
Zbiory sztuki pierwszego Uniwersytetu Warszawskiego by³y ju¿ przed-
miotem kilku publikacji; pisano, równie¿ ostatnio, o uniwersyteckich 

pocz¹tkach Muzeum Narodowego w Warszawie i zbiorów kilku innych 
instytucji miasta sto³ecznego1. Jednak z okazji tej konferencji warto przy-
pomnieæ rozmaite fakty i ambitne plany powo³ania do ¿ycia nie tylko ga-
binetów naukowo-dydaktycznych czy naukowo-artystycznych zwi¹zanych 
z dydaktyk¹ w utworzonej w 1817 roku Szkole Sztuk Piêknych, ale równie¿ 
muzeum publicznego z prawdziwego zdarzenia wraz z galeri¹ obrazów. 

Tworzonemu od 1808 roku uniwersytetowi, oficjalnie ustanowione-
mu 19 listopada 1816 i uroczyœcie inaugurowanemu w maju 1818 roku, 
przypad³a rola poœrednika pomiêdzy wielkimi dokonaniami na tym polu 
ostatniego króla Rzeczypospolitej a kontynuatorami jego idei w 2. po³owie 
XIX wieku2. Jednak¿e ambitne plany utworzenia przy nowej uczelni mu-
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1 Zob. Ars et educatio. Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego, red naukowa i kon-
cepcja tomu J. Mizio³ek, Warszawa 2003 m.in. z artyku³ami W. Rudziñskiej i J. Talbierskiej 
na temat Gabinetu Rycin, J. Kolendy o zbiorach numizmatycznych i D. Folgi Januszewskiej 
o uniwersyteckich pocz¹tkach MNW. Publikacja zawiera równie¿ obszern¹ bibliografiê te-
matu z w³¹czeniem artyku³ów S. Lorentza (uniwersyteckie pocz¹tki MNW), T. Mikockiego 
i M. Korotaj (kolekcja odlewów gipsowych), T. Mikockiego i Z. Szafrañskiego (uniwersy-
teckie zbiory staro¿ytnoœci z w³¹czeniem depozytów w MNW) oraz K. Ajewskiego (zbiory 
„staro¿ytnoœci” UW). Zob. te¿: J. Mizio³ek, Uniwersytet Warszawski. Dzieje i tradycja, 
Warszawa 2005 z tekstem Z. Szafrañskiego o depozytach dzie³ sztuki zgromadzonych na 
UW w MNW; oraz K. Ajewski, Zbiory artystyczne Uniwersytetu Warszawskiego w dobie 
Królestwa Kongresowego, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 1, 1993, s. 51-76.

2 Na temat ufundowania uczelni, jej inauguracji i kontynuowania dzie³a Stanis³awa Augusta 
w dziedzinie sztuki i kolekcjonerstwa zob. J. Mizio³ek, Zarys dziejów Uniwersytetu War-
szawskiego, w: „Ars et educatio”…, s. 30-38, Ten¿e, Wokó³ tematów i Ÿróde³ inspiracji. 
O roli Uniwersytetu Warszawskiego w tworzeniu kultury artystycznej Warszawy, w: „Ars et 
educatio”…, s. 169-179. Prawdziwym ³¹cznikiem miêdzy czasami króla Stanis³awa a Kró-
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zeum podobnego muzeom za³o¿onym przy uniwersytetach w Cambridge 
i w Oksfordzie3 zosta³y zniweczone przez wydarzenia, które zahamowa³y 
(mamy na myœli dymisjê Stanis³awa Kostki Potockiego ze stanowiska mini-
stra oœwiecenia publicznego w grudniu 1820 roku), a nastêpnie przerwa³y 
ich rozwój w latach 1830-1831 wraz z wybuchem powstania listopadowego 
i likwidacj¹ uniwersytetu po jego upadku. Wypada zatem pokrótce przy-
pomnieæ niekwestionowany wk³ad pierwszego uniwersytetu w proces na-
rodzin warszawskich publicznych kolekcji dzie³ sztuki. 

Utworzenie Uniwersytetu Warszawskiego by³o wielkim wydarzeniem 
w dziejach nie tylko nauki polskiej, ale tak¿e polskiej sztuki i muzealnictwa. 
Za jego bowiem spraw¹ i przy udziale pierwszej warszawskiej szko³y arty-
stycznej w murach Uniwersytetu Królewsko-Warszawskiego narodzi³ siê 
ogromnie wa¿ny dzia³ polskiej sztuki narodowej. Warszawa prze¿ywa³a 
swoje wielkie dni; tu koncentrowa³y siê najlepsze tradycje polskiego oœwie-
cenia, epoki, w której w Polsce – przede wszystkim dziêki królowi Stanis³a-
wowi Augustowi – sztuka i architektura zajmowa³y bardzo wa¿ne miejsce, 
jednoczeœnie prezentuj¹c wysoki poziom4. Z roku na rok utrwala³o siê 
w Warszawie silne przekonanie o wielkiej roli i znaczeniu sztuki w ¿yciu na-
rodu, o jej rozmaitych powi¹zaniach z innymi aspektami ¿ycia spo³ecznego. 
Szybko uznano, ¿e zami³owanie do sztuk piêknych jest oznak¹ rozwijania 
siê wy¿szego umys³owego ¿ycia w narodzie5. 

W sumie na Uniwersytecie Warszawskim powsta³o a¿ kilkanaœcie gabi-
netów naukowo-dydaktycznych6 (Gabinety Mineralogiczny i Zoologiczny 
dotychczas nie by³y przedmiotem szerszych studiów), które spe³nia³y 
w pewnej mierze standardy kszta³tuj¹cego siê oœwieceniowego muze-

lestwem Polskim by³ w dziedzinie kultury artystycznej Marcello Bacciarelli. Ten nadworny 
malarz króla i jego osobisty przyjaciel pozostawa³ od 1817 roku a¿ do œmierci w roku na-
stêpnym nie tylko honorowym dziekanem Wydzia³u Nauk i Sztuk Piêknych, ale równie¿ 
cz³onkiem elitarnej Rady Ogólnej Uniwersytetu, która decydowa³a o programie nauczania 
i ca³ej strukturze uczelni.

3 Na temat tych s³ynnych uniwersyteckich muzeów, jak innych podobnych instytucji w Eu-
ropie i Stanach Zjednoczonych zob. Z. ¯ygulski jun., Muzea na œwiecie, Warszawa 1982.

4 Na temat polityki kulturalnej króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego zob. W. Tatarkie-
wicz, Rz¹dy artystyczne Stanis³awa Augusta, Warszawa 1919 oraz T. Mañkowski Mecenat 
artystyczny Stanis³awa Augusta, oprac. Z. Prószyñska, Warszawa 1976.

5 A. Zieliñski, Pocz¹tek wieku. Przemiany kultury narodowej w latach 1807-1831, £ódŸ 1973, 
s. 54-55.

6 £. Go³êbiowski, Opisanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy 1827, Warszawa 1827; 
F. M. Sobieszczañski, Rys historyczno-statystyczny wzrostu i stanu miasta Warszawy od naj-
dawniejszych czasów a¿ do 1847 roku, oprac. K. Zawadzki, Warszawa 1974, s. 212-213; por. 
Obraz historyczno-statystyczny by³ego Uniwersytetu Królewsko-Warszawskiego do roku 1830, 
„Przyjaciel Ludu”, XI, nr. 41-52, XII, nr 1-4, 1845.
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alnictwa. Te nowoczesne marzenia, czêœciowo przecie¿ zrealizowane, 
o uniwersalnym zbiorze rycin czy galerii narodowej z pewnoœci¹ zas³uguj¹ 
na choæby krótkie omówienie. Spróbujmy zatem przyjrzeæ siê nieco kilku 
najwa¿niejszym kwestiom z interesuj¹cego nas zakresu.

Gabinet Rycin

W 1818 roku dziêki zaanga¿owaniu Stanis³awa Kostki Potockiego uda³o 
siê uratowaæ przed sprzedaniem za granicê i nabyæ dla powstaj¹cej w³aœnie 
warszawskiej uczelni królewski zbiór Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, 
licz¹cy 71 165 obiektów, rycin i rysunków7. Minister wyznañ religijnych 
i oœwiecenia publicznego, ofiarowuj¹c uniwersytetowi tak¿e czêœæ w³asnej 
kolekcji8 (po jego œmierci pozosta³e obiekty równie¿ znalaz³y siê w zbiorze 
uniwersyteckim), stworzy³ fundament pod nowoczesny gabinet naukowo-
artystyczny, który spe³niaæ mia³ rolê swoistego „uniwersalnego muzeum”. 
Pozwala³ on za poœrednictwem sztychów i rysunków, czêsto najwy¿szej 
klasy, studiowaæ staro¿ytne zabytki, dzie³a architektury i malarstwa, kopie 
fresków, portrety, weduty itd. – s³owem: najszerzej rozumiane patrimonium 
kultury europejskiej. Zarazem, co znacz¹ce, od pocz¹tku zamys³em mini-
stra by³o stworzenie na podstawie królewskiej kolekcji zbioru ca³kowicie 
publicznego, s³u¿¹cego nie tylko profesorom i studentom Uniwersytetu, 
lecz tak¿e ca³emu spo³eczeñstwu.

Wyposa¿aj¹c uczelniê w starannie wyselekcjonowan¹ kolekcjê, która mia³a 
pozwoliæ poznaæ postêpy tej sztuki od jej pocz¹tku a¿ do dni naszych, w rzeczy-
wistoœci Potocki zrealizowa³ jedno z fundamentalnych marzeñ epoki oœwiece-
nia9. Ca³y zbiór skrzêtnie uporz¹dkowano, skatalogowano i opisano, by u³a-
twiæ korzystanie z niego artystom i lubownikom10. Mieszcz¹cy siê w murach 
Pa³acu Kazimierzowskiego Gabinet przygotowano nie tylko z naukowym, ale 
te¿ estetycznym rozmachem umieszczaj¹c nowe zbiory w specjalnie zamó-
wionych mahoniowych szafach, a ca³e œciany dodatkowego pomieszczenia 
pokryto, zgodnie z panuj¹c¹ mod¹, malowid³ami groteskowymi11.

7 T. Sulerzyska, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Gabinet Rycin, w: Polskie zbiory gra-
ficzne. T. 4 Polskie kolekcjonerstwo grafiki i rysunku, red. M. Mroziñska, S. Sawicka, Warsza-
wa 1980, s. 112-132, szczeg. s. 112; J. Talbierska, Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie 1818-1832, w: „Ars et Educatio”…, s. 407.

8 Tam¿e., s. 408; por. E. Budziñska, Tak zwana kolekcja Stanis³awa Kostki Potockiego 
w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, BHS, 34, 2, 1972, s. 161-167. 
Zob. te¿: Z. Batowski, Zbiór graficzny na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 1928, s. 6-7.

9 Budziñska, Tak zwana kolekcja Stanis³awa Kostki Potockiego…, s. 161.
10 Batowski, Zbiór graficzny na Uniwersytecie Warszawskim…, s. 48.
11 Tam¿e, s. 49.
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Ideê Potockiego kontynuowano a¿ do 1831 roku kupuj¹c w sumie prze-
sz³o 10 tys. nowych obiektów i wci¹¿ uzupe³niaj¹c istniej¹ce luki tematycz-
ne. Gdy w 1832 roku wywo¿ono ca³¹ kolekcjê do Petersburga, liczy³a ponad 
100 tys. rycin i rysunków12. Doœæ szybko uda³o siê zatem zorganizowaæ 
w Warszawie zbiór graficzny ilustruj¹cy wszelkiego rodzaju zajêcia odbywa-
j¹ce siê w gmachach uczelni. O takiej w³aœnie funkcji œwiadczy opinia pierw-
szego kustosza Gabinetu Rycin Jana Feliksa Piwarskiego: … w braku Gale-
ryi czyli zbioru obrazów, jest Gabinet Rycin wielk¹ pomoc¹ dla poœwiêcaj¹
cych siê sztuce, a we wzglêdzie pomys³ów i rysunku, wiêcej przedmiotów udzie-
liæ jest zdolnym, ni¿ najliczniejsze Galerye obrazów, bo te nie mog¹ nigdy obej-
mowaæ tyle orygina³ów wszystkich szkó³”13. Gabinet spe³nia³ zatem dwojak¹ 
dydaktyczno-muzealn¹ rolê, podobn¹ do uniwersyteckiego zbioru rzeŸby.

Kolekcja odlewów gipsowych arcydzie³ rzeŸby antycznej 

W latach 1817–1821, gdy wznoszono kolejne gmachy uniwersyteckie, dziê-
ki Stanis³awowi K. Potockiemu nie zapomniano o siedzibie Oddzia³u Sztuk 
Piêknych. Nowy gmach, którego projekt ³¹czy siê zazwyczaj z dzia³alnoœci¹ 
architektów Piotra Aignera i Micha³a Kado, z czasem nazwano muzealnym14 
(il. 1). By³a to nowoczesna siedziba szko³y artystycznej, zaprojektowana 
z myœl¹ o jej potrzebach, a zarazem pierwszy na ziemiach polskich – po œwi¹-
tyni Sybilii w Pu³awach – budynek muzealny. W nim w³aœnie, na parterze, 
w Sali Kolumnowej (dziœ mieszcz¹cej magazyn biblioteczny Instytutu Histo-
rycznego UW), w 1821 roku ustawiono niezwykle bogat¹ kolekcjê odlewów 
gipsowych pochodz¹cych ze zbiorów Stanis³awa Augusta15. Przechowywano 
tam równie¿ stanowi¹ce zacz¹tek galerii obrazy, a z czasem gromadzono inne 
obiekty udostêpniane zainteresowanej publicznoœci. 

Niewiele miast w Europie, niewiele zak³adów uczonych szczyciæ siê mo¿e 
podobnym gabinetem16 – pisa³ w 1827 roku £ukasz Go³êbiowski o Gabi-
necie Wzorów Gipsowych. Warto zatem przywo³aæ najwa¿niejsze fakty 

12 Proces przekazywania uniwersyteckiego zbioru rycin stronie rosyjskiej opisuje dok³adnie 
T. Kossecka, Gabinet Rycin króla Stanis³awa Augusta, Warszawa 1999, s. 43-44.

13 J. F. Piwarski, Wiadomoœæ o Gabinecie Rycin z publiczn¹ narodow¹ bibliotek¹ po³¹czonym, 
”Gazeta Literacka”, nr 38-42, 1822.

14 O wzniesieniu gmachu Wydzia³u Sztuk Piêknych, kolejnych jego nazwach i funkcjach pisze 
F. P. Jarocki, Kronika Pa³acu KaŸmierowskiego z 34 ostatnich lat: 1812-1846, rkps w Archi-
wum m.st. Warszawy. 

15 Na temat historii zbioru zob.: M. Korotaj, T. Mikocki, Odlewy gipsowe rzeŸb staro¿ytnych 
w Starej Pomarañczarni w Warszawskich £azienkach, Wroc³aw 1989, s. 13; F. M. Sobieszczañski, 
Gabinet wzorów gipsowych w Warszawie, „Tygodnik Ilustrowany”, nr XIII/XIV, 1866. 

16 Go³êbiowski, Opisanie historyczno-statystyczne…, s. 149.
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z dziejów tej wyj¹tkowej kolekcji dzie³, która odegra³a niezwyk³¹ rolê 
w edukacji nie tylko studentów uniwersytetu, ale tak¿e wielu mieszkañ-
ców Warszawy. 

W 1795 roku, kiedy królewsk¹ kolekcjê odlewów gipsowych przeniesio-
no z Zamku do £azienek, sk³ada³a siê ona z 542 obiektów17. Ju¿ od 1808 ro-
ku o jej nabycie dla uczelni, której za³o¿enie planowano d³ugo przed 
1816 rokiem, zabiega³ Potocki jako minister Ksiêstwa Warszawskiego. 
Trafi³a ona na uniwersytet nieca³y rok po jego utworzeniu. Pierwotnie 
umieszczona w Pa³acu Kazimierzowskim, od roku akademickiego 1820/
1821 znajdowa³a siê ju¿ (razem z wieloma oryginalnymi dzie³ami sztu-
ki, które podobnie jak kopie rzeŸb s³u¿y³y edukacji przysz³ych twórców 
i uczonych) w monumentalnej Sali Kolumnowej budynku muzealne-
go. Tak oto powsta³o w Warszawie muzeum pe³ni¹ce jednoczeœnie rolê 
sali æwiczeñ zarówno z zakresu rysunku, jak i wiedzy o sztuce dawnej. 
Ten ci¹gle pomna¿any nowymi zakupami zbiór liczy³ w 1831 roku ju¿ 
750 obiektów i posiada³ odlewy wszystkich najlepszych dzie³ rzeŸby staro-
¿ytnej, nowo¿ytnej i neoklasycznej, jak równie¿ odlewy rzeŸb nadwornych 

17 Sobieszczañski, Rys historyczno-statystyczny…, s. 212.

1. Leon Schmidtner, Pomiar budynku Oddzia³u Sztuk Piêknych (obecnie gmach Instytutu 
Historycznego UW), 1823-1824
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artystów Stanis³awa Augusta18. W 1820 roku Antoni Blank sporz¹dzi³ spis 
wszystkich eksponatów, który zachowa³ siê szczêœliwie do naszych cza-
sów w Muzeum Narodowym w Warszawie19. Natomiast w 1822 roku 
w „Kurierze Warszawskim” odnajdujemy tak¹ oto wzmiankê o kolekcji 
i zas³ugach jej konserwatora: W jednym z dawniejszych numerów pisma na-
szego donieœliœmy o zbiorach naukowych, które s¹ bogactwem i ozdob¹ Uni-
wersytetu naszego. Zbiór rzeŸby nieby³ wtedy ukoñczony, teraz zaœ u³o¿ony w 
porz¹dku w iednej znajokazalszych sal stolicy naszej, odwiedzany iest z cieka-
woœci¹ od znawców i mi³oœników tej sztuki. Gustowne u³o¿enie tego zbioru 
nale¿y siê Panu Blankowi, profesorowi Malarstwa w Uniwersytecie naszym. 
On wynalaz³ sposób pobielania tych gipsów, który zachowuje w ca³oœci naj-
mniejsze ich rysy, tak ¿e wszystkie zdaj¹ siê byæ zupe³nie nowe. Wchodz¹c 
do sali na froncie znajduie siê s³awna grupa wyobra¿aj¹ca Laokoona i jego 
synów drêczonych boleœci¹ od wê¿a, który swoiem wielokrotnem opasaniem 
ich dusi. Gladiator potykaj¹cy siê, Apollo Belwederski, Wenus Medycyjska 
i wiele innych s³awnych Antyków w cztery rzêdy po jednej i drugiej stronie 
tej sali s¹ ustawione. Z dzie³ tegoczesnych niektóre tylko Kanowy znajdu-
j¹ siê. Niewiele iest miast w Europie któreby podobnym zbiorem poszczy-
ciæ siê mog³y. Ma do niego jeszcze przybydŸ kilkadziesi¹t sztuk nowych, po 
wiêkszej czêœci olbrzymiej wielkoœci, które rz¹d w Pary¿u zakupiæ zleci³20. 

O gipsotece w swym Sprawozdaniu o stanie Królewsko-Warszawskiego 
Uniwersytetu z roku 1821 na rok 1822 z dum¹ pisa³ równie¿ rektor Wojciech 
A. Szweykowski: Wzory gipsowe czêœci¹ po œ.p. królu Stanis³awie nabyte, czê-
œci¹ sprowadzone z Pary¿a, lub w darze otrzymane, wszystkie ponaprawiane, 
oczyszczone i powleczone pokostem niedozwalaj¹cym zabrudzenia dalszego, 
wystawione iu¿ s¹ w porz¹dku nale¿ytym, i sprawuj¹ widok równie wspania³y 
i przyiemny dla mi³oœników sztuki, iak po¿yteczny dla artystów; widok, iaki 
w niewielu stolicach Europy znaleœæ mo¿na21. 

Kolekcja ta przez d³ugie dziesiêciolecia pozostawa³a na swoim miej-
scu w Sali Kolumnowej (pisa³ o niej autor cytowanego tekstu z „Kuriera 
Warszawskiego”). Jej monumentalizm i bogactwo pokazuje zamieszczony 
w „Tygodniku Ilustrowanym” z 1866 roku sztych22 (il. 2), wykonany przez 

18 Tam¿e, s. 296; Z. Batowski, RzeŸby artystów Stanis³awa Augusta w zbiorze odlewów gipso-
wych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1922, s. 5.

19 Spis biustów i rozmaitych figur znajduj¹cych siê pod dozorem Professora Blanka Królewskiego 
Warszawskiego Uniwersytetu, MNW, Dzia³ Dokumentacji, rkps 1224.

20 „Kurier Warszawski” nr 238, 5.10.1822.
21 Sprawa o stanie Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu z roku 1821 na rok 1822 zdana przez 

Rektora X. W. Szweykowskiego, „Pamiêtnik Warszawski”, 3, 1822, s. 328-329.
22 Sobieszczañski, Gabinet wzorów…
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Kazimierza Krzy¿anowskiego (wg rysunku Franciszka Tegazzo) – jedna 
z tych rycin, które najdobitniej dokumentuj¹ splendor i rozmach pierwsze-
go Uniwersytetu Warszawskiego. 

Celem Gabinetu Wzorów Gipsowych, stanowi¹cego klasyczny przyk³ad 
dzie³a myœli oœwieceniowej, by³o przede wszystkim dostarczanie studen-
tom ucz¹cym siê rysunku i rzeŸby najlepszych wzorów sztuki staro¿ytnej. 

2. Gabinet Wzorów Gipsowych w Sali Kolumnowej Wydzia³u Nauk i Sztuk Piêknych 
UW (obecnie Instytut Historyczny UW). Kopie staro¿ytnych dzie³, m.in. po lewej: Sylen 
z ma³ym Dionizosem (Museo Pio-Clementino, Watykan), Wenus Kapitoliñska (Muzeum 
Kapitoliñskie, Palazzo Nuovo), Dyskophoros Naukydesa (Museo Pio-Clementino, Waty-
kan), Germanik (Luwr); po prawej: Dionizos Borghese (Luwr), Afrodyta z Kapui (Museo 
Archeologico Nazionale, Neapol), Jazon (Luwr), Gladiator Borghese (Luwr), Umieraj¹cy 
Gal (Muzeum Kapitoliñskie, Palazzo Nuovo), Centaury Furietti (Muzeum Kapitoliñskie, 

Palazzo Nuovo). Rycina w „Tygodniku Ilustrowanym”, 1866
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Wœród prac konkursowych zg³aszanych na publiczne wystawy sztuk piêk-
nych, które odbywa³y siê od 1819 roku, wielokrotnie pojawia³y siê tematy 
antyczne, takie jak: Grupa Laokoona – rysunek z antyku czy Gladyator, 
z gipsu rysowany23. Z czasem jednak przeznaczony dla szerokiej publiczno-
œci Gabinet Wzorów Gipsowych pe³ni³ – obok dydaktycznej – tak¿e funkcjê 
placówki muzealnej z prawdziwego zdarzenia. W „Gazecie Korespondenta 
Warszawskiego i Zagranicznego” czytamy: Do Gabinetu RzeŸb w Królew-
sko-Alexandrowskim Uniwersytecie z³o¿onym zosta³ rzadkiey osobliwoœci 
antyk, to jest popiersie Scipiona Afrykañskiego wykopane w Herkulanum, 
z gabinetu Neapolitañskiego przez Xiêcia Biskupa Massalskiego otrzymany 
i w darze familii Scipionów ofiarowany. Poniewa¿ w³aœciciel tego antyka do 
1go Grudnia r.b. go z³o¿y³, przeto znawcy i amatorowie staro¿ytnoœci w godzi-
nach, w których zwykle gabinet jest otworzony, zabytek ten przed-Chrystuso-
wych siêgaj¹cy wieków, do tego czasu obeyrzeæ mog¹24.

Amfiteatr, czyli pracownia malarska 

Edukacja artystyczna w Oddziale Sztuk Piêknych Uniwersytetu War-
szawskiego w latach 20. XIX wieku, kiedy na naukê rzeŸbienia lub ry-
sunku przyje¿d¿ali nie tylko studenci, ale tak¿e ukszta³towani ju¿ artyœci 
z odleg³ych niekiedy regionów dawnej Rzeczpospolitej, zorganizowana 
w nowoczesny sposób, prezentowa³a iœcie europejskie standardy. Do na-
szych czasów przetrwa³ interesuj¹cy opis tej pracowni malarskiej. Pod dat¹ 
5 i 6 marca 1830 roku w pamiêtniku Ksawerego Preka, g³uchoniemego arty-
sty z Galicji, czytamy: Ju¿ od dawna pragn¹³em byæ w Akademii rysowniczej 
pod przewodnictwem Brodowskiego i Blanka. Dziœ poszed³em tam z panem 
Dobrowolskim, sekretarzem ksiêcia wojewody. Zasta³em kilkunastu wokó³ sie-
dz¹cych na gradusach m³odych artystów rysuj¹cych i maluj¹cych jakiegoœ cz³o-
wieka, którego wzrost, cia³o, wydatne musku³y dok³adnym by³y wzorem. W tej 
sali jest tak¿e wiele ró¿nych biustów do uzupe³nienia przedmiotów naukowych 
w tym zawodzie, jest skelet i figura anatomiczna bardzo doskona³a. [...] Na 
dole w tym domu jest korytarz nape³niony figurami gipsowymi pod³ug staro-
¿ytnych pos¹gów. [...] Blank oprowadzaj¹c mnie po tym gmachu pokazywa³ mi 
obrazy Brodowskiego, jako to Antygona prowadz¹ca œlepego Edypa, Dawid 

23 Wystawy Sztuk piêknych na Uniwersytecie odbywa³y siê w latach: 1819, 1821, 1823, 1825 
i 1828. Tematy konkursowe znane s¹ dziêki zachowanym katalogom, wydawanym drukiem 
pod wspólnym tytu³em Dzie³a sztuk piêknych wystawione na widok publiczny w salach 
Uniwersytetu Królewsko-Warszawskiego…; szerzej na ten temat zob. S. Kozakiewicz, War-
szawskie wystawy sztuk piêknych w latach 1819-1845, Wroc³aw 1952.

24 „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego”, nr 260, 1830, s. 2555.
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przygrywaj¹c na harfie rozwesela umys³ ob³¹kany Saula, widoki œmia³ego 
pêdzla Or³owskiego robione w Petersburgu, tak¿e swój w³asny obraz Edypa 
z Tezeuszem. Widzia³em tam równie¿ rozmaite ryciny i portrety znakomitych 
naszych rodaków, jedne rytowane, drugie tuszowane, alfabetycznie u³o¿one25.

Chodzi tu oczywiœcie o wspomnian¹ ju¿ pracowniê, znan¹ jako „amfite-
atr”, w której rysowano i malowano z ¿ywego modela. Zajêcia takie znalaz³y 
siê w obowi¹zkowym programie nauczania w 1822 roku, a prowadzili je za-
równo Brodowski, jak i Blank. Do dziœ przetrwa³y przekazy, tak pisane, jak 
i ikonograficzne, dotycz¹ce samego amfiteatru, który by³ na owe czasy nie-
mal wzorcow¹ pracowni¹ artystyczn¹, nieustêpuj¹c¹ podobnym pracowniom 
w najlepszych akademiach Europy. W dziele o pierwszym Uniwersytecie 
Warszawskim Józef Bieliñski przedrukowa³ list Blanka z 6 wrzeœnia 1820 ro-
ku, gdzie miêdzy innymi odnajdujemy takie s³owa: W sali przeznaczonej do 
modelu trzeba sprawiæ ³awki w amfiteatr urz¹dzone, na którychby mo¿na ry-
sowaæ i modelowaæ. Lampê okr¹g³¹ z 18 ogniskami lamp, okr¹g³¹ (Quinquets) 
do oœwiecania modelu, tudzie¿ 10 lamp ma³ych tak zwanych bilardowych dla 
rysuj¹cych i modeluj¹cych26. Tak z kolei pod koniec XIX wieku wspomina³ 
tê zas³u¿on¹ salê æwiczeñ Wojciech Gerson, oddaj¹c jednoczeœnie atmosfe-
rê, jaka w niej panowa³a: [...] jednym z najlepszych œrodków zapoznania siê 
z duchem panuj¹cym podówczas [oko³o 1850 roku] w Szkole Sztuk Piêknych 
z temperamentem artystycznym wiêkszoœci z o¿ywieniem bujnem, jakie tam 
panowa³o, bêdzie zajrzenie na parê godzin, a bodaj na chwilê, do tak zwanego 
amfiteatru, to jest do sali, w której pracowali uczniowie trzech ostatnich kur-
sów, rysuj¹cy i maluj¹cy z ¿ywego modelu. Sala by³a wysoka, bardzo wysoka 
o du¿ym oknie, na pó³noc wychodz¹cem, dobrze oœwietlaj¹cem i modela 
i deski uczniów, wieczorem oœwietlona lamp¹ o zeœrodkowanych promieniach 
œwiat³a, padaj¹cych na modela i o kilku lampach wisz¹cych, dla uczniów. Kie-
dy inne sale by³y w emfiladzie, przechodnie, dla rysuj¹cych, pocz¹tkuj¹cych 
i figurzystów, ta by³a oddzielona korytarzykiem, zamkniêta, mia³a nawet 
schody osobne27. W kontekœcie cytowanych dot¹d tekstów Blanka, Preka 
i Gersona niemal fascynuj¹cym dokumentem jest wykonany tuszem rysu-
nek Cypriana Dylczyñskiego z 1856 roku pochodz¹cy ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie (il. 3). Ukazani tu nieco satyrycznie studenci ar-
tyœci zasiadaj¹ na gradusach, rysuj¹c nagiego modela, tym razem siedz¹cego 
i wspartego o klasycystyczny w formie postument. Za nim stoi wspomina-

25 F. K. Prek, Czasy i ludzie, oprac. H. Barycz, Wroc³aw 1959, s. 115-116.
26 J. Bieliñski, Królewski Uniwersytet Warszawski (1816-1831), t. 3, Warszawa 1912, s. 517.
27 W. Gerson, Pamiêci profesorów i kolegów b. Szko³y Sztuk Piêknych z Wydzia³u Malarstwa 

i RzeŸby z roku 1847, Warszawa 1897, s. 30.
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ny ju¿ skelet, obok zaœ figura anatomiczna i dwie z najs³ynniejszych rzeŸb 
staro¿ytnych – Faun z koŸlêciem i Dyskophoros Naukydesa – ustawione na 
coko³ach. Pos¹g Fauna jest zapewne tym samym odlewem gipsowym, któ-
ry szczêœliwie przetrwa³ do dziœ w ocala³ej cudem czêœci zbioru, licz¹cej 
134 obiekty, wystawionej w ³azienkowskiej Oran¿erii. Niezwykle intere-
suj¹ce jest to, ¿e w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie zachowa³ 
siê znakomitej klasy rysunek kredk¹ ukazuj¹cy tê rzeŸbê, wykonany przez 
ucznia Szko³y Bronis³awa Abramowicza. Wroc³awskie Ossolineum z kolei 
posiada w swych zbiorach rysunek Bonawentury D¹browskiego z przedsta-
wieniem g³owy Menelaosa, która równie¿ znajdowa³a siê wœród odlewów 
gipsowych zgromadzonych na Uniwersytecie i by³a najwyraŸniej, podobnie 
jak Faun z koŸlêciem i inne rzeŸby, u¿ywana jako model do æwiczeñ28. 

Po likwidacji Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego zespó³ odle-
wów gipsowych, powiêkszony i wykorzystywany m.in. w procesie dydak-
tycznym otwartej w 1844 roku Szko³y Sztuk Piêknych, sta³ siê zacz¹tkiem 
zbioru za³o¿onego w 1862 roku Muzeum Sztuk Piêknych29. Do muze-

20 M28 S. Kozakiewicz, Malarstwo warszawskie w latach 1815-1850. Pod³o¿e rozwoju, 
RMNW, 6, 1962, s. 207-208; Mizio³ek, Wokó³ tematów i Ÿróde³ inspiracji…, il. 115 a, b.

29 Na temat Muzeum Sztuk Piêknych zob. D. Folga-Januszewska, Uniwersyteckie pocz¹tki 
Muzeum Narodowego w Warszawie, w: „Ars et educatio”…, s. 197-201.

3. Cyprian Dyle¿yñski (Dylczyñski), Pracownia malarska zwana amfiteatrem, 1856
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um przekazano te¿ nale¿¹ce niegdyœ do uniwersytetu zbiory osobliwoœci 
i archeologiczny30. Zbiór gipsowych odlewów rzeŸb, znany wówczas jako 
Gabinet Figur Gipsowych i RzeŸb, powiêkszony m.in. o odlewy fragmen-
tów fryzu z Partenonu i uporz¹dkowany, udostêpniono zwiedzaj¹cym 
w 1869 roku. Z danych opublikowanych w 1878 roku wynika, ¿e uni-
wersytecki zbiór odlewów gipsowych, otwarty dla publicznoœci w pi¹tki 
jedynie przez dwie godziny, w roku akademickim 1877/1878 odwiedzi³o 
a¿ 1500 osób31. Ponownie regularnie odbywa³y siê w nim æwiczenia, pod-
czas których uczniowie wykonywali rysunki z biustów i statui32. Stanis³awo-
wskie, a póŸniej uniwersyteckie gipsowe odlewy rzeŸb s³u¿y³y wiêc war-
szawskim artystom tak w starym, jak i w nowym miejscu ekspozycji jeszcze 
w koñcu XIX wieku.

Gabinet Wzorów Architektonicznych

Ze zbiorów Stanis³awa Augusta na uniwersytet trafi³y równie¿ modele 
architektoniczne, w³¹cznie z wykonanymi z drzewa korkowego w Rzymie 
przez Antonia Chichiego modelami Koloseum, okr¹g³ej œwi¹tyni w Tivoli 
i £uku Konstantyna. W przeciwieñstwie do Gabinetu Rycin BUW, bêd¹-
cego prawdziw¹ chlub¹ Uniwersytetu Warszawskiego, i czêœciowo tylko 
zachowanych odlewów dzie³ rzeŸby antycznej przechowywanych obecnie 
w £azienkach, korkowe modele, które w XVIII wieku by³y doœæ rozpo-
wszechnione jako wzorce dla architektów, s¹ znane tylko nielicznej grupie 
badaczy w naszym kraju33.

Cenne informacje o tej kolekcji modeli architektonicznych odnajdujemy 
w spisanej przez Feliksa Paw³a Jarockiego Kronice Pa³acu KaŸmierowskiego 
z 34 ostatnich lat: 1812-184634 oraz w monografii Królewskiego Uniwer-

30 Na temat zabytków archeologicznych na Uniwersytecie zob. P. Jaworski, Sztuka staro¿ytna 
w zbiorach Uniwersytetu Warszawskiego, [w:] „Ars et educatio”..., s. 463-474 wraz z biblio-
grafi¹, a tak¿e K. Ajewski, Zbiory „staro¿ytnoœci” Uniwersytetu Warszawskiego w XIX wieku, 
w: Miêdzy Padw¹ a Zamoœciem. Studia z historii sztuki i kultury nowo¿ytnej ofiarowane Pro-
fesorowi Jerzemu Kowalczykowi, Warszawa 1993, s. 363-370.

31 Godicznyj Akt Imperatorskogo Warszawskogo Uniwiersitieta. 30 Awgusta 1878 goda, Warsza-
wa 1878, s. 49.

32 Tam¿e.
33 Na temat korkowych modeli architektonicznych na Uniwersytecie zob. T. Mikocki, 

Z. Szafrañski, Uniwersyteckie zbiory staro¿ytnoœci, [w:] Antyk w Uniwersytecie Warszawskim. 
Nauka i nauczanie w okresie od powstania uczelni do 1915 roku. Prawo rzymskie, historia sta-
ro¿ytna, archeologia klasyczna, red. J. Kolendo, Warszawa 1993, s. 151; Ostatnio na temat 
XVIII-wiecznych modeli korkowych antycznych budowli zob. V. Kockel, Phelloplastica. 
Modelli In sughero dell’architettura antica Nel XVIII secolo nella collezione di Gustavo III di 
Svezia, Stockholm 1998.

34 Jarocki, Kronika Pa³acu KaŸmierowskiego…, passim.
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sytetu Warszawskiego Józefa Bieliñskiego35. Dowiadujemy siê z nich, i¿ 
zarówno modele z korka, jak i m.in. wykonane z innego drewna wzory 
porz¹dków architektonicznych znajdowa³y siê w Gabinecie Modeli Ar-
chitektonicznych, który powsta³ zapewne w 1817 roku wraz z Oddzia³em 
Sztuk Piêknych. Z fragmentu Kroniki Jarockiego wiadomo, ¿e w 1846 roku 
dokonano przebudowy dawnego Gabinetu Fizycznego, który przerobiwszy 
urz¹dzono dla nowo utworzonej Szko³y Sztuk Piêknych. Do tego nowo urz¹-
dzonego lokalu przeniesiono Gabinet Modeli Architektonicznych, który dot¹d 
na drugim piêtrze gmachu Mineralogicznego trzy sale zajmowa³.36

Co interesuj¹ce, dzieje tych modeli ze zbiorów królewskich, a nastêpnie 
uniwersyteckich s¹ dobrze udokumentowane zarówno Ÿród³ami pisanymi, 
jak i ikonograficznymi. W „Tygodniku Ilustrowanym” z 1869 roku odnaleŸæ 
mo¿na krótki artyku³ o Muzeum Staro¿ytnoœci w Warszawie, urz¹dzonym 
w Pa³acu Kazimierzowskim (na parterze, ze strony lewej od wejœcia g³ównego) 
przez podbibliotekarza Hipolita Skimborowicza37. Po omówieniu rozma-
itych eksponatów, w tym trzech mumii [egipskich] i obs³onki czwartej, autor 
artyku³u pisze: Z pami¹tek staro¿ytnych godzi siê tu wspomnieæ wyroby Chichi 
Rzymianina, który doskonale w modelach odtworzy³ koloseum, bramê tryum-
faln¹ Konstantyna Wielkiego i œwi¹tyniê Sybilli. Artyku³ w „Tygodniku Ilu-
strowanym” zosta³ opatrzony sztychem daj¹cym bardzo dobre wyobra¿enie 
o tym warszawskim muzeum38. Poza ustawionymi tu i ówdzie rzeŸbami i roz-
maitymi przedmiotami roz³o¿onymi na d³ugim stole dostrzegamy po prawej 
stronie dwa wielkie modele architektoniczne – œwi¹tyniê z korynckim por-
tykiem i stoj¹c¹ za ni¹ budowlê kopu³ow¹ (model Œwi¹tyni Opatrznoœci). Po 
lewej stronie, obok okna, daje siê ³atwo rozpoznaæ charakterystyczny kszta³t 
modelu Koloseum. Korkowy £uk Konstantyna widnieje natomiast na innym 
sztychu, opublikowanym w tym samym roku w „K³osach”39 (il. 4); znajduje 
siê na nim zreszt¹ równie¿ Koloseum i kilka innych wzorów. Podczas gdy 
¿aden z widocznych na sztychu w „Tygodniku Ilustrowanym” modeli nie do-
trwa³ do naszych dni, model £uku Konstantyna na szczêœcie wci¹¿ istnieje. 
Znajduje siê wœród licznych depozytów Uniwersytetu Warszawskiego z³o¿o-
nych w Muzeum Narodowym w Warszawie, dok¹d trafi³ w 1940 roku. 

35 Bieliñski, Królewski Uniwersytet Warszawski…, s. 593-595.
36 Jarocki, Kronika Pa³acu...
37 Muzeum Staro¿ytnoœci w Warszawie, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 100, 27.11.1869, 

s. 264-265.
38 Tam¿e, rycina Muzeum Staro¿ytnoœci w Warszawie z podpisem „rysowa³ na miejscu Pod-

bielski” i sygnaturami „B.P.[Podbielski]” oraz „K. Przykorsk[i r]yt.”.
39 Rycina Nowe muzeum przy Bibliotece G³ównej w Warszawie, z sygnatur¹ „I.H.”, ryt. B. Puc, 

„K³osy”, nr 233, 1869, s. 364.
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Trudno przeceniæ rolê tego zbioru w ukszta³towaniu i wzmocnieniu 
o oryginalne, antyczne formy dziewiêtnastowiecznego warszawskiego 
klasycyzmu, uznawanego przecie¿ za jeden z wa¿niejszych trendów archi-
tektonicznych na ziemiach polskich. Przyk³adem oddzia³ywania obiektów 
z tego zbioru na warszawskie realizacje mo¿e byæ z pewnoœci¹ Wodozbiór 
w Ogrodzie Saskim, dzie³o Henryka Marconiego z lat 1852-1854. Budowla 
ta, jak powszechnie wiadomo, jest niemal wiernym powtórzeniem antycz-
nej Œwi¹tyni Sybilli w Tivoli, której model korkowy znajdowa³ siê najpraw-
dopodobniej od dawna w zbiorze wzorów i – jak wspomnieliœmy – s³u¿y³ 
jako pomoc naukowa w Szkole Sztuk Piêknych jeszcze w 1869 roku. 

Publiczna galeria obrazów

O roli Stanis³awa Kostki Potockiego w tworzeniu Uniwersytetu War-
szawskiego i jego zbiorów artystycznych powszechnie wiadomo40. Jako 
minister wyznañ religijnych i oœwiecenia publicznego przez piêæ lat podej-
mowa³ on kontynuacjê dzie³a Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, tworz¹c 

40 Na ten temat zob. J. Mizio³ek, Zarys dziejów Uniwersytetu Warszawskiego, w: „Ars et educa-
tio”…, s. 15-80; Postaæ Stanis³awa K. Potockiego szkicuje ostatnio m.in. W. Dobrowolski, 
Stanis³aw Kostka Potocki, kolekcjoner – klasycysta – minister, w: „Ars et educatio”…, 107-116, 
wraz z bibliografi¹. 

4. Muzeum Staro¿ytnoœci zorganizowane przez H. Skimborowicza na parterze Pa³acu Kazi-
mierzowskiego. Widoczne korkowe modele budowli antycznych. Rycina w „K³osach” , 1869 
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ramy nowej polityki pañstwowej i mecenatu rz¹dowego. O jego zas³u-
gach na tym polu oraz o planach utworzenia muzeum uniwersyteckiego 
z prawdziwego zdarzenia, które mia³oby publiczny charakter, prze-
konuj¹ tak¿e opublikowane przez Stefana Kozakiewicza zachowane 
do dziœ dokumenty z epoki41. Poœwiadcza to bezsprzecznie list wys³a-
ny do ministra we wrzeœniu 1820 roku z Wiednia przez malarza Ignace 
Duviviera. Artysta odnosi siê w nim do planowanego przez Potockiego 
otwarcia w Warszawie muzeum - publicznej galerii obrazów. Czytamy: 
J’ai appris que sous la protection de Votre Excellence les arts commencent 
fleurir en Pologne i dalej: J’ai appris... que Vous désiriez former un Musée 
a Varsovie pour l’étude de la jeunesse... [...] Plusieurs fois sous les derniers 
regnes l’on a tente cette entreprise et il était reservé a un Mécene tel que Vo-
tre Excellence de la faire reussir42. W dalszej czêœci listu malarz proponuje 
namalowanie obrazów dla planowanej galerii. Do Wiednia wiadomoœæ 
o planach ministra przywióz³ z pewnoœci¹ cytowany wczeœniej nowo 
wybrany kustosz uniwersyteckiej kolekcji rycin Jan Feliks Piwarski, 
który przyby³ tam na koszt funduszu edukacyjnego w celu zapoznania 
siê z metodami urz¹dzania zbiorów miêdzy innymi w Cesarskim Gabi-
necie Rycin pod kierunkiem Adama von Bartscha.43 W Archiwum Po-
tockich zachowa³a siê nawet osobna szczegó³owa instrukcja Potockiego 
dotycz¹ca tego wyjazdu, wskazuj¹ca, co Piwarski powinien zwiedzaæ 
i z kim siê spotkaæ44.

Niestety, prace nad ostatnim tak ambitnym niezrealizowanym projek-
tem Potockiego zahamowa³a najpierw jego dymisja w 1820 roku45, a rok 
póŸniej ostatecznie przerwa³a nag³a œmieræ we wrzeœniu 1821 roku. Prasa 
warszawska wyra¿a³a wtedy nawet przypuszczenie, ¿e bogata wilanow-
ska kolekcja obrazów, podobnie jak ofiarowana w spadku uniwersytetowi 
pozosta³a czêœæ jego prywatnej kolekcji rysunków i rycin, przejdzie na 
w³asnoœæ uczelni. W „Kurierze Warszawskim” czytamy: Zbiór Snycerstwa 
[na Uniwersytecie Warszawskim] wkrótce bêdzie uporz¹dkowany i dla pu-
blicznoœci otwarty. Zamyka on w sobie niemal wszystkie kopie staro¿ytnych 
orygina³ów. Profesor Blank poda³ sposób ich odnowienia […]. Powiadaj¹, 

41 Kozakiewicz, Malarstwo warszawskie…, s. 220-224.
42 AGAD, Archiwum Potockich, rkps 271.
43 T. Sulerzyska, E. Budziñska, Jan Feliks Piwarski 1794-1859. Rysunki-grafika. Katalog wysta-

wy, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Warszawa 1960, s. 10, 16-17.
44 AGAD, jw.
45 Na temat okolicznoœci pozbawienia Stanis³awa K. Potockiego funkcji ministra zob. 

B. Grochulska, Dramat libera³a, w: Losy Polaków w XIX–XX w. Studia ofiarowane Stefano-
wi Kieniewiczowi w osiemdziesi¹t¹ rocznicê Jego urodzin, Warszawa 1987, s. 137-149.



136 Jerzy Mizio³ek, Miko³aj Baliszewski 137Educatio et Ars. Zbiory artystyczne pierwszego Uniwersytetu Warszawskiego ...

¿e œp. Stanis³aw Potocki uczyni³ by³ niejak¹ nadziejê, ¿e piêkna wilanowska 
galeria stanie siê po jego œmierci w³asnoœci¹ Uniwersytetu, a zatem i pu-
blicznoœci46. 

Inicjatywy maj¹ce na celu powo³anie publicznej galerii malarstwa 
w formule podobnej do z rozmachem zorganizowanego w Pa³acu Kazi-
mierzowskim Gabinetu Graficznego czy Gabinetu Wzorów Gipsowych 
z rozmaitych powodów niestety nie da³y rezultatów. Wrócono jednak 
do nich w kolejnych latach47. Ju¿ w 1823 roku w zwi¹zku z rozpisaniem 
programu wystawy Sztuk Piêknych propozycjê nabycia wszystkich nagro-
dzonych dzie³ sztuki wystosowa³o jury uniwersyteckiego konkursu. Odpo-
wiadaj¹c w imieniu rz¹du, ówczesny nastêpca Stanis³awa K. Potockiego mi-
nister Stanis³aw Grabowski popar³ ten postulat: Staraæ siê tak¿e bêdzie Kom. 
R. W. R. i Oœw. Publ., aby te z dzie³ uwieñczonych, których nabycie dla wzrostu 
sztuki bêdzie korzystnym, mog³y byæ kosztem Rz¹du nabyte48. Komisja ideê tê 
podjê³a jeszcze silniej 6 kwietnia 1826 roku. We wstêpie do Zdania sprawy 
Deputacyi wezwanej do przys¹dzenia nagród za przedmioty malarstwa czyta-
my: Stosownie do wniosku Deputacyi [...] Kommissyja Rz¹dowa Wyznañ Re-
ligijnych i Oœwiecenia Publicznego pragn¹c z swej strony przy³o¿yæ siê do tego 
wszystkiego, cokolwiek mo¿e mieæ wp³yw skuteczny na pomyœlny wzrost sztuk 
piêknych w kraju, stanowi: […] i¿ dzie³a tak uwieñczone nabywane bêd¹ 
w miarê zamo¿noœci funduszu tak równie jak i niektóre z tych, co by szczegól-
niej oznaczone by³y przez Deputacyj¹. Z tych bowiem w czasie bêdzie mog³a 
byæ uformowana galeryja zupe³nie narodowa, która by przedstawia³a uczniom 
wzory godne naœladowania i zarazem sta³aby siê dla nich Ÿród³em chwalebne-
go wspó³ubiegania. Spodziewaæ siê wypada, ¿e skutkiem tego ostatniego œrodka 
bêdzie jeszcze podwójna korzyœæ, to jest: i¿ on zapewni dla artystów polskich 
zachêcenie równie skuteczne jak pochlebne i ¿e nadto po³¹czy ci¹g pami¹tek, 
które s³u¿yæ bêd¹ za skazówki dla oznaczenia w przysz³oœci postêpu sztuki 
w kraju i rozwiniêcia nastêpnie jej historii.49 

Sprawa ta, niestety, nie doczeka³a siê realizacji. Julian Ursyn Niemce-
wicz, prezes Towarzystwa Przyjació³ Nauk bêd¹cy cz³onkiem wspomniane-
go jury, podczas posiedzenia publicznego Towarzystwa 15 grudnia 1828 ro-
ku mówi³: nie posiadamy jak gdzie indziéj galerii obrazów najprzedniejszych 

46 „Kurier Warszawski”, nr 259, 30.10.1821. 
47 Znakomit¹ antologiê materia³ów Ÿród³owych do historii konkursów sztuk piêknych na 

Uniwersytecie stanowi Kozakiewicz, Warszawskie wystawy…, s. 94, 165, 194, 195.
48 Z³o¿ony od Deputacyi wyznaczonej do s¹dzenia tworów sztuk piêknych program… „Gazeta 

Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego”, nr 65, 25.04.1823; nr 67, 28.04.1823. 
49 „Gazeta Warszawska”, nr 71, 5.05.1826.
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malarzy, gdzie by m³ódŸ nasza doskonaliæ siê mog³a, szczup³e nader s¹ u nas 
zbiory tego rodzaju. [...] ...przecie¿ widzieliœmy i na ostatniéj wystawie pewn¹ 
liczbê obrazów, portretów, wewn¹trz œwi¹tyñ, [...] które w bogatszych kra-
jach wraz nabytymi by³yby, a u nas nie nagradzaj¹ pracy, czasu i wydatków 
artysty50. Raz jeszcze, przy okazji ostatniej ju¿ wystawy (il. 5) nieca³y mie-
si¹c póŸniej, podjêty zosta³ przez jury wysi³ek nak³onienia Komisji Rz¹-
dowej do poparcia tej szczytnej idei. Czytamy: Deputacyja [...] os¹dzi³a za 
obowi¹zek ponowiæ ¿yczenie, które w ci¹gu swoich ostatnich posiedzeñ w ro-
ku 1825 ju¿ Rz¹dowi z³o¿y³a, a to w celu, by ten¿e chêtny zawsze do wspie-
rania tego wszystkiego, co siê przy³o¿yæ mo¿e do wspierania tego wszystkiego, 
co siê przy³o¿yæ mo¿e do uœwietnienia kraju, poleci³: [...] 2. Aby choæ ma³a 
summa przeznaczon¹ byæ mog³a na kupno uwieñczonych obrazów lub tych, 
których by Deputacyja nabywaæ proponowa³a. Zdaniem bowiem Depu-
tacyi krok ten mia³by podwójn¹ korzyœæ, naprzód: utworzenia galeryi zupe³nie 
narodowej, która by otworzy³a pole do ci¹g³ego wspó³ubiegania siê; po wtóre: 

50 J. U. Niemcewicz, Zagajenie [publicznego posiedzenia Towarzystwa dn. 15 grudnia 1828 ro-
ku], w: Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjació³ Nauk, t. XXI, 
Warszawa 1830, s. 117-120.

5. Wincenty Kasprzycki, Widok wystawy Sztuk Piêknych w Warszawie w 1828 roku.
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œrodek do zachêcania artystów potrzebuj¹cych wsparcia Rz¹du. Te s¹ szczegól-
ne dwa punkta, które Deputacyja s¹dzi³a byæ koniecznym poleciæ pieczo³owi-
toœci Rz¹du w przekonaniu, i¿ tego z jej strony postêpowania zapewne wzi¹æ 
inaczej nie zechce, jak tylko za gorliwoœæ, jak¹ pa³a o wzrost sztuk piêknych51. 
Co ciekawe, zmieni³a siê tym razem znacz¹co ogólna formu³a dekretu rz¹-
dowego, w tym przypadku jedynie parafowanego na pocz¹tku dokumentu 
przez ministra Grabowskiego, wyraŸnie dystansuj¹cego siê ju¿ od treœci 
ustaleñ deputacji. Jak siê wydaje, atmosfera polityczna nie pozwala³a ju¿ 
w tym czasie Komisji Rz¹dowej na podjêcie jakichkolwiek dzia³añ w celu 
ustanowienia sta³ej galeryi narodowej. 

Projekt utworzenia w Warszawie w pe³ni publicznej galerii malarstwa 
sk³adaj¹cej siê z najlepszych dzie³ powsta³ych na uniwersytecie o profilu 
przede wszystkim dydaktycznym, by³ naturaln¹ konsekwencj¹ istnienia 
coraz prê¿niej rozwijaj¹cej siê rodzimej szko³y malarstwa. W warszawskim 
„amfiteatrze” na wzór europejskich szkó³ sztuk piêknych, takich jak Akade-
mia œw. £ukasza w Rzymie, studiowano technikê na podstawie doskona³ych 
przyk³adów dzie³ sztuki klasycznej – choæ nieoryginalnych: œwietnej klasy 
sztychów, obrazów i przede wszystkim gipsowych kopii rzeŸb, które wêdro-
wa³y do pracowni na zajêcia. Œwiadectwo Ksawerego Preka, który wspomi-
na o obrazach i portretach pokazywanych mu przez Antoniego Blanka, mu-
si te¿ przywodziæ na myœl postulat wzorowania siê na wspomnianej ju¿ 
rzymskiej Akademii, gdzie przyk³adano wielk¹ wagê równolegle do prak-
tycznej edukacji artysty, jak i do kszta³cenia poprzez obecne w jej gmachu 
znakomite wzory – rzeŸby i obrazy wielkich absolwentów – stanowi¹ce en 
bloc swoist¹ dydaktyczn¹ kolekcjê dzie³ sztuki. Uniwersytecka kolekcja ob-
razów by³a jednak bardzo skromna. Gdy Ksawery Prek zwiedza³ j¹ w 1830 ro-
ku, zobaczy³ prawdopodobnie tylko kilkanaœcie dzie³. Wizja stworzenia 
w stolicy na wzór europejski zespo³u publicznego muzeum uniwersytec-
kiego sk³adaj¹cego siê z kilkunastu gabinetów – by wymieniæ te najbardziej 
nas interesuj¹ce: rzeŸby, graficznego czy malarstwa – zosta³a zrealizowana 
dopiero wraz z powo³aniem w 1862 roku Muzeum Sztuk Piêknych, a na-
prawdê dopiero w latach 1898–1927 kiedy staraniem magistratu ustano-
wiono Muzeum Narodowe. Jednak¿e bez pionierskich, ambitnych planów 
z czasów pierwszego Uniwersytetu, bêd¹cych kontynuacj¹ polityki ostat-
niego polskiego króla, z pewnoœci¹ nie by³oby to mo¿liwe. 

51 Protokó³ czynnoœci Deputacyi wezwanej do przys¹dzenia nagród: malarstwa, rzeŸby, architek-
tury, sztycharstwa i rysunku…, „Gazeta Warszawska”, nr 26, 27.01.1829; nr 27, 28.01.1829.
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