomo.
Dokumentacja dotycząca artysty jest w rękach rodziny, która jej nie udostępnia.
Michał Paszyn zmarł w 1970 roku we Włoszech w Castello del Rotaio i spoczął
w skromnym grobie ozdobionym płaskorzeźbą1365 w pobliskim Capezzano Pianore.
Krystyna Dąbrowska wyjechała do kraju w 1938 roku. Działała w Grupie Artystów Wielkopolskich Plastyka1366. Jej wojenne losy są opisane w rozdziale poświęconym kobietom w pracowni Breyera1367. Dorobek jej został w znacznej mierze
zapomniany, a opracowaniach dotyczących historii rzeźby polskiej postać artystki
pojawia się marginalnie. Józef Gosławski pozostał we Włoszech do lipca 1939 roku.
Żył w bardzo trudnych warunkach, o czym pisał w korespondencji z Włoch Jerzy
Waldorff:

1357

Gosławski…

1358

Prządka 2014, Michał Paszyn…, s. 320.

1359

W zbiorach Watykańskich znajduje się
marmurowy model tej rzeźby (zob. Pasierb,
Janocha). W katalogu Kapitolu rzeźba
została określona jako „abbozzo”, nie jest
wykluczone, że mowa jest o tym samym
obiekcie (Kapitol…).

1360

Prządka 2014, Michał Paszyn…, s. 321—322;
K. Strzałka, Historia powstania Polskiego
Cmentarza Wojennego w Bolonii (San Lazzaro
di Savena), „Polonia Włoska. Biuletyn Informacyjny” 2015, nr 3 (76), s. 34.

1361

http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=ed200251&nr=244 [dostęp
2.07.2012]. W artykule błędnie podano,
że autorem jest Michał Paszyna zamiast
Paszyn.

1362

Oźminowie ( Józef 1904—1999 i Łucja
1909—2000) byli malarzami, specjalizowali
się w malarstwie ściennym. Obydwoje
studiowali w Rzymie w latach 1934—1938.
W Archiwum Józefa Gosławskiego zachowała się powojenna kartka przysłana z Włoch
przez Łucję Oźminową, w której pisze ona:
„W Rzymie mieszkałam na Pincio niedaleko
Twojej pracowni u Michała Paszyna”.

1363
1364

Prządka 2014, Michał Paszyn…, s. 329.
Związek ten, kontynuujący poniekąd założenia grupy Kapitol, działał przy Fundacji
Rzymskiej im. Margrabiny J. S. Umiastowskiej; ibidem, s. 325.

1365

Ewa Prządka sugeruje — zapewne słusznie —
autorstwo samego Paszyna; ibidem, s. 331.

1366

K. Zakrzewska, Grupa Artystów Wielkopolskich Plastyka, w: PŻA, s. 586—587. Z niektórymi członkami tej grupy, m.in. Łucją
i Józefem Oźminami, po wojnie utrzymywał
kontakty Józef Gosławski.

1367

Rozdział Kobiety w pracowni Breyera w niniejszej publikacji, s. 49—65.

Józek jest rzeźbiarzem — stypendystą rządu polskiego, ma więc dość pieniędzy, żeby
nie umrzeć z głodu, ale za mało, żeby żyć. Józkowe atelier — mała blaszana budka,
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mieści się na jednym ze wzgórków ogrodu willi Strohl-Fern. W lecie gorąco tam, że

| 363 |

Maciek — rzymski kot Józefa Gosławskiego

oddychać nie można. W zimie chłód przejmujący i wilgoć. […] Kiedy nad Rzymem

| 364 |

Lech Grześkiewicz w Rzymie

zaczynają hulać jesienne szarugi, a z nieba na żółtą glinę leją się istne kaskady, Józek
wychodzi ze swojej budki i podpiera ją, żeby nie spłynęła w potokach brudnej wody
na Piazza del Popolo. Zdaje się, że Józek jest niezłym rzeźbiarzem, ale trudno ocenić,
gdyż robi tylko „głowy”. O większych kompozycjach nie ma co marzyć, bo skąd wziąć
pieniądze choćby na materiał? — Kiedy ma na warsztacie pracę w glinie, owija ją, żeby

1368

nie rozeschła, zmoczonymi częściami garderoby i bez tego srodze niekompletnej. Dwa
razy na dzień spryskuje glinę nowoczesnym sposobem: bierze do ust wody i pryska.

1369
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Lech Grześkiewicz (1913—2012) wraz z małżonką Heleną (1909—1977) studiowali przed

Podobno też Józek jada, chociaż Bóg jeden raczy wiedzieć co i kiedy1368.

Dalsza część artykułu poświęcona została opisowi luksusowej willi i pracowni
włoskiego rzeźbiarza Cesare Selva, co zdaniem Waldorffa wykazuje jednoznacznie stosunek do sztuki w obydwu państwach. O trudnych warunkach bytowych
Gosławskiego świadczą dodatkowo wspomnienia Lecha Grześkiewicza, znanego
później artysty ceramika, który w tym samym czasie przebywał w Rzymie na studiach1369. Przyszedł do Gosławskiego w dzień Wigilii i obydwaj udawali przed sobą,
że są zaproszeni na wspaniałe kolacje. Dopiero przy pożegnaniu wyjawili sobie
prawdę i spędzili ten wieczór razem przy nader skromnie zastawionym stole. Być
może też obydwaj podreperowali swoje budżety, występując dzięki Józefowi Korolkiewiczowi we włoskiej wersji Królewny Śnieżki Walta Disneya, gdzie polscy artyści
(zwłaszcza rzeźbiarze) dubbingowali chór krasnoludków1370. Po śmierci Antoniego
Madeyskiego w lutym 1939 roku Gosławski zlikwidował jego rzymską pracownię
i zajął się transportem dorobku artysty do kraju. Żegnając się z Włochami, urządził
wystawę. W Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych (PISK) w Rzymie zachował
się maszynopis Aleksandra Kołtońskiego1371, w którym jest mowa o indywidualnej
wystawie Józefa Gosławskiego, którą urządził z okazji przesłania do Głównego
Inspektoratu Sił Zbrojnych odlewu popiersia Józefa Piłsudskiego. Artysta musiał
być znany i ceniony w Rzymie, skoro Kołtoński jako gości obecnych na otwarciu
wymienia pracowników ambasad i polskiego konsulatu, przedstawicieli prasy oraz
Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kończył patetycznym wezwaniem: „Ojczyzna, do której powraca wkrótce na stałe, nie odmówi mu, na pewno, tak dobrze
zasłużonego i niezbędnego poparcia, odpowiednie zaś czynniki zajmą się gorliwie
wyzyskaniem godnej powszechnego zainteresowania i prawdziwie pożyteczną stać
się mogącej siły artystycznej”1372.

J. Waldorff, Rzeźba włoska pod dyktaturą,
„Prosto z Mostu” 1938, nr 5.

wojną we Włoszech. Wykonywali liczne
dekoracje freskowe i ceramiczne w kościołach, brali też czynny udział w realizacji
polichromii odbudowanych po wojnie
kamienic na Starym Mieście w Warszawie,
Poznaniu i Lublinie. Nagrane wspomnienia
Lecha Grześkiewicza w Archiwum Józefa
Gosławskiego.
1370

K. Kawalerowicz, E. Bzicka, Józef Korolkiewicz
1902—1988, Olszanica 2006, s. 38.

1371

Aleksander Kołtoński (1882—1964), z wykształcenia chemik, był dziennikarzem, pisarzem i działaczem kulturalnym. Od 1908
przebywał (z przerwami) we Włoszech. Był
wieloletnim korespondentem „Wiadomości
Literackich”. Jego córka poślubiła znanego
malarza Eugeniusza Markowskiego. Archiwum Kołtońskiego przechowywane jest
w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych
w Rzymie.

1372

Archiwum Papieskiego Instytutu Studiów
Kościelnych w Rzymie, mpis Aleksandra
Kołtońskiego Pokaz rzeźb artysty polskiego
w Rzymie. Adnotacja autora „PAT 24 VI 1939”
odnosi się najprawdopodobniej do daty
wysłania korespondencji, a „Polska Zbrojna
10 VII 1939” do daty zamierzonego druku.
Artykuł ostatecznie nie został opublikowany.
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Józef Gosławski wrócił do kraju 19 lipca 1939 roku1373. Swój kilkuletni dorobek
wysłał transportem kolejowym, ale nigdy nie dotarł on do kraju. Zmiana warunków politycznych po wojnie nie sprzyjała poszukiwaniom zaginionych dzieł.
Podróż do kraju za „żelazną kurtyną” nie była sprawą łatwą, brakowało też artyście
środków finansowych. Być może też uznał ten rozdział swojego życia za całkowicie
zamknięty. Impulsem dla podjęcia poszukiwań we Włoszech stał się dla rodziny artysty artykuł Krzysztofa Głuchowskiego1374. Sugestia, iż prace Gosławskiego
mogą znajdować się w Villa (Castello) del Catajo, okazała się fałszywym tropem.
Odnalezione tam w 2010 roku gipsowe popiersie Józefa Piłsudskiego z pewnością nie jest modelem do nagrodzonego dzieła Gosławskiego1375. Zostały jednak
inne ślady jego pobytu w Italii: pełne kobiecego wdzięku popiersie Marii Maro
i alabastrowa główka dziewczynki w Ambasadzie RP w Rzymie1376, plakieta z portretem Józefa Piłsudskiego w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej, plakieta
Zwiastowanie w zbiorach watykańskich1377. Do Polski przywiózł artysta dwie rzeźby
w brązie1378, plakiety1379 i kilka rysunków. Popiersie Józefa Piłsudskiego wysłane do kraju szczęśliwie ocalało i znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie1380. Józef Gosławski rzadko wspominał swoje włoskie lata. Być może
do końca życia towarzyszyło mu poczucie goryczy, któremu dał wyraz w liście
do Witolda Chomicza już po wojnie: „Wit, jestem zrujnowany wojną, cały dorobek mój zniszczony. Tobie napisać mogę, że przed wojną miałem dużo sukcesów
i wiele uznania ludzi światłych”1381.
Do pobytu we Włoszech i recepcji sztuki antycznej i renesansowej Paszyn,
Dąbrowska i Gosławski byli niejako w naturalny sposób przygotowani poprzez
studia w „klasycyzującej” pracowni Breyera. Dla każdego z nich pobyt w Italii miał
jednak nieco inne znaczenie. Michał Paszyn znalazł tu drugą ojczyznę. W Polsce jego twórczość jest mało znana, lukę tę wypełnia chociaż częściowo artykuł
Ewy Prządki1382. Na zdjęciach zachowanych w archiwum Fundacji Rzymskiej im.
J. Z. Umiastowskiej rzeźb Paszyna jest niewiele i trudno na ich podstawie wywnioskować o wpływach włoskich. Prace Dąbrowskiej również znane są w niewielkim stopniu, większość jej dorobku została zniszczona w czasie powstania
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Rysunki Józefa Gosławskiego
z okresu włoskiego
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Data przyjazdu do Polski w paszporcie
artysty.
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K. Głuchowski, Zaginiony dorobek, „Dziennik
Polski i Dziennik Żołnierza Polskiego” („The
Polish Daily & Soldiers’s Daily”), 26.07.1995;
Głuchowski 2001, s. 13—18.
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Rzeźbę odnalazł wnuk artysty Piotr Rudzki
i jego małżonka Katarzyna.

1376

Prawdopodobnie autorstwa Józefa Gosławskiego jest też niewielka alabastrowa
główka dziewczynki.

1377

Pasierb, Janocha, s. 384.

1378

Są to głowa chłopca Roberto (1937) i Portret
konsula Romana Mazurkiewicza 1939).

1379
1380

Zwiastowanie i Wskrzeszenie córki Jaira.
I. Luba, Młodzieńcza twórczość Józefa
Gosławskiego — próba rekonstrukcji, w: Józef
Gosławski…, s. 16. Nr inw. popiersia MNW
RZW.753, odlew z oryginału znajduje się
obecnie także w Turku w parku im. Żerminy Składkowskiej.

1381

Józef Gosławski, list do Witolda Chomicza
z 27.11.1945, archiwum artysty.

1382

Prządka 2014, Michał Paszyn…
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warszawskiego. Z braku materiału trudno zatem prześledzić wpływ pobytu we
Włoszech na jej twórczość.
W przypadku Józefa Gosławskiego sytuacja jest korzystniejsza. Chociaż jego
dorobek włoski w większości zaginął, zachowało się kilka zdjęć rzeźb, kilkanaście
rysunków i fragmenty korespondencji. W rzeźbach widoczna jest zmiana formy,
zapoczątkowana już podczas studiów w Warszawie. Artysta zaczął odchodzić od
wzorów formistycznych na rzecz większej powściągliwości formy i pogłębienia
wyrazu psychologicznego1383. Wpływów rzeźby renesansowej można dopatrzyć
się w portretach Marii Maro, Roberta oraz konsula Mazurkiewicza. Widoczne
są one także w plakiecie Zwiastowanie. Niewykluczone, że dla późniejszej decyzji
poświęcenia się medalierstwu miał znaczenie nie tylko kontakt z Antonim Madeyskim i studiującą tę dziedzinę sztuki Krystyną Dąbrowską, ale i zetknięcie się
ze znakomitym medalierstwem włoskim1384.

Uczniowie Breyera w grupie Kapitol

1383

Luba 2009, s. 14—16.

1384

Zapewne wpływ na tę decyzję miała też
sytuacja w kraju, brak możności realizacji
pomnikowych i decydowania o wyborze
tematów, co było tematem korespondencji
Józefa Gosławskiego z jego przyjacielem,
farmaceutą i numizmatykiem Włodzimierzem Głuchowskim. Korespondencja
w archiwum artysty.
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Wbrew tym wszystkim restrykcjom, nakazom,
rozporządzeniom powstało konspiracyjne, mocno pulsujące
życie kulturalne, znajdujące odzwierciedlenie we wszystkich
dziedzinach sztuki 1385.

5.2.

Janina Jaworska

O autentycznym zaangażowaniu i „państwowotwórczości” rzeźbiarzy z pracowni
prof. Breyera świadczą dobitnie ich losy wojenne i podejmowanie wielu form
działalności konspiracyjnej. Tematem tym — w odniesieniu do plastyków uprawiających różne dziedziny sztuki — zajmowała się Janina Jaworska1386. Za swoją
działalność niektórzy z nich zapłacili najwyższą cenę. Pierwsze dni wojny przyniosły śmierć Józefowi Belofowi, Julia Keilowa zginęła w 1943 roku z rąk niemieckich okupantów w Warszawie; aresztowana i osadzona najpierw w więzieniu
w Alejach Ujazdowskich, a następnie w siedzibie Gestapo w alei Szucha, została
zamordowana po brutalnych przesłuchaniach. Halina Nadelman padła ofiarą pogromu lwowskiego w 1941 roku, Stanisław Komaszewski brał udział w powstaniu
warszawskim i zmarł w podobozie pracy przymusowej w Mannheim-Sandhofen,
nigdy nie odzyskał zdrowia więzień Auschwitz Tadeusz Stulgiński.
Niektórzy — jak Józef Trenarowski1387 — brali udział w obronie Warszawy
w 1939 roku. Prof. Tadeusz Breyer wraz z Edmundem Bartłomiejczykiem, Leonem
Pękalskim, Michałem Borucińskim i innymi przedstawicielami środowiska artystycznego działali w Departamencie Oświaty i Kultury Delegatury Rządu na Kraj,
zajmując się między innymi pomocą dla plastyków, rodzin więzionych twórców,
wykupem artystów z aresztów i obozów, rozdzielaniem środków finansowych1388.
W 1940 roku w Bacciarellówce działała grupa dawnych studentów warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych, w której znaleźli się Jerzy Chojnacki, Stanisław Sikora,
Edward Piwowarski, Józef Trenarowski. Spotykał się z nimi także prof. Breyer.
Z Departamentem Informacji Delegatury Rządu na Kraj współpracował Alfons
Karny1389, a z Radą Główną Opiekuńczą — między innymi Franciszek Masiak,
Antoni Kenar1390 i Jerzy Chojnacki. Adam Procki na zlecenie spółdzielni Społem
zajmował się deputatami żywnościowymi dla artystów oraz zakupem ich prac.
Również Kościół w Generalnej Guberni prowadził zorganizowaną akcję zatrudniania licznych artystów, na jego zlecenie działał Franciszek Strynkiewicz i Stefan
Momot1391. Józef Trenarowski był współautorem grobów Pańskich w kościele św.
Anny w Warszawie1392. Wielu artystów żyło z uprawiania sztuki użytkowej, na
przykład Józef Gosławski wspólnie z młodszym bratem Stanisławem wykonywał
ozdobne pudełka, papierośnice i chodaki1393.
Prowadzono tajne nauczanie, w które zaangażowanych było wielu uczniów
Breyera, niektórzy z nich byli zatrudnieni w oficjalnych szkołach, prowadząc
jednocześnie konspiracyjnie zajęcia na poziomie uczelni wyższej. Franciszek
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rzeźbiarzy

1385

Jaworska, s. 8.
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Jaworska, passim.
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J. Trenarowski, Józef Trenarowski 1907—1965
[katalog wystawy, Zachęta, 1967], Warszawa 1967; Jaworska, s. 34.
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Jaworska, s. 9.
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Ibidem, s. 18.
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Antoni Kenar…, s. 168.

1391

Jaworska, s. 25.

1392

Trenarowski był współautorem grobów
Pańskich w kościele św. Anny w Warszawie,
https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2005/Przewodnik-Katolicki-13—2005/
Spoleczenstwo/Grob-opleciony-drutem-kolczastym [dostęp 23.06.2015].
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Relacja ustna żony artysty Wandy Gosławskiej i bratowej Jadwigi Gosławskiej,
wspomnienia Stanisława Gosławskiego
w archiwum artysty.
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Strynkiewicz wykładał w Szkole Handlowej nr 2, w którą została przekształcona
przedwojenna Miejska Szkoła Sztuk Zdobniczych i Malarstwa1394. W Państwowej
Szkole Budownictwa pracował Stanisław Komaszewski. Wielu artystów prowadziło
zajęcia w swoich pracowniach, między innymi Franciszek Strynkiewicz i Stanisław
Komaszewski. Karol Tchorek prowadził salon sztuki Nike, dający szansę zarobku
nie tylko swoim kolegom, ale również artystom innych specjalności1395.
Niektórzy ratowali Żydów z narażeniem życia. Maria Gorełówna w swojej kawalerce na Saskiej Kępie przechowywała Leonię Nadelman wraz z matką1396.
Część uczniów prof. Breyera znalazła się w obozach. Mimo panujących tam
warunków kontynuowali twórczość plastyczną w takim zakresie, w jakim było to
możliwe. Powstawały rysunki, malarstwo, rzeźby i obiekty rzemiosła artystycznego. Korzystano nie tylko z tworzyw konwencjonalnych jak papier czy tektura, ale
wykorzystywano też kable, szczoteczki do zębów, guziki, grzebienie, glinę, mydło
czy chleb. Równie kreatywnie używano jako narzędzi łyżek, blachy, gwoździ itp.
O powstałych wówczas dziełach Janina Jaworska słusznie napisała: „Klasyfikacja
artystyczna tych dzieł jest zadaniem trudnym; nie można wobec nich zastosować
tradycyjnych kryteriów. Wydaje się, że nawet najbłahszy przedmiot artystyczny
powstały w tych koszmarnych warunkach zasługuje na uwagę, każdy posiada wartość dokumentalną”1397.
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Józef Trenarowski, Groby Pańskie
w kościele św. Anny w Warszawie
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Jaworska, s. 9—10.
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Dokumentacja w archiwum Fundacji Tchorek-Bentall.
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Piątkowska, s. 710.

1397

Jaworska, s. 137.
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Albin Boniecki znalazł się na Pawiaku, gdzie z chleba lepił szachy i różne figurki1398, a w obozie na Majdanku, kiedy Niemcy pozwolili na postawienie kilku
rzeźb, wykonał między. innymi kolumnę zwieńczoną podrywającymi się do lotu
orłami. W jej wnętrzu ukryto urnę z popiołami zamordowanych więźniów — tym
samym pomnik Bonieckiego można uznać za pierwszy monument upamiętniający
kaźń w obozach koncentracyjnych. Pierwszy medal dotyczący tej tematyki także
związany był z Majdankiem — w 1944 roku Józef Gosławski mieszkający wówczas w niedalekiej Wąwolnicy wykonał medal poświęcony ofiarom tego obozu,
przedstawiający ośmiornicę-swastykę duszącą swoje ofiary. Seweryn Szperling,
kolekcjoner medali związanych z losami Żydów w czasie II wojny światowej, uważa
ten medal za pierwsze upamiętnienie Holokaustu1399.
W rzeźbie szukał zapomnienia Tadeusz Stulgiński, aresztowany za pracę przy
radiostacji „Jota” Związku Walki Zbrojnej i przetransportowany do Oświęcimia1400,
gdzie pracował w warsztatach odzieżowych. Rysował wówczas znakomite portrety
współwięźniów1401. W Dachau malował pocztówki Henryk Gorbacki1402.
Uczniowie Breyera znaleźli się też w obozach jenieckich. W Woldenbergu,
gdzie działała duża grupa artystów, miał swoją pracownię Stanisław Horno-Popławski. Powstały wówczas Madonna obozowa, Syrena Walczącej Warszawy (znana
z grafiki Stefana Michalskiego), portrety, projekt sarkofagu nieznanego żołnierza. Z tych kilkudziesięciu rzeźb żadna nie ocalała1403. W Murnau, drugim pod
względem wielkości obozem, działania plastyczne skupiały się wokół teatru. Adam
Siemaszko współpracował przy scenografii przedstawień, prowadził kurs kukiełkarski i z właściwym sobie poczuciem humoru, które nie opuszczało go nawet
w tak trudnych warunkach, wykonywał małe, karykaturalne figurki1404.
W partyzantce walczył Stefan Momot. Maksymilian Potrawiak brał udział
w konspiracji, a jego powstańczy pseudonim „Sztukator” był nawiązaniem do
przedwojennego artystycznego wykształcenia, w powstaniu warszawskim zginęła
Krystyna Dąbrowska, patrolowa „Koszty” — Kompanii Ochrony Sztabu Warszawskiego Armii Krajowej. Jerzy Chojnacki, pseudonim „Chojna”, na zlecenie dowódcy IV rejonu I Obwodu Warszawa Śródmieście wykonywał w czasie powstania
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Jaworska, s. 140, 153.
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Tadeusza Stulgińskiego sportretował z kolei
współwięzień Xawery Dunikowski. Portret
ten reprodukuje Janina Jaworska; Jaworska,
s. 155.
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Niektóre, m.in. Cyrano de Bergerac, zachowały się w pracowni artysty.
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Zbiór negatywów Jerzego Chojnackiego,
odkupiony od spadkobierców, znajduje
się obecnie w Muzeum Warszawy. Część
z nich jest reprodukowana w albumie
Skrawek wolnej Warszawy. Codzienność
powstańczej Starówki w fotografii Jerzego
Chojnackiego, Warszawa 2008.
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Informacja ustna od rodziny artysty.
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Sikora, s. 79.
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Zaświadczenie tożsamości Adama

Siemaszki z Murnau

dokumentację fotograficzną walk, zniszczeń i życia w Warszawie. Ocalona część
zdjęć znalazła się w wydanym w 2008 roku albumie Skrawek wolnej Warszawy. Codzienność powstańczej Starówki w fotografii Jerzego Chojnackiego1405. Sam artysta przeszedł
przez obozy w Pruszkowie, Gross-Rosen i Mauthausen-Gusen. Więzienny pasiak,
w którym wrócił, służył mu długo jako ubranie robocze1406. W powstańczym zrywie stolicy brał udział z właściwą sobie nonszalancją Wincenty Kasprzycki, o czym
pisał w swoich wspomnieniach Stanisław Sikora: „Wiem, że Wacek brał udział
w powstaniu warszawskim na Żoliborzu, dzielnie walczył. Nie zwracał uwagi na
takie — jak mówił — drobiazgi jak świszczące kule i walące się domy”1407.
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W listopadzie 2014 r. prezydent m. st. Warszawy powołał
Zespół do Spraw Warszawskich Historycznych Pracowni
Artystycznych, organ opiniodawczo-doradczy, służący swą
wiedzą i wsparciem takim jednostkom, jak Biuro Kultury
i Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Dzielnice Urzędu m. st. Warszawy 1408.

Po wojnie losy rzeźbiarzy z pracowni Breyera wielokrotnie i w różnych aspektach łączyły się ze sobą. Jak w dwudziestoleciu międzywojennym — czasach ich
młodości — rywalizowali ze sobą w różnych konkursach, podejmowali wspólne
realizacje, w jury konkursów i wystaw oceniali wzajemnie swoje prace, tworzyli
kręgi towarzyskie. Problem spuścizny uczniów Breyera (a szerzej ujmując — rzeźbiarzy tego pokolenia) i jej zachowania przez długi czas nie był podejmowany.
Opatrzeni etykietką twórców socrealistycznych nie wzbudzali zainteresowania
historyków sztuki.
Do dnia dzisiejszego zachowało się kilka pracowni uczniów Breyera. W niektórych z nich jak u Jerzego Chojnackiego, Józefa Gosławskiego, Franciszka Masiaka,
Adama Siemaszki oraz Karola Tchorka przetrwały przedwojenne prace. Dorobek
Elwiry i Jerzego Mazurczyków został przewieziony z ich łódzkiej pracowni do
odzyskanego przez rodzinę dworu w Nakielnicy. Częścią spuścizny Stefana Momota ocalałą z rozebranej pracowni opiekuje się Robert Szuba. Prace Józefa Trenarowskiego przechowuje w Swarzędzu jego rodzina, część z nich ocaliła przed
zniszczeniem Anna Dębska, a obecnie opiekę nad nimi sprawuje jej wnuczka —
Aleksandra Waliszewska. Pracownia Stanisława Sikory została zrekonstruowana w Muzeum Miejskim Stary Zamek w Żywcu, a część dzieł i archiwaliów jest
w dyspozycji jego rodziny.
Impulsem dla postawienia przynajmniej części ich zachowanego dorobku na
forum publicznym stała się akcja Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami, który we wrześniu 2012 roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Warszawie zorganizował imprezę Mieszkania XX wieku. Pracownia Józefa
Gosławskiego została wówczas udostępniona zwiedzającym nie jako pracownia
artystyczna, ale jako przykład budownictwa spółdzielni Kolektyw, która działała
na Saskiej Kępie od lat pięćdziesiątych XX wieku. Zainteresowanie uczestników
skłoniło rodzinę artysty do zorganizowania w styczniu następnego roku nieformalnego spotkania kilku spadkobierców rzeźbiarzy z pracowni Breyera, historyków sztuki oraz Michała Krasuckiego reprezentującego Oddział Warszawski TONZ.
Pozwoliło to na zebranie rozproszonych informacji o zachowanych pracowniach
i spuściznach po uczniach prof. Breyera.
W maju 2013 roku Festiwal Otwarte Mieszkania był poświęcony Mieszkaniom
Sztuki, czyli pracowniom artystycznym. Tym razem pracownie, które zostały z tej
okazji udostępnione, w ciągu jednego dnia przyjęły po kilkaset osób. Festiwal
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zakończył się dwoma wydarzeniami. Pod koniec października Oddział Warszawski
TONZ zaprosił społeczników, dziennikarzy i samorządowców1409 do wizyty w trzech
pracowniach: Karola Tchorka Franciszka Masiaka i Józefa Gosławskiego, w której
byli obecni także opiekunowie pracowni Zofii Budzyńskiej-Siemaszkowej i Adama Siemaszki — Marianna Stankiewicz-Budzyńska i Gustaw Budzyński. Debata
w Domu Spotkań z Historią przy ulicy Karowej dotycząca ochrony dawnych pracowni i opieki nad spuścizną uczniów Breyera była podsumowaniem Festiwalu.
W wyniku dyskusji przedstawicieli TONZ, Rady m.st. Warszawy, Urzędu Dzielnicy
Praga Południe, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Mazowieckiego Konserwatora Zabytków i opiekunów pracowni postanowiono podjąć starania o powołanie zespołu składającego się z przedstawicieli zainteresowanych instytucji, który
określiłby plan działań na rzecz zachowania istniejącego dziedzictwa.
W listopadzie 2014 roku powstał Zespół do Spraw Warszawskich Historycznych
Pracowni Artystycznych przy Prezydencie m.st. Warszawy. Być może dzięki temu
powiedzie się próba zachowania dorobku artystycznego rzeźbiarzy, który stanowi — między innymi z powodu gabarytów dzieł — największy problem. Dla części
spadkobierców najprostszym rozwiązaniem jest zniszczenie/wyrzucenie rzeźb.
Wypadki takie miały miejsce w przeszłości i niestety nadal się zdarzają 1410. Można
żywić nieśmiałą nadzieję, że wypracowane w warszawskim zespole rozwiązania
będą mogły mieć zastosowanie także w innych ośrodkach.
Dla przypomnienia dorobku uczniów Breyera bardzo ważna była wystawa
Rzeźbiarze Saskiej Kępy wczoraj i dziś, która zainaugurowała w 2011 roku działalność
miejscowego Klubu Kultury. Znalazły się na niej zaprezentowane prace Kazimierza Bieńkowskiego, Jerzego Chojnackiego, Józefa Gosławskiego, Stefana Momota, Józefa Trenerowskiego, Karola Tchorka i Janusza Wildena. Swoisty renesans
przeżywa twórczość Józefa Gosławskiego — artysta miał szereg wystaw indywidualnych (których nie doczekał się za życia), Mennica Polska S.A. przypomniała
jego twórczość w serii Słynni medalierzy, wyemitowała edycje kolekcjonerskie pięciozłotówki z rybakiem, milenijnej stuzłotówki z Mieszkiem i Dąbrówką oraz
nagrodzonych w konkursie na monety z 1958 roku Kogutków i Łosia. Narodowy
Bank Polski pięciozłotówkę z rybakiem umieścił w serii Historia monety polskiej.
W 2014 roku na gmachu Sejmu wizualizowano zdjęcia niezrealizowanych modeli
płaskorzeźb ramach Nocy Muzeów1411, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprezentowało w czerwcu tego samego roku wystawę Sacrum i pieniądz1412, a w grudniu
Pracownie uczniów Breyera — dzień dzisiejszy
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1408

Dwór w Nakielnicy

Pracownia Franciszka Masiaka

https://um.warszawa.pl/waw/zabytki/-/warszawskie-historyczne-pracownie-artystyczne-1 [dostęp 18.12.2021].

1409

Samorządowcy byli najmniej licznie reprezentowani.

1410

W 1965 zniszczone zostały rzeźby pozostałe z pracowni Józefa Trenarowskiego,
czego autorka jako dziecko była świadkiem. Jesienią 2013 zniknęła pracownia
Leona Machowskiego, zob. http://www.
rdc.pl/informacje/wyburzono-pracownie-rzezbiarza-ktory-rekonstruowalstoleczny-pomnik-chopina-zdjecia/
[dostęp 16.06.2014]; www.sztuka.net
[dostęp 16.06.2014]; http://tvnwarszawa.
tvn24.pl/print/informacje,news,pamiatkamuranowskiej-historii-zaorana,106165.html
[dostęp 16.06.2014].

1411

Płaskorzeźby te na podstawie małych
modeli Gosławskiego zostały zrealizowane
w 2016 przez zespół pracowników ASP
w Warszawie. Kierownikiem projektu był
prof. Jacek Martusewicz, a wraz z nim
pracowali wykładowcy Antoni Ciężkowski
i Elżbieta Kołodziejczyk-Macander.

1412

Sacrum i pieniądz, Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku, Galeria Kaplica, 28.06 —
21.09.2014, www.rzezba-oronsko.pl/index.
php?aktualnosci,740,jozef_jan_goslawski_sacrum_i_pieniidz_ [29.10.2021].
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TATA
RZEŹBIARZ

7.12.2014 – 01.02.2015

Zabawki choinkowe Józefa Gosławskiego

Szanowni Państwo, Współpracownicy i Przyjaciele
Muzeum Rzeźby!
Józef Gosławski był autorem monumentalnych rzeźb
pomnikowych i słynnej postaci rybaka na PRL-owskiej
pięciozłotówce. W Święta odkładał pracę nad oficjalnymi
zamówieniami i kleił finezyjne ozdoby choinkowe.
Dla swoich córek stworzył kolekcję mini-rzeźb
z kolorowych papierków. Po przeszło półwieczu
są nie tylko wzruszającą pamiątką rodzinną,
ale także świadectwem stylu epoki.
Zapraszam serdecznie na otwarcie wystawy
w niedzielę 7 grudnia 2014 roku o godzinie 12.00.
Będzie to okazja do spotkania i złożenia sobie
świąteczno-noworocznych życzeń.
Kuratorka Muzeum Rzeźby w Królikarni
Agnieszka Tarasiuk

Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego
ul. Puławska 113a, 02-707 Warszawa

Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni pokazało unikalny zespół zabawek na choinkę1413. W Chełmie niedawno odnaleziono fragmenty
przedwojennego pomnika Poległych Bohaterów 7 Pułku Piechoty Legionów dłuta
Franciszka Masiaka. Jak pisze Paweł Wira, nawiązując do planowanej przez miejscowe muzeum wystawy artysty:
Być może, wystawa ta, będzie impulsem do wznowienia poszukiwań pozostałych frag-
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choinkowych Józefa Gosławskiego w Królikarni

1413

Tata rzeźbiarz, Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego, 7.12.2014 — 1.02.2015, www.

mentów pomnika, tym bardziej, że znane jest przybliżone miejsce ich ukrycia, a do-

goslawski.art.pl/aktualnosci_2014.html

wództwo Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 WDAK w Chełmie wyraziło

[29.10.2021]; www.krolikarnia.mnw.art.pl/

zgodę na przeprowadzenie przez archeologów badań nieinwazyjnych na terenie koszar

wystawy/tata-rzezbiarz-zabawki-choinkowe-

jednostki

1414

jozefa-goslawskiego,176.html [29.10.2021].

.

Wszystkie te działania podejmowane w głównej mierze przez rodziny artystów,
przy rosnącym wsparciu instytucjonalnym, pozwalają żywić nadzieję, że dorobek
pracowni prof. Tadeusza Breyera zajmie właściwe miejsce w historii sztuki polskiej.

PÓŹNIE J SZE L O SY WYCH O WANKÓW…

1414

P. Wira, Sensacyjne odkrycie w Chełmie. Tablice
z pomnika Poległych Bohaterów 77 PP Legionów, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego” 2013, t. XV, s. 333.
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Po dsum owan ie

Dorobek pracowni prof. Tadeusza Breyera nigdy nie był przedmiotem całościowych badań. Zdawano sobie sprawę z jego znaczenia1413, ale bez zestawienia prac,
analizy programu, określenia udziału w wystawach, organizacjach oraz zbadania
innych form aktywności studentów Breyera pozostawało to raczej w sferze intuicji. Dzięki przeprowadzonym badaniom widać, jak znaczący wkład w historię
rzeźby polskiej wnieśli studenci warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dotarcie
do archiwów rodzinnych pozwoliło na wzbogacenie liczby ich znanych dzieł,
identyfikację autorów części prac uchodzących dotychczas za anonimowe i stworzenie katalogu zgodnego z dzisiejszym stanem wiedzy. Zestawienia statystyczne
ukazują liczbę studentów w poszczególnych latach, liczbę dzieł danego autora,
porównanie dorobku kobiet i mężczyzn, tematykę prac, liczbę dzieł powstałych
w poszczególnych latach oraz zastosowanych materiałów.
Znaczna część załączonych zdjęć bądź nie była publikowana, bądź dotychczas
nie podkreślono dostateczne ich związków z pracownią prof. Breyera.
W oparciu o opracowany przeze mnie katalog, dokumentację fotograficzną
i opracowania statystyczne można wnioskować nie tylko o wszechstronnym przygotowaniu do zadań rzeźbiarskich, ale także o pracowitości tego pokolenia, które
w krótkim czasie stworzyło znaczący jakościowo i ilościowo dorobek. Badania
potwierdziły istotną rolę kobiet w pracowni i ich zauważalne osiągnięcia. Analiza wypowiedzi krytyków piszących o wychowankach Breyera pozwoliła z kolei
stwierdzić trafność ocen w odniesieniu do ich twórczości — wymieniane nazwiska to czołowi polscy rzeźbiarze okresu powojennego. Omówienie udziału wychowanków prof. Breyera w wystawach światowych podkreśliło wybitne znaczenie tej
grupy w dekoracji rzeźbiarskiej polskich pawilonów. Opisana przeze mnie w tej
publikacji działalność uczniów Breyera w grupie Kapitol dotychczas nie została
opracowana w literaturze przedmiotu.
Wnioski i obserwacje przedstawione w niniejszej pracy należy traktować
z ostrożnością, ponieważ zgromadzony materiał nie jest, i z powodu upływu czasu oraz strat wojennych nigdy nie będzie, kompletny. Jednak jego zakres pozwala
z dużą dozą prawdopodobieństwa na stwierdzenie, że jest on reprezentatywny
i wnioskowanie w niniejszej pracy ma odpowiednie podstawy merytoryczne.
Wyniki moich badań przeprowadzonych pozwalają na usytuowanie w szerszym
kontekście dorobku pracowni prof. Tadeusza Breyera i przypominają zasłużonych,
…
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Portret prof. Tadeusza Breyera

1413

Pisałam o tym, omawiając stan badań,
zob. s. 16.
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ale już nieco zapomnianych twórców. Nieopracowana pozostaje twórczość w zakresie monet i medali, w której wzorem swoich nauczycieli — profesorów Tadeusza Breyera i Wojciecha Jastrzębowskiego — odnosili znaczące sukcesy. Na
analizę zasługują podróże artystyczne, z których niektórzy studenci — na przykład Franciszek Masiak1414 — przywozili dokumentację rysunkową. Dalszych badań — zwłaszcza szeroko zakrojonej kwerendy w archiwach włoskich — wymaga
środowisko polskich rzeźbiarzy we Włoszech w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zgromadzony materiał wskazuje także na zasadność dalszych działań
dotyczących historii rzeźby polskiej w XX wieku, a w szczególności przeprowadzenia analiz porównawczych oraz opracowania monografii poszczególnych artystów.
Osobnym problemem pozostają losy i działalność powojenna wychowanków
prof. Tadeusza Breyera, kiedy ze sobą współpracowali i rywalizowali, zasiadali w jury konkursów i wystaw, niejednokrotnie oceniając koleżanki i kolegów
z przedwojennej uczelni. Dokonywali różnych wyborów i ponosili ich konsekwencje. Pozostawali też w związkach towarzyskich, których poznanie mogłoby
rzucić światło na życie artystyczne okresu powojennego. Problemy te powinny
stać się tematem dalszych szczegółowych prac badawczych.
Niniejsza praca może stanowić dla nich podstawę i inspirację, ukazując wyniesione z uczelni wszechstronne przygotowanie, które pozwalało wychowankom
prof. Breyera podejmować różnorakie zadania — począwszy od monumentalnej
dekoracji architektonicznej po drobne formy użytkowe.
Zamykając pewien etap badań nad pracownią prof. Tadeusza Breyera, warto
podjąć próbę jej krótkiego, ogólnego podsumowania. Charakter pracowni wyjątkowo trafnie oddają słowa Ireny Kossowskiej:

1414

Zbiór rysunków z podroży do Włoch i Jugosławii w archiwum artysty.

1415

Kossowska, s. 216.

Zwartość form, harmonia kształtów, równowaga mas, wyczucie miary i kompozycji,
rytm kompozycyjnych planów, profili i linii, tektonika i monumentalizm brył, podporządkowanie szczegółów całości, oszczędność i prostota środków wyrazu, brak teatralizacji, umiar w oddawaniu gestów i wyrażaniu emocji przedstawianych postaci1415.

Wypowiedź ta dotyczy „nowego klasycyzmu” rzeźby francuskiej, ale w pełni
zastosować można ją do twórczości wychowanków warszawskiego profesora.

Po d s u mo w a n i e
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Post scriptum

Podejmując temat pracowni prof. Tadeusza Breyera, kierowałam się nie tylko swoimi zainteresowaniami naukowymi i związkiem z warszawską Akademią Sztuk
Pięknych. Zaważyły na tym również względy osobiste.
Jestem córką rzeźbiarza i medaliera Józefa Gosławskiego, który przed wojną
krótko studiował u prof. Breyera. Od dzieciństwa obracałam się w kręgu rzeźbiarzy — przyjaciół i kolegów ojca, którzy w znakomitej większości byli uczniami
Tadeusza Breyera. Mieszkałam w segmencie zbudowanym na Saskiej Kępie przez
spółdzielnię Kolektyw, naszym sąsiadem był Józef Trenarowski, „przyszywany wujek”, którego — jako osobę samotną — często zapraszaliśmy na obiad. Te wspólne
posiłki odbywały się w bardzo wesołej atmosferze, ponieważ obydwaj Józefowie
mieli wspaniałe poczucie humoru. Drugim naszym sąsiadem był mój chrzestny
ojciec Kazimierz Bieńkowski. Po przeprowadzce z Poznania do Warszawy koczowaliśmy sześć tygodni w jego pracowni, czekając na wykończenie naszego segmentu, a z góry dobiegał piękny głos jego żony, cioci Janeczki, śpiewającej kolędy.
Na końcu domu dobudował pracownię Adam Procki, cichy, milczący i zamknięty
w sobie. Po latach dowiedziałam się, że w czasie okupacji przynosił glinę Magdalenie Gross, ukrywającej się w domu przy pobliskiej ulicy Zakopiańskiej u rodziny
Rendznerów. Do rodziców przychodził czasem Stefan Momot, mieszkający przy
ulicy Niekłańskiej. Pamiętam z opowieści historię krowy, którą przez pewien
czas hodował na swojej parceli, gdzie stał nigdy niedokończony dom z pracownią.
Dziś znajduje się tam niewielki apartamentowiec, a Momot kojarzy się mieszkańcom Warszawy z kontrowersyjnym pomnikiem Braterstwa Broni, potocznie
nazywanym pomnikiem „czterech śpiących”, który do 2011 roku znajdował się na
warszawskiej Pradze.
Kilka domów za posesją Stefana Momota mieszkał Jerzy Chojnacki, niewielki
wzrostem, ale mężny duchem. Pamiętam dobrze jego charakterystyczną sylwetkę
i noszony na bakier beret. Dziś Chojnacki znany jest bardziej jako fotograf dokumentujący powstanie warszawskie niż rzeźbiarz. Nie ma już na Saskiej Kępie
jego syrenki z bukiecikiem kwiatów, która stała przed kinem Sawa, ani samego
kina. Rzeźba powędrowała na Grochów i stoi przed Urzędem Dzielnicowym Praga
Południe.
Przy ulicy Obrońców znajdowała się pracownia Stanisława Sikory. Dziś przypomina o tym tablica pamiątkowa. Na wale Miedzeszyńskim mieszkał Karol Tchorek, bywał u nas razem ze swoim młodszym synem Olafem. Widywaliśmy się
…
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z Wacławem Kowalikiem, którego podpis widnieje na zawiadomieniu o wygraniu
przez mojego ojca konkursu na monety, ogłoszonego przez NBP w 1957 roku. Bardzo pożądanym gościem był zawsze skłonny do żartów Alfons Karny, który kazał
mówić do siebie „wujek Kulfon”. Po latach wśród rodzinnych papierów znalazłam
zaświadczenie z 1952 roku dotyczące uprawnienia do pobierania kartek na cukier
poza miejscem zamieszkania. Podpisał je Maksymilian Potrawiak, kolega ojca
z pracowni Breyera, kierujący wówczas Pracownią Sztuk Plastycznych. W domu
podczas rozmów rodziców padały nazwiska Franciszka Strynkiewicza, Mariana
Wnuka, Franciszka Masiaka, Antoniego Kenara…
Atmosfera domu rodzinnego przesądziła o moich wyborach życiowych i tu
właśnie tkwią korzenie niniejszej książki.
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Podziękowania

Dziękuję dr hab. Katarzynie Chrudzimskiej-Uherze za przyjęcie roli promotora
mojej pracy doktorskiej, która była podstawą tej książki, merytoryczne uwagi,
niezmierną troskliwość i czas, jaki poświęciła na rozmowy, korekty i uczestnictwo
w podejmowanych przeze mnie przedsięwzięciach związanych z pracowniami
rzeźbiarzy. Recenzentom — prof. Lechosławowi Lameńskiemu i dr hab. Iwonie
Lubie — za wnikliwe merytoryczne uwagi i życzliwość.
Na moją szczególną wdzięczność zasługuje dr Tomasz Grygiel z Instytutu Sztuki PAN, który skontaktował mnie z rodziną Elwiry i Jerzego Mazurczyków, chętnie
dzielił się swą rozległą wiedzą na temat rzeźby warszawskiej okresu międzywojennego i często trudno dostępnego piśmiennictwa przedmiotu z epoki.
Wyrazy podziękowania należą się rodzinom oraz dysponentom twórczości
poszczególnych artystów, dzięki którym dotarłam do zachowanych prac i dokumentacji dotyczącej uczniów prof. Tadeusza Breyera i jego pracowni, czyli Mariannie Stankiewicz-Budzyńskiej i Gustawowi Budzyńskiemu, Magdalenie Czerwosz,
Elżbiecie Pułaczewskiej, Tomaszowi Tomaszewskiemu, Elżbiecie i Radosławowi
Piwowarskim, Małgorzacie i Tomaszowi Sikorom, Aldonie i Pawłowi Dunajewskim, Kate Bentall, Małgorzacie i Agnieszce Wagner, Janowi Masiakowi, Barbarze
Skrobiszewskiej, Annie Dębskiej, Aleksandrze Waliszewskiej, Robertowi Szubie,
Małgorzacie Potrawiak, Maciejowi Potrawiakowi, Januszowi, Tadeuszowi, Janowi
i Jolancie Michalakom, Annie Łopieńskiej-Lipczyk i Wojciechowi Lipczykowi,
Katarzynie Arndt, Annie Szpakowskiej i Elżbiecie Jastrzębowskiej. Jestem wdzięczna wszystkim osobom, które pomogły mi dotrzeć do rodzin artystów — w tym
paniom Katarzynie Korczak, Julii Kłosińskiej, Annie Kudzi i Agnieszce Żuber.
Moje poszukiwania dotyczące członków grupy Kapitol wspierała Ewa Prządka,
której zawdzięczam dotarcie do unikalnych materiałów z Fundacji Rzymskiej im.
Margrabiny J. Z. Umiastowskiej.
Książka dotycząca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie nie powstałaby bez
wsparcia tej instytucji, a przede wszystkim jej pracowników. Pomocą służyli mi
zwierzchnicy i koledzy z Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki
oraz Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną: dr hab. Anna Lewicka-Morawska,
dr hab. Wojciech Włodarczyk, dr Marcin Zgliński, dr Anna Oleńska, Tadeusz
Walentowicz, Magdalena Sołtys, Marek Machowski, dr Anna Wiszniewska, dr Józef Mrozek i dr Katarzyna Kasia. Swoją wiedzą i kontaktami dzielili się ze mną
inni pracownicy uczelni: Dorota M. Kozielska, Tomasz Weresa i Mateusz Sęczyno
…
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z Archiwum ASP w Warszawie; Maryla Sitkowska, dr Jola Gola, Agnieszka Szewczyk
i Joanna Kania z Muzeum ASP w Warszawie; prof. Jerzy Bogusławski i Aleksandra Szacho-Głuchowicz z Wydziału Architektury Wnętrz; prof. Jacek Dyrzyński i dr hab. Jan Mioduszewski z Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach
Wizualnych na Wydziale Malarstwa. Książka nie powstałaby bez zaangażowania
prorektora do spraw naukowych prof. Jacka Martusewicza oraz pracowników Sekcji Wydawniczej — Katarzyny Olesińskiej i Piotra Szymora. Jej wysublimowana
oprawa graficzna jest dziełem dr. Macieja Małeckiego.
W badaniach i poszukiwaniach wspierali mnie Maria Pajek i dr Jarosław Pajek
z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku; Joanna Torchała, dr Agnieszka Tarasiuk,
Katarzyna Kucharska-Hornung i Alicja Gzowska z Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni; Krystyna Kotula z Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku; Anna Tuleja z Muzeum Miejskiego — Stary Zamek
w Żywcu.
Wiele zawdzięczam wskazówkom i rozmowom z prof. Ireną Huml, dr Ireną
Grzesiuk-Olszewską, prof. Andrzejem K. Olszewskim, dr Agnieszką Chmielewską,
dr. Jarosławem Trybusiem i Piotrem Jamskim oraz pomocy moich niezawodnych
przyjaciół — Hanny Faryny-Paszkiewicz, Joanny i Romualda Szporów, Iwony
Błanik, Krystyny Malik, Katarzyny Śledzińskiej, Eweliny Osińskiej i Zbigniewa
Morawskiego.
Dziękuję wszystkim osobom prywatnym i instytucjom, które zechciały użyczyć
mi materiału ilustracyjnego.
Wdzięczna też jestem mojemu mężowi, synom i synowej, których zaangażowanie i pomoc umożliwiły mi napisanie książki. Dziękuję zwłaszcza mojemu
najstarszemu synowi Piotrowi, który dzielił się za mną swoimi doświadczeniami
w zakresie pracy naukowej.
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119—120. Stefan Momot, Łucznik. Fot. Archiwum Fundacji Sztuka

Stosowana
121. Tadeusz Stulgiński, Łuczniczka. Fot. MASP ns-0503

154. Jerzy Mazurczyk, Maria Leńkiewicz-Podhorska. Fot. Archi-

wum E. i J. Mazurczyków
155. Franciszek Masiak, Portret pana B. Fot. MASP ns-0481
156. Marian Wnuk, Dziadek Dmytro (Dymytro, Dymitro). Marian

Wnuk…, poz. kat. 15, fot.
157. Józef Trenarowski, Portret pana B. Fot. MASP ns-0478
158. Głowa starej kobiety. Fot. MASP ns-0409

122. Wincenty Kasprzycki, Biegacz. Fot. MASP ns-0486

159. Stanisław Stala, Portret mężczyzny. Fot. MASP ns-0411

123. Jerzy Chojnacki, Na starcie (Biegacz). Kleczyński, fot.

160. Alfons Karny, Studium głowy męskiej. Fot. MASP ns-0404

124. Krystyna Dąbrowska, Biegacz. Fot. MASP ns-0634

161. Halina Nadelman, Głowa kobiety. Fot. MASP ns-0431-207

125. Krystyna Dąbrowska, Biegacze (w prawym profilu). „Bluszcz”

162. Głowa dziewczyny. Fot. MASP ns-0392

1936, nr 18, fot.
126. Krystyna Dąbrowska, Biegacze (trzech w lewym profilu). Du-

brawska, poz. kat 179, fot.
127—128. Jerzy Mazurczyk pozujący jako kulomiot z bozzettem rzeź-

by. Fot. Archiwum E. i J. Mazurczyków
129. Stanisław Komaszewski, Rzut kulą. Fot. Archiwum S. Koma-

szewskiego
130—131. Krystyna Dąbrowska, Rzut oszczepem. Fot. Archiwum K. Dą-

browskiej
132. Irena Piechocka, Rzut oszczepem. „Gazeta Polska”, 5.05.1936,

fot.
133. Krystyna Dąbrowska, Oszczepniczki. Fot. Archiwum K. Dą-

browskiej
134. Natan Rapoport, Tenisistka (Tenis). „Wiadomości Literackie”

1936, nr 22, fot.
135. Marian Kurjata, Zapaśnik. Fot. MASP 272
136. Elwira Zachert-Mazurczykowa, Szermierz. Fot. E. i J. Archi-

wum Mazurczyków
137—138. Elwira Zachert-Mazurczykowa, Pływak. Fot. Archiwum E.

i J. Mazurczyków
139. Franciszek Masiak, Pływak, wł. prywatna. Fot. M. A. Rudzka
140. Krystyna Dąbrowska, Wioślarze. Dubrowska, nr kat. 180, fot.

163. Głowa mężczyzny. Fot. MASP ns-0394
164. Alfons Karny, Portret Stanisława Noakowskiego. Fot. NAC 1-K-

3449
165. Alfons Karny, Autoportret. Fot. MASP ns-0405-181
166. Alfons Karny, Portret Miłosza Kotarbińskiego. „Arkady” 1937,

nr 6, fot.
167. Alfons Karny, Portret Adolfa Becka. Fot. NAC 1-K-3444
168. Stanisław Horno-Popławski, Portret biskupa Władysława

Bandurskiego. „Kurier Poranny”, 28.10.1937, fot.
169. Tadeusz Szadeberg, Herma Józefa Montwiłł-Mireckiego.

Fot. MASP ns-0418
170. Natan Rapoport, Popiersie młodej kobiety. Fot. MASP ns-0424
171. Karol Tchorek, Portret matki (Anna Proletariuszka). Fot. Ko-

lekcja Karola Tchorka, Fundacja Tchorek-Bentall
172. Ludwika Nitschowa, Portret kobiety. Fot. Forma…
173. Tadeusz Szadeberg, Portret Grety Garbo (Portret aktorki).

Fot. Archiwum T. Szadeberga, MZKiD
174. Natan Rapoport, Portret p. H. G. „Arkady” 1937, nr 6, fot.
175—176. Jerzy Mazurczyk, Portret Elwiry Zachert-Mazurczykowej, wł.

prywatna. Fot. M. A. Rudzka
177. Elwira Zachert-Mazurczykowa, Portret Jerzego Mazurczyka,

wł. prywatna. Fot. M. A. Rudzka
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178. Zofia Wendrowska-Soboltowa, Portret Maksymiliana Potra-

wiaka, wł. prywatna. Fot. M. A. Rudzka
179. Michał Paszyn, Głowa kobiety na wystawie Sztuka wszędzie.

Fot M. A. Rudzka
180. Franciszek Strynkiewicz, Głowa Murzyna. Fot. MASP ns-0400
181. Józef Gosławski, Głupi Julio. Fot. Archiwum J. Gosławskiego
182. Franciszek Strynkiewicz, Akt dziewczyny na wystawie Sztuka

wszędzie. Fot. M. A. Rudzka
183—184. Elwira Zachert-Mazurczykowa, Nowa sukienka. Fot. Archi-

wum E. i J. Mazurczyków
185. Alfons Karny, Kazik (Akt chłopca). Fot. MASP ns-0469
186. Elwira Zachert-Mazurczykowa, Portret dziewczynki (Lulu lub

Lala Zachert ?). Fot. Archiwum E. i J. Mazurczyków
187. Józef Belof, Chłopiec z łódką. Fot. MASP ns-0489
188. Zofia Wendrowska-Soboltowa, Chłopiec z Rzymu. Fot. NAC

1-K-5211
189. Irena Makowska, Siedzący chłopczyk. Archiwum ASP w War-

szawie, ZAS IX’39, nr teczki 779
190. Józef Gosławski, Roberto, wł. prywatna. Fot. P. Jamski
191—194. Jerzy Mazurczyk, Fontanna z aktem dziewczynki. Fot. Archi-

wum E. i J. Mazurczyków
195. Stanisław Horno-Popławski, Kompozycja (Dziewczynka

z psem). Melbechowska-Luty 2005, fot. 122
196. Maria Albin Boniecki, Narodziny myśli. „Pion” 1938, nr 9, fot.
197. Karol Tchorek, Dziecko leżące, Kolekcja Karola Tchorka, Fun-

dacja Tchorek-Bentall. Fot. M. A. Rudzka
198. Stanisław Sikora, Dziewczynka z wiaderkiem. Fot. Archiwum

S. Sikory
199. Natan Rapoport, Dziewczyna z książką. Fot. MASP ns-0464
200. Stanisław Sikora, Pał (zabawa dziecięca). X Salon IPS…, nr

kat. 264, fot.
201—202. Adam Siemaszko, Mnich. Fot. Archiwum A. i Z. Siemaszków
203. Adam Siemaszko, Tadeusz Frenkiel, Motocyklista, Józef Piłsud-

ski, karykatury. Fot. MASP ns-0497
204. Józef Gosławski, Autokarykatura. Fot. Archiwum J. Gosław-

skiego

213. Krystyna Dąbrowska, Chrystus, kapliczka, Wola Flaszczyna,

Osada Sadzisko. Fot. T. Tomaszewski
214. Józef Gosławski, Projekt ołtarza — część środkowa — św. Fran-

ciszek. Fot. Archiwum J. Gosławskiego
215. Wawrzyniec Kaim, Projekt pomnika Serca Jezusowego w Po-

znaniu. Fot. NAC 1-K-6339-2
216. Aurelia Jaworska, Matka Boska, Podkowa Leśna.

Fot. M. A. Rudzka
217. Jerzy Mazurczyk, Madonna Mikaszewicka, wł. prywatna.

Fot. M. A. Rudzka
218. Józef Gosławski, Quo vadis. Fot. Archiwum J. Gosławskiego
219—220. Zbigniew Dunajewski, Matka Boska Siewna, figura w kaplicz-

ce przydrożnej, Słubica, gmina Żabia Wola. Fot. M. A. Rudzka
221. Antoni Kenar, Matka Boska Ostrobramska, rzeźba ołtarzowa

w kaplicy M/S „Piłsudski”. Fot. MASP ns-0922
222. Józef Belof, Święty Krzysztof. Fot. Archiwum IPS
223. Krystyna Dąbrowska, Święta Barbara. Fot. NAC 1-K-2643
224. Stanisław Komaszewski, Święty Kazimierz. Fot. Archiwum

S. Komaszewskiego
225. Józef Gosławski, Ucieczka do Egiptu (Madonna na osiołku).

Fot. Archiwum J. Gosławskiego
226. Irena Piechocka, Święty będą. Fot. Archiwum IPS, teczka

nr 60
227. Franciszek Strynkiewicz, Drzwi do kaplicy w Szelejewie.

Fot. MASP ns-0502
228. Franciszek Masiak, Projekt Świątyni Opatrzności Bożej.

Fot. MASP ns-0571-087
229. Franciszek Masiak, Projekt rzeźb do Świątyni Opatrzności

Bożej. Fot. MASP ns-0577
230. Sygnatura Edmunda Asta. Fot. T. Stawiak
231. Anons zakładu kamieniarskiego Edmunda Asta
232. Wincenty Kasprzycki (?), Projekt nagrobka. Fot. MASP ns-

0546
233. Bazyli Wojtowicz, Projekt nagrobka. Fot. MASP ns-0549
234. Projekt nagrobka. Fot. MASP ns-0547

205. Józef Gosławski, Autokarykatura, rysunek, wł. prywatna

235. Alfons Karny, Projekt nagrobka. Fot. MASP ns-0545

206. Józef Gosławski, Karykatura Gandhiego. Fot. Archiwum J. Go-

236. Elwira Zachert-Mazurczykowa, Projekt nagrobka. Fot. Archi-

sławskiego
207. Józef Gosławski, Karykatura Wacława Sieroszewskiego, wł.

prywatna. Fot. P. Jamski
208. Józef Gosławski, Karykatura Józefa Piłsudskiego, wł. prywatna.

Fot. P. Jamski
209. Krystyna Dąbrowska, Karykatura Jana Wysockiego. Fot. Archi-

wum K. Dąbrowskiej
210. Adam Siemaszko, Józef Piłsudski (model figurki do Ćmielo-

wa), wł. prywatna. Fot. M. A. Rudzka
211. Józef Gosławski, Karykatura Stanisława Kucharskiego. Fot. Ar-

chiwum J. Gosławskiego
212. Józef Gosławski, Karykatura Józefa Piłsudskiego. Fot. Archi-

wum J. Gosławskiego

wum E. i J. Mazurczyków
237. Antoni Kenar, Projekt nagrobka. Fot. MASP ns-0543, MASP ns-

-0543a
238—239. Jerzy Łopuszański, Nagrobek Walentyny i Jana Dębskich, Kazi-

mierz Dolny. Fot. M. A. Rudzka
240—241. Józef Gosławski, Nagrobek Janiny Gałowej, cmentarz Rako-

wicki w Krakowie. Fot. A. Rudzki jr
242. Stanisław Komaszewski, Płaskorzeźba na cmentarzu na Jazdo-

wie w Warszawie. Fot. Archiwum S. Komaszewskiego
243—244. Wawrzyniec Kaim, Nagrobek Jureczka i Zbyszka Rajewskich,

cmentarz Jeżycki w Poznaniu. Fot. M. A. Rudzka
245—246. Wawrzyniec Kaim, Nagrobek Lidii Cofty, cmentarz Jeżycki

w Poznaniu. Fot. M. A. Rudzka
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247. Wawrzyniec Kaim, Nagrobek gen. Oswalda Franka, Cytadela

w Poznaniu. Fot. MOs810, Wikimedia Commons, lic. CC-BY-SA 4.0
248. Franciszek Strynkiewicz, Nagrobek Franciszka Żwirki i Sta-

nisława Wigury, Cmentarz Powązkowski w Warszawie.
„Plastyka” 1938, nr 5, fot.
249. Przekazanie krucyfiksu autorstwa Elwiry i Jerzego Mazur-

czyków Uniwersytetowi Warszawskiemu. Fot. Archiwum E.
i J. Mazurczyków
250. Stanisław Komaszewski, Medalion z popiersiem Chrystusa.

277. Rekonstrukcja zadań, Pracownia Wiedzy o Działaniach

i Strukturach Wizualnych, prof. J. Dyrzyński, dr hab.
J. Mioduszewski, wystawa Sztuka wszędzie, Zachęta, 2012.
Fot. J. Mioduszewski
278. Zadanie z Pracowni Kompozycji Brył i Płaszczyzn. Fot. MASP

ns-0599
279. Zadanie z Pracowni Kompozycji Brył i Płaszczyzn. Fot. MASP

ns-0598
280. Zadanie z Pracowni Kompozycji Brył i Płaszczyzn. Fot. MASP

ns-0607

Dom Sióstr Szarytek, ul. Tamka 30, Warszawa (obecnie

281. Projekt fontanny. Fot. MASP ns-0539

hostel Tamka). Fot. A. Rudzki jr

282. Projekt fontanny. Fot. MASP ns-0537

251. Franciszek Masiak, Niedźwiedź. Fot. Archiwum F. Masiaka
252. Stanisław Komaszewski, Baśka murmańska. Fot. Archiwum

S. Komaszewskiego
253. Józef Trenarowski, Koza. Fot. MASP ns-0514
254. Eugeniusz Komorowski, Koń. Fot. MASP ns-0512
255. Elwira Zachert-Mazurczykowa, Cielę. Fot. Archiwum E.

i J. Mazurczyków
256. Stanisław Komaszewski, Żubr. Fot. Archiwum S. Komaszew-

skiego
257. Stanisław Sikora z nagrodą Lasów Państwowych na zawody

FIS, 1938. Fot. Archiwum S. Sikory
258. Stefan Momot, Żubr. Fot. MASP ns-0521
259. Niedźwiedź. Fot. MASP ns-0511
260. Stanisław Komaszewski, Odyniec. Fot. Archiwum S. Koma-

szewskiego
261. Stanisław Komaszewski, Sielanka. Fot. Archiwum S. Koma-

szewskiego
262. Elwira Zachert-Mazurczykowa, Kangur. Fot. Archiwum E.

i J. Mazurczyków
263—264. Elwira Zachert-Mazurczykowa, Indyk. Fot. Archiwum E.

i J. Mazurczyków
265. Stanisław Komaszewski, Lew. Fot. MASP ns-0515
266. Edmund Schad, Lew. Fot. MASP ns-0517
267. Albin Boniecki, Lwica? foka?. Fot. MASP ns-0513

283. Tablica na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fot. MASP ns-

0651
284. Stefan Momot, Głowa mężczyzny z kosmykiem włosów (Por-

tret Maksymiliana Potrawiaka?). Fot. MASP ns-0437
285. Prace studenckie na wystawie końcoworocznej, pierwsza

z lewej praca Julii Keilowej. Fot. MASP ns-0597
286—287. Natan Rapoport, Głowa mężczyzny. Fot. MASP ns-0433, MASP

ns-0434
288—289. Elwira Zachert-Mazurczykowa, Autoportret (Głowa kobieca).

Fot. MASP ns-0435, MASP ns-0436, fot. Archiwum E. i J. Mazurczyków
290—292. Prace studenckie na wystawach końcoworocznych.

Fot. MASP ns-0593, MASP ns-0594, MASP ns-0590
293. Trzy postaci z płodami rolnymi. Fot. MASP ns-0588
294—295. Prace studenckie na wystawach końcoworocznych.

Fot. MASP ns-0596, MASP ns-0592
296—297. Elwira Zachert-Mazurczykowa, Popielniczka, wł. prywatna.

Fot. M. A. Rudzka
298. Elwira i Jerzy Mazurczykowie podczas pracy nad orłami do

pawilonu polskiego, wystawa paryska 1937. Fot. Archiwum E.
i J. Mazurczyków
299. Franciszek Masiak, Polonia Restituta na pawilonie polskim,

wystawa paryska 1937. Fot. Archiwum Z. i A. Siemaszków
300. Adam Siemaszko, Elwira i Jerzy Mazurczykowie, Orły z pa-

268. Stanisław Sikora, Antylopa kudu. Fot. MASP ns-0520

wilonu polskiego, wystawa paryska 1937. Fot. Archiwum Z.

269. Stanisław Komaszewski, Tygrys, Dom Wedla, ul. Puław-

i A. Siemaszków

ska 28, Warszawa. Fot. A. Rudzki jr
270. Stanisław Komaszewski, Ptaszki. Fot. J. Kosińska, E. Konopka
271. Elwira Zachert-Mazurczykowa, Ptak. Fot. Archiwum E.

i J. Mazurczyków
272. Karol Tchorek, Kogutki, Kolekcja Karola Tchorka, Fundacja

Tchorek-Bentall. Fot. M. A. Rudzka
273. Antoni Kenar, Orzeł. Fot. MASP ns-0499
274. Stanisław Komaszewski, Orzeł. Fot. Archiwum S. Komaszew-

skiego
275. Prof. Wojciech Jastrzębowski ze studentami. Fot. Archiwum

W. Jastrzębowskiego
276. Zadanie z pracowni prof. Wojciecha Jastrzębowskiego.

Archiwum ASP w Warszawie

301. Stanisław Sikora, Autoportret. Fot. Archiwum S. Sikory
302. Rotunda Honorowa pawilonu polskiego na wystawie pary-

skiej 1937, od lewej: Czesław Knothe, Edward Manteuffel,
Jeremi Kubicki, Antoni Wajwód. Fot. Archiwum Z. i A. Siemaszków
303. Artyści polscy w Paryżu w 1937 roku, pierwszy z lewej Józef

Belof, druga Zofia Budzyńska-Siemaszko, NN, NN, Bolesław
Cybis z żoną Marią. Fot. Archiwum Z. i A. Siemaszków
304—305. Polonia Restituta Franciszka Masiaka na pawilonie polskim,

wystawa paryska 1937. Fot. Archiwum Z. i A. Siemaszków
306. Polonia Restituta Franciszka Masiaka przed montażem na

pawilonie polskim, wystawa paryska 1937. Fot. Archiwum Z.
i A. Siemaszków
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307—308. Franciszek Masiak, Model do Polonii, wł. prywatna.

Fot. M. A. Rudzka
309—310. Stanisław Sikora, Miś (podpora kominka). Fot. R. Uhera
311. Jan Bogusławski, Stanisław Sikora, Pokój Posła na wystawie

nowojorskiej 1939. Archiwum J. Bogusławskiego

332—334. Jan Bogusławski, Stanisław Sikora, Maksymilian Potra-

wiak, Mauzoleum gen. Gustawa Orlicz-Dreszera. Fot. Archiwa: Jana Bogusławskiego, Stanisława Sikory, Maksymiliana Potrawiaka
335. Stefan Momot, Dziecko. Fot. NAC 1-K-4196

312. Franciszek Masiak, Dziecko idące. Fot. Archiwum F. Masiaka

336. Natan Rapoport, Jasia. „Pion” 1938, nr 27, fot.

313. Franciszek Masiak, Dziecko siedzące. Fot. Archiwum F. Masiaka

337. Alfons Karny, Gdy miałem 13 miesięcy. Fot. NAC 1-K-3438

314. Karol Tchorek, Kolędnicy. Fot. Kolekcja Karola Tchorka, Fun-

338. Elwira i Jerzy Mazurczykowie, Przez zjednoczenie do potęgi

dacja Tchorek-Bentall
315—316. Pocztówka z Wenecji. Archiwum J. Belofa
317. Jan Bogusławski, Stanisław Sikora, kołyska dla księżnicz-

Polski, płaskorzeźba do Dworca Głównego w Warszawie.
Fot. M. A. Rudzka
339. Elwira i Jerzy Mazurczykowie, Polonia (szkic rzeźby do

ki holenderskiej Beatrix, 1938. „Algemeen Handelsblad”,

Dworca Głównego w Warszawie). Fot. Archiwum E. i J. Ma-

14.02.1938, s. 4. Repr. w: R. Żelichowski, Polska kołyska

zurczyków

na holenderskim dworze. Przyczynek do roli daru w stosunkach międzynarodowych w dwudziestoleciu międzywojennym,

340—342. Józef Proszowski, Pomnik Grunwaldzki w Uzdowie.

Fot. T. Rudzki

domena publiczna, https://docplayer.pl/13034699-Polska-

343. Rzym. Fot. Archiwum J. Gosławskiego

kolyska-na-holenderskim-dworze-przyczynek-do-roli-daru-

344. Krystyna Dąbrowska i Jan Wankiewicz na Piazza del Popolo

w-stosunkach-miedzynarodowych-w-dwudziestoleciumiedzywojennym.html [dostęp 23.12.2021]
318. Księżna Juliana i książę Bernhard, rodzice księżniczki

Beatrix, podczas uroczystości ślubnej. Karta pocztowa ze zbiorów autora. R. Żelichowski, Polska kołyska na

w Rzymie. Fot. Archiwum K. Dąbrowskiej
345. Wanda Głuchowska i Józef Gosławski w Rzymie. Fot. Archi-

wum K. Głuchowskiego
346. Wystawa grupy Kapitol, 1936. Fot. Archiwum Fundacji

Rzymskiej im. Margrabiny J. Z. Umiastowskiej

holenderskim dworze. Przyczynek do roli daru w stosunkach

347. Wycinek z „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” 1936

międzynarodowych w dwudziestoleciu międzywojennym,

348. Dzielnica EUR w Rzymie, Museo della Civiltà Romana.

domena publiczna, https://docplayer.pl/13034699-Polskakolyska-na-holenderskim-dworzeprzyczynek-do-roli-daruw-stosunkach-miedzynarodowychw-dwudziestoleciumiedzywojennym.html [dostęp23.12.2021]
319. Okładka broszury Spółdzielni Rzeźbiarskiej Forma, 1930
320. Zbigniew Dunajewski przy popiersiu Józefa Piłsudskiego.

Fot. NAC 1-K-2725
321. Franciszek Masiak, Robotnik. Fot. MASP ns-0470
322. Okładka czasopisma „Plastyka”
323. Bazyli Wojtowicz, Portret Stanisława Wyspiańskiego.

Fot. MASP ns-0415
324. Eustachiusz Fierk, Jan Kiliński. Fot. MASP ns-0408-184
325. Bazyli Wojtowicz, Projekt pomnika generała Józefa Sowińskie-

go. Fot. NAC 1-K-5826
326. Elwira i Jerzy Mazurczykowie, Projekt pomnika Józefa Piłsud-

skiego w Warszawie. Fot. Archiwum E. i J. Mazurczyków
327. Józef Proszowski, Projekt pomnika marszałka Józefa Piłsudskie-

go i Powstańca Śląskiego. Fot. NAC 1-K-6353-20
328. Jan Jakub, Projekt pomnika księdza Augustyna Kordeckiego.

Fot. NAC 1-K-3281-2
329. Jan Jakub, Głowa księdza Augustyna Kordeckiego. Fot. NAC 1-K-

3280-2
330. Zbigniew Dunajewski, Projekt pomnika marszałka Józefa

Piłsudskiego. Fot. Archiwum Z. Dunajewskiego
331. Elwira i Jerzy Mazurczykowie, Projekt pomnika marszałka

Fot. M. A. Rudzka
349. Tablica na kościele św. Stanisława w Rzymie.

Fot. M. A. Rudzka
350. Pieczęć grupy Kapitol. Zbiory Specjalne IS PAN
351—352. Józef Gosławski, Popiersie Józefa Piłsudskiego. Fot. Archiwum

J. Gosławskiego
353. Zamek Michała Paszyna w Rotaio Camaiore. Fot. Archiwum

Fundacji Rzymskiej im. Margrabiny J. Z. Umiastowskiej
354. Herby związane z Rotaio Camaiore. Fot. Archiwum Fundacji

Rzymskiej im. Margrabiny J. Z. Umiastowskiej
355. Krystyna Dąbrowska, sygnet z bykiem, wł. prywatna.

Fot. A. Rudzki jr
356. Grupa Kapitol na Kapitolu, 1936. Fot. Archiwum Fundacji

Rzymskiej im. Margrabiny J. Z. Umiastowskiej
357. Wystawa Kapitolu. Fot. Archiwum Fundacji Rzymskiej im.

Margrabiny J. Z. Umiastowskiej
358. Józef Gosławski Salvatore Campo (Głowa Sycylijczyka).

Fot. Archiwum J. Gosławskiego
359. Józef Gosławski, Portret Marii Maro. Fot. Archiwum J. Go-

sławskiego
360. Michał Paszyn w swojej pracowni, 1938. Fot. NAC 1-K-4554
361. Michał Paszyn, Wanda Pełczyńska i prof. Giovanni Ardini.

Fot. Archiwum Fundacji Rzymskiej im. Margrabiny J. Z. Umiastowskiej
362. Michał Paszyn w ogrodzie przy Castello di Rotaio. Fot. Ar-

Józefa Piłsudskiego i Powstańca Śląskiego. Fot. Archiwum E.

chiwum Fundacji Rzymskiej im. Margrabiny J. Z. Umiastow-

i J. Mazurczyków

skiej
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363. Maciek — rzymski kot Józefa Gosławskiego. Fot. Archiwum

J. Gosławskiego
364. Lech Grześkiewicz w Rzymie. Fot. J. Gosławski
365—366. Rysunki Józefa Gosławskiego z okresu włoskiego.

Fot. P. Jamski
367—368. Józef Trenarowski, Groby Pańskie w kościele św. Anny

w Warszawie. Fot. Archiwum J. Trenarowskiego
369. Zofia Budzyńska-Siemaszko i Adam Siemaszko, sierpień

1939. Fot. Archiwum Z. i A. Siemaszków
370. Adam Siemaszko w Murnau. Fot. Archiwum Z. i A. Siemasz-

ków
371. Adam Siemaszko, Figurka wykonana w Murnau. Fot. Archi-

wum Z. i A. Siemaszków

372. Zaświadczenie tożsamości Adama Siemaszki z Murnau.

Archiwum Z. i A. Siemaszków
373. Pracownia Karola Tchorka. Fot. M. A. Rudzka
374. Dwór w Nakielnicy. Fot. M. A. Rudzka
375. Pracownia Franciszka Masiaka. Fot. M. A. Rudzka
376—377. Zaproszenie na wystawę zabawek choinkowych Józefa

Gosławskiego w Królikarni
378. Stanisław Sikora, Portret prof. Tadeusza Breyera.

Fot. M. A. Rudzka
379. Autorka w pracowni Józefa i Wandy Gosławskich.

Fot. A. Rudzki jr
380—381. Pracownia Stefana Momota — stan dawny i obecny.

Fot. M. A. Rudzka
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Z łąc zn iki

1.
Alfabetyczna lista studentów w pracowni prof. Tadeusza Breyera
w latach 1923—1939
Zenon Anderst

Józef Fajngold

Wawrzyniec Kaim

Edmund Ast

Alfred Fernebok

Regina Kańska

Józef Balicki

Eustachiusz Fierk

Józef Karbowiak

Bolesław Barcz

Zofia Flakowicz

Alfons Karny

Irena Baruchówna

Jerzy Franaszek

Wincenty Kasprzycki

Józef Makary Belof (Belof)

Marta Fugazza

Julia Keilowa

Jelka Benesić

Janina Ganówna

Antoni Kenar

Kazimierz Bieńkowski

Henryk Garbacki

Stanisław Kiliszek

Abram Blumowicz

Józef Gazy

Mścisław Kociejowski

Elżbieta Blusiewiczówna

Echiel Gąska

Stanisław Komaszewski

Maria Boczkowska

Halina Ginett

Eugeniusz Komorowski

Albin Boniecki (Maria Albin Bończa-Boniecki)

Antoni Girtler

Zenon Kononowicz

Mieczysław Buch

Helena (Chaja) Głogowska

Halina Kopczyńska

Jan Bukowski

Helena Głowińska

Wacław Kowalik

Stanisław Cegielski

Józef Gniatkowski

Helena Krażowska

Hirsz Chejchman

Irena Goldbard

Lech Krzekotowski

Stefan Chmielarski

Henryk Gorbacki

Stanisław Kucharski

Jerzy Chojnacki

Maria Gorełow (Gorełówna)

Marian Kurjata

Konstanty Chwir

Józef Gosławski

Ignacy Kusiński

Jan Ciemiechowicz

Franciszek Habdas

Franciszek Kutzner

Artur Cienciara

Jan Jakób

Jerzy Łopuszański

Krystyna Dąbrowska

Olga Jasińska

Szlama Makowiecki

Waleria Demczyszyn

Wanda Jasińska

Irena Makowska

Zofia Demkowska

Aurelia Jaworska

Józef Makowski

Stanisław Długoborski

Ewa Jaworska ur. Samolewicz

Franciszek Masiak

Stefan Dolnicki

Zdzisław Jaworski

Jerzy Mazurczyk

Zbigniew Dunajewski

Władysław Joński

Helena Michałowska

Blanka Dužanec

Olga Jostówna

Borys Michałowski

Henryka Dzierzgowska

Antonina Julska

Eugenia Mieszkowska

…
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Roman Modzelewski

Adam Procki

Zofia Suchowiak

Stefan Momot

Józef Proszowski

Stanisław Surdel

Zofia Morawska (zam. Knothe)

Maria Przeździecka

Tadeusz Szadeberg

Jadwiga Mściwujewska

Naftal/Natan Rapoport

Chana Szajnrok

Halina Nadelman

Stanisław Repeta

Marian Szczepaniec

Wacław Nielepkiewicz

Julia Rusiecka

Roman Szczerzyński

Ludwika Nitschowa

Edmund Schad

Bolesław Sztokfisz

Konrad Opalski

Stefan Selmowicz

Jan Ślusarczyk

Michał Paszyn

Adam Siemaszko

Karol Tchorek

Karol Pawełek

Stanisław Sikora

Tadeusz Tomaszewski

Mieczysław Pawełko

Józef Skrok

Abram Topór

Paweł Pawluczuk

Maurycy Smoleński

Józef Trenarowski

Jadwiga Pawłowska

Samuel Smurło

Witold Ulanowski

Dawid Mordka Pfeffer

Jan Albin Smyk

Zofia Umińska (Szafrańska)

Irena Piechocka

Kazimierz Sokalski

Carolus Antonius Weimar

Kazimierz Pietkiewicz

Nina Sokołowa

Zofia Wendrowska (zam. Soboltowa)

Antoni Pietrzak

Otton Sołtan

Jerzy Wiśniewski

Edward Piwowarski

Dwojra Sowa

Bazyli Wojtowicz

Aleksandra Plichta

Stanisław Stala

Wacław Wołosewicz

Kazimierz Pobuławiec

Stefan Stokowski

Marian Wnuk

Mieczysław Podgrabiński

Jan Strożek

Elwira Zachert (zam. Mazurczykowa)

Stanisław Popławski

Franciszek Strynkiewicz

Janina Załęska

Władysław Porejko

Kazimierz Stuczyński

Zygmunt Zdunek

Maksymilian Potrawiak

Tadeusz Stulgiński

2.
Lista studentów rocznikami (1929—1939)
Księga wpisów 1929/30

Stanisław Repeta

Antoni Girtler

Edmund Schad

Jan Jakób

Edmund Ast

Jan Albin Smyk

Aurelia Jaworska

Bolesław Barcz

Tadeusz Szadeberg

Wincenty Kasprzycki

Maria Albin Boniecki

Karol Tchorek

Julia Keilowa

Hirsz Chejchman

Witold Ulanowski

Antoni Kenar

Stefan Chmielarski

Zofia Umińska

Stanisław Komaszewski

Blanka Dužanec

Zofia Wendrowska

Lech Krzekotowski

Eustachiusz-Jakub Fierk

Marian Wnuk

Ignacy Kusiński

Henryk Gorbacki

Bazyli Wojtowicz

Franciszek Masiak

Maria Gorełow (Gorełówna)

Elwira Zachert

Zofia Morawska

Julia Keilowa

Konrad Opalski

Anton Kenar
Stanisław Komaszewski

Irena Piechocka
Księga wpisów 1930/31

Stanisław Popławski

Szlama Markowiecki
Jadwiga Pawłowska

Władysław Porejko
Maria Albin Boniecki

Naftal (Natan) Rapoport

Irena Piechocka

Hirsz Chejchman

Stanisław Repeta

Kazimierz Pietkiewicz

Stefan Chmielarski

Edmund Schad

Władysław Porejko

Józef Fajngold

Adam Siemaszko

Józef Proszowski

Eustachiusz Firek

Maurycy Smoleński
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Jan Albin Smyk

Stanisław Kucharski

Samuel Smurło

Otton Sołtan

Ignacy Kusiński

Stanisław Stala

Stanisław Stala

Stefan Momot

Zofia Helena Suchowiak

Chana Szajnrok

Halina Nadelman

Jan Ślusarczyk

Jan Ślusarczyk

Edward Piwowarski

Tadeusz Tomaszewski

Karol Tchorek

Naftal (Natan) Rapoport

Józef Trenarowski

Witold Ulanowski

Stanisław Sikora

Carolus Antonius Weimar

Zofia Wendrowska

Zofia Suchowiak

Janina Załęska

Marian Wnuk

Józef Trenarowski

Zygmunt Zdunek

Księga wpisów 1934/35

Księga wpisów 1936/37

Elwira Zachertówna

Księga wpisów 1931/32
[brak]

[brak okładki i pierwszej strony, brak kart

Mieczysław Buch

końcowych]

Artur Jan Cienciała
Krystyna Dąbrowska

Zenon Anderst

Księga wpisów 1932/33

Stefan Roman Dolnicki

Jan Bukowski

[brak ok. 10 stron]

Józef Gazy

Jerzy Karol Chojnacki

Franciszek Habdas

Artur Cienciała

Stanisław Cegielski

Wincenty Kasprzycki

Waleria Demczyszyn

Konstanty Chwir

Antoni Karol Kenar

Alfred Ignacy Fernebok

Józef Gazy

Stanisław Komaszewski

Józef Gazy

Echiel Gąska

Franciszek Masiak

Antoni Girtler

Antoni Girtler

Stefan Momot

Olga Maria Jasińska

Franciszek Habdas

Halina Nadelman

Eugeniusz Komorowski

Zdzisław Jaworski

Konrad Opalski

Wacław Kowalik

Wincenty Kasprzycki

Maksymilian Potrawiak

Borys Michałowski

Anton Kenar

Zofia Wendrowska

Zofia Józefa Morawska

Stanisław Komaszewski

Antoni Pietrzak

Ignacy Kusiński
Franciszek Masiak

Edward Piwowarski
Księga wpisów 1935/36

Maksymilian Potrawiak

Zofia Morawska

Samuel Smurło

Halina Nadelman

Zenon Anderst

Stanisław Stala

Konrad Opalski

Józef Belof (Belof)

Tadeusz Stulgiński

Maksymilian Potrawiak

Jan Bukowski

Zofia Suchowiak

Naftal (Natan) Rapoport

Jerzy Karol Chojnacki

Jan Ślusarczyk

Adam Siemaszko

Artur Jan Cienciara

Józef Trenarowski

Stanisław Sikora

Marta Fugazza

Marian Szczepaniec

Józef Gazy

Jan Ślusarczyk

Antoni Girtler

Księga wpisów 1937/38

Józef Trenarowski

Olga Maria Jasińska

Zofia Wendrowska

Eugeniusz Komorowski

Marian Wnuk

Wacław Kowalik

Zygmunt Anderst

Irena Makowska

Józef Balicki

Stefan Momot

Jan Bukowski

Janina Załęska

Księga Wpisów 1933/34
Mieczysław Buch

[brak ok. 10 stron]

Zofia Józefa Morawska

Jerzy Karol Chojnacki

Halina Nadelman

Waleria Demczyszyn

Paweł Pawluczuk

Zofia Helena Demkowska

Edward Piwowarski

Alfred Fernebok

Zbigniew Dunajewski

Maksymilian Potrawiak

Józef Gazy

Józef Gosławski

Stanisław Sikora

Olga Jasińska
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Wanda Jasińska

Jan Strożek

Stanisław Kiliszek

Ewa Maria Jaworska

Tadeusz Stulgiński

Wacław Kowalik

Władysław Joński

Zofia Suchowiak

Marian Kurjata

Stanisław Kiliszek

Marian Józef Szczepaniec

Irena Makowska

Eugeniusz Komorowski

Jan Ślusarczyk

Józef Makowski

Wacław Kowalik

Józef Trenarowski

Borys Michałowski

Marian Kurjata

Zygmunt Zdunek

Stefan Momot

Irena Makowska

Karol Pawełek

Józef Makowski

Mieczysław Pawełko

Borys Michałowski

Księga wpisów 1938/39

Paweł Pawluczuk

Zofia Józefa Morawska-Knothowa

Edward Piwowarski

Karol Pawełek

Zenon Anderst

Aleksandra Plichta

Mieczysław Pawełko

Józef Balicki

Maksymilian Potrawiak

Paweł Pawluczuk

Jan Bukowski

Adam Procki

Antoni Pietrzak

Jerzy Chojnacki

Samuel Smurło

Edward Zygmunt Piwowarski

Waleria Demczyszyn

Bolesław Stokfisz

Maksymilian Potrawiak

Zofia Demkowska

Jan Strożek

Stanisław Sikora

Józef Gazy

Tadeusz Stulgiński

Samuel Smurło

Olga Jasińska

Stanisław Surdel

Kazimierz Wincenty Sokalski

Wanda Jasińska

Wacław Wołosewicz

Stanisław Stala

Władysław Joński

Zygmunt Zdunek

3.
Katalog przedwojennych prac studentów prof. Tadeusza Breyera
Katalog obejmuje przedwojenne prace rzeźbiarskie i medalierskie oraz

5. Prace znajdujące się na fotografiach z Muzeum ASP w Warszawie —

przedmioty użytkowe wykonane w Pracowni Technik Metalowych, łącz-

jeśli nie mają datowania — traktowane są jako prace studenckie.

nie z dziełami wykonanymi przed rozpoczęciem studiów w Akademii

6. W wypadku niemożliwości identyfikacji obiektów o powtarzających

Sztuk Pięknych w Warszawie. Zestawiono prace zachowane, prace znane

się tytułach ogólnych (np. Głowa), a eksponowanych na różnych wy-

z fotografii, katalogów wystaw, opracowań monograficznych, wzmianek

stawach każdy został potraktowany jako odrębna pozycja katalogowa.

prasowych i dokumentacji archiwalnej. Katalog odzwierciedla obecny stan

7.

Przy poszczególnych obiektach podane jest najważniejsze źródło. Jeśli

badań. Z uwagi na brak opracowań monograficznych, trudności w dotar-

dane uzupełniające się są w kilku źródłach, zostały uwzględnione

ciu do spuścizn artystów i nie w pełni zachowaną dokumentację nie jest

wszystkie. Zapis źródeł jest zgodny ze stosowanym w przypisach

opracowaniem kompletnym.
Przy zapisie katalogowym przyjęto następujące zasady:
1.

skróconym opisem bibliograficznym.
8. Katalog nie uwzględnia prac malarskich, graficznych i rysunkowych

Dane uszeregowane zostały w następującej kolejności: autor, tytuł,

wykonanych przez uczniów prof. Tadeusza Breyera oraz zaprojekto-

materiał, data (dodatkowy rok w nawiasie to data odlewu), wymiary,

wanych przez nich monet.

źródło; w wypadku kilku wersji (np. gips, kamień) stanowią jedną
pozycję, wersje wymienione są w kolejności chronologicznej.
2. Wymiary rzeźb podano w centymetrach, a medali i plakiet w milimetrach lub w centymetrach, jeżeli dokładne wymiary nie są dostępne.
3.

W układzie dzieł poszczególnych artystów zachowana jest w miarę
możliwości kolejność chronologiczna.

4. Prace powstałe w jednym roku są w kolejności alfabetycznej, o ile
nie stanowią kompletu (np. kwatery Zwiastowanie i Pieta w ołtarzu
w Mikaszewiczach, Mazurczykowie).

Zenon Anderst (1908—?)
1. Józef Piłsudski, płaskorzeźba, przed 1935; Archiwum ASP

w Warszawie, ZAS IX’39, teczka nr 4, fot.
2. Głowa chłopca, glina?, przed 1935; Archiwum ASP w Warsza-

wie, ZAS IX’39, teczka nr 447, fot.
3. Bokser, glina?, przed 1935; Archiwum ASP w Warszawie, ZAS

IX’39, teczka nr 447, fot.
4. Naczynia, metal, glina? przed 1935; Archiwum ASP w War-

szawie, ZAS IX’39, teczka nr 447, fot.
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5. Wieczysta Nagroda Przechodnia Krzemieniec—Rydzyna, metal,

przed 1935; Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39, teczka
nr 447, fot.
6. Tenisista; Ciechomski 1938, Wystawa w Akademii…
7. Tors; Ciechomski 1938, Wystawa w Akademii…

26. Alegoria natury, płaskorzeźba, jesion, 1929—1930, gabinet

ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego; SAP;
Bilewicz…, s. 86—87
27. Marynarz, 1931, gips? ceramika?; Husarski 1930, „Tygodnik

Ilustrowany” nr 29, fot.
28. Głowa mężczyzny, brąz, 1933, 37 × 16 × 26 cm; MNW Rz.W.

Edmund Ast (1911—?)
8. Nagrobek Ludwika Wojciecha Jarosza, proboszcza ostrowskiego,

granit?, ok. 1935; https://hubpages.com/art/A-Polish-Scuptor-Working-in-Marble [dostęp 5.10.2021]
9. Grób rodziny Tomczyków, granit?, ok. 1935; https://hubpa-

ges.com/art/A-Polish-Scuptor-Working-in-Marble [dostęp
5.10.2021]
10. Nagrobek doktora Mariana Poleskiego, granit?, ok. 1937;

381
29. Głowa (męska), gips patynowany, ok. 1933, 60—35 cm; Wy-

stawa Związku 5…, poz. kat. 34
30. Głowa kobiety, alabaster, ok. 1933; Wystawa Związku 5… poz.

kat. 35
31. Mały żeglarz, gips patynowany, ok. 1933, 90 × 30 cm; Wysta-

wa Związku 5…, poz. kat. 36 (najprawdopodobniej tożsamy
z rzeźbą Chłopiec z łódką, MASP ns-0489)

https://hubpages.com/art/A-Polish-Scuptor-Working-in-Mar-

32. Praca, gips, ok. 1933, 55 × 25 cm; Wystawa Związku 5…

ble [dostęp 5.10.2021]

33. Projekt nagrobka, gips patynowany, ok. 1933, 60 × 65 cm;

11. Nagrobek Elwirki Krawczyk, ok. 1937; https://hubpages.com/

art/A-Polish-Scuptor-Working-in-Marble [dostęp 5.10.2021]
12. Nagrobek leśnika Paula Pohla, cement, ok. 1938, Kocina;

http://wyspawodcinkach.blogspot.com/2014/06/motocyklem-po-wyspie-20.html [dostęp 14.06.2021]

Wystawa Związku 5…, poz. kat. 37
34. Projekt pomnika Chrystusa Króla, gips, 1933, 160 × 80 cm;

Wystawa Związku 5…, poz. kat. 33
35. Robotnik, płaskorzeźba, 1935; fasada gmachu Najwyższej

Izby Kontroli, Warszawa; Melbechowska-Luty 2005, s. 271
36. Przemysł, ok. 1935? 1938?; ul. Puławska 24/26 w Warszawie;

Józef Balicki (?—?)
13. Głowa kobieca, gips?, 1938; Wystawa w Akademii…

Kotkowska-Bareja 1997, fot.; Melbechowska-Luty 2005,
s. 271
37. Rolnictwo, ok. 1935? 1938?; ul. Puławska 24/26 w Warsza-

Bolesław Barcz (1906—1944)
14. Ucieczka do Egiptu; fot. „Sztuka i Praca” 1928, nr 13—14,

s. 26
15. Lech; http://stgu.pl/historia-polskiego-projektowania-vi/ [do-

stęp 18.08.2013]
16. Głowa Jana z Kolna, gips, 1936; Salon… 1936, poz. kat. 176,

fot.
17. Obrońca, gips, ok. 1937; Salon… 1937, poz. kat. 258

wie; Kotkowska-Bareja 1997, fot.; Melbechowska-Luty 2005,
s. 271
38. Cztery pory roku, 1935? 1938?; ul. Puławska 24/26 w Warsza-

wie; Melbechowska-Luty 2005, s. 271
39. Kariatyda, ok. 1935; ul. Puławska 24/26 w Warszawie; Mel-

bechowska-Luty 2005, s. 271
40. Święty Krzysztof, 1936; K. B., fot.
41. Portret Marszałka Józefa Piłsudskiego, ok. 1936; PŻA, s. 360
42. Adam Mickiewicz, gips patynowany, 1937, 125 × 30 cm; I Ogól-

Irena Baruchówna (Wiley) (1906—1972)
18. Akt, 1925; SAP
19. Płaskorzeźby na konkurs dla BGK, gips?, 1929; Polska rzeźbiar-

ka…, s. 9; Melbechowska-Luty 2005, s. 271

nopolski Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
43. Adam Mickiewicz, gips patynowany, 1937, 259 cm; SAP; Dre-

xlerowa, Olszewski, s. 228, 233, 239
44. Popiersie Józefa Piłsudskiego, gips patynowany, 1937, 10 × 80

20. Portret Rattiego, ok. 1929; Polska rzeźbiarka…, s. 9

cm; I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS,

21. Portret [Guido] Manacorda, ok. 1929; Polska rzeźbiarka…, s. 9

teczka nr 60

22. Portret Jarosława Iwaszkiewicza, czarny dąb, ok. 1930,

66 × 42 × 32 cm, Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
w Stawisku

45. Władysław Jagiełło, gips patynowany, 1937, 125 × 30 cm;

I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka
nr 60
46. Władysław Jagiełło, gips patynowany, 1937, 259 cm; SAP;

Józef Belof (Belof ) (1904—1939)
23. Chłopiec z łódką, gips; fot. MASP ns-0489

Drexlerowa, Olszewski, s. 228, 233, 239
47. Portret żony, kamień; fot. archiwum artysty

24. Kazimierz Pułaski, gips, ok. 1929; Salon… 1929, poz. kat. 364
25. Alegoria kultury, płaskorzeźba, jesion, 1929—1930, gabinet

ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego; SAP;
Bilewicz, s. 86—87

Kazimierz Bieńkowski (1907—1993)
48. Misa z motywem liści kasztanowca, drewno, 1923, 26 × 17 × 4

cm; wł. Tomasza Dziubeckiego
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49. Projekt Pomnika Pracy na Powszechną Wystawę Krajową (do

pawilonu woj. katowickiego), 1929; PŻA, s. 201
50. Portret generała Franciszka Kleeberga, drewno, 1930—1931;

Kazimierz Bieńkowski…
51. Grobowiec Niemojewskich, marmur, 1934, zniszczony; Kazi-

mierz Bieńkowski…; fot. archiwum artysty
52. Projekt mauzoleum generała Orlicz-Dreszera, gips, 1937;

fot. „Architektura i Budownictwo” 1937, nr 10, s. 362; PŻA,
s. 504
53. Projekt pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego (współpraca

Bazyli Wojtowicz), gips, 1937; Melbechowska-Luty 2005,
s. 297
54. Pomnik Drzymały na jednym z cmentarzy w Poznaniu, 1938;

Kazimierz Bieńkowski…
55. Pomnik Bolesława Chrobrego w Gnieźnie (współpraca Marcin

74. Zwycięstwo, gips, 25 × 50 cm, 1936; Sport w sztuce, IPS 1936,

Archiwum IPS, teczka nr 49
75. Żółta Madonna, blacha (miedziana?), 1936, 11,5 × 11 cm;

I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka
nr 60
76. Nieznany bożek, blacha (miedziana?), 1936; Salon… 1936,

poz. kat. 177
77. Upiorzyca, blacha (miedziana?), ok. 1936; Salon… 1936, poz.

kat. 178; Kołoniecki, fot.
78. Głowa (Iza), brąz, ok. 1937, 44 × 27 × 31 cm; MNW Rz.W.985;

Salon… 1937, nr kat. 260
79. Narodziny myśli, drewno, ok. 1937, 37 × 39 × 36,5 cm; MNW

Rz.W.984; Salon… 1937, poz. kat. 259; Kołoniecki, fot.
80. Maska, blacha miedziana, 1937, 26 × 12 cm; I Ogólnopolski

Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60

Rożek); Kazimierz Bieńkowski…

81. Portret matki, płaskorzeźba, brąz, 1937, 50 × 30 cm; X Salon,

Albin Boniecki (Maria Albin Bończa-Boniecki)

82. Głowa, cement, ok. 1938, 60 cm; Salon… 1938, poz.

IPS 1938, Archiwum IPS, teczka nr 74
(1908—1995)
56. Foka (Biały niedźwiedź?), gips, 49 × 25,5 × 46 cm; MNW

Rz.W.986; fot. MASP ns-0513
57. Bończa Boniecki (Autoportret?), brąz; Salon… 1927, poz.

kat. 373

kat. 185
83. Portret płk H. R., biały cement, 1938, 60 × 25 cm; X Salon, IPS

1938, Archiwum IPS, teczka nr 74
84. Głowa, brąz, ok. 1938; Kołoniecki, fot.
85. Piłsudski (głowa), gips?, ok. 1938; Kołoniecki, fot.

58. Narkotyk, drewno, ok. 1927; Salon… 1927, poz. kat. 372

86. Kompozycja figuralna, ok. 1938; Kołoniecki

59. Portret, gips, ok. 1929; Salon… 1929, poz. kat. 366

87. Słonie, dąb, ok. 1938; Kołoniecki, fot.

60. Walka, gips, ok. 1929; Salon… 1929, poz. kat. 365

88. Patera, metaloplastyka, ok. 1938; Kołoniecki, fot.

61. Madonna, brąz, ok. 1930, Salon… 1930, poz. kat. 249 [tożsa-

89. Popielniczki; Kołoniecki

ma z Madonną Północy? — AR]
62. Pieta, płaskorzeźba, gips, ok. 1930; Salon… 1930, poz.

kat. 250
63. Madonna Północy, płaskorzeźba, brąz, ok. 1930, 40 × 39,5

cm; MNW Rz.W.935
64. Portret Marszałka Józefa Piłsudskiego, gips, 1931; Salon… 1931,

poz. kat. 247
65. Biały niedźwiedź ranny, 1931; Salon… 1931, poz. kat. 248
66. Antoni Kwiatkowski, gips, ok. 1934/1935; V Salon Zimowy, IPS

90. Misy; Kołoniecki
91. Patery; Kołoniecki
92. Tace; Kołoniecki
93. Agrafy; Kołoniecki
94. Bransolety; Kołoniecki
95. Brosze; Kołoniecki
96. Medaliony; Kołoniecki
97. Atleta (XX wiek), gips polichromowany, 1939, 76 × 81 × 43,5

cm; MNW Rz.W.987

1935, Archiwum IPS, teczka nr 36
67. Portret pani K., gips, ok. 1934/1935, 68 × 23 cm; V Salon

Zimowy, IPS 1935, Archiwum IPS, teczka nr 36
68. Portret Ks[iędza]. Prałat[a], gips, ok. 1934/1935, 100 × 120 cm;

V Salon Zimowy, IPS 1935, Archiwum IPS, teczka nr 36
69. Wigura i Żwirko, gips, ok. 1934/1935, 160 × 150 cm; V Salon

Zimowy, IPS 1935, Archiwum IPS, teczka nr 36
70. Degeneratka, blacha (miedziana?), 1935; I Ogólnopolski

Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60

Jan Bukowski (1904—1961)
98. Akt, gips; fot. MASP ns-0456
99. Maska, drewno, ok. 1931, 65 × 45 cm; Salon Zimowy, IPS

1931—1932, Archiwum IPS, teczka nr 7
100. Płaskorzeźba, drewno, ok. 1931, 50 × 40 cm; Salon Zimowy,

IPS 1931—1932, Archiwum IPS, teczka nr 7
101. Miotacz, glina? gips patynowany?, ok. 1938; Ciechomski

1938, Wystawa w Akademii…, fot.

71. Cisza, blacha (miedziana?), 1936; I Ogólnopolski Salon Rzeź-

by, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
72. Maska, blacha miedziana, 1936, 35 × 15 cm; I Ogólnopolski

Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
73. Pięściarze, płaskorzeźba, blacha miedziana, 1936, 40 × 30 cm;

Sport w sztuce, IPS 1936, Archiwum IPS, teczka nr 49

Stanisław Cegielski (1908—1969)
102. Scenografia do Zazdrości i medycyny Michała Choromańskie-

go, 1937; SAP OW 1972
103. Scenografia do Legionu Stanisława Wyspiańskiego, 1938; SAP

OW 1972
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104. Scenografia do Naszego miasta Thorntona Wildera, 1938;

SAP OW 1972

130. Karykatura Kaweckiej z jamnikiem (Dama z pieskiem), brąz,

1925—1930?; SAP
131. Karykatura Wiktora Gosienieckiego, brąz, 1925—1930?; SAP

Stefan Chmielarski (1897—1971)
105. Rzeźby dla stoiska Spółdzielni Artystów „Ład” na X Między-

narodowych Targach Poznańskich, 1928; SAP OW 1972
106. Głowa chłopca, blacha miedziana, 1929; Salon… 1929, poz.

kat. 370
107. Projekt mauzoleum; Sprawozdania SSP 1929/30…
108. Portret barona Weigla, blacha miedziana, ok. 1930; Salon…

1930, poz. kat. 254
109. Bokser, brąz, 1931; Wielka wystawa wiosenna…, poz. kat. 214
110. Godło Poczty Polskiej w Gdańsku, 1930—1939; SAP OW 1972

132. Karykatura Władysława Raczkowskiego, brąz, 1925—1930?; SAP
133. Piłkarze, plakieta?, 1925—1935; SAP
134. Rzut dyskiem, plakieta?, 1925—1935; SAP
135. Skok o tyczce, plakieta?, 1925—1935; SAP
136. Start, plakieta?, 1925—1935; SAP
137. Biegacze (trzech w lewym profilu), brąz, 1928—1930,

ø 200 mm; MHW 1154
138. Neptun, medalion, brąz, 1928—1930, ø 180 mm; MHW 1157
139. Oszczepniczki, plakieta, brąz, 1928—1930, 165 × 190 mm; MHW

1155

111. Godło Poczty Polskiej w Gdyni, 1930—1939; SAP OW 1972

140. Wioślarze, medalion, brąz, 1928—1930, ø 185 mm; MHW 1154

112. Godło państwowe na attykach dworca kolejowego w Gdyni,

141. Medalion z portretem Jureczka Prymke, brąz, ok. 1929, nagro-

1930—1939; SAP OW 1972
113. Głowice kolumn w budynku Związku Zawodowego Kolejarzy

(obecnie gmach teatru Ateneum w Warszawie), 1930—1939;
SAP OW 1972

bek Stanisława i Jureczka Prymke na Cmentarzu Jeżyckim
w Poznaniu, skradziony
142. Murzynka I, plakieta, brąz, ok. 1929, 15,6 × 9,7 cm; MNP, GN

H 1284; Mulczyński, ilustr. 242
143. Murzynka II, plakieta, brąz, ok. 1929; fot. archiwum artystki

Jerzy Chojnacki (1909—1988)
114. Słup? Waza?, gips; fot. MASP ns-0527 (błędnie jako „Choj-

nowski”)
115. Projekt nagrobka, gips; fot. MASP ns-0544 (błędnie jako

„Chojnowski”)
116. Tablica z inicjałami JCH, gips, 1934—1935; fot. MASP ns-0639,

MASP ns-0640; MNW Rys.pol. 24897/17
117. Na starcie (Biegacz), gips, ok. 1938; Kleczyński, fot.

144. Tancerka I (z wyciągniętą lewą ręką), plakieta, brąz, ok.

1929; fot. archiwum artystki
145. Tancerka II (z głową zwróconą w lewą stronę), plakieta,

brąz, ok. 1929; fot. archiwum artystki
146. Tancerka III, plakieta w kształcie półokręgu, brąz, ok. 1929;

fot. archiwum artystki
147. Tancerka IV (z uniesionymi rękami), plakieta, brąz, ok. 1929;

fot. archiwum artystki
148. Trzej Królowie, płaskorzeźba, gips?, ok. 1929; fot. archiwum

Jan Ciemiechowicz (1891—1966)
118. Kapucyn, ok. 1923; Podoski 1923
119. Projekt ołtarza, miedź, drewno, 1932; Polska sztuka kościel-

na…, poz. kat. 193
120. Kompozycja; V Salon Zimowy, IPS 1935, Archiwum IPS, teczka

nr 36
121. Święty Krzysztof, ok. 1936; Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS

1937, Archiwum IPS, teczka nr 52
122. Judyta, gips, 1937; Salon… 1937, poz. kat. 261; SAP OW 1972
123. Kompozycja, gips, 1937; Salon… 1937, poz. kat. 262
124. Projekt pomnika Józefa Piłsudskiego do Katowic, gips?, 1936;

Wyniki konkursu…
125. tytuł nieczytelny; I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937,

Archiwum IPS, teczka nr 60
126. Głowa; X Salon, IPS 1938, Archiwum IPS, teczka nr 74

artystki
149. Portret profesora Stanisława Borowieckiego, medalion, brąz,

początek lat 30., ø 31 cm; MNP GN H 1275; Mulczyński,
ilustr. 245
150. Rzut oszczepem, plakieta, brąz, 1932, 20 × 20 cm; Sport

w sztuce, IPS 1936, Archiwum IPS, teczka nr 49
151. Wioślarze, plakieta, brąz, 1932, 20 × 20 cm; Sport w sztuce,

IPS 1936, Archiwum IPS, teczka nr 49
152. Biegacze (dwóch — w prawym profilu), medalion, brąz, 1933,

ø 200 mm; wł. prywatna
153. Łuczniczka (Diana), brąz, 1933, ø 200 mm; wł. prywatna
154. Łuczniczka, plakieta, ok. 1933, 29 × 29 cm; IV Salon Zimowy,

IPS 1934, Archiwum IPS, teczka nr 25
155. Marynarz (Żeglarz), brąz, 1933, 45 × 32 cm; wł. prywatna
156. Biegacz, gips, ok. 1934, ø 200 mm?; fot. MASP ns-0634
157. Plakieta pamiątkowa z portretem profesora Józefa Zawitaja,

Krystyna Dąbrowska (1906—1944)
127. Bieg, plakieta?, 1925—1935; SAP

płaskorzeźba, brąz, 1934; SAP; fot. archiwum artystki
158. Madonna, drewno, ok. 1934?; SAP

128. Karykatura Jana Wysockiego, brąz, 1925—1930?; SAP

159. Święta Barbara, 1934; NAC 1-K-2643

129. Karykatura Jerzego Wankiewicza, brąz, 1925—1930?, 35 × 21

160. Głowa kolegi Rafaela, porfir, 1935—1938; SAP

cm; SAP; III Salon Zimowy, IPS 1932—1933, Archiwum IPS,

161. Studium głowy I, kamień, 1935—1938; SAP

teczka nr 15

162. Studium głowy II, kamień, 1935—1938; SAP

Złączniki

285

163. Akt, ok. 1936; Kapitol. Catalogo…, poz. kat. 74
164. Autoportret (Głowa), ok. 1936; Kapitol. Catalogo…, poz.

kat. 73; informacja ustna rodziny
165. Francesca, terakota, ok. 1936; wł. prywatna
166. Popiersie Józefa Piłsudskiego, gips? 1936; SAP
167. Sygnet z bykiem (dla Józefa Gosławskiego), srebro, ok. 1936,

ø 25 mm; wł. prywatna
168. Chrystus, drewno, 1937, kapliczka, Wola Flaszczyna, Osada

Sadzisko; SAP
169. Bieg przez płotki, plakieta?; SAP

195. Łucznik, gips, 1935, 43 × 41 cm; Sport w sztuce…, poz. kat. 115;

fot. archiwum artysty
196. Projekt pomnika Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 1937;

fot. archiwum artysty
197. Popiersie Józefa Piłsudskiego, brąz, 1938; Salon… 1938, poz.

kat. 187; NAC 1-K-2725
198. Ariadna, gips, 121 cm, 1938; Salon… 1938, poz. kat. 186
199. Matka Boska Siewna, cement?, ok. 80 cm, Słubica (gmina

Żabia Wola)
200. Matka Boska, Grzmiąca (gmina Żabia Wola)

170. Biegacz, kamień; SAP; praca zakupiona jako nagroda dla

zawodników zagranicznych
171. Głowa marynarza, terakota; SAP
172. Pływak, medalion, brąz, ø 124 mm; wł. prywatna

Blanka Dužanec (1908—1989)
201. Ceramika; Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39, teczka

nr 164, wzmianka

173. Portret Józefa Piłsudskiego, płaskorzeźba; SAP
174. Portret profesora Arskiego, płaskorzeźba; SAP
175. Portret profesora W. Kapuścińskiego i jego żony, płaskorzeźba;

SAP
176. Rzut oszczepem, kamień; SAP; praca zakupiona jako nagroda

dla zawodników zagranicznych
177. Wioślarz, medal, brąz; wł. prywatna

Józef Fajngold (1910—1998)
202. Simchat Tora (Święto Tory), blacha miedziana, ok. 1933, 120

(72?) × 65 cm; IV Salon Zimowy, IPS 1934, Archiwum IPS,
teczka nr 25
203. Żebracza rodzina, blacha miedziana, ok. 1933, 73 × 60 cm; IV

Salon Zimowy, IPS 1934, Archiwum IPS, teczka nr 25
204. Kompozycja, blacha miedziana, 1933, 72 × 54 cm; I Ogólno-

Waleria Demczyszyn (1912—?)
178. Nagrobek; Hulewicz 1936

polski Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
205. Głowa, blacha (miedziana?) 1937, 39 × 14 cm; I Ogólnopolski

Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
Zbigniew Dunajewski (1907—1966)
179. Matka Boska, płaskorzeźba (praca dziecięca), alabaster; wł.

prywatna

Alfred Fernebok (1911—?)
206. Portret mężczyzny, gips; fot. MASP ns-0390

180. Akt, stiuk, 1930, 122 × 39 × 35,5 cm; MNS, sygn. MNS/Sp/ 1374
181. Akt siedzącej kobiety, gips; fot. archiwum artysty
182. Akt kobiety (z wyciągniętymi rękami), gips; fot. archiwum

artysty
183. Akt kobiety (wygiętej w „S”), gips; fot. archiwum artysty
184. Akt kobiety (z ręką nad głową), gips; fot. archiwum artysty
185. Portret młodej kobiety (z włosami upiętymi z tyłu); fot. archi-

wum artysty
186. Popiersie młodej kobiety (z głową zwróconą w prawo);

fot. archiwum artysty
187. Oracz, glina?, gips patynowany?; fot. archiwum artysty
188. Projekt pomnika Józefa Piłsudskiego (z podniesioną szablą),

gips; fot. archiwum artysty
189. Popiersie Józefa Piłsudskiego, glina? gips patynowany?; fot. ar-

chiwum artysty

Eustachiusz Fierk (1902—1943)
207. Góral z głuszcem, drewno, ok. 1925; fot. Warchałowski 1928;

Wystawa paryska 1925, fot. 5 w Dziale nauczania…w Części
albumowej,
208. Szopka, drewno, ok. 1925, Wystawa paryska 1925…: Dział

nauczania…, fot. 6
209. Hołd Trzech Króli, płaskorzeźba, drewno, ok. 1926; Szkoła

Sztuk Pięknych…
210. Portret Jana Kilińskiego, gips, ok. 1928; fot. MASP ns-0408;

PŻA, s. 189
211. 11 listopada, gips, 1929, 40 cm; fot. MASP ns-0487; Forma…,

fot.; NAC 1-K-2816 (błędnie jako Edward Fierk)
212. Projekt pomnika Jana Kochanowskiego dla Lublina, gips; Spra-

wozdania SSP 1929/30…

190. Głowa Chrystusa, gips? kamień?; fot. archiwum artysty

213. Głowa mężczyzny, gips; fot. MASP ns-0425

191. Krucyfiks, 1931—1939; NAC 1-K-2726

214. Narciarka, gips; fot. MASP ns-0484

192. Portret p. A. Mana, ok. 1934/1935; V Salon Zimowy, IPS 1935,

Archiwum IPS, teczka nr 36
193. Portret p. Z. K.-M., ok. 1934/1935; V Salon Zimowy, IPS 1935,

Archiwum IPS, teczka nr 36
194. Portret Józefa Piłsudskiego, brąz, 1935, 56 cm; Muzeum Nie-

215. Zwiastowanie, blacha miedziana, ok. 1930; SAP; Forma…, fot.
216. Święta Teresa, cement, przed 1934; Ruchoma wystawa sztuki…

[1934], poz. kat. 74
217. Głowa, gips patynowany, 1936, 60 × 26 cm; I Ogólnopolski

Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60

podległości Rz.178
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218. Rekonstrukcja tympanonu w pałacu Henryka Brühla (współpra-

ca Jerzy Mazurczyk), narzut?, 1938; Grygiel
219. Św. Andrzej Bobola w kościele jezuitów w Pińsku, gips,

1938—1939; SAP
220. Figura Najświętszego Serca Jezusa w kościele Jezuitów w Pińsku,

gips, 1938—1939; SAP
221. Matka Boska Różańcowa, beton?, 1939, ogrody jezuitów przy

ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie; SAP

237. Autoportret, ok. 1934; Podoski 1934
238. Głowa dziewczyny, beton, ok. 1934; Z IPS-u, „Ilustrowany

Kurier Codzienny” 1934, Archiwum IPS, teczka nr 28
239. Głowa dziewczyny, marmur, ok. 1934; Z IPS-u, „Ilustrowany

Kurier Codzienny” 1934, Archiwum IPS, teczka nr 28
240. Literat, ok. 1934; Treter 1934, Przegląd wystaw…; Strakun,

1934, fot.
241. Portret Edmunda Millera, beton; Kleczyński 1934, Z różnych

wystaw…; m w [Mieczysław Wallis], fot.
Jerzy Franaszek (1900—1945)
222. Projekt pomnika Józefa Ignacego Kraszewskiego na plac Trzech

Krzyży w Warszawie, gips?, 1929; Husarski 1929, Ze sztuki…,
fot.

242. Projekt pomnika generała Sowińskiego; Treter 1934, Przegląd

wystaw…
243. W dybach, drewno, ok. 1934; Treter 1934, Przegląd wy-

staw…
244. Płaskorzeźba dekoracyjna, żelazo-beton, ok. 1934—1935,

Janina Ganówna (1904—?)
223.

La recolte des fruits (Zbór owoców), płaskorzeźba, drewno,
1927; Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX ‘1939, teczka

200 × 125 cm; V Salon Zimowy…, poz. kat. 226
245. Głowa męska, dąb, 1937, 53 × 28 × 25 cm; X Salon…, poz.

kat. 235

nr 242, wzmianka

246. Głowa, ok. 1937; Sztuka, kwiaty… [1937], poz. kat. 478

Józef Gazy (1910—1998)

248. Głowa kobieca, dąb czarny, 1938, 35 × 20 × 26 cm; X Salon…,

247. Głowa, ok. 1937, Sztuka, kwiaty… [1937], poz. kat. 480
224. Głowa Murzyna, glina, ok. 50 cm; fot. NAC 1-N-3410

poz. kat. 236

225. Projekt pomnika („Życie bezczynne jest to śmierć przed zgo-

nem”), gips; fot. MASP ns-0505
226. Miotacz; Ciechomski 1938, Wystawa w Akademii…

Józef Gosławski (1908—1963)
249. Projekt ołtarza, gips, 1927; fot. archiwum artysty
250. Projekt ołtarza, gips?, 1927; fot. archiwum artysty

Helena (Chaja) Głogowska (1893—1972)
227. Głowa p. W., gips, 1932, 60 × 22 cm; I Ogólnopolski Salon

Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
228. Portret p. O. W., gips, 1935; Salon Jubileuszowy… [1935], poz.

kat. 221
229. Głowa p. G., gips, 1936, 50 × 32 cm; I Ogólnopolski Salon

Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
230. Macierzyństwo, brąz, 1936, 63 × 50 cm; ŻIH Nr inw. Dep. 4;

I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka
nr 60
231. Dziewczynka z pieskiem (Szczenię), drewno, 1938, 90 × 40 cm;

251. Portret Witolda Chomicza, gips patynowany, 1927—1928,

47 × 22 × 25 cm; MNW Rz.W. 652
252. Projekt pomnika Władysława Orkana, glina, ok. 1929; fot. ar-

chiwum artysty
253. Płaskorzeźba głowy męskiej i kobiecej z profilu, gips, ok.

1929—1930; fot. archiwum artysty
254. Akt młodej kobiety z czarką, gips?, ok. 1929—1930; fot. archi-

wum artysty
255. Portret Stanisława Kucharskiego, gips, ok. 1930; Gosławski,

poz. kat. 5, fot.
256. Karykatura prof. Henryka Uziembły, gips patynowany, ok.

X Salon, IPS 1938, Archiwum IPS, teczka nr 74; Malinowski,

1930—1931; Wystawa Grupy…, poz. kat. 114; Gosławski, poz.

s. 269

kat., 6 fot.; fot. archiwum artysty
257. Quo vadis, gips, ok. 1931—1932; Wystawa Grupy…, poz.106;

Henryk Gorbacki (1907—ok. 1943)

fot. archiwum artysty

232. Głowa Lubeckiego; Kleczyński 1928

258. Święta Rodzina, gips, 1931; fot. archiwum artysty

233. Fragment projektu pomnika hetmana Żółkiewskiego, gips, ok.

259. Głowa mężczyzny (z wąsami i brodą), glina? gips?, ok.

1933, 160 × 100 cm; III Salon Zimowy, IPS 1932—1933, Archiwum IPS, teczka nr 15

1931—1932; fot. archiwum artysty
260. Autokarykatura, ok. 1932—1933; fot. archiwum artysty; Wy-

stawa Grupy…, poz. kat. 113
Maria Gorełówna (1901—1975)
234. Akt kobiety, czarny dąb, 1928; „Sztuka i Praca” 1928, nr 13—

14, s. 7, fot.; Salon… 1928, poz. kat. 388

261. Karykatura doktora Kazimierza Żulińskiego, gips patynowany,

1932, 45 cm; Wystaw Grupy…, poz. kat. 119; wł. prywatna
262. Karykatura Gandhiego, głowa gliniana, podstawa gipsowa,

235. Czarna boginka, czarny dąb, 1928; Salon… 1928, poz. kat. 387

1932, 22 cm; odlew z brązu wykonany w 2007 r.; wł. pry-

236. Kropielniczka, kość i czarny dąb, 1928; Salon… 1928, poz.

watna

kat. 389
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263. Karykatura Józefa Piłsudskiego („Dobry Pasterz” z barankiem

o głowie ministra Aleksandra Prystora), gips, ok. 1932—1933;
fot. archiwum artysty
264. Karykatura Józefa Piłsudskiego i kasztanki, drewno? gips paty-

nowany?, ok. 1932; Wystawa Grupy…, poz. kat. 123; fot. archiwum artysty
265. Karykatura prof. W[acława] Krzyżanowskiego, gips patynowa-

ny, 1932; Wystawa Grupy…, poz. kat. 115; fot. Gosławski, poz.
kat. 17; fot. archiwum artysty
266. Karykatura Xawerego Dunikowskiego, 1932; Wystawa Grupy…,

poz. kat. 116
267. Nagrobek Janiny z Rogalskich Gałowej, projekt, glina, ok. 1932;

fot. archiwum artysty
268. Nagrobek Janiny z Rogalskich Gałowej, cement, 1932, ok. 200

cm; cmentarz Rakowicki w Krakowie; fot. archiwum artysty
269. Projekt ołtarza — część środkowa — św. Franciszek, glina?,

1932; fot. archiwum artysty
270. Projekt ołtarza ze św. Franciszkiem i aniołami, glina?, 1932;

fot. archiwum artysty
271. Autoportret wizyjny, gips, ok. 1933; Wystawa Grupy…, poz.

kat. 124
272. Karykatura dyr. W[iesława]. Zarzyckiego, gips, ok. 1933; Wy-

stawa Grupy…, poz. kat. 118
273. Karykatura Gandhiego, drewno, ok. 1932; Wystawa Grupy…,

poz. kat. 121; Głuchowski 2001, s. 13
274. Karykatura Józefa Piłsudskiego, gips patynowany, 1933, 24,5

cm; odlew z brązu w 2007 r.; wł. prywatna
275. Karykatura prof. Auguste Piccarda, gips, ok. 1933; Wystawa

Grupy…, poz. kat. 120
276. Madonna z Dzieciątkiem i ptaszkiem, stiuk, ok. 1933; Wystawa

Grupy…, poz. kat. 105
277. Portret artysty muzyka A. Ż., gips, ok. 1933: Wystawa Grupy…,

poz. kat. 112
278. Portret ks. doktora S[anisława] S[ Szepietowskieg]), gips, ok.

1933; Wystawa Grupy…, poz. kat. 108
279. Portret koleżanki J. S., gips, ok. 1933; Wystawa Grupy…, poz.

kat. 111
280. Portret koleżanki M. B., gips, ok. 1933; Wystawa Grupy…, poz.

kat. 109
281. Portret koleżanki W. B., gips, ok. 1933; Wystawa Grupy…, poz.

kat. 110
282. Prof. UJ Teodora Spiczakowa (błędny zapis nazwiska w kata-

logach Wystawa Grupy… i Józef Gosłowski… — „Spierakowa”),

287. Portret Haliny Centkiewicz-Michalskiej, alabaster, ok. 1934, ok.

40 cm; wł. prywatna
288. Głowa młodzieńca, alabaster?, ok. 1934; fot. MASP ns-0438
289. Portret p. Wandy Głuchowskiej, gips, ok. 1934; Głuchowski

2001, s. 13
290. Portret Maksymiliana Potrawiaka (Głowa boksera?), gips paty-

nowany, ok. 1934; Konieczna
291. Karykatura Józefa Piłsudskiego (postać na ćwierćkuli), gips,

ok. 1934, 44 cm
292. Ucieczka do Egiptu (Madonna na osiołku), gips, 1934, 30 cm
293. Główka dziewczynki, marmur, 1935—1939?, 32 × 21 cm; wł.

Ambasady RP w Rzymie
294. Plakieta z popiersiem J. Piłsudskiego I, metal, 1935, 144 × 110

mm; wł. prywatna
295. Projekt krucyfiksu, glina, 1935; fot. archiwum artysty
296. Popiersie Józefa Piłsudskiego, brąz, 1936, 65 cm; MNW

RZW.753 (odlew w Parku Miejskim im. Żerminy Składkowskiej w Turku); wł. prywatna
297. Głupi Julio, drewno akacjowe, 1936; fot. archiwum artysty
298. Portret Marii Maro, glina, 1937; fot. archiwum artysty; gips,

1937, fot. archiwum artysty; brąz, 1937, 47 × 43 × 20 cm; wł.
Ambasady RP w Rzymie
299. Roberto — portret chłopca, brąz, 1937, 38 cm; wł. prywatna
300. Salvatore Campo (Głowa Sycylijczyka), szary marmur, 1937;

fot. archiwum artysty
301. Projekt sarkofagu Józefa Piłsudskiego, gips, 1938; fot. archi-

wum artysty
302. Głowa dziewczynki, czerwony porfir, 1939; fot. archiwum

artysty
303. Portret Romana Mazurkiewicza, konsula polskiego w Rzymie,

brąz patynowany, 1939, 30 cm; wł. prywatna
304. Pius XII, plakieta; Głuchowski 2001, s. 17
305. Ucieczka do Egiptu, plakieta, brąz, ø 110 mm; MSM MP 68;

zbiory prywatne
306. Wskrzeszenie córki Jaira, plakieta, brąz patynowany, 1939,

121 × 121 mm; MSM MP 4927; zbiory prywatne
307. Zwiastowanie, plakieta, brąz patynowany, 1939, 127 × 125 mm;

MSM MP 69, 4825; wł. prywatna
308. Plakieta z Portretem Józefa Piłsudskiego II, brąz; wł.? Ambasa-

dy RP przy Watykanie
309. Plakieta z Portretem Józefa Piłsudskiego III, 1939
310. Plakieta z Portretem Józefa Piłsudskiego IV (profil); Kołtoński

1939

gips, ok. 1933; Wystawa Grupy…, poz. kat. 117
283. Wygnani, cement; ok. 1933, Wystawa Grupy…, poz. kat. 107
284. Głowa boksera, ok.1934?; list J. Gosławskiego do W. Chomi-

cza z kwietnia 1936, archiwum artysty
285. Karykatura Wacława Sieroszewskiego, gips patynowany, 1934,

35 cm; wł. prywatna; odlew z brązu, 2007; wł. prywatna
286. Narciarka, gips, 1934, 30 cm; wł. prywatna

Franciszek Habdas (1906—1977)
311. Święty Sebastian, drewno, po 1925; Chrudzimska-Uhera 2013,

s. 264, 362, fot. 274
312. Dziewczynka, gips, 1931—1934; fot. MASP ns-0386; brąz,

Salon… 1937, poz. kat. 272; X Salon, IPS 1938, Archiwum IPS,
teczka nr 74; Ciechomski 1938, Rzeźba w Zachęcie…, fot.
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313. Popiersie mężczyzny, kamień?; Archiwum ASP w Warszawie,

ZAS IX’39, teczka nr 274, fot.
314. Głowa kobiety, glina; Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39,

teczka nr 274, fot.
315. Głowa chłopca, gips; Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39,

teczka nr 274, fot.
316. Łucznik, gips, 1933; Salon… 1933, poz. kat. 182
317. Głowa, drewno, 1933; Salon… 1933, poz. kat. 183, fot.
318. Maria Curie Skłodowska, gips, 1934; Salon… 1934, poz.

kat. 191

342. Portret Hadasy Gucewiczówny, brąz, 1933 (1976), 44 cm;

MNW Rz.W.127; gips, 47 × 32 cm; IV Salon Zimowy, IPS 1934,
Archiwum IPS, teczka nr 25
343. Głowa, granit, ok. 1934—1935; V Salon Zimowy…, poz.

kat. 247
344. Akt, gips patynowany; V Salon Zimowy…, poz. kat. 248
345. Dyskobolka, gips, 1935, 173 ×53 cm; Sport w sztuce…, poz.

kat. 130
346. Sportowiec, gips patynowany; V Salon Zimowy…, poz.

kat. 249

319. Portret, gips 1935; Salon Jubileuszowy… 1935, poz. kat. 223

347. Chłopiec, gips, 1936, 90 cm; Sport w sztuce…, poz. kat. 131

320. Moja matka, gips, 1936; Salon… 1936, poz. kat. 182, fot.

348. Św. Jan Nepomucen, 1935; Kucharska, s. 232; Lubierzyński,

321. Główka pani C., gips; Salon… 1936, poz. kat. 182
322. Konsul Fidler Alberti, brąz; Salon… 1937, poz. kat. 271
323. Polonia Victrix, gips; X Salon, IPS 1938, Archiwum IPS, teczka

nr 47
324. Za wolność, gips, 1938, 121 cm; Salon… 1938, poz. kat. 191,

fot.
325. Narciarz (Zjazd), przed 1939; MNW DEP 71

s. 4
349. Posąg Chrystusa do ołtarza w Rudziszkach, przed 1936; Lubie-

rzyński, s. 4
350. Cztery posągi do kościoła Trynitarzy w Wilnie, przed 1936;

Lubierzyński, s. 4
351. Popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego dla gimnazjum w Świę-

canach, przed 1936; Lubierzyński, s. 4
352. Głowa, granit, ok. 1936; Salon Plastyków Bloku Zawodowych

Stanisław Horno-Popławski (1902—1997)
326. Głowa kobiety, gips; fot. MASP ns-0423
327. Studium głowy, glina, 1923; Konik, fot. s. 32
328. Studium aktu, glina, 1926; Konik, fot. s. 27
329. Studium portretowe, glina, 1927; Konik, fot. s. 28
330. Studium aktu, glina 1927; Konik, fot. s. 30
331. Portret generała Henryka Dąbrowskiego; Husarski 1929, Do-

roczne wystawy…, fot
332. Krystyna, drewno, 1930; Melbechowska-Luty 2005, s. 215,

fot.121
333. Portret mecenasa Stanisława Bagińskiego, granit, 1930,

38 × 24 × 31 cm; MNW Rz.W. 83
334. Portret Placydy Siedleckiej-Bukowskiej, brąz, 1930, 30 cm;

MNW Rz.W. 145
335. Tors dziewczyny, glina, ok. 1930; Konik, fot. s. 31
336. Tenisistka, gips, 1931; Kleczyński 1931, Wystawa u Barycz-

Artystów Plastyków, IPS 1936, Archiwum IPS, teczka nr 47
353. Józiuk, brąz, ok. 1936; Salon Plastyków Bloku Zawodowych

Artystów Plastyków, IPS 1936, Archiwum IPS, teczka nr 47
354. Portret biskupa Władysława Bandurskiego, brąz, 1936; Artyści

wileńscy, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 67
355. Epitafium, marmur czerwony, 1937; Artyści wileńscy, IPS 1937,

Archiwum IPS, teczka nr 63
356. Portret Ferdynanda Ruszczyca, gips patynowany, 1937; Artyści

wileńscy, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 63
357. Projekt Pomnika Poległym, gips patynowany, 1937; Artyści

wileńscy, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 63
358. Portret biskupa Władysława Bandurskiego, granit, 1938; X

Salon, IPS 1938, Archiwum IPS, teczka nr 74
359. Pomnik biskupa Władysława Bandurskiego, granit, 220 cm,

1938, kaplica św. Piotra w katedrze w Wilnie
360. Projekt pomnika Józefa Piłsudskiego do Wilna; PŻA, s. 432

ków…; Sport w sztuce 1931, Archiwum IPS, teczka nr 6;

361. Figury do kościoła w Ornianach; Konik, s. 33

fot. „Stadion” 1931, nr 13

362. Fontanna przy pałacu reprezentacyjnym w Wilnie; Konik, s. 33

337. Projekt pomnika generała Józefa Sowińskiego, gips, 1931, 66 × 31

cm; IV Salon Zimowy, IPS 1934, Archiwum IPS, teczka nr 25;
wersja przekomponowana w 1936; Artyści wileńscy, IPS 1937,
Archiwum IPS, teczka 63
338. Głowa, gips, 1931; Salon… 1931, poz. kat. 250, fot.
339. Akt z Kalina, gips patynowany, 1932? 1935?; Lubierzyński;

Konik, fot. s. 35
340. Głowa profesora B[reyera], granit, ok. 1933, 70 × 57 cm; IV

Salon Zimowy, IPS 1934, Archiwum IPS, teczka nr 25
341. Kompozycja (Dziewczynka z psem), gips, 1933; I Ogólnopolski

Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60; Melbechowska-Luty 2005, fot. 122

Jan Maria Jakub ( Jakób) (1908—1987)
363. Chrystus wśród rodziny (górniczej?), przed 1930, ok. 200 cm;

Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39, teczka nr 347, fot.
364. Głowa Chrystusa, gips, przed 1930; Archiwum ASP w Warsza-

wie, ZAS IX’39, teczka nr 347, fot.
365. Krucyfiks, drewno, przed 1930; Archiwum ASP w Warszawie,

ZAS IX’39, teczka nr 347, fot.
366. Płaskorzeźba ornamentalna, drewno, przed 1930, ok. 250 cm;

Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39, teczka nr 347, fot.
367. Portret, gips, 1930; Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39,

teczka nr 347, fot.
368. Portret pana L. K., drewno, 1932; Salon… 1932, poz. kat. 196

Złączniki

289

369. Maria Curie Skłodowska, terakota, 1936; Sztuka, kwiaty…

[1936], poz. kat. 362
370. Madonna, gips, 1936; Sztuka, kwiaty… [1936], poz. kat. 363
371. Portret żony, gips, 1936; Sztuka, kwiaty… [1936], poz.

398. Józefa Joteyko, medalion na nagrobku, brąz, ok. 1930, 35 × 45

cm; Cmentarz Powązkowski w Warszawie; Dubrowska,
Sołtan, s. 84
399. Zwiastowanie, 1934; Archiwum IPS, teczka nr 32

kat. 364
372. Akt, kamień, 1936; Sztuka, kwiaty… [1936], poz. kat. 365
373. Portret ks. prob. B., brąz, 1936; Sztuka, kwiaty… [1936], poz.

kat. 366
374. Złamane skrzydełko, 1937; Sztuka, kwiaty… [1937], poz.

kat. 491
375. Głowa p. I. S., 1937; Sztuka, kwiat… [1937], poz. kat. 492
376. Głowa księdza Augustyna Kordeckiego, gips? kamień?, 1938;

fot. NAC 1-K-3280-2
377. Projekt pomnika księdza Augustyna Kordeckiego, gips, 1938;

fot. NAC 1-K-3281-2
378. Głowa, granit szary, 34 cm; nr inw. MNP 762

Antonina Julska (1898—1941?)
400. praca na wystawie końcoworocznej; Podoski 1923
401. Portret pani Z. K[eilsonowej], gips, 1930; I Ogólnopolski Salon

Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
402. Portret prof. Sterlinga, beton, 1931; Wielka wystawa wiosen-

na…, poz. kat. 215
403. Portret Maciusia R., marmur, 1931; Salon… 1931, poz. kat. 252
404. Portret pani J. M., płaskorzeźba, brąz, 1934; Salon… 1934,

poz. kat. 192
405. Portret Jagody F.; X Salon, IPS 1938, Archiwum IPS, teczka

nr 74

379. Portret Stanisława Moniuszki, drewno bejcowane, 48 cm; nr

inw. MNP P 838

Wawrzyniec Kaim (1896—1940?)
406. Płaskorzeźba z Powstaniem Wielkopolskim, metal, przed 1928;

Olga Jasińska (1914—?)
380. Aniołek; SAP
381. Doker; SAP

Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’1939, teczka nr 415, fot.
407. Projekt Pomnika Serca Jezusowego w Poznaniu, gips, 1927; PŻA,

s. 257; fot. NAC 1-K-6339-2

382. Ewka-dziewczyna wiejska; SAP

408. Projekt Pomnika Wdzięczności w Poznaniu, 1928; SAP

383. Oktawia; SAP

409. Lidia Maria Cofta, medalion portretowy w nagrobku, mar-

384. Prof. Klein; SAP

mur, ok. 1929—1930, cmentarz Jeżycki w Poznaniu
410. Projekt pomnika Niepodległości w Chodzieży I, 1930; SAP

Aurelia Jaworska (1891—?)
385. Boginka słowiańska, drewno, ok. 1928; Salon… 1928, poz.

kat. 395
386. Bożek leśny, drewno, ok. 1928; Salon… 1928, poz. kat. 396
387. Kompozycja w drzewie, drewno, ok. 1928; Salon… 1928, poz.

kat. 397, fot.

411. Projekt pomnika Niepodległości w Chodzieży II, 1930; SAP
412. Portret Stanisława Staszica, 1931; SAP
413. Portrety, kamień 1931; wystawa w TPSP w Poznaniu; PŻA,

s. 257
414. Projekt pomnika generała Józefa Sowińskiego, 1931; wystawa

w TPSP w Poznaniu; PŻA, s. 257

388. Matka Boska, marmur, 1931, ok. 230 cm, Podkowa Leśna

415. Pomnik harcerzy, 1931, Malta w Poznaniu; SAP

389. Projekt pomnika powstańców poległych w Królewskiej Hucie,

416. Epitafium biskupa Józefa Cybichowskiego, 1933, kościół pw. św.

1925; pismo sądu konkursowego, Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39, teczka nr 375
390. Żebrak tańczący, 1937; Sztuka, kwiaty… [1937], poz. kat. 493
391. Pastuszka, 1937, Sztuka, kwiaty… [1937], poz. kat. 494
392. Urodek, 1937, Sztuka, kwiaty… [1937], poz. kat. 495
393. Jaś, drewno; I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937, Archi-

wum IPS, teczka nr 60
394. Kompozycja, drewno, 1937, 83 cm; X Salon, IPS 1938, Archi-

wum IPS, teczka nr 74
395. Awicenna; SAP

Floriana w Chodzieży; Janiszewski
417. Helena Michałowska, medalion, brąz, 1933—1934; SAP; wł.

prywatna
418. Lucjan Michałowski, medalion, brąz, 1933—1934; SAP; wł.

prywatna
419. Figury rycerzy w nagrobku generała Oswalda Franka, 1935,

Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu; SAP; Wielkopolski słownik…
420. Nagrobek Tadzika Nitsche, ok. 1935, cmentarz parafii św.

Wojciecha w Poznaniu
421. Portret pana H. M [ajkowskiego], brąz, 1935, 45 cm; Wystaw

Władysław Joński (1910—?)
396. Głowa, Ciechomski 1938, Wystawa w Akademii…

grupy art. wielkopolskich…, poz. kat. 120
422. Portret Jana Ignacego Paderewskiego, cement polichromowa-

ny, 1936; SAP; wł. prywatna
Olga Jostówna (1889—1947)
397. Akt kobiecy, gips patynowany, 1924; „Tygodnik Ilustrowany”

423. Portret J. Ex. Kardynała Hlonda, biały cement, 1936; Sztuka,

kwiaty… [1936], poz. kat. 368

1924, nr 31, s. 506, fot.
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424. Projekt pomnika Józefa Piłsudskiego do Katowic, gips?, 1936;

Wyniki konkursu…
425. Portret Lucjana Michałowskiego, marmur, 1937; SAP; wł. pry-

watna
426. Portret księdza profesora G. S., 1937; Sztuka, kwiaty… [1937],

poz. kat. 416
427. Popiersie Jana Kasprowicza, 1937; Sztuka, kwiaty… [1937], poz.

kat. 497
428. Główka kobieca, brąz?, 1938; fot. NAC 1-K-6124-3
429. Nagrobek Jureczka (zm. 1936) i Zbyszka (zm. 1939) Rajew-

skich, Cmentarz Jeżycki w Poznaniu; Wielkopolski słownik…
430. Portret Romana Dmowskiego, 1939; SAP
431. Biskup Antoni Laubitz, plakieta, brąz?; NAC 1-K-3399
432. Bohdan Jarochowski, medal, brąz; SAP; wł. prywatna

458. Portret Marszałka Józefa Piłsudskiego, gips, 1928, zniszczony;

brąz, 1928, fot. Forma…; Wiśnioch, poz. kat. 7; fot. „Pion”
1935, nr 12, s. 9, Kisielewski, 1995, s. 129
459. Siostra, gips, 120 cm, zniszczona; Wiśnioch, poz. kat. 8
460. Głowa kobieca (Siostra), gips, 58 cm, zniszczona; brąz,

58 cm, zniszczona; fot. „Kurier Poranny” (Warszawa),
29.10.1935; Wiśnioch, poz. kat. 9
461. Kazik (Akt chłopca), gips, 1928, 142 cm; fot. MASP ns-0469;

brąz, 1928, 142 cm; Muzeum Alfonsa Karnego, Oddział
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
462. Akt kobiecy, gips, 1929, 150 cm; Wiśnioch, poz. kat. 19
463. Autoportret I, brąz, 1929; Melbechowska-Luty 2005;

fot. MASP ns-0405; wł. prywatna
464. Portret Stanisława Noakowskiego, gips, 1929, zniszczony;

433. Figura Chrystusa na nagrobku, cmentarz w Gostyniu; SAP

brąz, 1929; Wiśnioch, poz. kat. 12; fot. Forma…; wł. Poli-

434. Grupy figuralne Kalwarii, Oborniki; SAP

techniki Warszawskiej

435. Nagrobki, Cmentarz Bożego Ciała w Poznaniu; SAP

465. Kaczor, alabaster, 1929, zniszczony; Wiśnioch, poz. kat. 16

436. Nagrobki, Cmentarz Górczyński w Poznaniu; SAP

466. Kondor, gips, 1929, zniszczony; ceramika, 1929; brąz, 1930;

437. Ołtarz, Kiszewo pod Obornikami; SAP
438. Pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, Środa Wielko-

polska; fot. NAC 1-R-761-6
439. Portret Bohdana Jarochowskiego, płaskorzeźba, brąz; SAP; wł.

prywatna

Wiśnioch, poz. kat. 13
467. Stanisław Kunicki, gips, 1929, 60 cm, zniszczony; brąz 1945;

Wiśnioch, Karny, poz. kat. 18; Alfons Karny…, poz. kat. 74; wł.
prywatna
468. Portret Józefa Montwiłł-Mireckiego, gips, 1929, 62 cm; brąz,

440. Portret Edwarda Raczyńskiego; SAP

1943, 62 cm; Wiśnioch, poz. kat. 14, fot. NAC 1-K-3450; wł.

441. Portret Jacka Malczewskiego; SAP; niezachowany

prywatna

442. Portret Jana Kasprowicza, brąz; SAP; wł. prywatna
443. Portret Jana Kasprowicza, cement polichromowany; MNP

469. Portret Kazia z Polesia, gips, 1929, zniszczony; Wiśnioch,

poz. kat. 15, fot. w zbiorach IS PAN,

444. Rzeźba w kościele w Jarocinie; SAP

470. Tors agitatora, gips, 1929, zniszczony; Wiśnioch, poz. kat. 17

445. Rzeźby do kościoła w Kłecku (woj. wielkopolskie); SAP

471. Portret profesora Edwarda Trojanowskiego, gips, 1930, 64 cm,

446. Święta Jadwiga, fasada budynku Czytelni dla Kobiet w Gosty-

niu; SAP
447. Tablica pamiątkowa Stanisława Przybyszewskiego dla Dyrekcji

Poczt i Telegrafów w Poznaniu; SAP; niezachowana

zniszczony; Wiśnioch, poz. kat. 22
472. Skakanka (Pierwszy trening), gips, 1930, zniszczona; Wi-

śnioch, poz. kat. 23; brąz I, 1930, „Plastyka” 1936, nr 3—4,
s. 252, fot.; Wiśnioch, poz. kat. 23; brąz II, 1936, zniszczona,
przechodnia nagroda sportowa (Wielka Honorowa Nagroda

Alfons Karny (1901—1989)
448. Projekt nagrobka, gips; fot. MASP ns-0545

Sportowa), Wiśnioch, poz. kat. 23; brąz III, 1938; wł. prywatna; Wiśnioch, poz. kat. 23; żeliwo, 1930 (1960), 132 × 38 × 27

449. Akt dziewczyny z fantazyjną fryzurą, gips; fot. MASP ns-0465

cm; MNW 191520; cement angielski; Wiśnioch, poz. kat. 23;

450. Miłość i śmierć, gips, 1923, zniszczone; Wiśnioch, poz. kat. 1

wł. Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

451. Portret Eugeniusza (Żeni), gips, 1923; brąz; Wiśnioch, poz.

kat. 2; wł. prywatna
452. Portret Kamali (płaskorzeźba), gips, 1924; Wiśnioch, poz.

kat. 3
453. Studium aktu kobiecego, gips, 1924, 162 cm, zniszczone;

Wiśnioch, poz. kat. 4
454. Głowa mężczyzny, glina; fot. MASP ns-0404
455. Portret inż. Głowińskiego, gips, 1925, zaginiony; Wiśnioch,

poz. kat. 5

473. Tors, gips, 1930, 94 cm, zniszczony; fot. MNW N. 14.398,

14402; brąz, 1937; Wiśnioch, poz. kat. 21; wł. prywatna
474. Autoportret II, granit, 1931, zniszczony; Wiśnioch, poz.

kat. 25
475. Portret Miłosza Kotarbińskiego, gips, 1931, 53 cm; fot. „Arka-

dy” 1937, nr 6; Wiśnioch, poz. kat. 24; wł. prywatna; brąz I,
1933, 47 × 20 × 25 cm; MNW Rz.W.340 (por. Wiśnioch: 1931,
53 cm); brąz II, 53 cm; Wiśnioch, poz. kat. 24, wł. prywatna
476. Portret Mariusza Maszyńskiego, gips, 1931, 45 cm, znisz-

456. Popiersie Marksa, gips, 1927; Wiśnioch, poz. kat. 6

czony, fot. „Sztuki Piękne” 1934, s. 191; brąz, 1932; V Salon

457. Akt dziecięcy, gips, 1928, 126 cm, zniszczony; brąz, 126 cm;

Zimowy…, poz. kat. 233; Wiśnioch, poz. kat. 27; fot. NAC

Wiśnioch, poz. kat. 10; wł. prywatna

1-K-3448
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477. Projekt pomnika generała Józefa Sowińskiego (współpraca Ba-

zyli Wojtowicz), gips, 1931, 145 × 40 cm; Salon Zimowy, IPS
1931—1932, Archiwum IPS, teczka 7; Wiśnioch, poz. kat. 26;
fot. NAC 1-K-5826
478. Stanisław Moniuszko, gips, ok. 1931—1933, zniszczony; Wi-

śnioch, poz. kat. 28

498. Robotnik z młotem, gips, 1934; Wiśnioch, poz. kat. 46
499. Studium (aktu), gips patynowany, ok. 1934, 160 × 45 × 45 cm;

IV Salon Zimowy…, poz. kat. 5; Wiśnioch, poz. kat. 39
500. Tors chłopca, gips, 1934, zniszczony; Wiśnioch, poz. kat. 45
501. Abisynka, gips, 1935, zniszczona; Wiśnioch, poz. kat. 55
502. Autoportret III, gips, 1935, zniszczony; fot. „As” 1935, nr 44,

479. Święty, gips, 1931—1932, zniszczony; Wiśnioch, poz. kat. 29

s. 4; Wiśnioch, poz. kat. 54; brąz, 1936; fot. „Arkady” 1939,

480. Bokser (Głowa boksera, Jo-Jo), gips, 1932; Wiśnioch, poz.

nr 2; Wiśnioch, poz. kat. 54; brąz II, 51 cm; Wiśnioch, poz.

kat. 32; wł. prywatna; brąz, 1932; Wiśnioch, poz. kat. 32;
granit, 1933—1936, 94 × 55 × 45 cm; Sport w sztuce…, poz.
kat. 118
481. Głowa kobieca, brąz, 1932, zaginiona; Wiśnioch, poz. kat. 31
482. Hanka, gips patynowany, 1932, 45 cm; MNW Rz.W.341
483. Portret Stanisława Przybyszewskiego, gips, 1931, zniszczony;

Pruszkowski 1936, Alfons Karny…, fot.; brąz, 1936, 80 cm,
zaginiony; Wiśnioch, poz. kat. 33
484. Sołtys, gips, 1932—1934, 16 cm; Wiśnioch, poz. kat. 49; wł.

prywatna
485. Bądź gotów (Harcerz), 1933, gips patynowany, ok. 100 cm,

zniszczone; Wiśnioch, poz. kat. 35
486. Głowa męska, brąz, 1933, zniszczona; Wiśnioch, poz. kat. 37
487. Popiersie papieża, gips, 1933, zniszczone; Wiśnioch, poz.

kat. 36
488. Portret pułkownika Juliusza (?) Gilewicza, gips, 1933, zniszczo-

ny; fot. „Polska Zbrojna”, 12.01.1934; Wiśnioch, poz. kat. 38;
cement na granicie, 1933, 75 × 32 × 26 cm; IV Salon Zimowy…,
poz. kat. 4; brąz, 1933; Wiśnioch, poz. kat. 38
489. Portret doktora Stefana Koeppe, gips, 1933, zniszczony;

Wiśnioch, poz. kat. 34; brąz 1933; IV Salon Zimowy…, poz.

kat. 54; wł. prywatna
503. Pływak, gips, 1935—1936, 200 × 100 × 70 cm; Sport w sztuce

1936, poz. kat. 117; Wiśnioch, poz. kat. 56
504. Popiersie Józefa Piłsudskiego, gips, 1935; Wiśnioch, poz.

kat. 51; Muzeum Polskie w Rapperswil
505. Portret Józefa Montwiłła-Mireckiego (szkic), cement biały,

1935, zniszczony; Wiśnioch, poz. kat. 53
506. Portret Stanisława Noakowskiego II, gips, 1935, zniszczony;

Wiśnioch, poz. kat. 47; granit, 85 cm; fot. „Plastyka” 1936,
nr 3—4, s. 250; granit II, zniszczony; Wiśnioch, poz. kat. 47
507. Portret Edwarda Rydza-Śmigłego, gips, 1935, zniszczony;

Wiśnioch, poz. kat. 52
508. Głowa Wawiły, gips, 1936; Wiśnioch, poz. kat. 57; wł. pry-

watna; brąz, Wiśnioch, poz. kat. 57; wł. prywatna
509. Moja siostra, granit, 1936; I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS

1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
510. Płaskorzeźba I, gips, ok. 1936, zniszczona; Wiśnioch, poz.

kat. 60; brąz, 80 × 60 cm, zniszczona; Wiśnioch, poz. kat. 60
511. Płaskorzeźba II, gips, ok. 1936, zniszczona; Wiśnioch, poz.

kat. 61; brąz, zniszczona; Wiśnioch, poz. kat. 60
512. Popiersie męskie (Śmiejący się), gips, ok. 1936, zniszczone;

kat. 3; fot. NAC 1-K-3446; Wiśnioch, poz. kat. 34; granit,

Wiśnioch, poz. kat. 59; brąz; Wiśnioch, poz. kat. 59; wł. pry-

zniszczony; Wiśnioch, poz. kat. 34

watna

490. Portret prezydenta Ignacego Mościckiego, gips, 1933, 120 cm;

Wiśnioch, poz. kat. 50; Alfons Karny…, poz. kat. 127; fot. NAC
1-K-3442; Muzeum Polskie w Rapperswil
491. Akt kobiecy, gips, 1934, ok. 95 cm, zniszczony; fot. IS PAN

nr 53224; Wiśnioch, poz. kat. 44; brąz, 1934, 95 cm; Wiśnioch, poz. kat. 44; wł. artysty
492. Akt Włodzi, gips, 1934, zniszczony; Wiśnioch, poz. kat. 42
493. Głowa granitowa, granit, 1934, 56 cm, zniszczona; Wiśnioch,

poz. kat. 41
494. Granit, granit, ok. 1934, 85 × 34 × 34 cm; V Salon Zimowy…,

poz. kat. 232
495. Irena [Kunkiel], gips, 1934, zniszczona; Wiśnioch, poz.

kat. 43; brąz, 1934; Wiśnioch, poz. kat. 43; wł. prywatna
496. Portret Emila Godlewskiego, gips, 1934, zniszczony; fot. „Ar-

513. Popiersie Józefa Piłsudskiego w Brasławiu, brąz, 1936, wł. Mu-

zeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
514. Bokserzy (4 płaskorzeźby), gips, 1937, zniszczeni; Wiśnioch,

poz. kat. 66
515. Fryderyk Chopin (szkic I), gips, 1937, 100 cm, zniszczony;

Wiśnioch, poz. kat. 64
516. Fryderyk Chopin (szkic II), gips, 1937, 100 cm, zniszczony;

Wiśnioch, poz. kat. 64
517. Fryderyk Chopin, gips, 1937, 259 cm, zniszczony; Wiśnioch,

poz. kat. 64
518. Leon [Ogrodnik], gips, 1937; Wiśnioch, poz. kat. 68
519. Poleszuczka, gips, 1937, zniszczona; Wiśnioch, poz. kat. 67,

zniszczona; brąz, 1937; Wiśnioch, poz. kat. 67
520. Portret rektora UJ Adolfa Becka, gips, 1937, 62 cm; Wiśnioch,

kady” 1939, nr 2; Wiśnioch, poz. kat. 48; granit, 1935, 60

poz. kat. 63; wł. prywatna; brąz I, Salon… 1937, poz.

cm; wł. prywatna (depozyt w Muzeum Alfonsa Karnego,

kat. 277; brąz II, 1937, zniszczony; Wiśnioch, poz. kat. 63;

Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku)
497. Portret Emila Młynarskiego, gips, 1934, ok. 72 cm, znisz-

czony; Wiśnioch, poz. kat. 40; brąz, 1934, 72 × 34 × 34 cm;

fot. NAC 1-K-3444, NAC 1-K-3445 (z datą 1938)
521. Portret Ignacego Paderewskiego, gips, 1937, zniszczony; Wi-

śnioch, poz. kat. 62; brąz, 1937, 79 cm; I Ogólnopolski Salon

V Salon Zimowy…, poz. kat. 231; Wiśnioch, poz. kat. 40
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Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60; Wiśnioch,
poz. kat. 62
522. Portret Józefa Piłsudskiego, granit, 1936, 105 cm; Wiśnioch,

poz. kat. 58; wł. prywatna
523. Portret generała Gustawa Orlicz-Dreszera, gips, 1937—1938,

zniszczony; Wiśnioch, poz. kat. 72
524. Portret Wojciecha Pusłowskiego, gips, 1937, zniszczony; Wi-

541. Portret Henryk Kołodziejskiego, gips, 1939, 48 cm; Wiśnioch,

poz. kat. 83; fot. „Nowiny Literackie” 1949, nr 32; wł. prywatna
542. Portret Ludwika Krzywickiego, gips, 1939, 55 cm; Wiśnioch,

poz. kat. 81
543. Portret Romualda Traugutta, gips, 1939, zniszczony, 70 cm;

Wiśnioch, poz. kat. 80

śnioch, poz. kat. 69; Alfons Karny…; fot. „Arkady” 1939, nr 2;
brąz, 1937; Wiśnioch, poz. kat. 69
525. Portret Pusłowskiego (syna Wojciecha), gips, 1937, znisz-

czony; Wiśnioch, poz. kat. 70; brąz, 1937; Wiśnioch, poz.
kat. 70
526. Portret Hanki Szubańskiej, gips, 1937—1938, zniszczony; Wi-

śnioch, poz. kat. 71
527. Stanisława Walasiewiczówna, płaskorzeźba, gips, 1937, ok.

37 × 50 cm, zniszczona; Wiśnioch, poz. kat. 65
528. Gdy miałem 13 miesięcy, gips, 1938, zniszczone; Wiśnioch,

poz. kat. 74; NAC 1-K-3438; brąz, 1938, 43 cm; Muzeum
Alfonsa Karnego, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
529. Granit, granit polny, 56 cm, 1938; Salon… 1938, poz.

kat. 195
530. Poleszuczka, gips, 55 cm, 1938; Salon… 1939, poz. kat. 196
531. Poleszuk (Harcerz), gips, 1938, 50 cm; Wiśnioch, poz.

kat. 77; wł. prywatna; brąz I, 50 cm; Wiśnioch, poz. kat. 74;

Wincenty Kasprzycki (1906—1965)
544. Figurka I, drewno, 1923; Archiwum ASP w Warszawie, ZAS

IX’39, teczka nr 447, fot.
545. Figurka II, drewno, 1923; Archiwum ASP w Warszawie, ZAS

IX’39, teczka nr 447, fot.
546. Matka Boska (?), drewno, 1923; Archiwum ASP w Warszawie,

ZAS IX’39, teczka nr 447, fot.
547. Figurka III, drewno, 1924; Archiwum ASP w Warszawie, ZAS

IX’39, teczka nr 447, fot.
548. Figurka IV, drewno, 1924; Archiwum ASP w Warszawie, ZAS

IX’39, teczka nr 447, fot.
549. Matka Boska (?), drewno, 1924; Archiwum ASP w Warszawie,

ZAS IX’39, teczka nr 447, fot.
550. Projekt nagrobka, gips; fot. MASP ns-0546 (autorstwo nie-

pewne)
551. Projekt nagrobka, gips; fot. MASP ns-0548 (autorstwo nie-

pewne)

wł. prywatna; brąz II, 50 cm; Wiśnioch, poz. kat. 74; wł.

552. Projekt kapliczki cmentarnej; SAP

prywatna

553. Godło państwowe, blacha, 1932; SAP

532. Portret Jana Łukasiewicza (Filozof), gips, 1938, 75 cm, znisz-

554. Głowa, gips, 1934; Salon… 1934, poz. kat. 193, fot.

czony; Wiśnioch, poz. kat. 78; brąz 75 cm, 1938; Salon…

555. Szkic do portretu, 1934; Salon… 1934, poz. kat. 194

1938, poz. kat. 194; fot.; brąz I, 52 cm; Wiśnioch, poz.

556. Projekt pucharu Gordon Bennetta; SAP

kat. 78; brąz II, 52 cm; Wiśnioch, poz. kat. 78; wł. prywatna

557. Pomnik żołnierza polskiego w Łomży; SAP

533. Portret generała Safara Malak-beja, gips; Wiśnioch, poz.

kat. 76; fot. „Pion” 1938, nr 47; wł. prywatna; brąz, 1938, 60

558. Biegacz, brąz, 1935; Sport w sztuce…, poz. kat. 120; fot. MASP

ns-0486

cm; Wiśnioch, poz. kat. 76, wł. prywatna (depozyt w Mu-

559. Głowa flisaka, gips, 1935, 59 × 34 × 36; MNW 185062

zeum Alfonsa Karnego, Oddziale Muzeum Podlaskiego

560. Piłka nożna, drewno, 1936, 36 × 70 cm; Sport w sztuce, IPS

w Białymstoku)
534. Portret generała Kazimierza Sosnkowskiego, gips, 1938, 68 cm,

zniszczony; Wiśnioch, poz. kat. 73
535. Samouk, granit, 1938; X Salon, IPS 1938, Archiwum IPS, tecz-

ka nr 74

1936, Archiwum IPS, teczka nr 49
561. Skok do wody, gips, 1936; Sport w sztuce…, poz. kat. 120
562. 800 m, brąz, 1936, 50 × 40 cm; Sport w sztuce, IPS 1936,

Archiwum IPS, teczka nr 60
563. Projekt ołtarza; Hulewicz 1939

536. Torsik, gips, 1938, zniszczony; Wiśnioch, poz. kat. 79
537. Lotnik, gips, 1939, 105 cm, zniszczony; Wiśnioch, poz.

kat. 85
538. Portret Josepha Conrada, brąz, przed 1939, 90 cm; Alfons

Karny…, poz. kat. 230; wł. prywatna
539. Portret Artura Górskiego, gips, 1939, 46 cm; Wiśnioch, poz.

kat. 84; wł. prywatna
540. Portret rektora UW Bolesława Hryniewieckiego, gips, 1939, 50

cm; Wiśnioch, poz. kat. 78; Alfons Karny…, poz. 217; wł.
prywatna

Julia Keilowa (1902—1943)
564. Mrytka, drewno, ok. 1932, 107 × 55 cm; III Salon Zimowy…,

poz. kat. 211, fot.
565. Bethoveen, gips, ok. 1933, 100 × 75 cm; IV Salon Zimowy, IPS

1934, Archiwum IPS, teczka nr 25
566. Głowa kobiety (z zamkniętymi oczami), blacha miedziana,

1934; fot. NAC 1-K-3483
567. Studium, mahoń, ok. 1934, 75 × 22 cm; IV Salon Zimowy…,

poz. kat. 6
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568. Głowa kobieca, marmur, 1935; „Wiadomości Literackie” 1936,

nr 1, s. 7, fot.; informacja od rodziny
569. Nina, drewno, 1935, 120 × 50 cm; V Salon Zimowy…, poz.

593. Sobek, czarny dąb, 1929; Antoni Kenar…, s. 61, fot.
594. Hokeista, gips, 1930 (por. Antoni Kenar…: 1931), 70 cm; Anto-

ni Kenar…, s. 60; fot. MASP ns-0483; brąz; fot. NAC 1-K-3506

kat. 234; I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum

595. Mały góral, drewno, 1930, 41 cm; MNW Rz.W. 463

IPS, teczka nr 60; NAC 1-K-2486-1

596. Góral (głowa), dąb, przed 1930; Franciszek Strynkiewicz…,

570. Portret Eugeniusza Morawskiego, gips, ok. 1936; Salon

Plastyków Bloku Zawodowych Artystów Plastyków, IPS 1936,
Archiwum IPS, teczka nr 47
571. Aktorka Elżbieta Barszczewska, drewno patynowane, 1937,

s. 131
597. Muzyka góralska, blacha (miedziana?), 1931, 100 × 80 cm;

Antoni Kenar…, s. 111
598. Pływanie, ok. 1932; Antoni Kenar…, s. 165

183 × 45 cm; ŻIH Nr inw. A-1010; I Ogólnopolski Salon Rzeźby,

599. Strzelec, brąz, 1931, 40 cm; Antoni Kenar…, s. 68, fot.

IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60; Salon… 1937, poz.

600. Biegacz, gips, 1932; Antoni Kenar…, s. 63, fot.

kat. 279

601. Drzwi biblioteczne w Domu Pracy Twórczej na Głodówce, mo-

572. Cyprian Kamil Norwid, drewno, 1937, 130 × 80 cm; MNW Rz.W.

769; I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS,
teczka nr 60
573. Portret ks. J. Świętopełk-Mirskiego, drewno, 1937, 140 × 57 cm;

drzew, 1933; Antoni Kenar…, s. 104
602. Kapela góralska, studium do pomnika Karola Szymanowskie-

go, glina, lata 30.; Antoni Kenar…, s. 102, fot.
603. Nagrobek Karola Stryjeńskiego (rzeźba i repuserka), 1933;

I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka

cmentarz na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem; Antoni

nr 60

Kenar…, s. 64, fot.

574. Głowa kobiety (z warkoczem upiętym w koronę), blacha

miedziana; fot. NAC 1-K-3484
575. Głowa kobiety (z anglezami), blacha miedziana,1938;

fot. NAC 1-K-3482
576. Główka, blacha miedziana, 1938, 35 × 25 cm; X Salon…, poz.

kat. 246
577. Polowanie (5 fragmentów fryzu), blacha (miedziana?), 1938,

36 × 120 cm; X Salon, IPS 1938, Archiwum IPS, teczka nr 74
578. Popiersie Cypriana Kamila Norwida, gips patynowany, 63 cm;

ŻIH Nr inw. A-1009
579. Portret Zofii Lindorf-Węgrzynowej; informacja od rodziny
580. Naczynie kute w blasze; MASP ns-0597

604. Narciarze na starcie, gips, 1933, ok. 50 cm; Antoni Kenar…,

s. 62, fot.
605. Zjazd, 1933; Antoni Kenar…, s. 165
606. Halina Jastrzębowska, glina, 1934; Antoni Kenar…, s. 64, fot.;

MASP ns-0477
607. Herb Poznania, płaskorzeźba dla biura Orbisu w Wiedniu,

drewno modrzewiowe, 90 cm; Antoni Kenar…, s. 105, fot.
608. Herb Warszawy, płaskorzeźba dla biura Orbisu w Wiedniu,

drewno modrzewiowe, 90 cm; Antoni Kenar…, s. 105, fot.
609. Matka Boska Ostrobramska, rzeźba ołtarzowa w kaplicy M/S

„Piłsudski”, drewno, 1934; Antoni Kenar…, s. 106—108, fot.;
fot. MASP ns-0922
610. Medal upamiętniający wodowanie M/S Piłsudski (współautor

Antoni Kenar (1906—1959)
581. Tragarz, drewno jaworowe, 1921—1925, ok. 20 cm; Antoni

Kenar…, s. 51, fot.
582. Chłopak ze snopkiem, drewno lipowe, 1922, 17 cm; Antoni

Kenar…, s. 46, fot.
583. Janosik z wiewiórką, drewno orzechowe, przed 1924,

45 × 7,5 × 15 cm; MNW Rz.W. 534
584. Narciarz, gips, 1928—1929, ok. 50 cm; Antoni Kenar…, s. 62,

fot.
585. Grajek, drewno; fot. MASP ns-0490
586. Projekt nagrobka, gips; fot. MASP ns-0543, MASP ns-0543a
587. Projekt mauzoleum (?), gips; fot. MASP ns-0558
588. Pasterka, drewno, 1928—1935; Antoni Kenar…, s. 67, fot.
589. Portret brata Józka, glina, 1928—1935, wielkość naturalna;

Antoni Kenar…, s. 64, fot.
590. Góral z oscypkiem, gips, ok. 1929; Antoni Kenar…, s. 61, fot.
591. Orzeł, gips, 1929, 70 cm; Antoni Kenar…, s. 62; fot. MASP ns-

0499
592. Projekt pomnika Niepodległości w Chodzieży, gips 1929; Antoni

Kenar…, s. 163

Wojciech Jastrzębowski), 1934; Antoni Kenar…, s. 166; PŻA,
s. 331
611. Medal dla Aeroklubu Polskiego na zawody lotnicze w Cleveland,

1934; Antoni Kenar…, s. 105
612. Popielniczki-kaczki na M/S „Piłsudski”, metal, 1934; Antoni Ke-

nar…, s. 166, najprawdopodobniej tożsame z Dekoracyjnymi
naczyniami metalowymi na stołach w palarni klasy turystycznej
na M/S Piłsudski; PŻA, s. 331; Sztuka wszędzie…, s. 345
613. Portret Justyna T. Wojsznica, gips, 1934—1935, ok. 50 cm;

Antoni Kenar…, s. 63; fot. MASP ns-0427
614. Projekt kariatyd do Świątyni Opatrzności, glina, 1934, 40 cm;

Antoni Kenar…, s. 70
615. Projekt kariatyd do Świątyni Opatrzności, gips, 1934, 40 cm;

Antoni Kenar…, s. 71; MASP ns-0587
616. Portret Haliny Jastrzębowskiej, gips, wielkość naturalna 1935;

Antoni Kenar…, s. 64, fot.
617. Budowa statku, obudowa słupa na M/S „Batory”, blacha

(miedziana?), 1936, ø 40 cm; Antoni Kenar…, s. 110, fot.
618. Matka Boska Częstochowska, rzeźba ołtarzowa w kaplicy

M/S „Batory”, drewno, 1936
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619. Matka Boska Ostrobramska, kapliczka na cmentarzu na Ros-

sie w Wilnie, 1936
620. Matka Boska Ostrobramska (studia głowy), gips, 1937; Antoni

Kenar…
621. Płaskorzeźba dekoracyjna na lipowym blacie sekretarzyka,

649. Żubr, brąz, 1935, 40 × 40 cm; I Ogólnopolski Salon Rzeźby,

IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
650. Bąk poleski, gips, 1931; fot. archiwum artysty; brąz, 1936,

14 × 28,7 × 16,5 cm; MŁJ-III-924
651. Miś, drewno, 1936; I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937,

drewno, 1937; Katalog oficjalny… s. 25 (Pawilon Polski w Pary-

Archiwum IPS, teczka nr 60; brąz, 1936; I Ogólnopolski

żu)

Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60

622. Święta Kinga, gips, 1936, 70 cm; Antoni Kenar…, s. 112
623. Anioł grający I, gips, 1938, 70 cm; Antoni Kenar…, s. 100, fot.
624. Anioł grający II, gips, 1938, 70 cm; Antoni Kenar…, s. 100, fot.
625. Boazeria i słup do restauracji na Gubałówce, 1938; Antoni

Kenar…, s. 167
626. Głowa Sabały, brąz, 1938, 60 cm; Antoni Kenar…, s. 103, fot.
627. Góral Nowobilski, 1938; Antoni Kenar…, s. 167
628. Macierzyństwo; Antoni Kenar…, s. 167

652. Narciarz, gips, ok. 1936; Sport w sztuce, IPS 1936, Archiwum

IPS, teczka nr 49
653. Rzut kulą, gips, ok. 1936; Sport w sztuce, IPS 1936, Archi-

wum IPS, teczka nr 49
654. Sielanka, gips patynowany, 1936, 120 × 130 cm; I Ogólnopol-

ski Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
655. Tygrys, brąz, 1936; I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937,

Archiwum IPS, teczka nr 60
656. Tygrys, blacha miedziana, 1936, ok. 200 × 100 cm, Dom

Stanisław Kiliszek (1904—1971)
629. Głowa; Ciechomski 1938, Wystawa w Akademii…
630. Marcin Drozdowski, plakieta portretowa na nagrobku, Cmen-

tarz Powązkowski w Warszawie, kw. Ł-V-15; Dubrowska,
Sołtan

Wedla przy ul. Puławskiej 28 w Warszawie
657. Kozica, brąz, 1937; I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937,

Archiwum IPS, teczka nr 60
658. Medalion z popiersiem Chrystusa, ceramika, 1937, d. Dom

Sióstr Szarytek (obecnie hostel Tamka) przy ul. Tamka 30
w Warszawie

Stanisław Komaszewski (1906—1945)

659. Architektura, 1935, supraporta w Ministerstwie Wyznań Reli-

631. Lew, glina; fot. MASP ns-0515

gijnych i Oświecenia Publicznego; Melbechowska-Luty 2005,

632. Dzik, cement, ok. 1930, 125 × 200 × 90 cm; MNW DEP 368

s. 272

633. Akt chłopca, glina, 1930; fot. archiwum artysty
634. Baśka [biała niedźwiedzica], alabaster, ok. 1931; Salon Zimo-

wy… [1931—1932], poz. kat. 268; fot. archiwum artysty

660. Zoologia, 1935, supraporta w Ministerstwie Wyznań Religij-

nych i Oświecenia Publicznego; Melbechowska-Luty 2005,
s. 272

635. Projekt mauzoleum Grochowskiego, gips?, 1931; PŻA, s. 249

661. Kozioł górski, brąz, 1937; fot. Salon… 1937, poz. kat. 147

636. Sportowiec, glina, ok. 1931; fot. MASP ns-0462; Podhorska-

662. Zające, kamień, 1937; Salon… 1937, poz. kat. 148

-Okołów 1931, Ostatnie wystawy…, fot.; fot. Podhorska-Oko-

663. Łasica, brąz, 1937; Salon… 1937, poz. kat. 151

łów 1931, Ucieczka młodych…

664. Sarenka, gips, 1937; Salon… 1937, poz. kat. 152

637. Akt kobiecy, glina, 1932; fot. archiwum artysty

665. Sarna, gips, 1937; Salon… 1937, poz. kat. 153

638. Akt kobiecy [siedzący], glina, 1932; fot. archiwum artysty

666. Dzikie króle, alabaster, ok. 1939; Nowakowska 2013, s. 210,

639. Nagrobek Józefa Weyssenhoffa, piaskowiec,1932, Cmentarz

Powązkowski w Warszawie, Aleja Zasłużonych 1-11
640. Koziołek, gips, 1932; Husarski 1932, Warszawskie szkolnic-

two…, s. 503, fot.; brąz, 1933; Wystawa Związku 5…, poz.
kat. 46, fot. (na zdjęciu w katalogu rzeźba w gipsie)

255
667. Jelonek, ok. 1939; Nowakowska 2013, s. 210, 255
668. Baranek wielkanocny, gips patynowany, ok. 12 cm; fot. archi-

wum artysty
669. Chrystus Frasobliwy, drewno; fot. archiwum artysty

641. Kozioł, brąz, 1932; Salon… 1932, poz. kat. 200

670. Chrystus z Sercem Gorejącym, glina; fot. archiwum artysty

642. Studium, gips 1932; Salon… 1932, poz. kat. 199

671. Głowa chłopca, plakieta, brąz, ok. 20 cm; fot archiwum

643. Fragment elewacji do kościoła Opatrzności z wizerunkami

królów polskich, gips?, 1934; Kleczyński 1934, Wystawa prac…
644. Macierzyństwo, gips, ok. 1934; IV Salon Zimowy…, poz. kat. 9
645. Odyniec, gips, ok. 1934; IV Salon Zimowy…, poz. kat. 8
646. Portret pani J. K., gips, ok. 1935; Salon Jubileuszowy… 1935,

poz. kat. 533
647. Studium głowy, gips, ok. 1935; Salon Jubileuszowy… 1935, poz.

kat. 534
648. Dzik, brąz, ok. 1935, 17,5 × 29,5 × 13,5 cm; MŁJ-III-924

artysty
672. Jagniątko, gips patynowany, ok. 15 cm; fot. archiwum artysty
673. Kot na kuli, gips patynowany, ok. 20 cm; fot. archiwum

artysty
674. Pisklę, gips patynowany, ok. 10 cm; fot. archiwum artysty
675. Ptaszek [na postumencie], gips patynowany, ok. 7 cm;

fot. archiwum artysty
676. Ptaszki [na postumencie], gips patynowany, ok. 6 cm; brąz,

ok. 6 cm; fot. archiwum artysty
677. Słoń, gips patynowany, ok. 12 cm; fot. archiwum artysty
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678.

Wydra, gips patynowany, ok. 15 cm; fot. archiwum artysty

679. Wyjący pies, glina; fot. archiwum artysty
680. Żeglarz, statuetka Ligi Morskiej i Kolonialnej, brąz; fot. ar-

chiwum artysty
681. Żółw, gips patynowany, ok. 5 cm; fot. archiwum artysty

www.kazimierzdolny.pl/news/miejsce_za_ogrodowa_brama_video/8164.html# [dostęp 8.04.2015]
703. Łabędź, czarny dąb, ok. 1930; Salon… 1930, s. 39, poz.

kat. 265
704. Krzyk, czerwony dąb, ok. 1930; Salon… 1930, s. 39, poz.

kat. 266
Eugeniusz Komorowski (1897—?)
682. Portret chłopca, przed 1935; Archiwum ASP w Warszawie,

ZAS IX’39, teczka nr 521, fot.
683. Portret mężczyzny, przed 1935; Archiwum ASP w Warszawie,

ZAS IX’39, teczka nr 521, fot.
684. Portret kobiety w czapeczce, przed 1935; Archiwum ASP

w Warszawie, ZAS IX’39, teczka nr 521, fot.
685. Koń, gips; fot. MASP ns-0512

705. Ale Maria, miedź, drewno, 1932; Polska sztuka kościelna…,

poz. kat. 197
706. Krucyfiks, drewno, 1932; Polska sztuka kościelna…, poz.

kat. 198
707. Matka Boska; O wystawie polskiej sztuki religijnej…, poz.

kat. 170
708. Podstawy do lamp z motywami animalistycznymi, drewno;

Bartoszewicz, s. 117
709. Zakończenia poręczy z motywami dekoracyjnymi, drewno,

Wacław Kowalik (1913—1983)

przed 1934; Bartoszewicz, s. 117

686. Tablica na Plac Józefa Piłsudskiego, gips; fot. MASP ns-0652

710. Głowy, granit; Bartoszewicz, s. 117

687. Hokeista; Ciechomski 1938, Wystawa w Akademii…

711. Maszkarony, granit; Bartoszewicz, s. 117

688. Rzeźba w Sali Honorowej Pawilonu Polskiego w Nowym Jorku

712. Detale architektoniczne, kamień; Bartoszewicz, s. 117

1939; Drexlerowa, Olszewski, s. 254

713. Biżuteria artystyczna; Bartoszewicz, s. 118

689. Projekt pomnika Józefa Piłsudskiego do Wilna (współpraca

Konstanty Danko), 1939, zakup pokonkursowy; Melbechowska-Luty 2005, s. 296
690. Sowa, drewno, lata 30., 32,4 cm; Dom Aukcyjny Ostoja,

Irena Makowska (1910—?)
714. Akt męski, glina, przed 1934; Archiwum ASP w Warszawie,

ZAS IX’39, teczka nr 779, fot.

http://www.artinfo.pl/archiwum [dostęp 3.07.2014]

715. Akt kucającej kobiety, glina, przed 1934; Archiwum ASP

Marian Kurjata (1913—1989)

716. Akt klęczącego chłopca, glina, przed 1934; Archiwum ASP

w Warszawie, ZAS IX’39, teczka nr 779, fot.
691. Pomnik Chłopów Bojowników o Niepodległość 1863, 1938,

zniszczony; SAP OW 1972
692. Głowa; Ciechomski 1938, Wystawa w Akademii…
693. Zapaśnik, gips patynowany, 1939, 220 cm; MASP 272
694. Portret Ariadny Demkowskiej, gips, ok. 60 cm; fot. MASP ns-

0446; I nagroda na wystawie końcoworocznej
695. Portret Janiny Czerwijowskiej, glina, 1939, ok. 60 cm;

fot. MASP ns-0441
696. Nagrobek Jadwigi Kiewnarskiej, piaskowiec, granit, 1939,

w Warszawie, ZAS IX’39, teczka nr 779, fot.
717. Portret męski I, glina, przed 1934; Archiwum ASP w Warsza-

wie, ZAS IX’39, teczka nr 779, fot.
718. Portret męski I, glina, przed 1934; Archiwum ASP w Warsza-

wie, ZAS IX’39, teczka nr 779, fot.
719. Siedzący chłopczyk, glina, przed 1934; Archiwum ASP w War-

szawie, ZAS IX’39, teczka nr 779, fot.
720. Siedzące dziecko, gips, przed 1934; Archiwum ASP w Warsza-

wie, ZAS IX’39, teczka nr 779, fot.

Cmentarz Powązkowski w Warszawie, kw. 51-2-19; „Kurier

721. Głowa; Ciechomski 1938, Wystawa w Akademii…

Warszawski” 1939, nr 128, s. 11

722. Projekt „przedwejścia” do Świątyni Opatrzności; Ciechomski

1938, Wystawa w Akademii…
Jerzy Łopuszański (1898—1934)
697. Prace rzeźbiarskie przy renowacji Kamienicy Celejowskiej

Franciszek Masiak (1906—1993)

w Kazimierzu Dolnym, ok. 1917; http://www.pensjonatka-

723. Portret pana B, glina; fot. MASP ns-0481

zimierski.eu/pl/podglad/kazimierz-dolny-zwiedzanie-mia-

724. Robotnik, drewno, 120 cm; fot. MASP ns-0470

sta/0,-84, 1 [dostęp 8.04.2015]

725. Projekt pomnika (nagrobka?), gips; fot. MASP ns-0493

698. Chimera, granit, ok. 1928; Salon… 1928, poz. kat. 402

726. Projekt Świątyni Opatrzności I, gips; fot. MASP ns-0571-087

699. Jelonek i wilk, dąb czerwony, ok. 1928; Salon… 1928, poz.

727. Projekt rzeźb do Świątyni Opatrzności II, gips; fot. MASP ns-

kat. 403, fot.
700. Dwa orły, gips, ok. 1928; Salon… 1928, poz. kat. 404
701. Ołtarz, drewno, ok. 1929; Salon… 1929, poz. kat. 388
702. Nagrobek Walentyny Dębskiej i jej syna Jana, cement?, 1930,

ok. 180 cm (wys. całości), rzeźba ok. 90 × 70 cm; http://

0576, MASP ns-0577, MASP ns-0578
728. Projekt pomnika Niepodległości w Chodzieży; Sprawozdania SSP

1929/30…
729. Łucznik (Pierwsza strzała), gips, 1931, 71 × 27 × 23 cm; wł.

prywatna
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730. Rolnik, ok. 1930; Franciszek Strynkiewicz…, s. 131
731. Pomnik Poległych Bohaterów 7 Pułku Piechoty Legionów, granit,

1933, 700 cm, Chełm; Wira, s. 328—333
732. Głowa babci, granit, ok. 1935, 40 × 18 × 18 cm; MNW Rz.W.

224
733. Pływak, gips patynowany, 1935, 97 × 50 × 61 cm; wł. prywatna
734. Fragment ołtarza, blacha (miedziana?), ok. 1936; Salon

Plastyków Bloku Zawodowych Artystów Plastyków, IPS 1936,
Archiwum IPS, teczka nr 47
735. Łyżwiarka, blacha miedziana, ok. 1936, 170 × 170 cm; Sport

w sztuce…, poz. kat. 123
736. Narciarz, blacha miedziana, ok. 1936, 110 × 70 cm; fot. MASP

ns-0485; Sport w sztuce…, poz. kat. 124
737. Zapaśnik, gips patynowany, 1936, 76 × 38 × 32 cm; wł. prywat-

na
738. tytuł nieczytelny, blacha (miedziana?), ok. 1936; Salon

Plastyków Bloku Zawodowych Artystów Plastykó, IPS 1936,
Archiwum IPS, teczka nr 37
739. Kozy, blacha miedziana, 1937, 95 × 130 × 8 cm; wł. prywatna
740. Rybak, blacha miedziana, 1937, ok. 100 × 100 cm; wł. prywat-

na
741. Polonia Restituta, model gipsowy, ok. 1937, ok. 50 cm; wł.

prywatna
742. Polonia Restituta, blacha miedziana, 1937, 320 × 100 × 115 cm;

754. Projekt pomnika Józefa Piłsudskiego i Powstańca Śląskiego

w Katowicach, gips, 1936; Grygiel; fot. archiwum artystów
755. Orły do Pawilonu Polskiego na wystawę Sztuka i technika

w Paryżu (współpraca Adam Siemaszko), blacha miedziana,
1937, ok. 100 cm; Grygiel; fot. archiwum artystów
756. Projekt mauzoleum generała Gustawa Orlicz-Dreszera, gips,

1937; Grygiel
757. Projekt pomnika Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gips, 1937;

fot. archiwum artystów; Grygiel, fot.
758. Projekt sarkofagu Józefa Piłsudskiego, gips, 1937—1938; fot. ar-

chiwum artystów
759. Polonia (szkic), gips, ok. 1938?; fot. archiwum artystów
760. Polonia (szkic), glina, ok. 1938?; fot. archiwum artystów
761. Polonia (szkic na postumencie), gips?, ok. 1938?; fot. archi-

wum artystów
762. Polonia, rzeźba dla gmachu NBP w Chojnicach, gips?, 1938;

Grygiel
763. Polonia (rzeźba projektowana do Dworca Centralnego

Warszawie), gips, 1939; Grygiel, fot.
764. Polonia, brąz, 1939, Dworzec Centralny w Warszawie;

fot. archiwum artystów
765. Przez zjednoczenie do potęgi Polski, płaskorzeźba do Dworca

Głównego w Warszawie, gips patynowany, 1939, 111 × 191 cm;
MHW 29221

wł. prywatna
743. Polonia, model rzeźby do gmachu NBP w Chojnicach, gips,

1938, ok. 40 cm; wł. prywatna
744. Polonia, rzeźba do gmachu NBP w Chojnicach, 1938; Grygiel,

[s. 12]
745. Dziecko idące, granit, 1938, 75 × 40 cm; Muzeum Polskie

Jerzy Mazurczyk?, Elwira Zachert-Mazurczykowa?
766. Zawodnik z wieńcem, gips; fot. archiwum artystów
767. Marszałek Józef Piłsudski (z buławą, półpostać), glina; fot. ar-

chiwum artystów
768. Popiersie Józefa Piłsudskiego, glina; fot. archiwum artystów

w Chicago; X Salon, IPS 1938, Archiwum IPS, teczka nr 74;
fot. archiwum artysty
746. Dziecko siedzące, granit, 1938, 75 × 45 cm; Muzeum Polskie

w Chicago; X Salon, IPS 1938, Archiwum IPS, teczka nr 74;
fot. archiwum artysty
747. Kobieta na uskrzydlonym kole, projekt płaskorzeźby do hali

odjazdowej Dworca Centralnego w Warszawie, rzeźba,
1939
748. Projekt dekoracji hali odjazdowej Dworca Centralnego w War-

szawie, gips?, 1939; Melbechowska-Luty 2005, s. 273
749. Dziewczynka z Sarajewa, gips polichromowany; wł. prywatna
750. Smolarze, płaskorzeźba, gips; wł. prywatna
751. Niedźwiadek, granit; fot. archiwum artysty

Jerzy Mazurczyk (1903—1995)
769. Akt, glina, 1924; Grygiel, fot.
770. Portret Marii Leńkiewicz-Pohorskiej, gips patynowany, 1925;

fot. archiwum artysty; Grygiel, fot.
771. Konserwacja i renowacja girland pod oknami II piętra elewacji

ogrodowej Pałacu Krasińskich w Warszawie, 1929; Grygiel
772. Kobieta z koszem owoców, 1932?; Grygiel
773. Lotnik, gips, ok.1933, 72 × 18 cm; IV Salon Zimowy, IPS 1934,

Archiwum IPS, teczka nr 25; fot. archiwum artysty; dawniej
wł. Michała Kuncewicza; Grygiel
774. Portret Elwiry Mazurczyk, brąz, 1934, 60 × 20 cm; wł. pry-

watna; I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS,
teczka nr 60

Jerzy Mazurczyk (1903—1995), Elwira ZachertMazurczyk (1907—1971)
752. Krucyfiks dla auli Uniwersytetu Warszawskiego, blacha mie-

dziana, 1935; Grygiel, fot.
753. Puchar ku czci Stefana Batorego, blacha miedziana, 1935;

Grygiel, [s. 4]

775. Model orła do sztandaru firmy Braci Łopieńskich, ok. 1935;

Grygiel
776. Popiersie Jana Karola Chodkiewicza, gips, ok. 1935 (dla MNW);

Grygiel
777. Portret Tadeusza Dobrzańskiego, gips patynowany, ok. 1935;

Grygiel
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778. Głowa malarza, gips, 1935; Salon Jubileuszowy… 1935, poz.

kat. 241
779. Głowa pani M. Z., gips, 1935; Salon Jubileuszowy… 1935, poz.

kat. 242
780. Madonna z Dzieciątkiem, gips patynowany, 1936, 195 cm;

MNW 199365 (dla pp. Górskich na podwórko ich posesji

805. Akt kobiecy (stojący), glina? gips patynowany?; fot. w Archi-

wum Fundacji Sztuka Stosowana
806. Dziecko, alabaster, ok. 1938, i fot. J. Kr., s. 16; PŻA, s. 410;

fot. NAC 1-K-4196 (błędnie jako Mamoł)
807. Portret córki J. Kulskiego, marmur; SAP OW 1972; fot. w zbio-

rach Roberta Szuby

przy ul. Nowy Świat w Warszawie, dawny nr 45/1256);
Grygiel
781. Madonna z Dzieciątkiem, brąz, 1936; Grygiel
782. Portret marszałka Józefa Piłsudskiego, płaskorzeźba, gips?,

1936; Grygiel; fot. archiwum artysty (wersja w glinie)
783. Głowa malarza, brąz?, ok. 1937, 60 × 20 cm; I Ogólnopolski

Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
784. Madonna Mikaszewicka, gips patynowany, 1937, ok. 200 cm;

Salon… 1937, poz. kat. 291; Grygiel, fot.; wł. prywatna
785. Fontanna z aktem dziewczynki (praca dyplomowa), 1938,

Zofia Morawska (Knothe) (1905—1964)
808. Projekt pomnika, gips, 1934—1935; fot. MASP ns-0492;

MNW Rys.pol. 24897/12
809. Medalion z czterema postaciami alegorycznymi, gips; fot. MASP

0631; MNW Rys.pol. 24897/11
810. Madonna, blacha (miedziana?), 1936; „Kultura” 1936, nr 16,

Archiwum ASP w Warszawie, Księga wycinków prasowych I
811. Madonna, przed 1939, kościół w Łęczanach (powiat krakow-

ski); SAP OW 1972

gips, 160 × 40 cm; X Salon, IPS 1938, Archiwum IPS, teczka
nr 74; fot. archiwum artysty
786. Rekonstrukcja tympanonu w pałacu Henryka Brühla (współpra-

ca Eustachiusz Fierek), 1938; Grygiel
787. Miotacz, glina?; fot. archiwum artysty

Halina Nadelman (1913—1943)
812. Głowa kobiety, gips fot. MASP ns-0431, MASP ns-0442
813. Głowa, blacha (miedziana?), 1937; X Salon, IPS 1938, Archi-

wum IPS, teczka nr 74
814. Rzeźba architektoniczna we Lwowie; Melbechowska-Luty

Borys Michałowski (1905—1995)

2005, s. 272

788. Sarkofag; Hulewicz 1936
789. Projekt dekoracji rzeźbiarskiej frontonu na fasadę Świątyni

Opatrzności; m.b.
790. Rzeźba ogrodowa; m.b.

Nitschowa Ludwika (1889—1989)
815. Popiersie Fryderyka Chopina I, brąz, ok. 1929; Wystawa prac…,

s. 5
816. Popiersie Fryderyka Chopina II, brąz, ok. 1929; Wystawa

Stefan Momot (1909—1998)

prac…, s. 5

791. Juhas, drewno, 1929, 28 × 7 × 7 cm; wł. prywatna

817. Portret ojca, ok. 1929; Wystawa prac…, s. 5

792. Siewca, drewno, 1929, 75 × 34 × 21 cm; wł. Zespół Szkół

818. Portret prof. Bądzyńskiego, ok. 1929; Wystawa prac…, s. 5

Budowlanych w Zakopanem

819. Popiersie portretowe I, ok. 1929; Wystawa prac…, s. 5

793. Zbójnik, drewno, przed 1930, 38 cm; wł. Roberta Szuby

820. Popiersie portretowe II, ok. 1929; Wystawa prac…, s. 5

794. Góral tańczący, 1930; SAP OW 1972

821. Popiersie portretowe III, ok. 1929; Wystawa prac…, s. 5

795. Łucznik; fot. w Archiwum Fundacji Sztuka Stosowana

822. Akt I; Wystawa prac…, s. 5

796. Głowa mężczyzny z kosmykiem włosów (Portret Maksymiliana

823. Akt II; Wystawa prac…, s. 5

Potrawiaka?), blacha (miedziana?); fot. MASP ns-0437
797. Żubr, glina; fot. MASP ns-0521
798. Kompozycja, drewno, 1931; Salon… 1931, poz. kat. 259
799. Lew I, gips, 1934—1935; fot. MNW, Rys.pol. 24897/4, MNW,

Rys.pol. 24897/5, MNW, Rys.pol. 24897/6
800. Lew II, pragips, 1934—1935; fot. MNW, Rys.pol. 24897/4,

MNW, Rys.pol. 24897/5, MNW, Rys.pol. 24897/6
801. Projekt wejścia do sądów grodzkich (?), gips; fot. MASP ns-

0564
802. Dziecko, kamień, ok. 1933, 51 × 28 cm; IV Salon Zimowy…,

poz. kat. 16
803. Melania (Portret studentki), marmur, 1936, 48 × 34 × 25; MNW

185093
804. Akt kobiecy (siedzący), glina? gips patynowany?, 1937;

824. Ukrzyżowanie, płaskorzeźba; Wystawa prac…, s. 5
825. Portret Marii Curie Skłodowskiej, brąz, przed 1930; fot. Mel-

bechowska-Luty 2005,
826. Portret doktora Kazimierza Dłuskiego, brąz, ok. 1930; Wysta-

wa prac…, s. 6
827. Portret Roalda Amundsena, brąz, 1930, 58 × 32 × 48 cm;

fot. Wystawa prac…, s. 16; MNW Rz.W. 247
828. Śpioszka, brąz, ok. 1933; Wystawa prac…, s. 6; Wystawa

Związku 5 Stowarzyszeń Artystycznych, IPS 1933, Archiwum
IPS, teczka nr 23
829. Studium, gips; Wystawa prac…, s. 6; Wystawa Związku 5

Stowarzyszeń Artystycznych, IPS 1933, Archiwum IPS, teczka
nr 23
830. Portret młodej kobiety, gips, ok. 1930; Forma…, fot.

fot. w Archiwum Fundacji Sztuka Stosowana
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831. Mara Curie Skłodowska (postać siedząca), brąz, ok. 1932,

140 × 68 cm; III Salon Zimowy…, poz. kat. 216
832. Portret dziecka, gips patynowany, ok. 1933, 52 × 20 cm; IV Sa-

lon Zimowy…, poz. kat. 18
833. Pomnik Marii Curie-Skłodowskiej, gips, 1934, 185 × 67 × 68 cm;

MNW Rz.W. 830; brąz, 1935, ok. 300 cm, ul. Wawelska 15
w Warszawie (przed Centrum Onkologii — Instytutem im.
Marii Skłodowskiej-Curie)
834. Portret p. E. R., gips, ok. 1934—1935, 74 × 53 cm; V Salon Zimo-

wy…, poz. kat. 242
835. Krystyna (Portret Krystyny Krahelskiej), 1936, 82 × 57 cm;

I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka

852. Murzynka (Abisynka, Facetta nera), kamień bigio antico, ok.

1936; fot. Kapitol. Catalogo…, poz. kat. 40; fot. Wierzejski
1936, Wystawa…
853. Portret księżniczki malajskiej, ok. 1936; Kapitol. Catalogo…,

poz. kat. 41; Wierzejski 1936, Wystawa…
854. Portret pani M. M., ok. 1936; Kapitol. Catalogo…, poz. kat. 42;

Wierzejski 1936, Wystawa…
855. Portret rzeźbiarza kubańskiego, ok. 1936; Kapitol. Catalogo…,

poz. kat. 43; Wierzejski 1936, Wystawa…
856. Święty Krzysztof (bozzetto), ok. 1936; Kapitol. Catalogo…,

poz. kat. 44; Wierzejski 1936, Wystawa…
857. Popiersie Józefa Piłsudskiego, marmur, 1936; Kociemski 1937

nr 60; Wystawa prac…, s. 7
836. Portret artystki malarki Zofii Pruszkowskiej, gips patynowany,

ok. 1936; Salon Plastyków Bloku Zawodowych Artystów
Plastyków, IPS 1936, Archiwum IPS, teczka nr 47
837. Portret Zofii Żeleńskiej, brąz, ok. 1936; Salon Plastyków Bloku

Zawodowych Artystów Plastyków, IPS 1936, Archiwum IPS,
teczka nr 47
838. Pomnik Syreny, gips patynowany, 1937, 375 × 200 cm; I Ogól-

nopolski Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60;
Wystawa prac…, s. 7
839. Pomnik Syreny, brąz, 1938, 450 × 200 cm (z cokołem), na

Powiślu w Warszawie

Dawid Mordka Pfeffer (Pfefer, Pfeifer)
(ok. 1904—?)
858. Głowa mężczyzny, drewno; fot. MASP ns-0426
859. Mauzoleum Icchaka Lejba Pereca, S. A-nskiego i Izaaka Dienzo-

na, współpraca z Adamem Ostrzegą; Piątkowska, s. 678
860. Portret Romualda Traugutta; Kleczyński 1928
861. Głowa męska, gips, ok. 1933, 25 × 25 cm; IV Salon Zimowy…,

poz. kat. 20
862. Otwock (Głowa), brąz, ok. 1933, 35 × 25 cm; IV Salon Zi-

mowy…, poz. kat. 19, (prawdopodobnie tożsama z głową
zatytułowaną Gruźlica, fot. Malinowski, s. 279)
863. Portret profesora Władysława Skoczylasa, drewno, 50 × 30 cm;

Konrad Opalski (1904—1969)
840. Rzeźby dla Dworca Głównego w Warszawie, 1939?; SAP

Michał Paszyn (1903—1970)

V Salon Zimowy, IPS Archiwum IPS, teczka nr 36
864. Głowa Piotra Skargi; Malinowski, s. 279

Irena Piechocka (1905—?)

841. Projekt architektoniczny, gips; fot. MASP ns-0551

865. Portret żeglarza, gips; V Salon Zimowy…, poz. kat. 243

842. Głowa mężczyzny, drewno; fot. MASP ns-0439

866. Wnuczka kariatydy, gips; V Salon Zimowy…, poz. kat. 244

843. Głowa mężczyzny z brodą (autorstwo niepewne, Pietkiewicz

867. Rzut oszczepem, gips, 1936, 80 × 125 cm; Sport w sztuce…,

Kazimierz?), metaloplastyka; fot. MASP ns-0396
844. Głowa kobiety, granit, ok. 1927, 35 × 23 × 26 cm; MNW, Rz.W.

781 /
845. Projekt fontanny; Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych. Doroczna

wystawa…
846. Projekt pomnika Stanisława Noakowskiego, 1931; Prządka 2014,

Michał Paszyn…, s. 318
847. Głowa dziecka, czarny dąb, ok. 1931; Salon Zimowy… [1931—

1932], poz. kat. 273
848. Portret pani P.; Salon Zimowy, IPS 1931—1932, Archiwum IPS,

teczka nr 7
849. Głowa kobieca, dąb, ok. 1932; III Salon Zimowy…, poz.

kat. 219
850. Portret Pana J. de Hagen, gips, ok. 1932, 70 × 60 cm; III Salon

poz. kat. 128, Archiwum IPS, teczka nr 49
868. Skrzat, gips, 1935, 70 cm; Salon Plastyków Bloku Zawodo-

wych Artystów Plastyków IPS 1936, Archiwum IPS, teczka
nr 47; protokół z obrad jury rzeźby Salonu Plastyków Bloku
Zawodowych Artystów Plastyków, w: Materiały do dziejów
Instytutu…, s. 56—57
869. Młódka, ok. 1936; protokół z obrad jury rzeźby Salonu

Plastyków Bloku Zawodowych Artystów Plastyków, w: Materiały do dziejów Instytutu…, s. 56
870. Portret, ok. 1936, protokół z obrad jury rzeźby Salonu

Plastyków Bloku Zawodowych Artystów Plastyków, w: Materiały do dziejów Instytutu…, s. 56
871. Święty Beda, gips patynowany, 1937; I Ogólnopolski Salon

Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60

Zimowy…, poz. kat. 218
851. Portret Pani N. de Hagen, brąz, ok. 1932, 60 × 30 cm; III Salon

Zimowy…, poz. kat. 217

Kazimierz Pietkiewicz (1903—1965)
872. Rzeźba na wystawie paryskiej 1925; Kazimierz Pietkiewicz…
873. Portret mężczyzny I, gips; fot. MASP ns-0393
874. Portret mężczyzny II, gips; fot. MASP ns-0406
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875. Tablica ku czci Adama Asnyka, brąz, 1927, Hala Gąsienicowa

w Tatrach; Kazimierz Pietkiewicz…, poz. kat. 2
876. Popiersie Joachima Lelewela, 1927; Kazimierz Pietkiewicz…,

poz. kat. 1
877. Popiersie Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, 1928; Kazimierz

Pietkiewicz…, poz. kat. 3
878. Portret Cypriana Kamila Norwida, gips, 1929; fot. MASP ns-

0419; Kazimierz Pietkiewicz…, poz. kat. 4.
879. Portret malarza, gips, 1929, 70 cm; Kazimierz Pietkiewicz…,

poz. kat. 6; I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum
IPS, teczka nr 60
880. Figurka z rybą, gips, ok. 1930; Kazimierz Pietkiewicz…, poz.

kat. 8
881. Projekt pomnika Niepodległości w Chodzieży, ok. 1930, gips;

fot. Forma…; Kazimierz Pietkiewicz…, poz. kat. 6; Sprawozdania SSP 1929/30…
882. Portret młodej kobiety, gips, ok. 1930; fot. Forma…
883. Rybak, brąz, ok. 1930; Franciszek Strynkiewicz…, s. 131
884. Projekt pomnika Jana Kochanowskiego dla Lublina, gips; Spra-

wozdania SSP 1929/30…

899. Józef Sierakowski, płaskorzeźba, gips, 1936, 200 × 220 cm;

Kazimierz Pietkiewicz…, poz. kat. 19; I Ogólnopolski Salon
Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS
900. Portret dziewczyny, gips, ok. 1936—1937; wł. prywatna; Kazi-

mierz Pietkiewicz…, poz. kat. 22
901. Puchar, brąz, ok. 1936, 51 × 17 cm; Sport w sztuce…, poz.

kat. 129; Kazimierz Pietkiewicz…, poz. kat. 21
902. Święty Krzysztof, brąz, 1936, 30 × 12 cm; Kazimierz Pietkie-

wicz…, poz. kat. 18
903. Tablica ku czci Józefa Sierakowskiego, brąz, ok. 1936, 220 × 240

cm, ul. Sierakowskiego w Warszawie; Kazimierz Pietkiewicz…, poz. kat. 20
904. Chłopiec z gałązką, brąz, 1938, 40 × 20 cm; X Salon, IPS 1938,

Archiwum IPS, teczka nr 74; Kazimierz Pietkiewicz…, poz.
kat. 23
905. Łucznik, brąz, 1938, 40 × 32 cm; Kazimierz Pietkiewicz…, poz.

kat. 24; Muzeum Polskie w Ameryce, Chicago
906. Polska—Matka dzieciom swoim, gips, 1939, dł. 10 m; Kazimierz

Pietkiewicz…, poz. kat. 25; Melbechowska-Luty 2005, s. 273
907. Polska otoczona alegoriami Gospodarki Narodowej, Dzielnic

885. Jan Kochanowski, gips; fot. MASP ns-0421

Polski i Wojska, dekoracja hali odjazdowej Dworca Centralnego

886. Jan Kochanowski, gips, 70 cm; MNW 231524

w Warszawie (współpraca Jan Zamojski), 1939; Melbechow-

887. Jan Kochanowski, gips, 1930, 68 cm; MNW Rz.W.896

ska-Luty 2005, s. 274

888. Jan Kochanowski, brąz, 1938 (1978), 55 × 50 × 26 cm; MNW

Rz.W. 70
889. Portret pani K., brąz, 1930, 50 cm; Kazimierz Pietkiewicz…,

poz. kat. 11; I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
890. Łucznik, gips, 1931; fot. Melbechowska-Luty 2005
891. Ala, sztuczny kamień, ok. 1932, 40 × 20 cm; III Salon Zimo-

wy…, poz. kat. 221; Kazimierz Pietkiewicz…, poz. kat. 13;

Antoni Pietrzak (1907—?)
908. Tańcząca para, drewno?, przed 1937; Archiwum ASP w War-

szawie, ZAS IX’39, teczka nr 1073, fot.
909. Popiersie Józefa Piłsudskiego, gips, przed 1937; Archiwum ASP

w Warszawie, ZAS IX’39, teczka nr 1073, fot.
910. Portret męski, gips, przed 1937; Archiwum ASP w Warszawie,

ZAS IX’39, teczka nr 1073, fot.

Archiwum IPS, teczka nr 15
892. Ryby, sztuczny kamień, ok. 1932, 100 × 100 cm; III Salon

Zimowy…, poz. kat. 220; Kazimierz Pietkiewicz…, poz. kat. 12
893. Doktor F., ok. 1933, 80 × 30 cm; IV Salon Zimowy, IPS 1934,

Archiwum IPS, teczka nr 25
894. Generał Łempicki, płaskorzeźba, ok. 1933, 100 × 100 cm;

Kazimierz Pietkiewicz…, poz. kat. 14; IV Salon Zimowy…, poz.
kat. 21
895. Portret Jagody S., gips, ok. 1934/1935; Kazimierz Pietkiewicz…,

poz. kat. 16; V Salon Zimowy…, poz. kat. 246
896. Portret pani J. S.P., gips, ok. 1934/1935, 50 × 25 cm; Kazimierz

Edward Piwowarski (1910—1974)
911. Oberek, drewno świerkowe, 1927—1931; Chrudzimska-Uhera

2013, s. 364, fot. 282
912. Studium postaci kobiety, glina; fot. MASP ns-0457
913. Projekt Świątyni Opatrzności, gips; fot. MASP, ns-0565, MASP

ns-0566, MASP ns-0567, MASP ns-0568, MASP ns-0569
914. Siedząca kobieta (Zmierzch), piaskowiec, 1933, 52 × 20 × 32

cm; MNW 184621
915. Chłopiec z piłką, ok. 1938; Gierr, s. 369, fot.
916. Don Kichot; Ciechomski 1938, Wystawa w Akademii…

Pietkiewicz…, poz. kat.15; V Salon Zimowy…, poz. kat. 245
897. Florentyna, gips; V Salon Zimowy, IPS 1935, Archiwum IPS,

teczka nr 36
898. Pomnik Czynu Legionów w Radomiu, brąz, ok. 1930, zniszczo-

Władysław Porejko (1900—1966)
917. Pomnik Emilii Plater, glina, ok. 1928; fot. MASP ns-0482; Kle-

czyński 1928; „Sztuka i Praca” 1929, nr 13—14, s. 4

ny w czasie wojny, odbudowany 1998; pl.wikipedia.org/wiki/
Pomnik_Czynu_Legionów [dostęp 10.09.2015], Kazimierz
Pietkiewicz…, poz. kat. 17 (błędne datowanie na 1935)

Maksymilian Potrawiak (1910—1986)
918. Głowa mężczyzny, gips; fot. MASP ns-0430
919. Portret młodego mężczyzny; Z Akademii…, fot.
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920. Mauzoleum generała Gustawa Orlicz-Dreszera (współpr. Sta-

nisław Sikora i arch. Jan Bogusławski) 1939, Gdynia, znisz-

943. Kulomiotka; http://www.fzp.net.pl/historia/historia-zapisana-

-w-starych-fotografiach [dostęp 24.11.2013]

czone; fot. archiwum Adama i Zofii Siemaszków; archiwum

944. Głowa młodej kobiety, glina; fot. MASP ns-0424

Stanisława Sikory; archiwum artysty

945. Głowa mężczyzny, blacha (miedziana?); fot. MASP ns-0433

921. Projekt dekoracji poczekalni I i II klasy Dworca Głównego

w Warszawie (współpraca Bohdan Urbanowicz), płaskorzeźba, 1939; fot. „Arkady” 1939, nr 5

946. Taterniczka, glina; fot. MASP ns-0474
947. Pionier (Chaluc), 1928; „Nasz Przegląd Ilustrowany” 1930,

nr 21, s. 4.
948. Pomnik Niepodległości, ok. 1930; fot. Forma…

Józef Proszowski (1904—1961)
922. Projekt architektoniczny (łuk), gips; fot. MASP ns-0554
923. Projekt mauzoleum; Sprawozdania SSP 1929/30…
924. Projekt pomnika Jana Kochanowskiego dla Lublina, gips; Spra-

wozdania SSP 1929/30…
925. Projekt pomnika poległych w 1920 roku pod Radzyminem

żołnierzy z 29 Pułku Strzelców Kaniowskich (współpraca arch.
Tadeusz Kasprzycki), gips, 1934; fot. NAC 1-K-6350
926. Projekt pomnika, 1934, 150 × 190 cm; I Ogólnopolski Salon

Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
927. Głowa, gips, 1934, 60 × 20 cm; I Ogólnopolski Salon Rzeźby,

IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
928. Głowa, gips, 1935, 60 × 20 cm; I Ogólnopolski Salon Rzeźby,

IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
929. Płaskorzeźba, gips, 1935, 130 × 140 cm; I Ogólnopolski Salon

Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
930. Marszałek Józef Piłsudski, płaskorzeźba, gips, 1936, 100 × 120

cm; I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS,
teczka nr 60
931. Sztuki piękne, płaskorzeźba, ok. 1937; I Ogólnopolski Salon

Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
932. Projekt pomnika Józefa Piłsudskiego i Powstańca Śląskiego

do Katowic (współpraca arch. Stefan Tworkowski), 1936;

949. Portret posła Icchaka Grünbauma, gips?, 1933; „Nasz Przegląd”

1933, nr 52, s. 4, fot.; Malinowski, s. 269, fot.
950. Wioślarze, blacha (miedziana?), 1935; Sport w sztuce, IPS

1936, Archiwum IPS, teczka nr 49
951. Portret p. A. G., brąz, 1936; I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS

1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
952. Portret p. H. G., alabaster, 1936; I Ogólnopolski Salon Rzeźby,

IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
953. Taternik, gips, 1936, 242 × 106 cm; Sport w sztuce…, poz.

kat. 133, Archiwum IPS, teczka nr 49; fot. Norblin-Chrzanowska 1936, Młodzież artystyczna…
954. Tenisistka (Tenis), gips, 1936, 155 × 73 cm; Sport w sztuce…,

poz. kat. 132, Archiwum IPS, teczka nr 49
955. Głowa chłopca, brąz; I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937,

Archiwum IPS, teczka nr 60
956. Głowa dziewczynki, brąz; I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS

1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
957. Studium, brąz; I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937, Archi-

wum IPS, teczka nr 60
958. Jasia, gips, ok. 1938; J. Kr, s. 16; PŻA, s. 410; „Pion” 1938, nr 27,

s. 5, fot.
959. Popiersie dr Edwarda Flataua, kamień, 1938; „Nasz Przegląd

Ilustrowany” 1938, nr 20, s. 2, fot.

fot. NAC 1-K-6353-20, NAC 1-K-6353-21
933. Głowa, gips patynowany, 1938, 50 × 40 cm; X Salon, IPS 1938,

Archiwum IPS, teczka nr 74
934. Głowa, gips patynowany, 1938, 40 × 25 cm; X Salon, IPS 1938,

Archiwum IPS, teczka nr 74

Stanisław Repeta (1906—1971)
960. Medal 100-letniej rocznicy powstania listopadowego, gips;

fot. MASP ns-0633; Sprawozdania SSP 1929/30…
961. Medal 100-letniej rocznicy powstania listopadowego, (bity),

935. Portret, gips, 1938, 53 cm; Salon… 1938, poz. kat. 199

mosiądz, ø 55 mm; https://wcn.pl/eauctions/180816/

936. Pomnik Bitwy pod Grunwaldem w Uzdowie, 1931 (współpraca

details/100878/Polska-medal-z-1930-r-na-setna-rocznice-

Ryszard Krzysztofowicz); rekonstrukcja Andrzej Krajewski,

Powstania-Listopadowego-projektu-Stanislawa-Repety

2006, 2,2—1,5 m × 5—6 m

[dostęp 1.06.2021]

937. Projekt Mauzoleum generała Gustawa Orlicz-Dreszera, 1938;

„AiB” 1937, s. 362
938. Projekty dekoracji rzeźbiarskiej do Dworca Głównego w Warsza-

wie, gips, 1938; fot. NAC 1-K-6357-5

962. Projekt Pomnika Niepodległości [dla Chodzieży], gips;

fot. Forma…; Sprawozdania SSP 1929/30…
963. Medal z okazji II powszechnego spisu ludności w Polsce, 1931
964. Medal z okazji 700-lecia Torunia, brąz, 1933, ø 55 mm
965. Medal Aeroklubu Rzeczypospolitej — Zawody w Warszawie

Natan Rapoport (1911—1987)
939. Akt dziewczyny, gips; fot. MASP ns-0471
940. Projekt architektoniczny, gips; fot. MASP ns-0552
941. Dziewczyna z książką, gips; fot. MASP ns-0464
942. Projekt kariatyd, gips, 1934—1935; fot. MASP ns-0583;

1934, brąz srebrzony, ø 55 mm
966. Medal wybity z okazji zawodów Gordon Benetta w Warszawie,

1934, brąz, 51,2 × 51,2 mm (ośmiokąt)
967. Medal wybity z okazji zawodów Gordon Benetta w Warszawie,

1935, brąz, ø 55 mm

MNW Rys.pol. 24897/1
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968. Medal I, ok. 1935; Wystawa grupy Art. Wielkopolskich…,

poz. kat. 135
969. Medal II, ok. 1935; Wystawa Grupy Art. Wielkopolskich…,

poz. kat. 136
970. Medal III, ok. 1935; Wystawa Grupy Art. Wielkopolskich…,

poz. kat. 137
971. Portret p. N., ok. 1935; Wystawa Grupy Art. Wielkopolskich…,

poz. kat. 138
972. Portret p. J., gips, 1936; Sztuka, kwiaty… [1936], poz. kat. 385
973. Św. Krzysztof, gips, 1936; Sztuka, kwiaty… [1936], poz.

kat. 386
974. Św. Wincenty, gips, 1936; Sztuka, kwiaty… [1936], poz.

kat. 387
975. Chłopiec, gips, 1936; Sztuka, kwiaty… [1936], poz. kat. 388
976. Projekt sarkofagu Józefa Piłsudskiego (współpraca Bazyli Woj-

towicz), gips, 1937; Melbechowska-Luty 2005, s. 293

996. Chudy mnich II ( z wielkim nosem), drewno; fot. archiwum

artysty
997. Klęczący mnich, drewno; fot. archiwum artysty
998. Popiersie czytającego, drewno; fot. archiwum artysty
999. „Syfon” z samochodem, drewno, Muzeum w Suwałkach;

fot. archiwum artysty
1000. Motocyklista-husarz, drewno; fot. archiwum artysty
1001. Król Ćwieczek, drewno, ok. 1934/1935, 18 cm; V Salon Zimo-

wy…, poz. kat. 250
1002. Braciszek, drewno, ok. 1934/1935, 22 cm; V Salon Zimowy…,

poz. kat. 251
1003. Kukiełki do «Warszawskiej szopki politycznej» (współpraca

Jerzy Zaruba), papier-mâché?, 1935; SAP OW 1972
1004. Oprawa architektoniczna ołtarza w Mikaszewiczach (rzeźby:

Jerzy Mazurczyk, Elwira Zachert-Mazurczykowa), drewno?,
1937; fot. Archiwum E. i J. Mazurczyków; Grygiel
1005. Orły do Pawilonu Polskiego na wystawę „Sztuka i technika”

Edmund Schad (1905—?)

w Paryżu (współpraca Jerzy Mazurczyk i Elwira Zachert-Ma-

977. Głowa chłopca, glina, fot. MASP ns-0401

zurczykowa), blacha miedziana, 1937, ok. 100 cm; Grygiel;

978. Lew, glina, 1934—1935, fot. MASP ns-0517, MNW Rys.pol.

fot. archiwum Mazurczyków

24897/7 i 24897/8
979. Plakieta z dwunastoma postaciami dzieci (alegorie miesięcy?),

gips, 1934—1935, fot. MASP ns-0632, MNW Rys.pol. 24897/9

1006. Model twierdzy w Zamościu, 1937
1007. Dekoracje na M/S Chrobry (współpraca Zofia Budzyńska-Sie-

maszko), 1939
1008. Dekoracje na M/S Sobieski (współpraca Zofia Budzyńska-Sie-

Adam Siemaszko (1905—1993)
980. Grupa (rzeźba studencka); Polski słownik biograficzny,

t. XXXVI…
981. Głowa Jana Kilińskiego, gips, 1927; PŻA, s. 189; fot. archiwum

artysty
982. Tadeusz Frenkiel, karykatura, drewno; fot. MASP ns-0497

maszko), 1939
1009. Wystrój kaplicy wraz z krucyfiksem ołtarzowym na M/S „Sobie-

ski” (współpraca Zofia Budzyńska-Siemaszko), ok. 1939
1010. Głowa męska (w hełmie); fot. archiwum artysty
1011. Dwaj muzykanci pod lampą, drewno; fot. archiwum artysty
1012. Szkatułka, drewno; wł. rodziny

983. Motocyklista stojący, karykatura, drewno; fot. MASP ns-0497;

wł. Muzeum w Suwałkach

Stanisław Sikora (1911—2000)

984. Józef Piłsudski, karykatura, drewno; fot. MASP ns-0497

1013. Anioł Stróż, drewno, 1929; fot. archiwum artysty; Sikora, s. 13

985. Lalki do szopki Szkoły Sztuk Pięknych, 1929; J. R.

1014. Matka Boska, drewno, 1929; fot. archiwum artysty

986. Hocki-klocki (karykatura Józefa Piłsudskiego), brąz, 1930, 29

1015. Narciarze, gips, 1934; fot. archiwum artysty

cm; http://www.desakatowice.com/pl/aukcje/aukcja-nr-65-

1016. Narciarz, gips; fot. archiwum artysty

14-10-2006,rzezba [dostęp 26.08.2014]; wł. prywatna

1017. Antylopa kudu, glina; fot. MASP ns-0520; brąz, 37 cm; Salon…

987. Józef Piłsudski, model figurki dla Ćmielowa, gips, 1931, 16 cm;

wł. prywatna

1938, poz. kat. 202
1018. Projekt pomnika, gips; fot. MASP ns-0510

988. Józef Piłsudski, porcelana, Ćmielów, 1931; wł. prywatna

1019. Projekt fontanny, gips; fot. MASP ns-0564

989. Kukiełki do szopki »Koła medyka«, papier-mâché?, 1932; SAP

1020. Akt siedzącej kobiety I, glina?; fot. archiwum artysty

OW 1972
990. Popiersie Józefa Piłsudskiego, porcelana? fajans?; wł. prywatna
991. Józef Piłsudski (cała postać), porcelana? fajans?, przed 1939,

16,8 × 5,4 × 4 cm; wł. prywatna
992. Ksiądz i dwie zakonnice, drewno; fot. archiwum artysty
993. Gruby mnich I (z rękami do tyłu), drewno, Muzeum w Su-

wałkach; fot. archiwum artysty
994. Gruby mnich II (z rękami w rękawach), drewno; fot. archi-

wum artysty

1021. Akt siedzącej kobiety II, glina; fot. archiwum artysty (z auto-

rem obok rzeźby)
1022. Wioślarze, glina, 1934; fot. archiwum artysty (nagroda na

wystawie końcoworocznej 1934)
1023. Płaskorzeźba z czterema postaciami alegorycznymi, gips,

1934—1935; MNW Rys.pol. 24897/10
1024. Akt kobiety, glina, ok. 1935—1936; fot. archiwum artysty
1025. Dziewczynka z wiaderkiem (skopkiem), gips, ok. 1936; fot. ar-

chiwum artysty

995. Chudy mnich I, drewno; fot. archiwum artysty
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1026. Autoportret, blacha (miedziana?), 49 cm, 1936—1937; Salon…

1938, poz. kat. 201; fot. archiwum artysty

1051. Studium II; Wystawa prac malarskich…, [s. 2], poz. kat. 48
1052. Projekt pomnika Fryderyka Chopina; Wystawa prac malar-

1027. Autoportret (Pisarz), gips patynowany, ok. 1936; fot. archi-

wum artysty
1028. Miś, granit, 1937; fot. archiwum artysty

skich…, s. 2], poz. kat. 49
1053. Szkic I; Wystawa prac malarskich…, [s. 2], poz. kat. 50
1054. Szkic II; Wystawa prac malarskich…, [s. 2], poz. kat. 51

1029. Niedźwiedź, blacha (miedziana?), 1937; Salon… 1937, poz.

Jan Smyk (1906—?)

kat. 296
1030. Paryżanka, gips, 1937; fot. archiwum artysty

1055.

1031. Portret Zygmunta Madejskiego, glina, 1937; fot. MASP ns-0389;

gips patynowany, wł. Biblioteka Główna ASP w Warszawie

1056. Portret mężczyzny (płaskorzeźba), drewno, przed 1926;

1032. Marszałek Józef Piłsudski, gips, 109 × 86 cm; Salon… 1938, poz.

kat. 200, fot.

Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39, teczka nr 1355, fot.
1057. Portret mężczyzny, glina, przed 1926; Archiwum ASP w War-

1033. Pał (zabawa dziecięca), drewno, 1938, 31 × 64 cm; X Salon, IPS

1938, Archiwum IPS, teczka nr 74

szawie, ZAS IX’39, teczka nr 1355, fot.
1058. Głowa groteskowa, gips, przed 1926; Archiwum ASP w War-

1034. Mity, drewno, 1938, 72 × 26 cm; X Salon, IPS 1938, Archiwum

IPS, teczka nr 74

Akt kobiecy, gips?, przed 1926; Archiwum ASP w Warszawie,
ZAS IX’39, teczka nr 1355, fot.

szawie, ZAS IX’39, teczka nr 1355, fot.
1059. Głowa orła, gips, przed 1926; Archiwum ASP w Warszawie,

1035. Miś, projekt do ceramiki; Ciechomski 1938, Wystawa w Akade-

ZAS IX’39, teczka nr 1355, fot.

mii…; Gierr, s. 369, fot.
Samuel Smurło (1907—?)

1036. Dziewczynka z kogutem, projekt do ceramiki; Gierr, s. 369, fot.
1037. Dekoracja rzeźbiarska kołyski dla księżniczki holenderskiej

1060. Głowa mężczyzny, gips; fot. MASP ns-0384

Beatrix (proj. Jan Bogusławski), drewno, 1938; fot. „Na SzeNina Sokołowa (1894—?)

rokim Świecie” 1938, nr 8; Żelichowski
1038. Dekoracja rzeźbiarska kominka (proj. Jan Bogusławski),

1061. Akt kobiety (autorstwo niepewne), glina; fot. MASP ns-0467

Z mieszkań warszawskich, „Arkady” 1938, nr 5, s. 249—250,
Stanisław Stala (1909—1963)

fot.
1039. Projekt nagrobka generała Gustawa Orlicz-Dreszera, 1938;

fot. „Morze i Kolonie” 1939, z. 3
1040. Płaskorzeźby w Pokoju Posła (proj. Jan Bogusławski) w Pa-

1062. Autoportret?, blacha (miedziana?); fot. MASP ns-0395
1063. Autoportret, glina; fot. MASP ns-0429
1064. Głowa mężczyzny, gips? glina?; fot. MASP ns-0411

wilonie Polskim na Wystawie w Nowym Jorku, czarny dąb,

1065. Głowa mężczyzny II, glina; fot. MASP ns-0428

1939; Nowakowska 2013; fot. NAC 1-M-654-64

1066. Klamka kuta, żelazo, 1937; Katalog oficjalny…, s. 26

1041. Łucznik, brąz, 1939, 29 × 21 × 9,5 cm, Muzeum Polskie

1067. Projekt dekoracji hali odjazdów Dworca Głównego [współpraca

w Ameryce, Chicago; Stokowska-Starzycka, s. 3; Nowakow-

Mieczysław Kotarbiński, Piotr Chołodny], 1939; PŻA, s. 498

ska 2013, s. 159, fot.
Jan Strożek (1911—1944)

1042. Łucznik, marmur, 1939, 3 × 22 × 10,5 cm; Stokowska-Starzycka,

s. 3

1068.

czarny dąb, ok. 1939; fot. archiwum artysty; NAC, Archiwum

1069.

Popiersie mężczyzny, glina, przed 1937; Archiwum ASP
w Warszawie, ZAS IX’39, teczka nr 1355, fot.

IKC, 1-K-5184
1044. Narciarze, drewno, 1939, nagroda na FIS; Stokowska-Starzyc-

Kobieta w kapeluszu, glina, przed 1937; Archiwum ASP
w Warszawie, ZAS IX’39, teczka nr 1421, fot.

1043. Żubr — nagroda Lasów Państwowych na zawodach FIS 1939,

1070.

ka, s. 3

Popiersie mężczyzny orderem, glina, przed 1937; Archiwum
ASP w Warszawie, ZAS IX’39, teczka nr 1355, fot.

1071. Portret mężczyzny, glina, przed 1937; Archiwum ASP w War-

Maurycy Smoleński (1905—?)
1045. Autoportret; Wystawa prac malarskich…, [s. 2], poz. kat. 42

szawie, ZAS IX’39, teczka nr 1355, fot.
1072. Portret kobiety, glina, przed 1937; Archiwum ASP w Warsza-

1046. Studium portretowe I; Wystawa prac malarskich…, [s. 2],

poz. kat. 43
1047. Studium portretowe II; Wystawa prac malarskich…, [s. 2],

poz. kat. 44

wie, ZAS IX’39, teczka nr 1355, fot.
1073.

Portret mężczyzny, gips, ok. 1937/38; Archiwum ASP w Warszawie, ZAS IX’39, teczka nr 1355, fot.

1074. Głowa mężczyzny, glina; fot. MASP ns-0388

1048. Studium portretowe III; Wystawa prac malarskich…, [s. 2],

poz. kat. 45
1049. Portret brata; Wystawa prac malarskich…, [s. 2], poz. kat. 46
1050. Studium I; Wystawa prac malarskich…, [s. 2], poz. kat. 47

Franciszek Strynkiewicz (1893—1996)
1075. Maski karnawałowe, 1903, zaginione; Franciszek Strynkie-

wicz…, poz. kat. 1

Złączniki

303

1076. Szopka, drewno, 1904, ok. 30 cm, zaginiona; Franciszek

Strynkiewicz…, poz. kat. 2
1077. Portret Ludwika, glina, 1917, zaginiony; Franciszek Strynkie-

wicz…, poz. kat. 3
1078. Portret starej wieśniaczki, plastelina, wielkość naturalna;

Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 4
1079. Główka dziewczynki, gips, 1921, wielkość naturalna; Franciszek

Strynkiewicz…, poz. kat. 6, fot.
1080. Akt męski, glina, 1923, ok. 100 cm; Franciszek Strynkiewicz…,

poz. kat. 8, fot.
1081. Portret doktora Celarka, ok. 1923, wielkość naturalna; Franci-

szek Strynkiewicz…, poz. kat. 10
1082. Portret Gabriela Narutowicza, gips, 1923, ok. 60 cm; Franci-

szek Strynkiewicz…, poz. kat. 7, fot.
1083. Portret pani Hirszfeldowej, glina, ok. 1923, wielkość naturalna,

zniszczony; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 11
1084. Portret woźnego z Państwowego Zakładu Higieny, gips, 1923,

wielkość naturalna, zniszczony; Franciszek Strynkiewicz…,
poz. kat. 9
1085. Pietà, plastelina, ok. 30 cm, zaginiona; Franciszek Strynkie-

wicz…, poz. kat. 12, fot.
1086. Maseczka niemowlęcia (córki Barbary), gips, 1924/25, wiel-

1097. Głowa Murzyna, czarny dąb, 1928, 38 cm; fot. MASP ns-

0400; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 26, fot.
1098. Portret Buńdy, gips, 1928, 45 cm; Franciszek Strynkiewicz…,

poz. kat. 22, fot.
1099. Portret Kazika Sierakowskiego, gips, 1928, 30 cm, wł. prywat-

na; brąz, 1993, Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 24, fot.
1100. Tablica pamiątkowa Batalionu Warszawskiego, gips patynowa-

ny, 1928, ok. 120 × 80 cm, zniszczona; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 23, fot.
1101. Drzwi do kaplicy w Szelejewie, blacha miedziana, 1929, 200

cm; fot. MASP ns-0502; Franciszek Strynkiewicz…, poz.
kat. 29, fot.
1102. Głowa dziewczyny (Wieśniaczka), czarny dąb, 1929, wielkość

naturalna; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 31
1103. Portret Stefanii Bobrówny, brąz, 1929, wielkość naturalna, wł.

prywatna; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 32, fot.
1104. Projekt pomnika Józefa Ignacego Kraszewskiego na Plac Trzech

Krzyży w Warszawie, gips, 1929; Franciszek Strynkiewicz…,
poz. kat. 30, fot.
1105. Medal sportowy WFiPW, gips, ok. 1930; Forma…, fot.
1106. Narciarka (Odpoczynek), brąz, 1930, 85 cm; Franciszek Stryn-

kiewicz…, poz. kat. 34, fot.

kość naturalna, wł. prywatna; Franciszek Strynkiewicz…, poz.

1107. Popiersie Waleriana Łukasińskiego, ok. 1930; Forma…, fot.

kat. 13

1108. Portret córki (z rączką), gips, 1930, 92 cm; Franciszek Stryn-

1087. Kompozycja architektoniczna do słów Norwida „Tam, gdzie

ostatnia stoi szubienica”, gips, ok. 1926, zniszczona; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat.18, fot.
1088. Portret Aleksandra Dembowskiego, gips, 1926, ok. 45 cm;

Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 14, fot.
1089. Studium aktu dziewczynki, gips, ok. 1926, wielość naturalna,

zniszczone; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 16, fot.
1090. Studium aktu męskiego, glina, ok. 1926, wielkość naturalna?;

Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat.15, fot.
1091. Dwie dziewczynki, gips, 1927, zniszczone; Franciszek Strynkie-

wicz…, poz. kat. 19
1092. Główka Jagusi (Portret córki Agnieszki), gips, 1927; Franciszek

Strynkiewicz…, poz. kat. 20
1093. Portret Waleriana Łukasińskiego, marmur, 1927—1928, 50

cm, Ermitaż w Petersburgu; Franciszek Strynkiewicz…, poz.
kat. 21
1094. Tomasz Zamojski, plakieta portretowa na nagrobku, brąz,

1927, ø 36,5 cm, Cmentarz Powązkowski w Warszawie;
Dubrowska, Sołtan, s. 204, fot.
1095. Głowa Chinki (studium), gips, 1928, 35 cm, zniszczona;

Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 27; czarny dąb, ok. 1928
(Miller podaje 1930), 40 cm, Ambasada RP w Budapeszcie;
Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 28, fot.
1096. Głowa dziewczynki (Portret córki Agnieszki), czarny dąb, 1928,

38 cm; MNW 131751; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 25,
fot.

kiewicz…, kat. 33a; wł. prywatna; brąz, 1930, 92 cm; MNW
Rz.W. 416; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 33b, fot.
1109. Portret marszałka Józefa Piłsudskiego, czarny dąb, 1930, 70

cm, zaginiony; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 37
1110. Projekt Pomnika Powstania Listopadowego, gips?, ok. 1930—

1931; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 36
1111. Nadzieja, posąg na fasadzie domu, piaskowiec, 1931—1933,

200 cm, pl. Dąbrowskiego 1 w Warszawie; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 41, fot.
1112. Pokój, posąg na fasadzie domu, piaskowiec, 1931—1933, 200

cm, pl. Dąbrowskiego 1 w Warszawie; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 41, fot.
1113. Dobrobyt, posąg na fasadzie domu, piaskowiec, 1931—1933,

200 cm, pl. Dąbrowskiego 1 Warszawie; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 41, fot.
1114. Hermes, posąg na fasadzie domu, piaskowiec, 1931—1933,

200 cm, pl. Dąbrowskiego 1 w Warszawie; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 41, fot.
1115. Model płaskorzeźby na pomnik Jana Kochanowskiego w Lublinie,

plastelina, 1930, 70 cm; brąz, 1931; Franciszek Strynkiewicz…,
poz. kat. 35
1116. Płaskorzeźba architektoniczna do niezrealizowanego projektu

w Lublinie, plastelina, gips, 1931; Franciszek Strynkiewicz…,
poz. kat. 40, fot.
1117. Pomnik Jana Kochanowskiego w Lublinie (współpraca Stefan

Sienicki), granit, 1931, 400 cm, pl. Narutowicza w Lublinie;
Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 39
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1118. Portret pani K[orngoldowej], brąz, ok. 1931, 40 cm; Salon Zi-

1137. Projekt katafalku Józefa Piłsudskiego na Polu Mokotowskim

mowy, IPS 1931—1932, Archiwum IPS, teczka nr 7; Franciszek

(współpraca Jan Goliński), gips, 1935; Franciszek Strynkie-

Strynkiewicz…, poz. kat. 38; wł. prywatna
1119. Drzwi w Mauzoleum Jana Kasprowicza na Harendzie w Za-

kopanem, metaloplastyka, 1932, 230 × 170 cm; Franciszek
Strynkiewicz…, poz. kat. 42, fot.
1120. Grobowiec Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, granit, brąz,

1932, 250 cm, Cmentarz Powązkowski w Warszawie, Aleja
Zasłużonych; Franciszek Strynkiewicz…3, poz. kat. 43, fot.
1121. Portret Jana Kasprowicza, brąz, 1932, 50 cm, Muzeum Polskie

w Ameryce, Chicago; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 44,
fot.;
1122. Święty Franciszek, czarny dąb, 1932, ok. 120 cm; Franciszek

Strynkiewicz…, poz. kat. 46
1123. Urna pamiątkowa, metaloplastyka, 1932, ok. 100 cm, d. Mu-

zeum Polskie w Rapperswil; Franciszek Strynkiewicz…, poz.
kat. 45
1124. Akt dziewczyny, gips, 1933, 130 × 40 cm; Franciszek Strynkie-

wicz…, poz. kat 48, fot., wł. prywatna; brąz, 1935; MASP 90
1125. Józef Piłsudski (plakieta), gips, 1933, zaginiony; Franciszek

Strynkiewicz…, poz. kat. 50
1126. Popiersie Józefa Piłsudskiego, gips, 1933, ok. 100 cm; Franci-

szek Strynkiewicz…, poz. kat. 51, fot.
1127. Portret Karola Stryjeńskiego, gips patynowany, 1933 (w karcie

zgłoszeniowej na Salon Rzeźby w IPS 1937 podana data
1934), 50 cm; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 47, fot.
1128. Portret Tadeusza Hołówki, brąz, 1933; Franciszek Strynkie-

wicz…, poz. kat. 49, fot.
1129. Julian Kotwicz Smulikowski, plakieta na grobie, brąz, 1934,

39 × 29 cm, Cmentarz Powązkowski w Warszawie, kw 229/
przód-I-7; Dubrowska, Sołtan, s. 175, fot.
1130. Nagrobek Kazimierza Gayczaka, granit, 1934, ok. 200 cm,

Cmentarz Powązkowski w Warszawie; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 52, fot.
1131. Portret Bohdana Pniewskiego (do pałacu Brühla), piaskowiec,

1934, ok. 65 cm; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 54, fot.
1132. Portret Jadwigi Pniewskiej (do pałacu Brühla), piaskowiec,

1934, ok. 65 cm, zniszczony; Franciszek Strynkiewicz…, poz.
kat. 55, fot.
1133. Portret pani Jędrzejewiczowej? Beckowej? (do pałacu Brühla),

piaskowiec, 1934, ok. 65 cm, zniszczony; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 56; Piątek, s. 116
1134. Portret Tadeusza Pruszkowskiego (do pałacu Brühla), piasko-

wiec, 1934, ok. 65 cm, zniszczony; Franciszek Strynkiewicz…,
poz. kat. 53, fot.
1135. Rekonstrukcja rzeźb barokowych w pałacu Brühla, piaskowiec?,

1934—1936, zniszczona; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 57
1136. Portret Fryderyka Chopina, czarny dąb, 1934, wielkość natu-

wicz…, poz. kat. 61, fot.
1138. Projekt pomnika na uczczenie XX-lecia Wskrzeszenia Żołnierza

Polskiego (Pomnik Żołnierza Polskiego, Pomnik Uczczenia Niepodległości; współpraca Jan Goliński), gips, 1935; Franciszek
Strynkiewicz…, poz. kat. 60, fot.
1139. Święta Klara, czarny dąb, ok. 1935, ok. 120 cm; Franciszek

Strynkiewicz…, poz. kat. 62
1140. Chrystus, brąz, 1936, 210 cm, Mogielnica; Franciszek Strynkie-

wicz…, poz. kat. 70, fot.
1141. Głowa Chrystusa, gips, 1936, ok. 50 cm; Franciszek Strynkie-

wicz…, poz. kat. 71, fot.; wł. bpa Bronisława Dembowskiego
1142. Głowa rzeźby dekoracyjnej na M/S Batory I, gips, 1936, 30 cm

(odlew brązowy 1993; wł. prywatna); Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 68, fot.; wł. prywatna
1143. Pomona, wersja rzeźby dekoracyjnej na M/S „Batory”, brąz,

1936, 79 cm; MNW Rz.W. 417; Franciszek Strynkiewicz…, poz.
kat. 67, fot.
1144. Popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego, płaskorzeźba, gips?;

1936; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 73
1145. Portret Romualda Mielczarskiego, gips, 1936, 50 × 42 cm; wł.

prywatna; brąz, wł. Muzeum Ruchu Spółdzielczości w Polsce, Nałęczów, MRS/6007; Franciszek Strynkiewicz…, poz.
kat. 63, fot.; Katalog oficjalny…, s. 117
1146. Portret Józefa Piłsudskiego, brąz, 1936, 50 cm; MNW Rz.W.

533; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 64, fot.
1147. Portret Józefa Piłsudskiego, brąz, 1936, 54 cm; MWP 45752x;

Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 65, fot.
1148. Projekt pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

(współpraca Kazimierz Danko), gips, 1936, zniszczony;
Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 72
1149. Rzeźba dekoracyjna na M/S Batory I, brąz, 1936, ok. 150 cm;

Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 66, fot.
1150. Rzeźba dekoracyjna na M/S Batory II, gips, 1936, ok. 150 cm;

brąz; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 69, fot.
1151. Tadeusz Kościuszko, gips patynowany, 1937, 259 cm, znisz-

czony; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 74, fot.
1152. Herma z portretem Romualda Mielczarskiego, granit, 1938, 56

cm (całość 200 cm, częściowo zniszczona w czasie wojny);
Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat.76, fot.
1153. Projekt płaskorzeźb na Dworzec Centralny w Warszawie, 1938,

gips; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 77
1154. Kariatyda (Dziewczyna z draperią), gips, 1939, ok. 150 cm;

Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 78, fot.
1155. Kariatyda, brąz, 1939, 320 cm, Urząd Patentowy przy al.

Niepodległości 188/192 w Warszawie; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 79, fot.

ralna; Franciszek Strynkiewicz…, poz. kat. 68; wł. prywatna,
Wielka Brytania

Tadeusz Stulgiński (1911—1994)
1156. Łuczniczka, glina; fot. MASP ns-0503
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Tadeusz Szadeberg (1901—1994)

rys_historyczny/7_Szczepaniec_Marian.pdf [dostęp

1157. Góral, płaskorzeźba, drewno, ok. 1920, 44 × 30 cm; MZKiD

nr inw. 27426/3733s

18.06.2021]
1180. Pomnik Józefa Piłsudskiego, Podrzecze k. Gostynia, kamień,

1158. Portret Józefa Piłsudskiego, gips patynowany, 1920, 58 cm;

MZKiD nr inw. 27426/3733-s; Kotula, poz. kat. 2, fot.

brąz (płaskorzeźba portretowa), 1935, ok. 300 cm
1181.

Pomnik Najświętszego Serca Jezusowego, Ostrów Wielko-

1159. Rzeźba na wystawie końcoworocznej, ok. 1923; Podoski 1923

polski (figura Jezusa: Jan Żok), 1936; http://www.ppm.agh.

1160. Rzeźba studencka I, nagrodzona, 1924; Kotula, s. 12

edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/ppm/system/doku-

1161. Rzeźba studencka II, nagrodzona, 1927; Kotula, s. 13

menty/rys_historyczny/7_Szczepaniec_Marian.pdf [dostęp

1162. Rzeźba studencka III, nagrodzona, 1928; Kotula, s. 13

18.06.2021]

1163. Portret Józefa Montwiłł-Mireckiego, gips, 1928; fot. MASP ns-

0418; Kotula, s. 18, fot.
1164. Batory, gips, 1928, 100 × 100 cm; I Ogólnopolski Salon Rzeź-

by, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60; Kotula, s. 6, 13;
brąz 1933, Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie
1165. Akt dziewczyny, gips, ok. 1930, 164 cm; MZKiD nr inw.

27427/3734-s; Kotula, poz. kat. 3, fot.
1166. Portret Grety Garbo (Portret aktorki), 1930; Kotula, s. 13,

fot. w MZKiD; wł. Ambasady Królestwa Szwecji w Warszawie (informacja ustna, Krystyna Kotula, MZKiD)
1167. Tadeusz Kościuszko, gips, ok. 1930, 54 × 42 cm; MZKiD nr inw.

27425/3732-s
1168. Portret asyriologa prof. B., brąz, ok. 1930; Salon… 1930, poz.

kat. 278

Jan Ślusarczyk (1903—1980)
1182. Portret, brąz, ok. 1933; IV Salon Zimowy…, poz. kat. 29
1183. Portret, gips, ok. 1933; IV Salon Zimowy, IPS 1934, Archiwum

IPS, teczka nr 25
1184. Autoportret, brąz, 1938; Wróblewska, fot.
1185. Portret kolegi B., granit, 1938, 55 cm; Wróblewska, fot., wł.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
1186. Projekt wystroju rzeźbiarskiego do Dworca Centralnego w War-

szawie, gips?, 1938, wyróżnienie; Wróblewska, s. 29
1187. Projekty do ceramiki; Ciechomski 1938, Wystawa w Akademii…
1188. Kolędnicy, projekt do ceramiki, 1938; Wróblewska, s. 29
1189. Madonna z Dzieciątkiem, kapliczka w Chyliczkach, 1938,

zniszczona, 1939; Wróblewska, fot.

1169. Głowa, brąz; Salon… 1930, poz. kat. 279
1170. Płyta pamiątkowa Tadeusza Hołówki, 1933; Kotula, s. 13
1171. Ofiarowanie Baranka, gips patynowany, ok. 1935, 36 cm;

MZKiD nr inw. 28572/3770-s; Kotula, poz. kat. 5, fot.
1172. Portret profesora W. G., gips, ok. 1934/1935, 100 × 48 cm; V

Salon Zimowy…, poz. kat. 252
1173. Portret p. W., gips, 1935, 95 × 50 cm; I Ogólnopolski Salon

Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
1174. Portret literata Witolda Hulewicza, brąz, 1935, 90 × 40 cm;

I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka
nr 60; MZKiD nr inw. 24430/3737-s; Kotula, poz. kat. 6, fot.
1175. Popiersie Ignacego Mościckiego, gips patynowany, 1936,

110 × 100 cm; MNW Rz.W. 829; I Ogólnopolski Salon Rzeźby,
IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
1176. Portret Wiktora Ambroziewicza, gips, 1936, 95 × 100 cm;

I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka
nr 60; Kotula, poz. kat. 7; fot. MZKiD nr inw. 27429/3736-s
1177. Marszałek Józef Piłsudski, brąz, 1937, 80 × 30 cm; X Salon, IPS

Karol Tchorek (1904—1985)
1190. Rzeźby dla włoskiej spółki akcyjnej „Riunione Adriatica di

Sicurta” (akt kobiecy i męski); Rozstrzygnięcie konkursu…,
s. 648, fot.
1191. Świątek, gips, 1928; „Sztuka i Praca” 1928, nr 13—14, s. 5, fot.;

Forma…, fot.
1192. Projekt pomnika, gips; fot. MASP ns-0491
1193. Projekt pomnika Wojciecha Bogusławskiego, gips, ok. 1930;

fot. MASP ns-0494; Forma…, fot.
1194. Odznaka Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich we Lwowie,

gips, 1931; Melbechowska-Luty 2005, fot. 160
1195. Puchar bez nakrycia, srebro, ok. 1931; Salon Zimowy…

[1931—1932], poz. kat. 285
1196. Puchar z nakryciem, srebro, ok. 1931, 41 × 17 cm; Salon Zimo-

wy… [1931—1932], poz. kat. 283
1197. Puchar z nakryciem, srebro, ok. 1931; Salon Zimowy… [1931—

1932], poz. kat. 284

1938, Archiwum IPS, teczka nr 74

1198. Kolędnicy, gips, ok. 1933, 82 × 44 cm; IV Salon Zimowy…, poz.

Marian Szczepaniec (1903—1979)

1199. Sen, granit, 1933, 31 × 26 × 15 cm; MNW Rz.W. 887

kat. 31
1178. Ołtarz Serca Jezusowego, kościół św. Wojciecha w Poznaniu,

1200. Kurpianka, gips, 1934, 36 × 36 cm; IV Salon Zimowy…, poz.

1931—1935; http://www.ppm.agh.edu.pl/fileadmin/default/

kat. 30; wł. Kolekcja Karola Tchorka, Fundacja Tchorek-Ben-

templates/css/j/ppm/system/dokumenty/rys_historyczny/7_

tall; brąz, 45 × 40 cm, I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937,

Szczepaniec_Marian.pdf [dostęp 18.06. 2021]
1179. Kropielnica i tabernakulum, kościół św. Jana Vianney

Archiwum IPS, teczka nr 60
1201. Portret matki, gips, 1934, ok. 30 cm; wł. Kolekcja Karola

w Poznaniu, 1931—1935; http://www.ppm.agh.edu.pl/file-

Tchorka, Fundacja Tchorek-Bentall; brąz, 30 × 40 cm; I Ogól-

admin/default/templates/css/j/ppm/system/dokumenty/

nopolski Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
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1202. Nagrobek Bolesława Limanowskiego, z medalionem portreto-

wym, granit, brąz, 1935, ø 44 cm, Cmentarz Powązkowski
w Warszawie, Aleja Zasłużonych, kw. 1-16
1203. Kogutki, alabaster, 1936, 60 × 30 × 30 cm; wł. Kolekcja Karola

Tchorka, Fundacja Tchorek-Bentall
1204. Fryderyk Chopin, marmur, 1937, 75 × 45 cm; I Ogólnopolski

Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
1205.

1230. Portret matki, gips, ok. 1933; IV Salon Zimowy…, poz. kat. 27
1231. Chłopiec z Rzymu, brąz, 1936, 55 × 40 × 20 cm; I Ogólnopolski

Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
1232. Głowa malarki, gips, ok. 1936; Salon Plastyków Bloku Zawo-

dowych Artystów Plastyków, IPS 1936, Archiwum IPS, teczka
nr 47
1233. Akt, ok. 1935; protokół z obrad jury rzeźby Salonu Plasty-

Projekt sarkofagu Józefa Piłsudskiego, gips, 1937; Melbechow-

ków Bloku Zawodowych Artystów Plastyków, Archiwum IPS,

ska-Luty 2005, s. 293

w: Materiały do dziejów Instytutu…, s. 57

1206. Bliźnięta, brąz, 1938, 33 × 26 cm; X Salon, IPS 1938, Archiwum

IPS, teczka nr 74
1207. Dziecko leżące, granit, 1938?, 35 cm; wł. Kolekcja Karola

Tchorka, Fundacja Tchorek-Bentall
1208. Kolędnicy, drewno; Nowakowska 2013; Muzeum Polskie

w Ameryce, Chicago

1234. Ptaszek, metaloplastyka?, ok. 1935; protokół z obrad jury

rzeźby Salonu Plastyków Bloku Zawodowych Artystów
Plastyków, Archiwum IPS, w: Materiały do dziejów Instytutu…,
s. 57; NAC 1-K-5213
1235. Murzynka, brąz, 1936, 36 × 8 × 9 cm; I Ogólnopolski Salon

Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
1236. Na Capri, marmur, 1936, 55 × 20 × 20 cm; I Ogólnopolski

Józef Trenarowski (1907—1965)
1209. Projekt Bazyliki Morskiej w Gdyni (błędnie jako Świątynia

Opatrzności), gips; fot. MASP ns-0570
1210. Koza, gips patynowany?; fot. MASP ns-0514
1211. Płaskorzeźba ze znakami zodiaku, gips; fot. MASP ns-0572;

MNW Rys.pol. 24897/13
1212. Płaskorzeźba z postaciami świętych I, gips; fot. MASP ns-0573
1213. Płaskorzeźba z postaciami świętych II, gips; fot. MASP ns-0574
1214. Projekt kolumnady z kariatydami, gips; fot. MASP ns-0581
1215. Głowa dziewczyny, gips; fot. MASP ns-0412
1216. Portret pana B., glina; fot. MASP ns-0478
1217. Żołnierz, drewno, 90 cm; fot. MASP ns-0458; Józef Trenarow-

ski…, poz. kat. 2

Salon Rzeźby, IPS 1937, Archiwum IPS, teczka nr 60
1237. William Lindley, brąz, ok. 1936; Salon Plastyków Bloku Zawo-

dowych Artystów Plastyków, IPS 1936, Archiwum IPS, teczka
nr 47 (obecnie ul. Czerniakowska 124, teren Stacji Pomp
Rzecznych Wodociągów Warszawskich)
1238. Dziewczynka z kwiatami, gips, 40 cm; X Salon, IPS 1938,

Archiwum IPS, teczka nr 74
1239. Marszałek Józef Piłsudski, płaskorzeźba, gips? ok. 1938,

90 × 75 cm; X Salon, IPS 1938, Archiwum IPS, teczka nr 74
1240. Żniwiarka, gips, ok. 1938, 40 cm; X Salon, IPS 1938, Archi-

wum IPS, teczka nr 74
1241. Portret Maksymiliana Potrawiaka, granit, ok. 40 cm; wł. pry-

watna

1218. Projekt elewacji muzeum nauki i techniki, gips?, 1934; Kleczyń-

ski 1934, Wystawa prac…

Marian Wnuk (1906—1967)

1219. Autoportret, glina?, ok. 1936; Szpakowska, fot.

1242. Sen, drewno, 1922; Marian Wnuk…, poz. kat. 1

1220. Pływak, glina, 1936, 170 cm; Szpakowska, fot.

1243. Okładka do książki Kazimierza Przerwy-Tetmajera „Na skalnym

1221. Akt siedzącego mężczyzny, gips, 1936, 150 cm; Szpakowska,

fot.
1222. Drzwi kościelne, blacha (miedziana?), 1936; „Kultura” 1936,

nr 16 [Archiwum ASP w Warszawie, Księga wycinków prasowych I]
1223. Relief we wnętrzu mieszkalnym, alabaster, 1937; Drexlerowa,

Olszewski, s. 229
1224. Płaskorzeźba, blacha (miedziana?), ok. 1938, 120 × 80 cm;

Józef Trenarowski…, poz. kat. 1
1225. Rzeźby w ołtarzu głównym, 1938—1944, kościół św. Kazimie-

rza w Pruszkowie

Podhalu”, drewno, 1922—1926, 17 × 21 × 2,3 cm; Marian
Wnuk…, poz. kat. 2; wł. Społecznego Muzeum Ludowego
w Przedborzu
1244. Projekt Pomnika Niepodległości w Chodzieży, gips; Sprawozda-

nie SSP 1929/1930…; Marian Wnuk…, poz. kat. 3
1245. Projekt studni, gips, 1929—1930; fot. MASP ns-0532; Marian

Wnuk…, poz. kat. 4, fot.
1246. Projekt mauzoleum, gips, 1930; Marian Wnuk…, poz. kat. 5
1247. Płaskorzeźba na nagrobku Tadeusza Joteyki, brąz, 1932,

44,5 × 38,6 cm, Cmentarz Powązkowski w Warszawie, kw.
114-1-20; Marian Wnuk…, poz. kat. 6, fot.
1248. Detale rzeźbiarskie, mauzoleum Jana Kasprowicza przy willi

Zofia Wendrowska-Soboltowa (1905—1974)
1226. Popiersie Józefa Hoene-Wrońskiego, gips, ok. 1928; fot. MASP

ns-0417
1227. Projekt mauzoleum; Sprawozdania SSP 1929/30…

Harenda w Zakopanem, kamień, ok. 1933; Chrudzimska-Uhera 2013, s. 279
1249. Grobowiec w Sandomierzu, czerwony piaskowiec, 1933; Ma-

rian Wnuk…, poz. kat. 7

1228. Dziewczynka, gips, ok. 1933; IV Salon Zimowy…, poz. kat. 25
1229. Portret, gips, ok. 1933; gips; IV Salon Zimowy…, poz. kat. 26
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1250. Na trasie (Narciarz), gips, 1933, 40 cm; Marian Wnuk…, poz.

kat.10; wł. Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Obronnego
1251. Pomnik w kościele w Lubczy, piaskowiec, przed 1934; Marian

Wnuk…, poz. kat. 8
1252. Tablica z płaskorzeźbą prezydenta Gabriela Narutowicza, proj.

przed 1934, realizacja 1937, ul. Wodociągi 4 w Sosnowcu-Maczkach; Marian Wnuk…, poz. kat. 9, fot.
1253. Stary robotnik, gips, 1934; Marian Wnuk…, poz. kat.11 fot;

fot. MASP ns-0463
1254. Portret Tadeusza Wojciechowskiego, gips, 1934—1935, 57 cm;

Marian Wnuk…, poz. kat.12, fot.
1255. Projekt Pomnika 20-lecia Czynu Żołnierza Polskiego, gips, 1935;

Marian Wnuk…, poz. kat.13, fot.
1256. Biegaczka (Na mecie, U mety), gips, 1936, 130 × 62 cm; Sport

w sztuce…, poz. kat. 135, fot.; Marian Wnuk…, poz. kat.16,
fot.
1257. Dziadek Dmytro (Dymytro, Dymitro), gips, 1936, 145 × 70 cm;

Marian Wnuk…, poz. kat.15, fot.
1258. Projekt Pomnika ku czci Francuzów w Armii Polskiej poległych

w obronie Lwowa, 1936; Marian Wnuk…, poz. kat.14
1259. Projekt Pomnika Marszałka Piłsudskiego we Lwowie (współ-

praca Tadeusz Wojciechowski), gips, 1936, arch. Karol
Kociewski; Marian Wnuk…, poz. kat. 18, fot. rysunków
1260. Czekająca dziewczyna, gips, 1937, 100 × 130 cm; Marian

1271. Popiersie Stanisława Wyspiańskiego, gips, 1928; fot. MASP ns-

0415; „Sztuka i Praca” 1928, nr 13—14, s. 2
1272. rzeźba na Powszechnej Wystawie Krajowej, 1929; Kleczyń-

ski 1929
1273. Portret Cypriana Kamila Norwida, glina?, ok. 1929; fot. MASP

ns-0420; Husarski 1929, Ze sztuki…, fot.
1274. Głowa modelki, gips, 1930; fot. MASP ns-0403; brąz; MNP P

902
1275. Projekt nagrobka, gips, ok. 1930; fot. MASP ns-0549; Forma…,

fot.
1276. Projekt pomnika Tadeusza Kościuszki, gips, ok. 1930; Forma…,

fot.
1277. Projekt studni, gips, ok. 1930; Husarski 1930, Ze sztuki, „Tygo-

dnik Ilustrowany” nr 27, fot.
1278. Projekt pomnika generała Józefa Sowińskiego (współpr. Alfons

Karny), gips, 1931, 140 × 45 cm; Salon Zimowy, IPS 1931—1932,
Archiwum IPS, teczka nr 7; fot. NAC 1-K-5826
1279. Łuczniczka, brąz, 1933, 45 × 15 cm, Centrum Rzeźby Polskiej

w Orońsku; Sport w sztuce…, poz. kat. 136
1280. Portret pana J. A.K., brąz, 1933; Salon… 1933, poz. kat. 193
1281. Głowa, gips, ok. 1934/1935; V Salon Zimowy…, poz. kat. 257,

fot.
1282. 11 listopad, gips patynowany, ok. 1934—1935; V Salon Zimo-

wy…, poz. kat. 255
1283. Portret pani Z. K., gips, ok. 1934—1935; V Salon Zimowy…,

Wnuk…, poz. kat. 17, fot.; I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS

poz. kat. 256; brąz; I Ogólnopolski Salon Rzeźby, IPS 1937,

1937, Archiwum IPS, teczka nr 60

Archiwum IPS, teczka nr 36

1261. Projekt Pomnika Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gips, 1937;

Marian Wnuk…, poz. kat. 19, fot.
1262. Stacja Męki Pańskiej w Kalwarii OO Franciszkanów w Panew-

nikach (Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Chrystusowi),
sztuczny kamień, 1938—1939, 230 × 107 × 243 cm; Marian
Wnuk…, poz. kat. 20, fot.
1263. Stacja Męki Pańskiej w Kalwarii OO Franciszkanów w Panew-

1284. Rzut oszczepem, 1937; Sztuka, kwiaty… [1936], poz. kat. 411
1285. Głowa dziewczynki, 1936; Sztuka, kwiaty… [1936], poz.

kat. 412
1286. Głowa dziewczynki, 1936; Sztuka, kwiaty… [1936], poz.

kat. 413
1287. Głowa Wyspiańskiego, terakota, 1936; Sztuka, kwiaty… [1936],

poz. kat. 414

nikach (Ecce homo), piaskowiec, 1938—1939, ok. 300 cm,

1288. Głowa męska, 1936; Sztuka, kwiaty… [1936], poz. kat. 415

odkuty przez kamieniarza; Marian Wnuk…, poz. kat. 21, fot.

1289. Głowa kobieca, 1937; Sztuka, kwiaty… [1937], bez numeru

1264. Projekt pomnika Józefa Piłsudskiego w Warszawie (współpraca

arch. Karol Okocimski), gips, 1939, 220 × 170 × 60 cm; MNW
Rz.W. 708; Marian Wnuk…, poz. kat. 22, fot.
1265. Głowa dziewczyny, gips, 1939; Marian Wnuk…, poz. kat. 23
1266. Głowa malarza M. (Antoniego Michalaka), gips, 1939, 49 cm;

Marian Wnuk…, poz. kat. 23
1267. Zielono w głowie, ceramika, 1939; Marian Wnuk…, poz.

katalogowego
1290. Głowa męska, 1937,; Sztuka, kwiaty… [1937], bez numeru

katalogowego
1291. Projekt sarkofagu Józefa Piłsudskiego (współpr. Stanisław

Repeta), gips, 1937; Melbechowska-Luty 2005, s. 293
1292. Polonia, rzeźba dla gmachu NBP w Chojnicach, gips, 1938;

Grygiel

kat. 25
Elwira Zachert-Mazurczykowa (1907—1971),
Bazyli Wojtowicz (1899—1985)
1268. Projekt nagrobka, gips; fot. MASP ns-0549
1269. Byk i lew; Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych. Doroczna wysta-

wa…
1270. Góral, 1928, gips; „Sztuka i Praca” 1928, nr 13—14, s. 27, fot.

zob. też Jerzy Mazurczyk, Elwira ZachertMazurczykowa
1293. Akt dziewczyny (z wysuniętą prawą nogą), glina; fot. archi-

wum artystki
1294. Akt dziewczyny (z rękami do tyłu), glina; fot. archiwum

artystki
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1295. Akt dziewczyny (z niewykończonymi stopami), glina; fot. ar-

chiwum artystki
1296. Akt dziewczyny siedzącej, glina; fot. archiwum artystki
1297. Akt młodzieńca (w kontrapoście), glina; fot. archiwum artyst-

ki
1298. Akt młodzieńca (zwróconego w prawo), glina; fot. archiwum

artystki
1299. Dziewczyna stojąca (w krótkiej sukience) glina; fot. archi-

wum artystki
1300. Kobieta z talerzem(?), płaskorzeźba, gips; fot. archiwum

artystki

1323. Indyk, blacha (miedziana?), ok. 1932, 46 × 35 cm; III Salon

Zimowy, IPS 1932—1933, Archiwum IPS, teczka nr 15; fot. archiwum artystki
1324. Autoportret (Głowa kobieca), blacha miedziana, biały metal,

1934; fot. MASP ns-0435, MASP ns-0436; fot. archiwum
artystki
1325. Cielę, drewno, ok. 1934/1935, 40 × 20 cm; V Salon Zimowy…,

poz. kat. 258; fot. archiwum artystki
1326. Nowa sukienka (Helena Maria Zachert), gips patynowany,

ok. 1929, 25,3 × 12 cm, wersja zielona wł. Tomasza Grygiela,
inne wersje w zbiorach Mazurczyków w Nakielnicy; gips II,

1301. Kompozycja w metalu; fot. archiwum artystki

65 × 15 cm, ok. 1934/1935; V Salon Zimowy, IPS 1935, Archi-

1302. Lampa I (z abażurem zawieszonym w okręgu), blacha;

wum IPS, teczka nr 36

fot. archiwum artystki
1303. Lampa II (ze stożkowatym abażurem), blacha; fot. archi-

wum artystki
1304. Mężczyzna w kapturze (projekt pomnika?), glina; fot. archi-

wum artystki
1305. Płyta z inicjałami EPZ, gips?; fot. archiwum artystki
1306. Popielniczka, metaloplastyka, 12 × 12 × 2,2 cm; fot. archiwum

artystki; wł. Tomasza Grygiela
1307. Portret chłopca, glina?; fot. archiwum artystki
1308. Portret dziewczynki (Lulu lub Lala Zachert?), gips; fot. archi-

wum artystki
1309. Projekt drzwi z historią Adama i Ewy (?), gips; fot. archiwum

artystki
1310. Projekt grobowca, gips; fot. archiwum artystki
1311. Projekt grobowca (schodkowego), gips; fot. archiwum artyst-

ki
1312. Projekt egiptyzującej kolumnady, gips? glina?; fot. archiwum

artystki; MASP ns-0582

1327. Łyżwiarka, gips patynowany, 1935, 35 × 30 cm; Sport w sztu-

ce, IPS 1936, Archiwum IPS, teczka nr 49; fot. archiwum
artystki
1328. Medal upamiętniający nadanie Józefowi Piłsudskiemu honoro-

wego obywatelstwa miasta Lwowa, gips, 1935; fot. archiwum
artystki
1329. Popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego I, gips, ok. 1935; Gry-

giel
1330. Popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego II, gips, ok. 1935; Gry-

giel
1331. Popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego III, gips, ok. 1935;

Grygiel
1332. Medal pamiątkowy z okazji budowy Kopca Józefa Piłsudskiego,

gips, 1936; fot. archiwum artystki
1333. Pietà, płaskorzeźba do ołtarza głównego w Mikaszewiczach,

drewno?, 1936; fot. archiwum artystki
1334. Zwiastowanie, płaskorzeźba do ołtarza głównego w Mika-

szewiczach, drewno?, 1936; fot. archiwum artystki

1313. Projekt łuku triumfalnego, gips; fot. archiwum artystki

1335. Pływak, ok. 1936; fot. archiwum artystki

1314. Projekt pomnika z medalionem portretowym, gips; fot. archi-

1336. Portret marszałka Józefa Piłsudskiego, płaskorzeźba, gips?,

wum artystki
1315. Puchar, blacha; fot. archiwum artystki
1316. Sportowiec, glina; fot. archiwum artystki; fot. MASP ns-0461
1317. Handlarz wiejski, drewno (śliwa), 1929, 25 × 10 cm; Salon

Zimowy, IPS 1931—1932, Archiwum IPS, teczka nr 7; Grygiel,
fot.
1318. Portret Lulu Zachert, drewno, pocz. lat 30.; Grygiel
1319. Portret Lali Zachert, gips, początek lat 30.; Grygiel; fot. ar-

chiwum artystki
1320. Kangur, drewno, 1931, 23 × 20 cm; MNW 189391; fot. archi-

1936; Grygiel
1337. Święta Kinga, gips patynowany, 1936; Archiwum IPS, teczka

nr 52; Grygiel
1338. Medal pamiątkowy z okazji XX-lecia Niepodległości Polski, gips,

1938
1339. Portret marszałka Józefa Piłsudskiego, blacha (miedziana?),

1938; Langowski; wł. Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym
Jorku
1340. Popiersie Józefa Piłsudskiego (z brwiami w kształcie wałka),

gips; fot. archiwum artystów

wum artystki; Salon Zimowy, IPS 1931—1932, Archiwum IPS,

1341. Portret Antośki, gips patynowany, ok. 40 cm; wł. prywatna

teczka nr 7

1342. Ptak, drewno; fot. archiwum artystki

1321. Akt dziewczyny (z upiętymi do tyłu włosami), gips patynowa-

ny, 1932; Grygiel, fot.; wł. prywatna

1343. Medal „Za pracę honorową GUS”, gips; fot. archiwum artystki
1344. Szermierz, gips; fot. archiwum artystki

1322. Akt dziewczyny (z włosami do ramion), gips patynowany,

1932, wielkość naturalna; wł. prywatna

Janina Załęska (1911—?)
1345. Waza z płaskorzeźbą z motywem wielbłądów, glina, 1934—

1935; fot. MNW Rys.pol. 24897/3
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4.
Katalog przedwojennych anonimowych prac studentów prof. Tadeusza Breyera
Katalog nie uwzględnia drobnych przedmiotów jak popielniczki, wazo-

Elementy architektoniczne

niki, talerze, projekty zegarów itp., które mogły być wykonywane przez

31. Element małej architektury (?), gips; fot. MASP ns-0523

uczniów innych pracowni

32. Element małej architektury (?), gips; fot. MASP ns-0526
33. Waza na słupie, gips, 1934/35; fot. MASP ns-0528; MNW Rys.

Studia głów
1. Głowa mężczyzny, glina; fot. MASP ns-0385

pol. 24897/19
34. Element małej architektury, gips; fot. MASP ns-0529

2. Głowa dziewczyny, glina; fot. MASP ns-0387

35. Projekt ławy parkowej, gips; fot. MASP ns-0533

3. Głowa dziewczyny, glina; fot. MASP ns-0392

36. Projekt pomnika (?); fot. MASP ns-0447

4. Głowa mężczyzny, gips; fot. MASP ns-0394

37. Projekt łuku, gips; fot. MASP ns-0553

5. Głowa chłopca, gips; fot. MASP ns-0397

38. Projekt bramy (monumentalnego przejścia), gips; fot. MASP

6. Głowa dziewczyny, gips; fot. MASP ns-0398
7. Herma mężczyzny, gips; fot. MASP ns-0402
8. Głowa mężczyzny, glina; fot. MASP ns-0407
9. Głowa starej kobiety, glina; fot. MASP ns-0409
10. Herma mężczyzny, glina; fot. MASP ns-0410

ns-0555
39. Projekt bramy (monumentalnego przejścia), gips; fot. MASP

ns-0556
40. Projekt bramy (monumentalnego przejścia), gips, fot. MASP

ns-0557, MASP-0557a

11. Głowa mężczyzny, gips; fot. MASP ns-0413

41. Projekt architektoniczny, gips; fot. MASP ns-0559

12. Głowa dziewczyny, gips; fot. MASP ns-0414 (art déco)

42. Projekt architektoniczny, gips; fot. MASP ns-0560

13. Głowa kobiety, gips (?) alabaster (?); fot. MASP ns-0416

43. Projekt słupka granicznego, gips; fot. MASP ns-0561

14. Głowa mężczyzny, gips; fot. MASP ns-0432

44. Projekt pomnika, gips; fot. MASP ns-0562

15. Głowa mężczyzny z wąsami, gips; fot. MASP ns-0442

45. Dekoracja rzeźbiarska z dwoma postaciami (do Świątyni

16. Głowa kobieca, gips; fot. MASP ns-0443

Opatrzności Bożej ?), gips; fot. MASP ns-0575

17. Głowa kobieca, gips; fot. MASP ns-0443

46. Projekt kolumnady, gips; fot. MASP ns-0579

18. Głowa dziewczyny, gips; fot. MASP ns-0445, w tle Zapaśnik

47. Projekt ściany z postaciami przy filarach, gips; fot. MASP ns-

Mariana Kurjaty
19. Głowa mężczyzny (w tle modelu fontanny), gips; fot. MASP

ns-0541
20. Głowa kobiety, blacha miedziana (?); fot. MASP ns-0595

0580
48. Projekt kolumnady (Sądy ?), gips; fot. MASP ns-0584, MASP

ns-0585
49. Projekt postaci do kolumnady (?), glina; fot. MASP ns-0586
50. Projekty słupków, gips; fot. MASP ns-0615

Postacie

51. Projekty słupków z orłem 1, gips; fot. MASP ns-0616

21. Kobieta ze snopem zboża, glina; fot. MASP ns-0479

52. Projekty słupków z orłem 2, gips; fot. MASP ns-0617

22. Dziewczyna z rogiem obfitości, gips; fot. MASP ns-0504

53. Projekty słupków, gips; fot. MASP ns-0618

23. Hokeista, glina, ok. 1934/35,wielkość ponadnaturalna; Archi-

wum E. Piwowarskiego

Fontanny
54. Projekt fontanny (?), gips, 1934/35; fot. MASP ns-0534; MNW

Akty

Rys.pol. 24897/14

24. Akt dziewczyny, glina; fot. MASP ns-0466

55. Projekt fontanny, gips; fot. MASP ns-0537

25. Akt siedzącej kobiety, glina, 1934; fot. MASP ns-0468

56. Projekt fontanny, gips; fot. MASP ns-0538

26. Akt kobiecy, glina, ok. 1934/35, wielkość ponadnaturalna;

Archiwum E. Piwowarskiego

57. Projekt fontanny, gips; fot. MASP ns-0539
58. Projekt fontanny, gips; fot. MASP ns-0540

27. Akt mężczyzny (z ręką na biodrze), glina; fot. MASP ns-0472

59. Projekt fontanny, gips; fot. MASP ns-0541

28. Akt mężczyzny, glina; fot. MASP ns-0473

60. Projekt fontanny, gips; fot. MASP ns-0542
61. Projekty fontann, gips; fot. MASP ns-0614

Projekty pomników
29. Projekt pomnika (pracownia Bogdana Pniewskiego), gips;

fot. MASP ns-0506
30. Projekt pomnika, gips; fot. MASP ns-0530-125

Nagrobki
62. Projekt nagrobka, gips; fot. MASP ns-0547
63. Projekt nagrobka, gips; fot. MASP ns-0647, MASP ns-0648
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64. Projekt nagrobka, glina; fot. MASP ns-0940

90. Figurka kobiety ze złożonymi rękami; fot. MASP ns-0448-224
91. Trzy figurki kobiece, glina; fot. MASP ns-0449

Tablice
65. Tablica z herbem miasta (orzeł i trzy wieże); fot. MASP ns-

0628
66. Tablica z herbem miasta (lew w koronie, powyżej herbu

Order Virtuti Militari); fot. MASP ns-0628
67. Tablica z inicjałami OW, gips (?) kamień (?), 1934/35;

fot. MASP ns-0638; MNW Rys.pol. 24897/16
68. Tablica z inicjałami PS, gips (?) kamień (?), 1934/35; fot. MASP

ns-0638; MNW Rys.pol. 24897/16
69. Tablica Mieczysława Karłowicza, gips (?) kamień (?); fot. MASP

ns-0641
70. Tablica Mikołaja Reja, gips (?) kamień (?); fot. MASP ns-0641,

MASP ns-0642
71. Tablica Edwarda Griega, gips (?), kamień (?); fot. MASP ns-

0642
72. Tablica Jana Śniadeckiego, gips (?), kamień (?); fot. MASP ns-

0642
73. Tablica Aleksandra Fredry, gips (?), kamień (?); fot. MASP ns-

0649
74. Tablica na plac Wolności, gips; fot. MASP ns-0643
75. Tablica na ulicę Trębacką, gips; fot. MASP ns-0644

92. Dwie figurki kobiece, glina; fot. MASP ns-0450
93. Dwie figurki kobiece, glina; fot. MASP ns-0451
94. Figurka siedzącej kobiety, glina; fot. MASP ns-0452 (z kartką

z adnotacją „I nagroda”)
95. Kobziarz, glina; fot. MASP ns-0453
96. Figurka klęczącej kobiety, glina; fot. MASP ns-0454
97. Żołnierz ze sztandarem, projekt Pomnika (?), gips; fot. MASP

ns-0480
98. Figurka rycerza na koniu, glina; fot. MASP ns-0498
99. Lajkonik, glina; fot. MASP ns-0500
100. Figurka dziewczyny z misą na ramieniu, gips; fot. MASP ns-

0536
101. Zbójnicy i dziewczęta, blacha miedziana (?); fot. MASP ns-

0588-152
102. Trzy postaci z płodami rolnymi, blacha miedziana (?);

fot. MASP ns-0588
103. Mężczyzna i kobieta, blacha miedziana (?); fot. MASP ns-0589
104. Kompozycja, gips; fot. MASP ns-0607
105. Projekty zegarów (?), gips; fot. MASP ns-0609
106. Projekty zegarów (?), glina (?) gips patynowany (?): fot. MASP

ns-0610

76. Tablica Gotloba Weigle, metal (?); fot. MASP ns-0645

107. Projekty zegarów (?), gips: fot. MASP ns-0611

77. Tablica na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gips; fot. MASP

108. Projekty zegarów (?), gips: fot. MASP ns-0613

ns-0649
78. Tablica na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gips; fot. MASP

ns-0651
79. Tablica na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gips; fot. MASP

ns-0649
80. Tablica z orłem na kolumnie i inicjałami BP (Bohdan Pniewski

?), gips; fot. MASP ns-0650
81. Tablica z inicjałami JB, gips (?) kamień (?), 1934/35; MASP ns-

109. Projekt wywieszki zakładu kowalskiego, gips; fot. MASP ns-

0619
110. Projekt wywieszki zakładu krawieckiego, gips: fot. MASP ns-

0619
111. Projekt wywieszki zakładu krawieckiego, gips; fot. MASP ns-

0624
112. Figurka klęcząca, gips; fot. MASP ns-0621
113. Plakieta z aniołem i kołem zębatym, gips; fot. MASP ns-0621

0639; MNW Rys.pol. 24897/117

114. Plakieta z zegarem (?), gips; fot. MASP ns-0622

Rzeźba animalistyczna

116. Plakieta z kobietą niosącą pudła na kapelusze (?), gips;

115. Plakieta z postacią z młotami (?), gips; fot. MASP ns-0622
82. Niedźwiedź polarny, gips (?) ceramika (?), 1932; Husarski

1932, Warszawskie szkolnictwo…, fot.
83. Niedźwiedź, metal; fot. MASP ns-0511

fot. MASP ns-0623
117. Plakieta ze znakiem Ryb (z inicjałami ZM, Zofia Morawska ?),

gips; fot. MASP ns-0623
118. Kompozycja z klepsydrą, płaskorzeźba, gips; fot. MASP ns-

Medalierstwo
84. Medalion z klęczącym żołnierzem, gips; fot. MASP ns-0633
85. 16 medali, gips; fot. MASP ns-0636

0627
119. Kompozycja z planetami i kometą, płaskorzeźba, gips;

fot. MASP ns-0627
120. Kompozycja z tancerzami i muzykami I, glina, 1934/35; MNW

Varia
86. Puchar, gips; fot. MASP ns-0525
87. Figurka dziewczyny z barankiem (?), glina (?) gips (?);

fot. MASP ns-0447
88. Grajkowie (jeden gra na akordeonie, drugi na flecie), glina

(?) gips (?); fot. MASP ns-0447

Rys.pol. 24898/1
121. Kompozycja z tancerzami i muzykami II, glina, 1934/35; MNW

Rys.pol. 24898/2
122. Kompozycja z tancerzami i muzykami III, glina, 1934/35; MNW

Rys.pol. 24898/3
123. Maszkaron, gips; fot. MASP ns-0440

89. Figurka kobiety leżącej, glina; fot. MASP ns-0448-224
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5.
Zestawienie liczby dzieł poszczególnych autorów, uszeregowane alfabetycznie wg nazwisk.
Zenon Anderst

7

Irena Makowska 

Edmund Ast

5

Franciszek Masiak 

Józef Balicki

1

Jerzy Mazurczyk 

19

Bolesław Barcz

4

Jerzy Mazurczyk, Elwira Zachert-Mazurczykowa 

14

Irena Baruchówna (Wiley)
Józef Belof (Belof)
Kazimierz Bieńkowski

5
25
8

9
29

Jerzy Mazurczyk i/lub Elwira Zachert-Mazurczykowa 

3

Borys Michałowski 

3

Stefan Momot 

17

Zofia Morawska (Knothe)

4

4

Halina Nadelman 

3

Stanisław Cegielski 

3

Ludwika Nitschowa 

Stefan Chmielarski 

9

Konrad Opalski 

1

Jerzy Chojnacki 

4

Michał Paszyn 

17

Jan Ciemiechowicz 

9

Dawid Mordka Pfeffer (Pfefer, Pfeifer) 
Irena Piechocka 

Albin Boniecki (Maria Albin Bończa-Boniecki)
Jan Bukowski 

42

Krystyna Dąbrowska 

51

Waleria Demczyszyn 

1

Zbigniew Dunajewski 

22

25

7
7

Kazimierz Pietkiewicz 

36

Antoni Pietrzak 

3

Blanka Dužanec 

1

Edward Piwowarski 

6
1

Józef Fajngold 

4

Władysław Porejko 

Alfred Fernebok 

1

Maksymilian Potrawiak 

4

Eustachiusz Fierk 

15

Józef Proszowski 

17

Jerzy Franaszek

1

Natan Rapoport 

21

Janina Ganówna 

1

Stanisław Repeta 

17

Józef Gazy 

3

Edmund Schad 

Helena (Chaja)Głogowska 

5

Adam Siemaszko 

33

Henryk Gorbacki 

2

Stanisław Sikora 

32

Maria Gorełówna 

15

Maurycy Smoleński 

10

3

Józef Gosławski 

62

Jan Smyk 

5

Franciszek Habdas 

15

Samuel Smurło 

1

Stanisław Horno-Popławski 

37

Nina Sokołowa 

1

Jan Maria Jakub ( Jakób) 

17

Stanisław Stala 

6

Olga Jasińska 

5

Jan Strożek 

7

Aurelia Jaworska 

11

Władysław Joński 

1

Tadeusz Stulgiński 

1

Olga Jostówna 

3

Tadeusz Szadeberg 

21

Antonina Julska 

6

Marian Szczepaniec 

4

Franciszek Strynkiewicz 

81

Wawrzyniec Kaim 

42

Jan Ślusarczyk 

8

Alfons Karny 

96

Karol Tchorek 

19

Wincenty Kasprzycki 

20

Józef Trenarowski 

17

Julia Keilowa 

17

Zofia Wendrowska-Soboltowa 

16

Antoni Kenar 

48

Marian Wnuk 

26

Bazyli Wojtowicz 

25

Elwira Zachert-Mazurczykowa 

52

Stanisław Kiliszek 

2

Stanisław Komaszewski 

51

Eugeniusz Komorowski 

4

Janina Załęska 

Wacław Kowalik 

5



Marian Kurjata 

6

Suma dzieł

Jerzy Łopuszański 

17

Złączniki

1
1341

312

Indeks osób

W indeksie nie uwzględniono uporządko-

Bek Dionizy

wanych alfabetycznie nazwisk z załączni-

Belof Antoni 39

ków.

Belof Józef (Below, Józef Makary)

A
Adamowski Tadeusz

89

69, 70

Brancusi Constantin 104

211, 271, 274, 275

Braniš, prof. 63

Anderst Zenon

73, 104, 174

Berezowska Maja

49

Aumiller Józef

Berliner Guta
Bernar Jean

187, 188

Breyer Tadeusz, passim
194

Brodzki Wiktor

102

Broniewski Władysław 89, 258
80, 111, 113

Broż Adam

Biegas Bolesław 131
121, 122, 257

Bakałowicz Stefan
Baker Josephine

Bieńkowska Janina

223, 229

Bal Irena 15, 18, 25, 27, 28, 52, 118,
187—189, 191, 259, 261, 263, 264, 269
Banasiak Mirosław

257

115, 258

13, 16, 41, 73, 180,

210, 214, 243, 251
Bieńkowski W.

Biernacki Jan ( Jan Antoni)

27, 67, 147, 187,

39, 258

Bińkowska Anna

194, 222, 258, 265

206, 257

Black Franciszek

187

Blomberg-Mrozowska Maria

Barszczewska Elżbieta 111

Bobrowska Ewa

Bartłomiejczyk Edmund

Boczkowska Maria

Bunikiewicz Witołd

160, 161, 167, 257, 269
Baruchówna Irena zob. Wiley Irena

65

71
68

Bylewski Tadeusz

50

Bzicka Emilia

Bogusławski Jan 190, 191, 200, 201, 214,
276

147

235, 261

Bohdanowicz Jadwiga

49, 196, 224, 229,

232

Cat-Mackiewicz Stanisław

188, 189, 258

Cegielski Stanisław 284

Bohdanowicz Julian

68

Baszkircew Maria 80

Boniecki Albin (Bończa-Boniecki, Maria
Albin)

C
Carter Howard 17

Bomba Jacek

115

Butrymowicz

258

Barylski Stanisław 91
Beckowa Jadwiga

23, 24, 60, 62, 63,

76, 134—137, 179, 207, 258

Bodo Eugeniusz 122
14, 33, 34, 38,

39, 43, 44, 46, 52, 78, 137, 138, 154, 158,

91

29, 81, 82, 86, 102, 271

Buszek Antoni

Barcz Bolesław 68, 154, 178

Barylska Małgorzata

13, 14, 243,

Budzyński Gustaw 13, 14, 135, 243
Bukowski Jan

Bilewicz Hubert

224

90

275, 276

266

Bartoszewicz Włodzimierz

Brzeski Janusz Maria

37

Baraniewski Waldemar

Bartnicka-Górska H.

125

Budzyńska-Siemaszko Zofia

188, 195

136, 163, 238

14, 25, 35, 134, 258

Brzega Wojciech 68, 258

Barabasz Stanisław 68—70
Baranowicz Zofia

Brzechwa Jan

251

Bieńkowski Kazimierz

61, 82, 122, 123

258

Bryl Monika

Bieniulis-Strynkiewicz Barbara

Bajkowski Jan

224

Broniewska Janina 49, 50, 137, 188, 192

108

Białasiewicz Eligiusz

B

17

Bourdelle Antoine 25, 35, 65, 224

Belof Zofia 271

73, 143

238

Boryczewski Klemens

39, 108, 126, 129, 138, 140, 179, 180,

257

Ast Edmund

Boruciński Michał
33, 38,

182, 186—188, 192, 194, 202, 204, 206,

Anders Henryk
Andriolli Natalia

Borowik Aneta 36, 258

Centkiewicz-Michalska Halina

80, 258

Ceptowski Karol

34, 121

17

Certowicz (Certowiczówna) Tola

131,150, 151, 178, 180, 240, 274

…

Chejchman Hirsch

315

279, 280

49, 81

Chmielarski Stefan 167, 178, 181, 182, 202,
205
Chmielarski Wacław

167

Chmielewska Agnieszka

222, 223, 226, 227, 229, 232—234, 236,

Falender Barbara

237, 271—274, 276

Falski Marian

Dąbrowska Maria
68, 137, 187, 199,

200, 206, 258

53, 125, 259

Dąbrowska-Szelągowska Małgorzata
Dembowski Ignacy

Chojnacki Jerzy ( Jerzy Karol)

16, 71, 73,

75, 80, 81, 101, 192, 238, 240—243, 251,

Faryna-Paszkiewicz Hanna
259

70

Demczyszyn Waleria

259

50, 286

81, 271

224, 228, 229, 232, 236

-Jakub)

Demska Anna

125, 259

Despiau Charles

Chrudzimska-Uhera Katarzyna

11, 68—71,

185, 191, 205, 258, 265

Dębska Anna

172, 258

Dębski Jan

68, 97, 120, 182, 186, 202,

205, 209, 273, 276

25, 120, 222, 234

13, 14, 36, 242, 259

Dębska Walentyna

Chrzanowska Agnieszka

146

Flukowski Stefan

89

Foryś-Majewska Sylwia
Franaszek Jerzy

146

56, 263

202, 210

Frank Oswald

146

Dienstl-Dąbrowa Marian 139, 259

Frankel Maria

262

Chwir Konstanty 42

Dietrich Marlena

Frąckiewicz Anna

61, 259

Chwistek Leon

Disney Walt

Frydrysiak Bernard

125

Chudoba-Wiśniewska Maria

40

90

Ciechomski Stanisław

35, 97, 102—104,

126, 258, 271

Dłutek Maria

Ciemiechowicz Jan

104, 141

Cieślewski Tadeusz syn 46, 68, 69, 206,
258
Ciężkowski Antoni

243

56

235

Długoborski Stanisław

71

Fugazza Maria

47, 63

68, 258

Dobrodziki Adam

G

68

Dobrowolski Tadeusz

211

Galarowski (werkmistrz)

Gałczyński Konstanty Ildefons

Drexlerowa Anna M.

Gałowa Janina

15, 184, 186, 189,

259

Ganówna Janina

43, 51

49, 50

Garbacki Henryk

180

Clark Kenneth 80, 86, 258

Dubieńska Wanda

88

Garbo Greta

Cofta Lidia Maria

Dubrowska Małgorzata

251
131, 146

Consuelo, księżniczka
Cybis Bolesław

227

123
104

18, 32, 68,157, 158, 258

13

Czechowicz Szymon

122

Gazy Józef

Czerwoszowie, rodzina

13, 75

43, 51

Glicenstein Henryk

136

195

Głogowska Helena (Chaja) 16, 43, 51, 65,
18, 263

126, 129, 154, 178, 180

Dužanec Blanka

47, 50, 63

Głowacki Edward

Dyrzyński Jacek

161, 275

Głuchowska Wanda 228, 276

Dyson Freemana J.

49, 259

Dziekońska-Kozłowska Alina

Czyżewski Tytus 19, 20, 25, 76, 77, 86, 98,

Dziubecki Tomasz
Dzieślewski Jan

131

Głuchowska Wiesława Jadwiga 228
56, 259

261

Głuchowski Krzysztof

136, 228, 235, 236,

259

223, 224, 228, 229, 232

Głuchowski Stefan 228
Głuchowski Włodzimierz

D

E

Danko Konstanty 190

Eolowa Julia

Dąbrowska Agnieszka

Goetel Ferdynand
180

236

205

Gola Jola 16, 108, 161, 259—262,

259

Dąbrowska Krystyna 12, 14, 28, 50, 61,

49

150, 259, 300, 303

Ginett Halina

Czosnecki Jan 40
99, 112, 135, 164, 179, 180, 207, 258, 259

Gierr A.B.

228, 240
Dunin Wolska Zofia 182
Dutkiewicz Józef Edward

75, 80, 81

Gerson-Dąbrowska Maria

Gierymski Aleksander 224, 226

Duninówna Maria

109

143

81, 166, 287

135—137, 146, 187, 188, 191, 195, 210,

Czerwińska Wiktoria (po mężu Nawrocka)

18

18, 23, 35, 73, 131,

Czermański Zdzisław 131

Czerwosz Wojciech

25, 200, 259

150

Gayczak Kazimierz

Dunikowski Xawery

Czech Z. 214

Gawron Piotr

82, 92, 99, 110, 138, 140, 178, 214, 271,
Dunikowska Maria Xawera

70, 91, 97

259

274, 276

Czarkowska Joanna
Czech Bronisław

Garlicki Andrzej
Gawlik Zygmunt

13, 14, 47, 73, 81,

Czapelski Marek 15, 16, 163, 166, 258
27, 261, 262, 268

119

Gawkowski Robert 86, 88, 259

Dunajewski Zbigniew

131

Czajkowski Józef

101, 259, 273

64

Dunajewski Paweł

Cyganiewicz Zbyszek
Cygler Samuel

Dulębianka

90

34, 146

Drexlerówna Luna

Kazimierza)

70

Dr. L.N. zob. Niemojewski Lech

ciocia Janeczka (żona Bieńkowskiego

43, 78,

Fierk Eustachiusz (Eustachy, Eustachiusz-

50
28, 109, 122, 136, 221,

188—190, 192,

Fernebok Alfred (Alfred Ignacy)

Demkowska Zofia (Zofia Helena) 41, 42,

271, 273
Chomicz Witold

49

123

265—268
F

Golińska Irena 174

62, 73, 82, 85, 92, 99, 101, 103, 106,

Fabjanowska Róża

108, 123, 134, 135, 138, 140, 141, 146, 154,

Fajngold Józef

89, 259

16, 173, 174, 179, 180

Indeks osób

Goliński Jan

163

Gorbacki Henryk

316

43, 143, 180, 240

Gorełówna Maria (Gorełow) 50, 56, 57,
179—183, 239, 272
Goryńska Wiktoria

90, 104, 136, 183

Gosieniecki Wiktor

134

Gosieniecki Zygmunt

238

Gosławska Wanda

238

Gosławski Józef

Jostówna Olga 42, 43, 51, 272
Julian Rodophe 80

187, 188

Hulewicz Jerzy

19, 29, 77, 80, 86, 164,

Huml Irena

Husarski Wacław

14, 24, 29, 57, 60,

K. W. zob. Konrad Winkler

77, 78, 108, 150, 180, 194, 195, 202,

13—16, 28, 34, 35, 41, 73,

208—210, 260
I
Iwaszkiewicz Jarosław

271—274, 276

mińska
260

Kania Joanna
J

260

Jacyna Jan

263

49, 146

Jacynowa Wiktoria z Ossowieckich

49

Jagmin Stanisław

Grabowski Tadeusz

96, 260

Jakimowicz Andrzej

Gross Magdalena

49, 147, 151, 187, 188

Grossówna Helena
Grubba Dorota

50, 80

266167, 188, 194

72

Jakób ( Jakub) Jan ( Jan Maria)

15, 16, 26, 62, 63, 75, 85,

168, 172, 194, 211, 214, 260
Grzesiuk-Olszewska Irena

15, 16, 211,

260
235
235, 276

Jakubiak Krzysztof
Jamrożek Wiesław

73, 178,

125, 200, 259, 260,

263, 266, 267
39, 260

Janiszewska-Jakubiak Dorota

Jasińska Olga (Olga Maria)

136

125

50

Horno-Popławski Stanisław

12, 27, 32, 37, 73,

13, 91, 96, 257, 268

Kennedy John F.
13, 50, 51, 63, 180, 183,

Kędzierski Jan
Kibort Piotr

50, 51, 126, 138

Jaworska Janina

Jędrzejewiczowa

Jędrzejowska Jadwiga

273, 274

Jonkajtys-Luba Grażyna
Jordan Henryk

55
167

261

Kierbedziowa Eugenia

18
51

King Desmond (postać lit.)
18, 263

17

Kisielewski Andrzej
Kleczyński Jan

Jędrzejewicz Władysław

68, 69, 70, 71, 261

Kierbedziowie, rodzina

238—240, 261

180, 181, 191, 194, 207, 209, 210, 240,
125

Kenar Urszula

248, 261, 275

41, 98, 101, 103, 119, 126, 129, 154, 178,

Horodyńska Zofia

13, 15, 71, 91, 96, 97, 100,

104, 110, 126, 131, 140
Kenarowa Halina

Jelski Kazimierz
15, 36, 40,

Keller Stanisław 131
Kenar Antoni

28, 111

Jeleniewska-Ślesińska Jadwiga

Hochmann Henryk 195

134

13, 15, 16, 24, 42, 50—52, 56,

115, 124, 140, 143, 157—161, 183, 199, 211,

Maria)

235, 261

207, 238, 272, 273, 275
50, 51

274

Hładki-Wajwód Jadwiga

44

179, 182, 187, 188, 191, 193, 202, 206,
194, 195

Jaworska (ur. Samolewicz) Ewa (Ewa

Hiszpańska-Neuman Maria

272—274,

Keilowa Julia

49

Jaworska Aurelia

183

33, 42, 71, 100, 106,

59—61, 85, 86, 111, 112, 118, 119, 172, 174,

Jastrzębowski Wojciech

189

228

Kasztelański Tadeusz

125

Hanak Anton 63, 272

Heydukowska J.

224, 260

260

96

Jastrzębowska Halina

Hemar Marian 131

Kasia Katarzyna

Kawecka (Wiktoria ?)

Jasińska Wanda

Hegel Konstanty 17

209, 210, 214, 218, 252, 261, 272—274,

Kawalerowicz Kinga

Hałacińska Kinga 54, 55, 260

Hądzelek Kajetan 89, 25, 262—264

123, 126, 130, 131, 147, 154, 172, 178—182,

110, 163, 166, 178, 180, 187, 211, 241,

15, 234, 236, 264

Jarocki Władysław

Hansen Oskar 161

12, 15, 16, 28, 29, 39, 40, 42,

Jankowski Stanisław 40

Jarema Maria

211, 273

143

Karłowski Stanisław 168

Janocha Michał
Jarecka

71, 73, 92, 97, 178,

Karbowiak Józef

Kasprzycki Wincenty

Jamrógiewicz Janina

Januszewska Hanna

Habdas Franciszek

89

276

Guyski Marceli
H

160, 161, 260, 261

44, 81, 86, 90, 100, 106, 110, 115, 118,

125,200, 259, 260,

Gutowski Bartłomiej 265
17

193

186—188, 191, 193, 202, 204, 206, 207,

Janiszewski Waldemar L.

Grześkiewicz Helena

206, 221

Karaś Władysław

Karny Alfons
206, 260

263, 266, 267

110, 112, 121, 122, 126, 127, 138, 139, 151,

Hempel

49

183

Grunwald Henryk

Grześkiewicz Lech

Kamiński Zygmunt
Kanarek Eliasz

Grabowska Karolina

Grygiel Tomasz

55, 90, 122, 185,

238

Gotlib Henryk 125

71, 73, 131, 138, 146,

179, 183, 274, 275

226—229, 232—238, 240, 242, 243,

Górczyński Bohdan

Kaim Wawrzyniec

Kamińska Zofia zob. Zofia Trzcińska-Ka-

134—141, 143, 146, 154, 172, 221—223,

Gotowiec Urszula

51, 178, 180

K

15, 36, 174, 258, 260

81, 82, 92, 97, 109, 110, 124, 129, 131,

Gosławski Stanisław

Julska Antonina

260

50

Gosławska Jadwiga

Horodyska Jadwiga 192
Hukan Karol

188

115

57, 62, 63, 71, 72, 76, 77,

96,97, 100, 103, 108, 11, 151, 163, 179,
180, 204, 261, 273

89
177, 261

87, 88

Kletkie (kucharz)
Klimsch Fritz
Kliszko Zenon

Indeks osób

122

261

317

39
37

122

Klukowski Józef

88—90, 147, 150, 151, 187,

188, 190, 191, 192
Kłosińska Julia

150, 253

Krasnodębska-Gardowska Bogna 136

Lipoński Wojciech

Krasucki Michał

Lipska Sara

242

Krawicz Mieczysław

90, 131

Kobro Katarzyna 49, 118, 261

Krażowska-Knotowa Helana

Kochanowski Jerzy

259

Król Anna

Kociemski Leonard

223, 226, 227, 229,

Królikiewicz Adam

232, 233, 261

Lis Jan
44

Kocowski Florian

158

Krygier Teodor

Kokoszko Edward 206

Kryński Jan

Kołodziejczyk-Macander Elżbieta
Kołodziejowa Bolesława

243

134, 261

Lityński Zygmunt

88

Lorec Zygmunt

18

Luba Iwona

Krzyżanowski Wacław

135

Kołoniecki Roman 131, 261

Kubina Teodor

183

Kołtońska Aleksandra

235

Kucharska Jolanta

Kołtoński Aleksander

226, 235, 261

Kucharski Stanisław
Kudzia Anna

181, 187, 188, 191, 193, 196, 197, 202,

Kulik Zofia

204, 205, 210, 211, 238, 239, 272—275

Kulikowska Ewa 49

150, 275

125
193, 262, 263

74
15, 135, 137, 161, 184, 185,

190—193, 236, 262

Łazarski Roman

17

63

Łomnicka-Bujakowa Maria

150

Łopuszański Jerzy

59

271, 274
Łunkiewicz Ewa Maria

Kulisiewicz Tadeusz

90

113, 125
M

Kulon Stanisław

Konieczna Zofia

Kułak Michał

226

Machno Wacław 124

Kuna Henryk

23, 35, 100, 185—187, 196

Machowski Leon

232, 233, 262

262

Kononowicz Zbigniew
Konopacka Halina

44

Konopacki Tadeusz

Kurdek Leonard

88

Konopka Władysław

Kurzawa Jan

16, 214, 262

186, 262

243

Madeyski Antoni 147, 196, 223, 224,

263

Kurjata Marian

167

Konstantynów Dariusz

55

Kunstetter Jadwiga

88, 101

193

46, 154, 178, 180, 206,

Konarska Janina 88, 90, 96
Konik Roman

262

Ł

135, 214

Kucharzewski Ludwik

188, 262

Lubierzyński Feliks Jordan

262

102, 141, 146, 150, 151, 154, 163, 178, 180,

Komorowski Eugeniusz

Loryś Jan (M.)
Loth Edward

189, 275

23, 81, 84, 85, 93,

261

18

Kubicki Jeremi

Komaszewski Stanisław

88, 89, 262

Listowski Stefan 163

23, 49, 224, 262

Królikowska-Dziubecka Marzena

262

18

226—229, 232, 235, 237

23, 71, 81, 104, 273

26, 29, 53, 54, 63, 113, 119,

121, 140, 141, 262

Magiera Elżbieta

263

Maillol Aristide

25, 35, 62, 82, 84, 222

Majchrzak Stanisław

18

Korczak Janusz 125

Kurzątkowski Jan

125, 158

Makowska Irena 50, 127, 274

Korduba Piotr 192, 262

Kusociński Janusz

88

Makowski Tadeusz

Korolkiewicz Jan

Kwaśniewska Maria

235

89

125

Makuszyński Kornel

122, 125, 263

Korolkiewicz Józef

Kwiatkowska Maria I. 15, 224, 262

Malczewski Jacek

96

Kossakowska Maria 32, 262

Kwiatkowski Jerzy

Malczewski Rafał

102, 263

Malinowski Jerzy

15, 16, 172, 263, 266

122, 264

Kossowska Irena 25, 26, 248, 262
L

Kot Małgorzata 263
Kotarbiński Mieczysław

12, 32, 68, 74,

142, 167, 186

Maliński Paweł

Lachnicki Cyprian
Lam Władysław

Kotarbiński Miłosz 23, 67, 118
Kotkowska-Bareja Hanna

14, 34, 35, 262,

272

66

253, 258, 262

Kovàts Edgar 68, 69

Laszczkowski Michał

Kowalik Wacław

Le Brun André

Kozielska Dorota M.

Lechoń Jan
36, 90

18, 33, 37, 38, 253,

262

172, 262
147, 192, 195
224

17

55, 196
68

Lentz Stanisław

Krajewski Andrzej

Leńkiewicz-Pohorska Maria

218
262

Lepla Anastazy

Kraskowska Ludwika zob. Ludwika Nit-

Lewańska Maria

schowa

243

Masiak Franciszek

13, 41, 68, 80, 87, 92,

174, 180, 186—191, 193, 196, 202, 204,
205, 207, 211, 218, 242—244, 248, 252,
273—276

Krahelska Krystyna 53, 54,
Krakowski Piotr

236, 237

Martusewicz Jacek

134, 136, 142, 150, 154, 162, 163, 168,

Lednicka-Szczytt Maryla (właśc. Maria
Lenart Bonawentura

Maro Maria

235

97, 98, 104, 105, 110—113, 126, 129, 130,

56, 262

Lednicka-Szczytt)

125

Marconi Leonard 17
Markowski Eugeniusz

Laszczka Konstanty

Kowarski Felicjan Szczęsny

Mańkowski Bronisław

Lameński Lechosław 14, 26, 135, 136, 221,
Langowski Krzysztof

Kowalski Hubert 222, 265

Maliszewska Izabella 266

19, 125, 262

Kotula Krystyna 34, 254, 262
12, 73, 97, 154, 252,

17

50

Masiak Jan 13
112

195

Mazurczyk Jerzy

50, 75, 76, 102, 108,

112, 126, 138, 139, 180, 187, 188,

23, 258, 259, 262

272—274

Lewy-Lasota Józefa zob. Wnukowa Józefa

Indeks osób

318

Mazurczykowie Elwira i Jerzy, małżeństwo

12, 26, 50, 81, 110, 121, 138, 139,

172, 211, 242, 253

N

Pastuch Fryderyk

183

Nadelman Halina

50, 115, 174, 238, 273

Pautsch Fryderyk

80

Nadelman Leonia

239

Paszkiewicz Piotr

15, 16, 259, 260, 262,

Mazurkiewicz Roman 237

Nałkowska-Bickowa Hanna

Mazurowski Wiktor

Nastulanka Krystyna

223, 224, 228, 229,

232
Mehoffer Józef

221

Melbechowska-Luty Aleksandra

14, 18,

68, 69

138, 141, 172, 180, 202, 222, 223, 226,

Niedzielska Maria

52, 158

227, 229, 232—234, 236, 274, 276

Nielepkiewicz Wacław
Niemojewski Lech

138, 146, 147, 151, 187—189, 191, 208,

Niewska Olga

210, 222, 224, 259, 261, 263, 264, 269,
274

263, 268
Paszyn Michał 38, 120, 121, 123, 124, 126,

Neužil Franciszek

23, 25—28, 49, 52, 89, 92, 99, 110, 118,

43

Pawełek Karol

51, 109, 188—191, 259
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The lives of Professor Tadeusz Breyer’s pupils after graduation have
been briefly characterised, with the greatest attention being paid to the

Assignment: Form.
Professor Tadeusz Breyer’s studio at the Academy
of Fine Arts in Warsaw, 1923—1939

Capitoline group operating in Rome. The wartime fortunes of selected

The subject of the book is Professor Tadeusz Breyer’s sculpture studio at

graphic documentation and statistical studies, one can draw conclusions

the Academy of Fine Arts in Warsaw, 1923—1939. These dates mark two

concerning not only their technical skills and professional competence,

sculptors and the present-day state of Breyer’s students’ studios have
also been described.
Based on the analysis of the studio assignments, a catalogue, photo-

important events in the history of the school: its nationalisation in 1923

but also the diligence of that generation, which in a short time created

and the outbreak of World War II.

a significant qualitative and quantitative output. The analysis of the com-

The book discusses a singular phenomenon of this studio, which re-

ments of art critics substantiated the assessments with regard to their

mained under the supervision of one teacher for the entire period, having

work — the students’ names are among those of leading Polish sculptors

consistently followed its programme over the years and having been very

of the post-war period. The research confirmed the important role of

successful. The main objective of the book was to reconstruct the pro-

women in the studio and their remarkable achievements.

gramme of Professor Breyer’s sculpture studio on the basis of extant docu-

Much of the photos illustrating the text have not been published so

ments and the works of his students, as well as showing the importance

far, or their links with Professor Breyer’s studio have not been sufficiently

of these achievements for Polish sculpture of that time. Completing and

emphasised.

identifying the illustrative material scattered in the archives of individual

The collected material also indicates the legitimacy of further research

artists and institutions, in exhibition catalogues and contemporary press

on the history of Polish sculpture, in particular preparing monographs

was another important task. Due to the limited literature on the subject

of individual sculptors. This work can provide a basis and inspiration for

and numerous research gaps, the realisation of the above-defined goals

them, showing the comprehensive training acquired at the Academy, which

required wide-ranging primary research, including, among others, field

allowed Professor Breyer’s students to engage in a variety of sculptural

and archive inquiries.

ventures, ranging from monumental architectural decorations to small

The collected material allowed the author to reconstruct the studio

utility forms.

assignments (nude study, sport, figure — portrait — head study, including

translated by / tłum. Piotr Szymor

subcategories: other / foreign, child, caricature, religious sculpture and
animal studies). The Studio of Composition of Spatial Forms and Planes,
the Studio of Monumental Sculpture (Architectural Spatial Forms) and the
Studio of Metal Techniques have been briefly described.
The achievements of Breyer’s students could be seen at national exhibitions (including the 1st National Sculpture Salon) and foreign exhibitions
(including those in Paris in 1937 and New York in 1939). Students took an
active part in the artistic life of the interwar period.

…
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hanno preso attivamente parte nella vita artistica del ventennio tra le
due guerre.

Compito: la forma
Lo studio del professor Tadeusz Breyer
presso l’Accademia di Belle Arti a Varsavia,
negli anni 1923—1939

Sono qui anche brevemente descritte le successive sorti degli allievi
del professor Breyer, soprattutto per quanto riguarda il gruppo attivo
a Roma, il Kapitol. Si è voluto narrare dei destini di alcuni scultori durante
la guerra e descrivere in quale stato si trovi oggi lo studio dei discepoli
del professor Breyer.

Soggetto del libro è lo studio del professor Tadeusz Breyer presso l’Ac-

Basandosi sulle analisi dei compiti assegnati nello studio, sul catalogo,

cademia di Belle Arti a Varsavia negli anni 1923—1939. Queste due date

sulla documentazione fotografica e sulle statistiche, si possono constatare

segnano in maniera importante la storia dell’ateneo — la sua statalizza-

non solo la preparazione e le capacità professionali, ma anche la diligenza

zione nel 1923 e lo scoppio della II guerra mondiale.

di quella generazione che in breve tempo ha creato un capitale artistico

Si vuole esporre come lo studio avesse una sua peculiarità, restando

significativo sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. L’analisi

per tutto il tempo sotto la guida di un pedagogo, con un programma rea-

della critica ha permesso, invece, di appurare la validità di giudizio nei

lizzato coerentemente negli anni e riscuotendo discreto successo. Scopo

confronti della loro opera — i nomi citati diventeranno quelli dei principali

principale di questo volume, la ricostruzione del programma scultoreo

scultori polacchi del dopoguerra. Le ricerche hanno confermato l’impor-

dello studio del professor Tadeusz Breyer, sulla base dei documenti e

tante ruolo svolto dalle donne nello studio, così come i visibili risultati

delle opere dei suoi studenti, ma anche l’attestazione di quanto sia stato

da loro ottenuti.

importante questo patrimonio per la scultura polacca del tempo.
Altro compito fondamentale, la stesura e identificazione del materiale
illustrativo sparso negli archivi dei vari artisti e delle varie istituzioni, nei
cataloghi delle mostre e nei giornali del tempo. Vista la scarna bibliografia

Gran parte delle foto raccolte in questo volume non sono mai state
pubblicate, oppure non erano stati sufficientemente sottolineati i collegamenti di queste con lo studio del professore.
Il materiale raccolto indica anche una necessità di continuare nelle

sull’argomento e gli svariati vuoti nella ricerca, onde riuscire nel compito

ricerche sulla storia della scultura polacca, in particolare sarebbe utile una

sopra definito, si è dovuto partire da una ricerca di base su ampia scala,

stesura di monografie degli scultori. Questo volume può essere quindi

facendo uso tra gli altri di indagini sul campo e archivistiche.
Il materiale raccolto ha permesso una ricostruzione dei compiti asse-

un punto di partenza e fare da ispirazione; gli allievi del professor Breyer
sono usciti dall’accademia con una preparazione ampia e approfondita

gnati nello studio, tra questi: lo studio sul nudo, sul corpo in movimento,

che ha permesso loro di creare opere di svariato genere, dalla decorazio-

sulla persona — il ritratto — lo studio del cranio (nelle sottocategorie:

ne architettonica monumentale fino alle piccole forme di arte applicata.

l’altro/l’estraneo, il bambino, la caricatura) la scultura religiosa e lo studio

Traduzione / tłum. Anastazja Buttitta

sugli animali. È stato descritto in breve lo Studio di Composizione delle
Forme e delle Superfici, lo Studio di Scultura Monumentale (delle Forme
Architettoniche) e lo Studio delle Tecniche della Lavorazione del Metallo.
I risultati ottenuti dagli allievi del professor Breyer sono stati visibili
nelle mostre nazionali (vedi il Salone della Scultura Polacca) e internazionali (tra queste a Parigi nel 1937 e New York nel 1939). I suoi studenti

…
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