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„Panie Ministrze, w pa!acu zakupionym na siedzib" misji 
Królestwa W!och #ciany i sufity kilku pokoi s$ pokryte malo-
wid!ami, utrzymanymi raczej w z!ym gu#cie, które prof. Pa-
pini w porozumieniu ze mn$ uzna! za niewarte zachowania, 
przynajmniej w ich przewa%aj$cej cz"#ci. Pan Szlenkier, 
by!y w!a#ciciel pa!acu, po zapoznaniu si" z nasz$ decyzj$, 
oznajmi! mi, %e je#li rz$d Jego Królewskiej Mo#ci wyrazi 
zgod" gotów jest zabra& dzie!a Gersona na w!asny koszt  
i pozostawi& na pami$tk" tylko te malowid!a, które zechcie-
liby#my zachowa&.” – informowa! w 1922 r. swojego 
zwierzchnika w Rzymie pose! nadzwyczajny i minister pe!-
nomocny Italii w Polsce Francesco Tommasini.

WALL PAINTINGS BY WOJCIECH GER-
SON In 1883 Wojciech Gerson (1831–
1901), Professor of the Fine Arts Academy 
and a highly esteemed 19th century paint-
er, executed a few compositions in the 
Szlenkiers’ palace in Warsaw using the 
encaustic method on ceilings and fron-
tons. When the Italian government bought 
the palace to house its embassy, most of 
the compositions were not appreciated by 
the new owners and they agreed for the 
previous owner to take them off the walls 
at his own cost. In the 1930s they were 
transferred to the National Museum in 
Warsaw. Some of them were lost during 
World War II and most of those which re-
mained in the palace were destroyed. Only 
eight medallions have remained extant. 

{
MARIA THULLIE 

1. Mi!o#& macierzy'ska,  
nieistniej$cy plafon  

zdobi$cy strop buduaru 

2. Wojciech Gerson, fotografia z ok. 1890 r.

MALOWID(A )CIENNE 
WOJCIECHA GERSONA
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Wspomnianymi malowid!ami „utrzymanymi ra-
czej w z!ym gu#cie” i „niewartymi zachowania” 
by!y kompozycje Wojciecha Gersona (1831–
1901), zdobi$ce sufity, supraporty i drzwi kilku 
sal w Pa!acu Szlenkierów, który w 1922 r. zosta! 

zakupiony przez rz$d w!oski na siedzib" misji dyplomatycznej. 
Pa!ac wzniesiono staraniem Karola Jana Szlenkiera (1839–
1900) z pocz$tkiem lat 80. XIX wieku. 

Karol Jan Szlenkier, pochodz$cy z mieszcza'skiej rodziny  
o tradycjach kupieckich, nale%a! do najbardziej szanowanych 
osób w Warszawie. By! wspó!w!a#cicielem tutejszej garbarni   
z filialnymi zak!adami w Berdyczowie, pokrywaj$cej w 30% za-
potrzebowanie ca!ej armii carskiej na skóry; pó*niej zosta! 
wspó!w!a#cicielem tak%e fabryki firanek, tiulu i koronek w War-
szawie. Karol Jan Szlenkier za!o%y! Miejsk$ Szko!" Rzemios!  
i piastowa! funkcj" prezesa rady Muzeum Przemys!u i Rolnic-
twa. Zorganizowa! dla swoich pracowników opiek" medyczn$  
i system ubezpieczeniowy na staro#&. Jako pierwszy przedsi"-
biorca wyp!aca! zatrudnionym dodatek za sta% pracy. Jego %ona, 
Maria Zofia z Grosserów (1850–1913), by!a z wykszta!cenia pie-
l"gniark$ i prowadzi!a przez wiele lat ochronk" dla dzieci.

Na projekt architektoniczny swojej nowej siedziby Karol Jan 
Szlenkier rozpisa! konkurs, co w wypadku osób prywatnych by-
!o rzecz$  niezwyk!$. Da! te% wyra*ne wskazówki w kwestii przy-
sz!ej budowli i chocia% do rozstrzygni"cia konkursu si" nie mie-
sza!, wybór projektu do realizacji zachowa! do swojego uznania. 
Tak te% si" sta!o, bo cho& konkurs wygrali uznani architekci, 
Józef Pius Dzieko'ski, W!adys!aw Marconi i Zygmunt Twardow-
ski, za# drugie miejsce zaj$! Adam Oczkowski, Szlenkier wybra! 
projekt Witolda Lanciego, któremu w konkursie przypad!o do-
piero miejsce trzecie.

Gdy w 1883 r., w Warszawie, przy placu Zielonym (po odzy-
skaniu niepodleg!o#ci przemianowanym na plac Jana Henryka 
D$browskiego) stan$! okaza!y neorenesansowy pa!ac, jego 
w!a#ciciel chcia!, aby wystrój wn"trz by! równie wspania!y jak 
fasady jego nowej siedziby. Do wykonania plafonów i malowide! 
#ciennych zatrudni! Wojciecha Gersona, ówcze#nia profesora 
Akademii Sztuk Pi"knych w Warszawie, wybitnego, cenionego 
malarza. Artysta mia! ju% za sob$ szereg podobnych realizacji. 
Wykona! cykle alegorycznych kompozycji w hotelu Victoria  
w Warszawie (1869–1870), w gmachu pobernardy'skim, w sa-
lach wystawowych Towarzystwa Zach"ty Sztuk Pi"knych (1870), 
którego by! wspó!za!o%ycielem, oraz w siedzibie Towarzystwa 

Kredytowego Miejskiego (1880). Malowid!a w Pa!acu Szlenke-
rów zosta!y wykonane w 1883 r. technik$ enkaustyczn$, polega-
j$c$ na stosowaniu farb w spoiwie z wosku pszczelego. Do tego 
typu malowide! #ciennych stosowano zazwyczaj tzw. wosk pu-
nicki, który bardzo trwa!e !$czy! si" z wapiennym tynkiem. By! 
to wosk pszczeli d!ugo gotowany z wod$ morsk$. Farby nak!a-
dano na gor$co, a uko'czone dzie!o polerowano do po!ysku. 
Technika ta, cho& trudna i czasoch!onna, dawa!a jednak znako-
mite efekty. Obraz by! trwa!y i  niewra%liwy na wilgo&, a kolory 
stawa!y si" g!"bokie i #wietliste. Jedyn$ wad$ tej techniki by!a 
ma!a odporno#& na wysokie temperatury, co w razie po%aru 
mog!oby doprowadzi& do ca!kowitego zniszczenia dzie!a.

Dzisiaj o wystroju wn"trz siedziby rodu Szlenkierów mo%e-
my jedynie wnioskowa& na podstawie zachowanych starych 
zdj"&, relacji i opisów, czy w!asnor"cznych rysunków Gersona: 
zarówno projektów prac, jak i szkiców sporz$dzonych ju% z fre-
sków w zamiarze ich publikacji. Cze#& malowide! #ciennych 
przetrwa!a do naszych czasów w zbiorach Muzeum Narodowe-
go w Warszawie, cz"#& uleg!a zag!adzie podczas II wojny #wia-
towej i powstania warszawskiego, i tylko nieliczne nadal zdobi$ 
wn"trza pa!acu. 

Znane s$ prace Gersona w salonie, w przylegaj$cym do' 
buduarze, a tak%e na paradnej klatce schodowej, w korpusie 
g!ównym pa!acu, czyli w trakcie frontowym, oraz w skrzydle  
lewym, czyli w trakcie od podwórza, w gabinecie i sypialni w!a-
#ciciela oraz w sypialni jego %ony. 

Zaraz po wej#ciu do gmachu mo%na by!o podziwia& na wiel-
kim plafonie sklepienia rozpostartego nad paradn$ neorene-
sansow$ klatk$ schodow$ pierwsze z dzie! Gersona – Jutrzen-
k". Przedstawia!o ono posta& kobiec$ odzian$ w zwiewne szaty, 
ulatuj$c$ ku niebu. Za ni$, na rydwanie zaprz"%onym w rumaki, 
wy!ania! si" Apollo, uosobienie S!o'ca, a przed ni$ igra!a grupa 
nimf, za# ciemna posta& kobieca, personifikacja Nocy, pogr$-
%a!a si" w chmurze. Kompozycj" t" znamy z drzeworytniczej 
ilustracji zamieszczonej w 1884 r. w „Tygodniku Powszechnym”.

Od salonu w korpusie g!ównym dzieli!y drzwi, na których od 
wewn$trz   namalowano monochromatycznie farb$ olejn$ trzy 
pary figurek, wyobra%aj$cych  sceny: Powitanie, Rozmowa i Po-
%egnanie.  Z czterech pól ozdobnego stropu spogl$da!y na zgro-
madzonych postacie kobiece, upozowane na muzy personifiku-
j$ce Poezj", Wymow", Muzyk" i Taniec, opatrzone !atwymi do 
zidentyfikowania atrybutami, jednak ró%ni$cymi si" w trzech 
przypadkach od tych, które przypisuje si" w antycznej ikonogra-

3. Muzyka, Poezja, Taniec, Wymowa, rys. W. Gersona wg kompozycji alegorycznej ze stropu salonu. Malowid!a zachowane, obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie
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fii. Tematycznie wi$za!y si" z nimi cztery medaliony, w których 
umieszczone zosta!y wizerunki Jana Kochanowskiego, Piotra 
Skargi, Miko!aja Góreckiego i Henryka Walezego. Mia!y to by& 
portrety czterech wybitnych Polaków uprawiaj$cych te dziedzi-
ny sztuki, którym patronowa!y przedstawione muzy. W#ród nich 
znalaz! si" król Henryk I, którego pasj$ by! taniec, cho& tylko 
kilka miesi"cy w!ada! Rzeczpospolit$, nim zbieg! do Francji na 
wie#& o #mierci brata, by obj$& po nim tron francuski jako król 
Henryk III. Ponadto znajdowa!y si" w salonie tatrza'skie kom-
pozycje krajobrazowe nazwane przez malarza Szczytami #nie%-
nymi oraz widok Lubowli i trzy weduty Kowna. Wszystkie te pra-
ce wysz!y spod r"ki Gersona. Opisuj$cy dekoracj" salonu prof. 
Tadeusz Stefan Jaroszewski uzna! jej patriotyczne tre#ci, na-
wi$zuj$ce do rodzinnych osi$gni"& na polu kultury, za „zjawisko 
odosobnione” w Warszawie lat 80. XIX stulecia.

W s$siaduj$cym z salonem buduarze dzie!a Gersona poja-
wi!y si" na stropie i w supraportach. Przedstawienie kobiety 
unosz$cej si" z dwójk$ dzieci nad sielskim krajobrazem, perso-
nifikuj$cej Mi!o#& macierzy'sk$, namalowane zosta!o na okr$-
g!ym plafonie w centralnym polu ozdobnego stropu, a w czte-
rech prostok$tnych – znalaz!y si" kompozycje przedstawiaj$ce 
dzieci"c$ zabaw", nauk", prac" i walk". „Kompozycje te oce-
niane s$ wysoko przez znawców twórczo#ci Gersona – podkre-
#la! prof. Jaroszewski –  g!ównie za znakomity rysunek, 
wdzi"czne uj"cie figurek dzieci, wreszcie %yw$ kolorystyk"”. 
Nad drzwiami umieszczono dwie supraporty: pierwsza zatytu-
!owana by!a Tok strumienia i przedstawia!a spoczywaj$c$ nad 
strumieniem ciemnow!os$ niewiast", druga nosi!a tytu! Po-
szum wiatru, wyobra%a!a jasnow!os$ kobiet", odpoczywaj$c$ 
na trawie i bawi$c$ si" motylami.

Na trakcie od podwórza, w oficynie lewej, znajdowa! si" ga-

binet w!a#ciciela. Na dwóch polach stropu ozdobionego bogat$ 
sztukateri$ umieszczono alegoryczne kompozycje Gersona. 
Jedna przedstawia!a prac" umys!ow$, a druga prac" fizyczn$. 
W s$siaduj$cej z gabinetem sypialni do dzisiaj pozosta!a z daw-
nego splendoru sztukatorska dekoracja fasety z motywami putt 
oraz strop, na którym w o#miu medalionach Wojciech Gerson 
namalowa! bukiety z li#ci i kwiatów. W sypialni Marii z Grosse-
rów Szlenkierowej namalowane zosta!y kompozycje o moty-
wach arabeskowo-groteskowych; dekorowa!y one p!yciny 
drzwi. Panneau zdobione malowanymi rogami obfito#ci, wie'-
cami i girland$ umieszczone zosta!o w supraporcie. 

Po #mieci Karola Jana Szlenkiera, w 1909 r., w nowych re-
aliach politycznych i gospodarczych, po I wojnie #wiatowej i woj-
nie polsko – bolszewickiej, maj$tek Szlenkierów stopnia!, trud-
no te% by!o zaadaptowa& pa!ac na kamienic" czynszow$, wi"c 
spadkobiercy zdecydowali si" sprzeda& swoj$ rodow$ siedzib". 
W 1922 r., jak wspomniano, zakupi! j$ rz$d Królestwa Italii  
z przeznaczeniem na w!osk$ misj" dyplomatyczn$. Rodzina 
Szlenkierów od dawna nie mieszka!a ju% w pa!acu, wynajmuj$c 
tylko poszczególne jego cz"#ci, w tym Ministerstwu Pracy  
i Opieki Socjalnej które, mimo zmiany w!a#ciciela, nadal korzy-
sta!o z wynajmowanego lokalu.

Gdy rz$d w!oski przej$! budynek z dniem 1 pa*dziernika 
1922 r., Francesco Tommasini, pose! nadzwyczajny i minister 
pe!nomocny Italii w Polsce, postanowi! przeprowadzi& remont  
i zakupi& meble do nowej siedziby misji. Wówczas to wa%y!y si" 
losy malowide! #ciennych, które mia!y by& usuni"te, b$d* za-
malowane. Poinformowany o tym Karol Stanis!aw Szlenkier 
(1884–1944), najm!odszy syn Karola Jana, fizyk z wykszta!cenia, 
o#wiadczy! W!ochom, %e te kompozycje, które nie zyska!y ich 
uznania, wyjmie na w!asny koszt i zabierze. 

Tommasiego wspiera! w jego projektach prof. Roberto 
Papini (1883–1957), który na zlecenie w!oskiego Minister-
stwa Spraw Zagranicznych nadzorowa! wskazane ambasa-
dy, poselstwa i konsulaty za granic$. Ten w!oski historyk 
sztuki i wyk!adowca uniwersytetów w Perugii i Florencji, 
mia! oprócz do#wiadczenia dydaktycznego tak%e praktyk" 
muzealnicz$, b"d$c dyrektorem Miejskiej Galerii Prato, na-
st"pnie Pinakoteki di Brera, a pó*niej Narodowej Galerii 
Sztuki w Rzymie. By! te% autorem ksi$%ek: Polittici d’alaba-
stro (Roma, 1910), Teorici e critici del futurismo, (Torino, 
1914), La Pinacoteca di Brera (Firenze, 1921).

Papini swoim autorytetem uznanego historyka sztuki po-
piera! projekty usuni"cia malowide! Gersona z wn"trza za-
kupionego pa!acu, a – co wi"cej – by! mo%e tego pomys!u 
inspiratorem. W odr"cznej notatce do w!oskiego Minister-
stwa Spraw Zagranicznych pisa!: „Prosz" wybaczy& mi po-
#piech, ale chcia!bym odpisa& bezzw!ocznie, %e propozycja 
Min[istra] T[ommasi]ni[ego] wydaje si" jak najs!uszniejsza. 
Malowid!a, o których mowa, nie przedstawiaj$ %adnej warto-
#ci artystycznej, tote% ich w!a#ciciel wy#wiadcza nam przy-
s!ug", chc$c zabra& je na swój koszt. Nie s$dz", aby mia!o to 
oznacza& jakie# wi"ksze wydatki, poniewa% malowid!a s$ 
niedu%e, a ich wyj"cie nie uszkodzi #cian”.

Francesco Tommasini dostrzega! zalety rozwi$zania pro-
ponowanego przez Karola Stanis!awa Szlenkiera, pozwala-
j$cego unikn$& niezr"czno#ci dyplomatycznej i niezbyt ko-
rzystnego wra%enia, jakie móg!by w stolicy Polski wywo!a& 
fakt, %e oto niszczy!, b$d* zamalowywa! dzie!a sztuki, ciesz$-
ce si" w Warszawie i w ca!ym kraju wielk$ s!aw$, cho& – we-
d!ug niego – w$tpliwego smaku. Powo!ywa! si" przy tym na 
opini" prof. Papiniego.

Prof. Jaroszewski, pisz$c w latach 70. XX w. monografi" Pa-
!acu Szlenkierów, nie kry! swego zbulwersowania opini$ spe-
cjalnego wys!annika w!oskiego MSZ. Tak pisa!: „Papini, mimo 
tytu!u profesora, oznacza! si" chyba ca!kowitym brakiem kom-
petencji, skoro popar! i zatwierdzi! usuni"cie owych dzie!, uzna-
j$c je za pozbawione wszelkiej warto#ci artystycznej”. Dalej 
grzmia!: „To niemal objaw demencji.” Nie dziwi oburzenie pol-
skiego historyka sztuki, bowiem twórczo#& Gersona dorówny-

4. Jutrzenka, nieistniej$cy plafon zdobi$cy paradn$ klatk" schodow$
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wa!a najwy%szym standardom europejskiego akademizmu, 
wszak%e imputowanie demencji 40-letniemu wówczas history-
kowi sztuki by!o chyba przedwczesne. S$dz", %e na tak niespra-
wiedliw$ ocen" dzie! Gersona wp!yn"!y osobiste fascynacje 
estetyczne Papiniego w!oskim futuryzmem. 

Minister Tommasini, informuj$c o swoich zamiarach i pro-
pozycji Karola Stanis!awa Szlenkiera, prosi! o szybk$ decyzj" 
swojego zwierzchnika: „Je#li pan Szlenkier mia!by zabra& ma-
lowid!a – pisa! – a podobna operacja wymaga!aby stosownego 
czasu, prosz" by Wasza Ekscelencja zechcia! przekaza& mi te-
legraficznie swoj$ decyzj", aby nie opó*nia& potem innych prac 
restauracyjnych”. Odpowied* nadesz!a z Rzymu 10 pa*dzierni-
ka 1922 r.: Upowa%niam do wyj"cia – stop – koszt eksw!a#ciciel 
– stop – malowid!a bez warto#ci artystycznej.

Maj$c zgod" poselstwa i rz$du w!oskiego, Karol Stanis!aw 
Szlenkier zleci! wyj"cie ze #cian i stropów tych kompozycji Ger-
sona, które nie zyska!y !askawo#ci w oczach nowych w!a#cicie-
li. „Na pami$tk"” pozostawi! Jutrzenk", Mi!o#& macierzy'sk$  
i osiem medalionów z bukietami kwiatów. W pa!acu pozosta!y 
te% zapewne ozdobione malowid!ami drzwi, supraporta z moty-
wem rogu obfito#ci, medaliony z wizerunkami Jana Kochanow-
skiego i Henryka Walezego oraz niektóre widoki.

Karol Stanis!aw Szlenkier kaza! oprawi& wyj"te malowid!a 
Gersona w specjalne masywne drewniane ramy. Tak zabezpie-
czone kompozycje: Walka dzieci"ca, Zabawa dzieci"ca, Praca 
dzieci"ca, Nauka dzieci"ca, Tok strumienia, Poszum wiatru, 
Taniec, Muzyka, Wymowa, Poezja oraz medaliony z wyobra%e-
niem Piotra Skargi i Miko!aja Górnickiego, a tak%e, najprawdo-
podobniej, widok Lubowli, zosta!y podarowane Muzeum Naro-
dowemu w Warszawie przez najm!odszego z synów, Karola 
Stanis!awa, 7 lutego 1933 r. Spo#ród wymienionych prac trzy 
ostatnie zagin"!y podczas II wojny #wiatowej, pozosta!e nato-
miast s$ nadal przechowywane w magazynie malarstwa pol-
skiego, z tym %e stan zachowania Ta'ca, Muzyki, Wymowy  
i Poezji jest tak z!y, %e nie nadaj$ si" one nawet do konserwacji.

Plafon z Jutrzenk$, który pozosta! w pa!acu, nie przetrwa!  
II wojny #wiatowej. By! mocno zniszczony ju% w latach 30. XX w. 
Mi!o#& macierzy'ska z buduaru, pó*niej przemianowanego na 
ma!y salon, przesta!a istnie& w 1944 r. Nie ma #ladu po medalio-
nach z Janem Kochanowskim i Henrykiem Walezym oraz po 
sze#ciu krajobrazach tatrza'skich i trzech widokach Kowna. 
Utracone zosta!y kompozycje alegoryczne: Praca umys!owa  
i Praca fizyczna. Wizerunki figurek z drzwi salonu znamy jedynie 
z obrazów olejnych b"d$cych ich replikami, jak te przeznaczone 

dla Towarzystwa Sztuk Pi"knych we Lwowie, znajduj$ce si" 
obecnie w zbiorach Lwowskiej Galerii Obrazów. W pa!acu zacho-
wa!o si" tylko osiem niedu%ych, owalnych medalionów  
z bukietami kwiatów, które odrestaurowano podczas renowacji 
budynku w latach 60. XX w. i zdobi$ obecny gabinet ambasadora.

Przygl$daj$c si" losom malowide! Gersona z Pa!acu Szlen-
kierów od razu dostrze%emy te, które pad!y ofiar$ II wojny #wia-
towej. Ich zniszczenie stanowi istotny uszczerbek dla polskiej 
kultury. Nie wszystkie jednak mo%na zaliczy& do strat wojen-
nych Polski, bowiem te dzie!a, które pozosta!y w siedzibie  
ambasady, jak cho&by Jutrzenk", czy Mi!o#& macierzy'sk$,  
z prawnego punktu widzenia trudno uzna& za stricte straty Pol-
ski. Dzie!a te bowiem, mimo %e wyros!e z polskiej kultury i tak 
bardzo z ni$ zwi$zane, a w chwili wybuchu wojny znajduj$ce si" 
w Warszawie, stanowi!y w!asno#& rz$du w!oskiego, a wi"c by!y 
stratami wojennymi W!och. Bior$c pod uwag" ska%one ideolo-
gicznie podej#cie ówczesnych przedstawicieli misji w!oskiej do 
twórczo#ci Gersona, na pewno strata ta nie by!a tak dla nich 
dotkliwa, jak utrata cennych obrazów ze zbiorów w!oskich, wy-
po%yczonych dla u#wietnienia wn"trz przedstawicielstwa. Taki 
bywa los „dziedzictwa zastanego” i w tym kontek#cie na szacu-
nek zas!uguje odpowiedzialna postawa by!ego w!a#ciciela, któ-
ry ocali! niektóre z nich dla polskiej kultury, w tym wysoko ce-
niony cykl dzieci"cy. 

Fot. 1, 3, 4, 5 za : T. S. Jaroszewski Pa!ac Szlenkierów Warszawa 1973 (il.: 16-19; 22; 24-27)
Fot. 2 za: Wikipedia

5. Fragmenty kompozycji przedstawiaj$cych Walk" dzieci"c$, Zabaw"..., Prac"... i Nauk"... umieszczone na stropie buduaru. Obecnie przechowywane  
w Muzeum Narodowym w Warszawie

6. Stan pa!acu Szlenkierów w 1946 r.
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