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Miniony rok 2011 okaza! si" by# bardzo !askawy dla zbiorów Muzeum  
Narodowego w Warszawie. Po oko!o 70 latach wróci!y skradzione dzie!a 
Gierymskiego, Bili$skiej, Fa!ata, oraz portret Jana III Sobieskiego – znane  
z przedwojennych fotografii, reprodukowane w katalogach strat wojennych1, 
wypatrywane na %wiatowych rynkach antykwarycznych – powróci! równie& 
obraz, którego uroku nawet si" nie spodziewano.

A COMEBACK IN GREAT 
STYLE FOR THE 150TH AN-
NIVERSARY OF THE NATIO-
NAL MUSEUM IN WARSAW
Last year five paintings 
which were wartime losses 
returned to the collection of 
the National Museum in 
Warsaw. One of those was 
the canvas by Leon Wyczó!-
kowski W pracowni artysty. 
(“In the Artist’s workshop”). 
The painting was donated to 
the Museum in 1918 by  
K. Karwowski, a renowned 
ENT doctor. During the war, 
the portrait was stolen and 
taken out of the country by 
Germans, and in 2009 put up 
for auction in Düsseldorf. 
The lack of photographic do-
cumentation made it impos-
sible for the Polish party to 
submit an effective protest 
against selling the work and 
it was bought by a German 
art dealer. In 2011, when  
Wyczó!kowski’s painting was 
put up for auction once  
again, it was bought by the 
Polish-German publisher, 
Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. , 
who purchased it for the Na-
tional Museum collection. 
The painting will be hanging 
in the Gallery of 19th century 
Art, whose opening in May 
2012 will add splendour to 
the celebrations of the 150 
anniversary of the National 
Museum in Warsaw. 
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Urzekaj'ce atmosfer' p!ótno Leona Wyczó!-
kowskiego W pracowni artysty z 1883 r. (60,5  
x 31cm) znajdowa!o si" na li%cie dzie! zrabowa-
nych z muzeum w czasie II wojny %wiatowej2, 
jednak znane by!o tylko z dok!adnego  

opisu w przedwojennej ksi"dze inwentarzowej; gdy& nie 
zachowa!a si" &adna jego fotografia. Do zbiorów Mu-
zeum Narodowego m. st. Warszawy obraz trafi! 20 sierp-
nia 1918 r.3 wraz innymi 33 dzie!ami artystów polskich 
(obrazami, rysunkami, rze(bami) jako dar dr. Konstante-
go Karwowskiego (1834-1918), znanego laryngologa 
warszawskiego, kolekcjonera i spo!ecznika. Taki gest nie 
by! rzadko%ci' w%ród spragnionej polskiego muzeum – 
publiczno%ci warszawskiej. Przekszta!cenie warszaw-
skiego Muzeum Sztuk Pi"knych w instytucj" o randze na-
rodowej w 1916 r.4 oraz wzrost uczu# patriotycznych 
zwi'zanych z odzyskaniem przez Polsk" niepodleg!o%ci 
w 1918 r. spowodowa!y liczne dary i zapisy testamentowe 
na rzecz muzeum. Dar dr. Karwowskiego przekazany tu& 
przed jego %mierci', przyj"ty zosta! do muzeum w formie 
depozytu i dopiero po dwóch latach, uchwa!' Wydzia!u 
Kultury Rady Miejskiej m. st. Warszawy z dnia 23 wrze-
%nia 1920 r., obrazy przyj"to na stan muzeum5. Wi"k-
szo%# ofiarowanych w darze dzie! przedstawia!a niew't-
pliwie, w opinii komisji rzeczoznawców, warto%# 
muzealn'. By!y w%ród nich prace: J. Mehoffera, F. )mur-
ki, J. Fa!ata, J. Simmlera, H. Pi'tkowskiego, A. Gramaty-
ki, L. Stasiaka i F. Kostrzewskiego. Na li%cie dzie! lego-
wanych dla muzeum pod nr 16 znajdowa!o si" p!ótno  
L. Wyczó!kowskiego zatytu!owane Sierota. Ten nieofi-
cjalny tytu! nie pojawia si" ju& w inwentarzu Muzeum 
Narodowego m. st. Warszawy, pod nr 18094 zast'piony 
zosta! opisem: M!oda kobieta w &a!obie w pracowni ma-
larza trzymaj'ca w r"ce fotografi" i patrz'ca na portret 
m!odego m"&czyzny. Wpis na przedwojennej karcie na-
ukowej zbiorów muzealnych z 1918 r. podaje informacje 
o sygnaturze (L. Wyczó!kowski 1883?), rozmiarze obrazu 
(60,5 x 31 cm; w ramie 101 x 72,8 cm), miejscu przecho-
wania (Podwale 15) oraz udziale w po%miertnej wystawie 
Wyczó!kowskiego, organizowanej jesieni' 1937  r. w To-
warzystwie Zach"ty Sztuk Pi"knych w Warszawie6.  
W katalogu wystawy gromadz'cej ca!y  dorobek malarski 
artysty ten obraz zosta! wymieniony pod nr 3. pt.  
W pracowni malarza. Podobny tytu!, W pracowni artysty, 
podaje katalog zbiorów Galerii Malarstwa Polskiego  
z 1938 r.7 Na istnienie p!ótna o takim tytule powo!uje si" 
równie& Maria Twarowska, opracowuj'c Listy i wspo-
mnienia, zawieraj'ce zapiski z rozmów prowadzonych  
z artyst' w latach 1928-1933 przez Adama Kleczkow-
skiego. W cz"%ci dotycz'cej pobytu artysty w Warszawie  
i malowanych przez niego obrazów rodzajowych autorka 
przypomina o istnieniu kompozycji W pracowni malarza  
z 1883 r.8 W kalendarium &ycia artysty umieszczonym  
w katalogu wystawy monograficznej organizowanej w 2003 r. 
w krakowskim Muzeum Narodowym9 autorki pod dat'  
1882-1883 notuj': tworzy sceny rodzajowe z udzia!em tych 
samych modeli […] s' to: „Rozmowa”, „W pracowni malarza”. 

Tu urywa si" trop prowadz'cy do omawianego obrazu. 
Wiadomo, &e do wybuchu II wojny %wiatowej znajdowa! si" 
w warszawskim Muzeum Narodowym. Podzieli! niestety 
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Ofiarowany obraz L. Wyczó!kowskiego W pracowni artysty z 1883 r.,  60,5 x 31 cm
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los znacznej cz"%ci zbiorów Muzeum, 
które zosta!y zrabowane i wywiezione 
g!ównie do Niemiec10. Nie wróci! w ra-
mach akcji rewindykacyjnej, w latach 
1945-1949, %lad po nim zagin'!. Nie 
uda!o si" ustali# okoliczno%ci, w jakich 
p!ótno opu%ci!o Polsk", ani osób za to 
odpowiedzialnych. Z informacji zdoby-
tych przez tropi'cego histori" obrazu 
W!odzimierza Kalickiego11 wiadomo, 
&e w okoliczno%ciach bli&ej nieokre-
%lonych obraz trafi! do Hiszpanii. Tam 
w latach 50. kupi!o go od w"gierskiej 
arystokratki niemieckie ma!&e$stwo. 
W archiwach nie zachowa!o si" jego 
zdj"cie, tak wi"c nie znalaz! si" w ka-
talogu strat wojennych12. Du&ym za-
skoczeniem okaza!a si" wie%# z 2009 r. 
o pojawieniu si" na aukcji w Düssel-
dorfie13 dzie!a Wyczó!kowskiego od-
powiadaj'cego opisowi skradzionego 
obrazu (jako pierwsza odnotowa!a ten 
fakt Anna Tyczy$ska, wieloletni ku-
stosz Muzeum Narodowego). Pomimo 
natychmiastowego z!o&enia w domu 
aukcyjnym wniosku o restytucj" przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze 
wzgl"du na brak dokumentacji fotograficznej nie zdo!ano 
doprowadzi# do wycofania dzie!a z aukcji. Obraz zosta! 
sprzedany niemieckiemu marszandowi (za cen" 18 tys. 
euro) i trafi! do kolekcji berli$skiej. W my%l prawa nie-
mieckiego dzie!o kupione na aukcji nie podlega prawu 
zwrotu pierwotnemu w!a%cicielowi. Muzeum straci!o wi"c 
bezpowrotnie szans" na odzyskanie W pracowni artysty 
na zasadzie rewindykacji, zyska!o natomiast wiedz" o jego 
istnieniu. Od tego momentu historycy sztuki, marszandzi  
i dziennikarze polscy zajmuj'cy si" malarstwem XIX wie-
ku trzymali r"k" na pulsie. Wa&n' rol" odegra! tu Juliusz 
Windorbski, prezes Desy Unicum. Gdy tylko obraz ponow-
nie trafi! na rynek w 2011 r. zainteresowa! wspó!w!a%cicie-
li niemiecko-polskiego wydawnictwa Wiedza i Praktyka 
Sp. z o.o., panów Witolda Koniecznego i Romana Kru-
szewskiego, kupieniem dzie!a z intencj' ofiarowania go 
Muzeum Narodowemu w Warszawie.14 Po d!ugich nego-
cjacjach obraz zosta! nabyty za niebagateln' sum" 50 tys. 
euro (marszand niemiecki sprzeda! obraz za trzykrotnie 
wy&sz' sum" od tej, za któr' kupi!). Po 93 latach, w grud-
niu 2011 r. obraz W pracowni artysty ponownie zosta!  
w hojnym i symbolicznym ge%cie ofiarowany Muzeum. 
Mimo tylu lat nieobecno%ci, wróci! w %wietnym stanie kon-
serwatorskim, w swej historycznej ramie, gotów do zapre-
zentowania w ekspozycji muzealnej. Zawi%nie obok innych 
prac Wyczó!kowskiego, Pankiewicza, Bozna$skiej i *le-
wi$skiego na Galerii Sztuki XIX wieku, której otwarcie pla-
nowane na maj br. u%wietni obchody jubileuszu 150 lat ist-
nienia Muzeum Narodowego w Warszawie.

Wyczó!kowski zajmuje w dorobku malarstwa polskiego 
miejsce wyj'tkowe. Nadzwyczaj wra&liwy, odznacza! si" 
du&' indywidualno%ci' twórcz', w poszukiwaniu nowych 
%rodków wyrazu ulega! wci'& nowym impulsom. Jego ar-
tystyczny dorobek oddaje charakter przemian sztuki tych 

czasów, pocz'wszy od zainteresowa-
nia malarstwem historycznym w la-
tach 70., przez studia plenerowe, po 
symboliczne wizje. Realizm przed-
stawie$, bieg!o%# techniczna, wyj't-
kowe wyczucie materii oraz roman-
tyczny stosunek do przesz!o%ci 
czyni!y dzie!a Wyczó!kowskiego wy-
j'tkowymi. Po uko$czeniu Akademii 
Krakowskiej, maj'c za sob' rok na-
uki w akademii monachijskiej, Wy-
czó!kowski malowa! obrazy o tema-
tyce historycznej, które natychmiast 
zyskiwa!y nabywców. Du&ym powo-
dzeniem w%ród publiczno%ci cieszy!y 
si", malowane w latach 1883-1885, 
prace nazywane z racji ich tematyki  
i stylistyki cyklem salonowo-budu-
arowym. Zapewnia!y one malarzowi 
%rodki do &ycia. Wyczó!kowski pod-
czas swego pobytu w Warszawie re-
jestrowa! atmosfer" ówczesnego &y-
cia towarzyskiego stolicy. Do 
kameralnych uj"# w bogatych wn"-
trzach pozowali mu najbli&si: kuzyn-
ka Mandecka, brat stryjeczny Wa-

Podobizna D-ra Konstantego Karwowskiego   
Juliana Fa!ata z 1890 r., 33,6 x 25,9 cm.  
Nr inw. Rys.Pol.8160 MNW, akwarela ofiarowana  
do Muzeum w 1918 r. przez portretowanego  
(pozycja 13 w spisie darów K. Karwowskiego)

Spis dzie! sztuki (pierwsza strona) legowanych przez Konstantego  
Karwowskiego dla Muzeum z 1918 r. (pod pozycj' 16 wymieniony  
obraz Wyczó!kowskiego tu zatytu!owany Sierota
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c!aw Wyczó!kowski, Ludwik Stasiak. 
Kostiumy i rekwizyty do swych wy-
twornych przedstawie$ po&ycza! od 
mieszkaj'cej w tej samej kamieni-
cy przy ul. D!ugiej aktorki Marii  
Wisnowskiej (1859-1890)15. Pewne 
podobie$stwo aktorki do kobiety  
w &a!obie z obrazu  W pracowni ar-
tysty mo&e wskazywa#, &e to ona  
pozowa!a Wyczó!kowskiemu. Pe!na 
wdzi"ku ulubienica Warszawy 
schy!ku XIX w., femme fatale bezu-
stannie graj'ca role, które sama dla 
siebie wybiera!a, zafascynowana 
by!a %mierci' i uporczywie szuka!a 
mi!o%ci, co z czasem przerodzi!o si" 
w fatalne igranie z nimi obu. Lubi!a 
przebiera# si" w stroje &a!obne. Do 
historii przesz!a za spraw' swej tra-
gicznej %mierci. W 1890 r. zakochany 
w niej nieszcz"%liwie Aleksander 
Barteniew, oficer carskiej gwardii, 
zastrzeli! j' w ich garsonierze przy 
ul. Nowogrodzkiej 14. Historia ta wstrz'sn"!a Warszaw', 
pos!u&y!a za kanw"  wielu romansów16.

Obraz W pracowni artysty odbiega od beztroskiej i lek-
kiej tematyki tego cyklu. Melodramatyczny motyw kobiety 
ogl'daj'cej w pracowni portret zmar!ego niedawno m"&-
czyzny kontynuowany jest w  obrazie Welon z 1885 r. uka-
zuj'cym m"&czyzn" op!akuj'cego ukochan' zmar!'  
w dniu %lubu. W obrazach tych wiele jest emocji. Ekspery-
menty kolorystyczne i kompozycyjne podejmowane  
w duchu nowatorskich tendencji w malarstwie europej-
skim zbli&aj' je do malarstwa francuskiego: Edouarda 
Maneta, Edgara Degasa czy Alfreda Stevensa, Belga 
mieszkaj'cego w Pary&u. W %mia!ych zbli&eniach, skró-
tach perspektywicznych i ci"ciach kompozycyjnych na 
kraw"dzi kadru wsparciem dla malarza by!a fotografia. 
Wykorzystuj'c mo&liwo%ci jakie dawa!a przy kadrowaniu, 
komponowaniu scen, operowaniu sztucznym %wiat!em, 
tworzy! prace przykuwaj'ce w szczególny sposób uwag".

Nie wiadomo jak i kiedy dr Karwowski wszed! w po-
siadanie obrazu. Móg! pozna# Wyczó!kowskiego na 

wieczorkach artystyczno-literackich, tzw. pi'tkach or-
ganizowanych w pracowni na ul. Brackiej przez Karola 
Benniego, s!ynnego doktora laryngologii i prezesa To-
warzystwa Zach"ty Sztuk Pi"knych, na których w latach 
1881-1884 bywa! tak&e Wyczó!kowski. By# mo&e dr 
Karwowski, wielki patriota, uczestnik powstania stycz-
niowego, wybra! ten w!a%nie obraz przez wzgl'd na 
czarny strój portretowanej damy – symbol &a!oby naro-
dowej tak cz"sto u&ywany po kl"sce powstania. Wiele 
jest niewiadomych, pewne jest jednak, &e zakupiony  
w 1883 r. obraz eksponowany by! przez 35 lat w miesz-
kaniu kolekcjonera na Krakowskim Przedmie%ciu obok 
pozosta!ych dzie! z jego kolekcji. Ofiarowany hojn' r"k' 
dr. Karwowskiego do Muzeum cieszy! wzrok zwiedzaj'-
cych do II wojny %wiatowej, sk'd, skradziony przez oku-
panta, znikn'! na ponad 70 lat. Jego spektakularny po-
wrót do zbiorów Muzeum, dzi"ki pi"knemu gestowi 
panów W. Koniecznego i R. Kruszewskiego zamyka tu-
!aczk" tego niewielkiego, ale jak&e dekoracyjnego p!ót-
na Leona Wyczó!kowskiego.  Fot. MNW

Ods!oni"cie obrazu  przez dr Agnieszk" Morawi$sk', dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, 
i Romana Kruszewskiego, prezesa Rady Nadzorczej, wspó!w!a%ciciela wydawnictwa Wiedza i Praktyka
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