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P
ewne wątpliwości musi 
bowiem budzić przypisywa-
nie sprowadzenia ich do 
położonej  nieopodal Arkadii 
twórczyni ogrodu – Helenie 

z Przezdzieckich Radziwiłłowej4. Zda-
rzenie to miałoby mieć miejsce około 
1815 r., kiedy to z okazji ślubu jej syna, 
Michała Gedeona Radziwiłła z Aleksan-
drą ze Steckich, właścicielką znanego 
ogrodu w Szpanowie na Wołyniu5, 
księżna zwiedziła pokaźny obszar Kre-
sów. Podstawowa wątpliwość wynika  

z braku związku tzw. bab kamiennych  
z programem artystycznym opracowa-
nym przez księżną dla Arkadii6, zgodnie  
z którym dzieła sztuki antycznej i ich 
kopie, umieszczone we wnętrzach bu- 
dowli ogrodowych czy rozrzucone wśród 
dziko rosnącej roślinności, czynić miały 
wiarygodną starożytność miejsca, zaś 
przypominając minioną świetność Grecji 
i Italii, budzić miały refleksję nad prze-
mijaniem. Jednocześnie miejsce to sta-
nowić miało dla swej właścicielki, zgod-
nie z antyczną symboliką Arkadii7, krainę 

szczęścia. Rzeźby „bab” musiałyby już 
wtedy pełnić funkcje rzeźb ogrodowych, 
nie zaś elementów lapidarialnych czy 
wystroju wnętrza (wśród tych ostatnich 
znane są obiekty średniowieczne pozy-
skane przez księżną z rozbieranego wów-
czas Zamku Prymasowskiego w Łowi-
czu), sprawiałyby zatem wrażenie dość 
osobliwe pośród antycznego i antykizu-
jącego wyposażenia ogrodu. Pamiętać 
również należy, że w 1816 r. uwagę 
Heleny Radziwiłłowej i jej męża – 
Michała Hieronima Radziwiłła, pochła-

Baby nieborowskie 
Pochodzenie i funkcja

Minęło już ponad 60 lat od pierwszej publikacji poświęconej słynnym „babom nieborow- 
skim” – czterem, wykonanym w zbitym piaskowcu karpackim, kultowym rzeźbom Połowców 

datowanym na XII-XIII w.1, które stoją w pobliżu pałacu w Nieborowie, od strony parku.
 Autorem artykułu zamieszczonego w „Głosie Plastyków”2 był wybitny warszawski arche-

olog, prof. Włodzimierz Antoniewicz (1893-1973)3. Od tamtego czasu nieborowskie pomniki 
stały się obiektem zainteresowania ze strony archeologów; niejednokrotnie były też inspiracją 

dla poetów i malarzy. Ich pochodzenie tymczasem do dziś nie zostało w pełni wyjaśnione. 
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Baby kamienne przed willą Aleksandry Radziwiłłowej w Arkadii, przed 1893 r., autor nieznany.  
Fot. ze zb. Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Spuścizna prof. W. Demetrykiewicza
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niało przede wszystkim kupno i wyposa-
żanie nowo zakupionej posiadłości  
w podwarszawskiej Królikarni, którą 
uczynili odtąd swą główną rezydencją  
i do której przewieźli z Arkadii i Niebo-
rowa część wyposażenia artystycznego8. 
Dalsze wątpliwości musi także budzić 
brak śladów obecności omawianych 
czterech figur kamiennych w obfitych dla 
tego okresu źródłach archiwalnych  
i bibliograficznych. Pierwsza wzmianka 
o nich pochodzi dopiero z wydanych przez 
S. Pruszakową-Duchińską w 1856 r. Roz-
rywek dla młodocianego wieku: Przy wej-
ściu do wielkiego zacienionego stuletnimi 
drzewami parku, widać leżące na trawniku 
kamienne figury czterech bogów pogań-
skich, każdy zwrócony do strony świata,  
z której ma pochodzić9.

Data zamieszczenia pierwszej 
wzmianki na temat obecności tzw. bab 
kamiennych w Arkadii nie wydaje się być 
przypadkową. W latach 1855-1859 
trwały bowiem w Arkadii prace przy 
budowie willi dla owdowiałej Aleksandry 
Radziwiłłowej, która jeszcze za życia 
męża – generała Michała Gedeona 
Radziwiłła – troszczyć się musiała o jego 
interesy10. Datowane na 1856 r. projekty 
willi autorstwa Franciszka Marii Lan-
ciego11 przedstawiają charakterystyczne 
dla tego architekta połączenie neorene-
sansowych form architektonicznych  
z eklektyzmem rzeźb przewidzianych 
jako ozdoba tarasu wschodniego. Wyko-
rzystane w projekcie elementy egiptyzu-
jące, antykizujące, renesansowe i baro-

kowe pochodzić miały głównie z obiek-
tów należących do dawnej kolekcji  
Heleny Radziwiłłowej12. Wcześniej,  
w latach 1842-1844, w podobnym duchu 
opracował Lanci (przy współpracy Teo-
fila Schüllera) dla Aleksandry Radziwił-
łowej projekt przebudowy pawilonów 
ogrodowych w Królikarni13. Attykę kla-
sycystycznego budynku kuchni, wzoro-
wanego na rzymskim grobowcu Cecylii 
Metelli, pokryto kawałkami rudy  
i kamieni analogicznymi do tych, które 
wmurowano niegdyś w sztuczne ruiny 
Arkadii. Na odcinku attyki od strony 
pałacu ustawiono trzy barokowe w for-
mie rzeźby kamienne, upozorowane na 
sztuczne destrukty o tematyce mitolo-
gicznej. Ponad wejściem do kuchni od 
strony parku umieszczono inskrypcję 
Caeciliae Cretici, mającą zapewnić pra-
widłową identyfikację budynku z antycz-
nym pierwowzorem. Kilka lat wcześniej 
wokół kuchni ustawiono 12 marmuro-
wych „figur”14. Projekty zrealizowane 
przez Lanciego w Królikarni i Arkadii, 
choć odpowiadające panującej modzie, 
rozmijały się z pierwotną, klasycystyczną 
koncepcją tych założeń.

W spuściźnie po wybitnym krakow-
skim archeologu przełomu XIX/XX w.  
i badaczu bab kamiennych15, prof. Wło-
dzimierzu Demetrykiewiczu (1859- 
-1937)16, w jej części przechowywanej  
w Archiwum Muzeum Archeologicznego 
w Krakowie, znajduje się fotografia uka-
zująca baby nieborowskie stojące przed 
dziedzińcem nieistniejącej już willi Alek-

sandry Radziwiłłowej w Arkadii, od 
strony tarasu wschodniego. Odręczny 
podpis prof. Demetrykiewicza informuje, 
że fotografia przedstawia figury bab 
kamiennych zdjęte z kurhanów na Ukra-
inie i ustawione w ogrodzie dworskim17.  
W rzeczywistości jest to jedyne, nieznane 
dotychczas, świadectwo obecności „bab”  
w Arkadii przed 1893 r., kiedy to Michał 
Piotr Radziwiłł odkupił ogród od rodziny 
Adlerbergów18 i przewiózł większość 
ocalałych tam rzeźb, w tym „baby”, do 
Nieborowa. 

Widoczne na fotografii cztery figury 
kamienne Połowców stoją w parach na 
osi willi, przedzielone innym znanym 
zabytkiem – znajdującą się dziś, podob-
nie jak „baby”, w pobliżu pałacu w Nie-
borowie – kolumną cmentarną zwiera-
jącą inskrypcje w językach greckim  
i tureckim, pochodzącą przypuszczalnie 
z Krymu i datowaną na 1709 r.19 Nie 
można wykluczyć, że widziane w Arkadii 
w 1856 r. leżące na trawniku kamienne 
figury20, zostały sprowadzone przez 
Aleksandrę Radziwiłłową i czekały na 
wykorzystanie w najbliższym otoczeniu 
wznoszonej dla niej willi. Trafić zatem 
musiały do ogrodu nieco wcześniej – 
okazji do ich przetransportowania  
z Wołynia zapewne księżnej nie brako-
wało.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę 
na dodatkową wartość informacyjną 
wspomnianej fotografii Arkadii sprzed 
1893 r. Otóż na postumentach wieńczą-
cych schody prowadzące na wschodni 

Baby kamienne w Nieborowie, ok. 1910 r. (?), autor nieznany. Fot. ze zb. Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Spuścizna prof. W. Demetrykiewicza
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taras willi Aleksandry Radziwiłłowej 
dostrzec można dwa popiersia. Szczegó-
łowa analiza fotografii ujawniła, że 
rzeźby te są znanymi obiektami z kolekcji 
radziwiłłowskiej: popiersie widoczne po 
prawej stronie to głowa typu Afrodyty 
Caetani na obcym biuście21, popiersie po 
lewej stronie zaś to biust Rzymianki  
z okresu panowania Sewerów22. Obie 
rzeźby, zestawione ze sobą w podobny 
sposób, widnieją na fotografii z ok.  
1915 r.23, ustawione po obu stronach 
schodów przed tarasem pałacu w Niebo-
rowie. Musiały one trafić tu wraz  
z innymi rzeźbami po odzyskaniu Arka-
dii przez M.P. Radziwiłła w 1893 r. Pro-
jekty aranżacji elewacji wschodniej willi 
A. Radziwiłłowej w Arkadii, autorstwa 
F.M. Lanciego z 1856 r., przewidywały 
ustawienie na obu postumentach nie 
popiersi, lecz rzeźb statuarycznych. 
Fotografie z ok. 1930 r. przedstawiają 
postumenty wschodniego tarasu willi 
pozbawione jakiejkolwiek dekoracji rzeź-
biarskiej.
      Baby nieborowskie, czy też – nazwane 
poprawniej – arkadyjskie, stanowią inte-
resujący przykład  świadomego wykorzy-
stania tzw. bab kamiennych w nowożyt-
nym ogrodzie z antykami. Wykorzystanie 
czterech figur kamiennych identyfikowa-
nych z rodzimymi bóstwami pogańskimi 
w pełnym odniesień do antyku arkadyj-
skim krajobrazie stanowi modelowy 
przykład stopniowego wypierania z pol-
skich kolekcji prywatnych, funkcjonują-
cych w warunkach porozbiorowych, 

sztuki antycznej na korzyść starożytności 
„słowiańskich” (także tych, które sło-
wiańskimi nie były, ale w powszechnym 
mniemaniu za takie uchodziły). Podobną 
zmianę akcentów obserwować można  
w rozwoju wielu ówczesnych dziedzin 
nauki i kultury: w naukach historycznych 
i archeologii, muzealnictwie i sztukach 
pięknych. Było to z jednej strony wyni-
kiem wpływu ogólnych przemian zacho-
dzących w świadomości Europejczyków, 
z drugiej strony w naturalny sposób 
odpowiadało zwiększonemu wyczuleniu 
Polaków na sprawy narodowej przeszło-
ści i kultury.                                       ■
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