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Ramy, cho! nierzadko maj" wysok" 
warto#! artystyczn", z racji swojej funkcji 
spe$niaj" jedynie rol% s$u&ebn" wzgl%dem 
obiektu, który oprawiaj". Jednak i one 
bywaj" stratami wojennymi. Natomiast 
te, które pozosta$y po zaginionych obra-
zach staj" si% niemymi #wiadkami ich 
grabie&y oraz istotnymi dowodami przy 
dokumentacji strat oraz restytucji odna-
lezionych p$ócien.

O RAMACH  
UTRACONYCH  

I ZACHOWANYCH 

LOST AND EXTANT FRAMES
The frames of paintings, which not infre-
quently represent a high artistic value in 
themselves, are sometimes also war- 
time losses. Particularly those that re-
mained extant after the canvases were 
stolen and are as if silent witnesses of 
their pillage. They constitue important 
evidence when documenting losses and 
striving for their restitution. 
It was possible to recover one precious 
but not well-documented painting which 
was lost during World War II, only thanks 
to the fact that a colour photograph of it 
was taken to illustrate the artistic value 
of different styles of painting frames.

R ama obrazu, fotografii czy lustra ma z za$o&enia pe$-
ni! g$ównie funkcje praktyczne: zabezpiecza!, u$a-
twia! przenoszenie i odpowiednio eksponowa! opra-
wiony we' obiekt. Dodatkowe funkcje estetyczne ra-
my polegaj" na zamkni%ciu i oddzieleniu kompozycji 

dzie$a sztuki od otoczenia przy jednoczesnym zharmonizowaniu 
z nim, a tak&e na dope$nieniu obrazu przez podkre#lenie jego 
cech stylowych, kolorytu i nastroju. Rama mo&e wybitnie wzbo-
gaca! tre#! dzie$a, cho! nie brak prac, których walory artystycz-
ne niweczy (le dobrana rama.

Za ram% niezwykle zintegrowan" z obrazem mo&na uzna! 
opraw% Madonny z Dzieci"tkiem, dzie$a )ukasza Cranacha Star-
szego (1472-1553), obrazu przez stulecia zwi"zanego z kolegiat" 
g$ogowsk". O samym utraconym dziele pisano ju& w CBU (nr 2, 
r: 1998) oraz przy okazji omówienia portalu internetowego Mini-
sterstwa Kultury Federacji Rosyjskiej publikuj"cego dzie$a sztuki 
przemieszczone w wyniku II wojny #wiatowej na terytorium 
Zwi"zku Radzieckiego (nr 1, r: 2003). Cho! sam obraz zosta$ od-
naleziony w zbiorach Muzeum Sztuki im. A. Puszkina w Mo-
skwie, to jednak jeszcze nie zosta$ odzyskany, a o losach jego 
ramy nic nie wiadomo. 

Fotografia obrazu wraz z ram" zosta$a opublikowana w 1908 r. 
w monograficznym opracowaniu 103 dzie$ )ukasza Cranacha 
przez Eduarda Heycka oraz w wydanej w 1913 r. historii G$ogowa 
i ziemi g$ogowskiej napisanej przez Juliusa Blaschke. Ostatnie 
zdj%cie obrazu w tej ramie pochodzi z wystawy sztuki niemieckiej 
XVI w. na *l"sku, zorganizowanej we Wroc$awiu w 1935 r. 

Renesansowa rama Madonny zosta$a wykonana z drewna li-
powego. Jej profilowane i z$ocone boki, z wyj"tkiem dolnej listwy, 
by$y kanelowane i dekorowane 16 srebrnymi sze#ciolistnymi ro-
zetami. U góry, na #rodku pomi%dzy rozetami, osadzono emalio-

Awers i rewers ramy  
do obrazu Juliana Fa$ata 
Przed polowaniem  
w Rytwianach. 
Fot. ze zbiorów  
Muzeum Narodowego 
 w Warszawie.

Znaki identyfikuj"ce ram%.

MARIA THULLIE
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Manierystyczna rama do obrazu Jacoba Liscorneta Starszego S"d Ostateczny, 
Zarówno obraz, jak i rama s" utracone. Fot. za: W. Drost, F. Swoboda Kunstdenk-
maler der Stadt Danzig. Bd. 5. St. Trinitatus, St. Peter und Paul, St. Bartomai, St. 
Barbara, St. Elizabeth, Hl. Geist, Engl. Kapelle, St. Brigitten, Stuttgart 1959, il. 124. 

W$adys$aw Tomkiewicz ju& na pocz"tku XX w.. Op$akiwanie 
Chrystusa udost%pnianio w krakowskiej bazylice metropoli-
talnej na Wawelu pw. #w. Stanis$awa i Wac$awa. Zagin%$a te& 
rama od równie& zaginionego obrazu S"d Ostateczny Jacoba 
Liscorneta Starszego z ko#cio$a pw. #w. Barbary w Gda'sku. 
Zosta$a wykonana przez warsztat gda'ski ok. 1637 r. jako  
prostok"tna, drewniana, profilowana rama, zdobiona p$asko-
rze(bion" wici" ro#linn" i ornamentem kwiatowym z dosta-
wionymi po bokach uszakami dekorowanymi motywami  
ma$&owinowo-chrz"stkowym, kartuszami i postaciami syren 
oraz zwie'czona trójk"tnym szczytem z cokolikiem, wype$-
nionym równie& ma$&owinowo-chrz"skowym ornamentem. 
Po #rodku zwie'czenia zosta$ umieszczony herb, w którego 
polu widnieje czapla z ryb" w dziobie oraz inicja$y H R nale&"-
ce do kogo# z rodziny Rygerów. Du&o skromniejsza jest dzie-
wi%tnastowieczna drewniana rama od obrazu Matki Bo&ej 
Wspomo&enia Wiernych zaginiona z ko#cio$a pw. #w. Jakuba 
Aposto$a w L%borku.

Najcz%#ciej ginie sam obraz, a rama pozostaje niemym 
#wiadkiem grabie&y. Przesz$o sto ram odkryli polscy muzealnicy 
w sk$adnicy niemieckiej w Krzemie'cu Z"bkowickim po opusz-
czeniu jej przez Armi% Czerwon", w lutym 1946 r. Nie tylko 
#wiadkiem grabie&y, ale i #wiadkiem oskar&enia jest wystawiona 
na sta$ej ekspozycji w Muzeum Ksi"&"t Czartoryskich w Krako-
wie rama po zrabowanym Portrecie m$odzie'ca Rafaela. Z$ota 
rama pozosta$a po arcydziele renesansowego mistrza ostro od-
cina si% od $ososiowego t$a #ciany. Jej pust" przestrze' próbuje 
wype$ni! kolorowa fotografia utraconego arcydzie$a. Ca$o#! 
sprawia przejmuj"ce wra&enie. Równie mocno przemawia$a na 
berli'skiej wystawie Obok, staj"c si% symbolem wszystkich po-
niesionych przez Polsk% strat wojennych. 

wany herb fundatora Joachima von Lidlau, ówczesnego pro-
boszcza kolegiaty, przedstawiaj"cy trzy srebrne klucze promie-
ni#cie rozmieszczone na niebieskim polu. Potwierdza$o to fakt, 
&e obraz Cranacha by$ darem proboszcza von Lidlau, tym bar-
dziej, &e identyczny herb zosta$ umieszczony na odwrociu obra-
zu. Joachim von Lidlau zmar$ we Wroc$awiu w 1565 r. Jego 
szcz"tki pochowano w kaplicy pw #w. Magdaleny, w kolegiacie 
g$ogowskiej. Po#rodku dolnej listwy znajdowa$a si% czworobocz-
na kapsu$a, chroni"ca wewn"trz okr"g$y woskowy medalion  
z przedstawieniem Baranka Bo&ego. Inskrypcja cz%#ciowo za-
chowana na medalionie g$osi$a, &e medalion pochodzi z 1555 r., 
z czasów papie&a Marcelego II. Mo&na wi%c przypuszcza!, &e by$ 
to woskowy odcisk piecz%ci papie&a, bo w$a#nie wyobra&enie Ba-
ranka Bo&ego mia$ w herbie Marceli II, a jego pontyfikat trwa$ 
zaledwie 22 dni: od 9 kwietnia do 1 maja 1555 r. Trudno wi%c nie 
przyzna! s$uszno#ci Blaschke’mu, &e ta „prosta oryginalna rama 
z poz$acanego drewna wydaje si% by! najstarszym i wyj"tkowym 
dokumentem” odnosz"cym si% do Madonny G$ogowskiej.

W#ród 128 utraconych ram zarejestrowanych w kompute-
rowej bazie strat wojennych, wi%kszo#! pe$ni$a funkcj% opra-
wy luster, w mniejszej liczbie: obrazów, obrazków, fotografii, 
epitafiów i tablicy inskrypcyjnej. By$y to g$ównie ramy drew-
niane, przewa&nie z$ocone, rzadziej: metalowe, srebrne, ro-
gowe, ko#ciane, szylkretowe, porcelanowe, zarejestrowano 
tak&e kamienne i marmurowe.

Nale&y przy tej okazji wspomnie! o ramie do obrazu Op$a-
kiwanie Chrystusa fundacji bp. Andrzeja Trzebnickiego, wyko-
nanej przez krakowski warsztat z$otniczy w latach 1657-1678 
z kutego, trybowanego srebra, dekorowan" wici" ro#linn" 
oraz g$ówkami anio$ków. Pierwotnie by$a ona opatrzona her-
bem Tomickiego )ab"d(, ale brak tego herbu zarejestrowa$ 

Rokokowa rama rze(biona, wykonana w Polsce w 2 po$. XVIII w., 
Marcello Bacciarelli Portret Stanis$awa Augusta w kapeluszu  
z piórem. Fot. za: T. Mielniczuk, B. Grzegorzewski Historia ramy  
do obrazu, Warszawa 1998, il. na s. 33
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Manierystyczna rama do Portretu pastora 
Micha$a Kempyna, 1709 r., warsztat gda'ski. 
Zarówno obraz, jak i rama s" utracone.
Fot. in&. arch. Jakub Deurer, sygn. WAP Gd. 1629 

Autentyczna szesnastowieczna rama do obrazu 
)ukasza Cranacha Starszego Madonna  
z Dzieci"tkiem, zw. G$ogowsk", w: Ed[uard] Heyke 
Lucas Cranach, Bielefeld und Leipzig 1908 il. 34. 
Zarówno obraz, jak i rama s" utracone

Barokowa rama do epitafium pu$kownika Georga von 
Mölenara w ko#ciele pw. #w. Katarzyny w Gda'sku. 
Zarówno obraz, jak i epitafium s" utracone.  
Fot. za : W. Drost, Kunstdenkmäler der Stadt Danzig. 
Sankt Katharinen, Stuttgart 1958,  il. 155

W pierwszym numerze „Arkad” z 1937 r., miesi%cznika arty-
stycznego po#wi%conego sztuce i wydarzeniom kulturalnym, wy-
dawanego w latach 1935-1939, zamieszczono pogl"dowy artyku$ 
O ramach Bohdana Marconiego. Autor przedstawia$ w nim histo-
ri% oprawiania obrazów, omawia$ rozwój ram i zachodz"ce w nich 
przez stulecia zmiany, prezentowa$ elementy zdobnicze oraz ce-
chy charakterystyczne dla poszczególnych stylów i epok. Zwraca$ 
uwag% na ich artystyczne znaczenie i na odpowiedni dobór ramy 
do oprawianego dzie$a. Artyku$ ilustrowany by$ znakomitymi zdj%-
ciami autora i znanego przedwojennego fotografa Czes$awa Ol-
szewskiego, prezentowanymi w sposób niezwykle oryginalny.

Zupe$nym zaskoczeniem by$o odkrycie w#ród fotografii kolo-
rowego zdj%cia straty wojennej. Dzi%ki oryginalnej holenderskiej 
ramie z czernionego drewna gruszanego, przydanej obrazowi ju& 
w Muzeum Narodowym w Warszawie, mo&na by$o zobaczy!  
w ca$ej krasie Scen% w#ród ruin, zaginiony obraz holenderskie-
go malarza Klaesa Molenaera (1630-1676), specjalizuj"cego si% 
w pejza&ach i scenach rodzajowych, w tym przedstawiaj"cych 
zimowe krajobrazy z $y&wiarzami lub wie#niaków zabawiaj"cych 
si% w karczmie. Scena w#ród ruin, namalowana farbami olejny-
mi na desce d%bowej o wymiarach 36 x 29 cm, przedstawia$a 

Inna, znacznie skromniejsza rama pozosta$a po utraco-
nym w czasie II wojny #wiatowej obrazie Wesele krakowskie 
Jerzego Kossaka. Dzi%ki niej mo&na by$o dok$adnie ustali! 
wymiary obrazu, którego motyw uda$o si% zidentyfikowa!  
po niewielkim fragmencie p$ótna widocznym na zachowanej 
fotografii (przypadek ten omówiony ju& zosta$ w CBU w arty-
kule Wa&ny ka&dy szczegó$). Jednak porzucona rama  
odegra$a prawdziwie kluczow" rol% dowodu przy wniosku 
rewindykacyjnym dotycz"cym obrazu Przed polowaniem  
w Rytwianach Juliana Fa$ata. Dzieje odzyskania tego p$ótna 
przedstawiono w poprzednim numerze CBU, nr 4 (69)  
R: 2011. Rama zachowana w Muzeum Narodowym w War-
szawie, zamówiona przez samego artyst% na warszawsk" 
wystaw% w zak$adzie ramiarskim Filipa Wo(niaka w Krako-
wie, nie tylko potwierdza$a wymiary obrazu, ale tak&e dzi%ki 
nalepkom wystawowym i w$asno#ciowym dokumentowa$a 
jego dzieje i potwierdza$a przynale&no#! do przedwojennych 
zbiorów Towarzystwa Przyjació$ Zach%ty Sztuk Pi%knych  
w Warszawie.

Czasami rama okazywa$a si% tylko pretekstem do zdobycia 
niezwykle cennych informacji. 

Rama pozosta$a po utraconym Portrecie m$odzie'ca 
Rafaela. Fot. M. Studnicki, zbiory Fundacji Ksi"&"t 
Czartoryskich, z kolorow" fotografi" zaginionego obrazu 
zamieszczon" w „Arkadach” w 1938 r. nr [10]. Fot. T. Zaucha

Flandryjska siedemnastowieczna hebanowa rama 
inkrustowana mas" per$ow" i z$otem, malarz nieznany 
Portret nieznanego oficera. Fot. T. Mielniczuk, B. Grzegorzew-
ski Historia ramy do obrazu, Warszawa 1998, il. na s. 24

Piero di Cosimo Maria i #w. Jan oddaj"cy cze#! 
Dzieci"tku Jezus. Zarówno obraz, jak i rama s" 
utracone. Fot. za: Heinrich Wichmann Kunst und 
Kunsthandwerk im Hause Basner in Zoppot, Danzig 
1925, il. przed stron" tytu$ow"
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Obraz Klaesa Molenaera Scena rodzajowa w orygi-
nalnej holenderskiej ramie z czerwonego drewna 
gruszanego. Zarówno obraz, jak i rama s" 
utracone. Fot. B. Marconi [?] w: B. Marconi  
O ramie „Arkady” nr 1. r: 1937  

Utracone lustro  
w ramie ze zbiorów 
Muzeum Miejskiego  
w Gda'sku.  
Fot. ze zbiorów 
Muzeum Narodowego 
w Gda'sku, nr neg. 
87070

Klasyczna rama profilowana i rze(biona, wykonana  
w Wiedniu w XVIII w., M.L.E.V. Lebrun, Portret Anieli  
z Radziwi$$ów Czartoryskiej. Fot. za: T. Mielniczuk,  
B. Grzegorzewski Historia ramy do obrazu,  
Warszawa 1998 il. na s. 35

grup% osób odpoczywaj"c" u stóp wie&y, pozosta$o#ci ze zrujno-
wanej budowli oraz wydeptan" w#ród ruin #cie&k% przemierzan" 
przez spiesz"cy w swoich sprawach, zarówno pieszych, jak  
i konnych. Nim obraz ten trafi$ do Muzeum Narodowego w War-
szawie w 1936 r., wcze#niej znajdowa$ si% w kolekcji Leona Sa-
piehy i by$ publikowany w Pary&u, w 1904 r., pod nr 70 w katalogu 
obrazów starodawnych szkó$ niemieckiej, hiszpa'skiej, fla-
mandzkiej, francuskiej, holenderskiej i w$oskiej stanowi"cych 
kolekcj% ksi%cia Sapiehy. Uwa&any by$ wówczas za dzie$o Jana 
Miense Molenaera (1610-1668), artysty bardziej znanego i wzi%-
tego, stryja Klaesa. Do zbiorów Muzeum obraz trafi$ jako dar  
z testamentowego zapisu Jakuba Ksawerego hr. Potockiego 
(1863-1934), ostatniego w$a#ciciela zamku w Brze&anach, wiel-
kiego spo$ecznika i filantropa, wspieraj"cego dzia$alno#! Insty-
tutu Radowego w Warszawie. Maj"tek w Brze&anach ofiarowa$ 
po I wojnie #wiatowej Wojsku Polskiemu, a wiele cennych dzie$ 
sztuki przekaza$ Muzeum Narodowemu w Warszawie i Ossoli-
neum we Lwowie.

Scena w#ród ruin zosta$a opisana w katalogu Galerii Malar-
stwa Obcego Muzeum Narodowego w Warszawie (s. 123 poz. 
207), wydanym w 1938 r. Autorzy opracowania – Juliusz Starzy'-

ski i Micha$ Walicki – zwrócili wówczas uwag% na umieszczon" na 
obrazie sygnatur% „K. Molenaer”. Stwierdzili, &e jest ona nieomal 
identyczna, jak na dziele tego artysty przechowywanym w Mu-
zeum Boymansa w Rotterdamie. W katalogu nie opublikowano 
jednak fotografii Sceny w#ród ruin. 

Obraz zaginiony w czasie II wojny #wiatowej zosta$ wymienio-
ny zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji katalogu obrazów 
wywiezionych z Polski przez okupanta niemieckiego w latach 
1939-1945. W$adys$aw Tomkiewicz, autor opracowania, w obu 
wersjach zamie#ci$ czarno-bia$e zdj%cie dzie$a. Badaj"c wspo-
mniane wersje katalogu, mo&na by$o zauwa&y!, &e Tomkiewicz 
obficie korzysta$ z prywatnych zbiorów fotograficznych oraz no-
tatek Bohdana Marconiego. 

Cieszy odnalezienie kolorowego zdj%cia obrazu na $amach „Ar-
kad” w dodatku pokazanego w jego oryginalnej, przedwojennej 
ramie. Nie mo&na si% jednak oprze! wra&eniu, &e we wspomnia-
nym artykule zdj%cie obrazu znalaz$o si% wy$"cznie za spraw" au-
tentycznej holenderskiej ramy z XVII w., tak charakterystycznej, &e 
pos$u&y$a jako pogl"dowy przyk$ad w wywodzie o ramach. Zapew-
ne nigdy by#my nie poznali pi%knej kolorystyki Sceny w#ród ruin 
gdyby nie jego gruszana oprawa.

Niderlandzka szesnastowieczna renesanso-
wa rama rze&biona, malarz nieznany, Portret 
elektora bawarskiego. Fot za: T. Mielniczuk,  
B. Grzegorzewski Historia ramy do obrazu, 
Warszawa 1998, il. na s. 21

Rze(biona w drewnie rama w stylu Ludwika Filipa imituj"ca 
barok. Obraz Marcina Zaleskiego Brama Floria'ska  
w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie. Zarówno 
obraz, jak i rama s" utracone.  Fot. B. Marconi [?]  
w: B. Marconi O ramie „Arkady” nr 1. r: 1937  

Renesansowa z$ocona rama do obrazu Jacopo 
Tintoretta Portret w$oskiego admira$a.  
Fot. za: T. Mielniczuk, B. Grzegorzewski Historia 
ramy do obrazu, Warszawa 1998, il. na s. 19
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