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Płótno Oswalda achenbacha 
(1827–1905) to romantyczny 
pejzaż okolic rzymu utrzy-
many w pastelowych odcie-

niach, namalowany w 1878 r. Obraz 
przedstawia krajobraz z kamienną 
drogą wiodącą do bram Wiecznego 
Miasta. Na pierwszym planie ukaza-
na została grupa wędrowców pro-
wadząca objuczone osły, zmierzają-
ca w stronę rzymu, nieco w głębi 
zaś widoczna jest idąca z przeciwka 
para postaci ubranych na czarno. Po 
obu stronach biegnącej w dół drogi 
rozpościera się pagórkowaty kraj- 
obraz z drzewami. dominantę lewej 
części obrazu stanowią trzy wysmu-
kłe sosny usytuowane przy Via Cas-

sia, a tuż za nimi przedstawione są 
fragmenty murowanej zabudowy. 
Po prawej stronie obrazu, w skraj-
nej części na pierwszym planie wi-
doczne są dwa murowane słupy, 
natomiast w oddali ukazana została 
sylweta Wiecznego Miasta z wyraź-
nie zarysowaną Bazyliką Św. Piotra. 
Tło przedstawienia stanowi niebo 
zasnute gęstymi, ciężkimi obłokami, 
w kolorach białym, różowym i błę-
kitnym, unoszącymi się ponad nisko 
zarysowanym horyzontem. 

Na początku XX w. obraz Oswal-
da achenbacha znajdował się 
w zbiorach wrocławskiego kolek-
cjonera dzieł sztuki Conrada fishe-
ra. Co ciekawe, fisher od początku 

tHe long WaY HoMe
VIA CASSIA NEAR ROME
The 1878 painting by Oswald achenbach, which 
was stolen during World War ii, returned in 
august 2014 to the collection of the National 
Museum in Wrocław. The recovered painting  
comes from the pre-war collection of the silesian 
Museum of fine arts, whose beneficiary is the 
National Museum in Wrocław. it found its way to 
the museum collection in 1907 according to the 
last will of Conrad fisher. in 1942 O. achenbach’s 
canvas was taken to the fine arts storehouse in 
kamieniec Ząbkowicki (kamenz), from which 
it was stolen in february 1946. The fate of the 
historic painting remained unknown until May 
2014, when the Ministry of Culture and National 
Heritage found it at an art auction in the Van Ham 
auction house in Cologne.

KatarzYna zieliŃsKa

Długa Droga Do Domu 
Czyli VIa CaSSIa KOłO RZymu 

Oswald achenbach, Via Cassia koło Rzymu, 1878 r., olej, płótno; 39 x 55 cm. fot. arkadiusz Podstawka
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gromadził swą kolekcję z intencją 
wzbogacenia zbiorów ówczesnego 
schlesisches Museum der bilden-
den künste we Wrocławiu. Po jego 
śmierci w 1907 r. i zgodnie z ostatnią 
wolą zbiór ok. 100 obrazów i kilku 
rzeźb został przekazany do Śląskie-
go Muzeum Sztuk Pięknych we Wro-
cławiu. Był to jeden z cenniejszych 
darów, jakie otrzymała wrocławska 
placówka. finalnie został wyekspo-
nowany w dziewięciu sąsiadujących 
salach muzealnych na i piętrze gma-
chu. Zbiór składał się głównie z ob-
razów malarzy niemieckich ostatniej 
ćwierci XiX w. Wśród nich znalazło 
się płótno Via Cassia, które zostało 
wpisane do muzealnej księgi przy-
jęć pod numerem 14010. Protokoły 
o przyjęciu wartościowej darowizny 
przez muzeum były zamieszczane 
w corocznych sprawozdaniach z po-
siedzeń zarządu, kierowanych do 
opiekuna i powierników. O wydarze-
niu tym pisała nawet lokalna prasa, 
ponieważ tak znacząca rozbudowa 
kolekcji muzealnej pozwoliła istotnie 
podnieść rangę instytucji, zarówno 

w skali prowincji, jak i całego kraju. 
Na marginesie należy wspomnieć, 
że drugim niezwykle hojnym dar-
czyńcą Schlesisches Museum der 
bildenden künste we Wrocławiu był 
august fischer – brat Conrada, który 
już wcześniej sprezentował placów-
ce kolekcję obrazów mistrzów ho-
lenderskich.

Pierwszy raz dzieło Oswalda 
achenbacha zostało opublikowane 
w 1926 r. w katalogu zbiorów malar-
stwa i rzeźby Schlesisches Museum 
der bildenden künste we Wrocławiu. 
Obraz figurował tam już pod nume-
rem inwentarzowym 1036. 

Po wybuchu ii wojny światowej 
niemiecki personel muzeum rozpo-
czął przygotowania do zabezpiecze-
nia zbiorów. Początkowo planowano 
podjąć działania tylko na miejscu, 
w podziemiach gmachu muzeum. 
Od 1942 r., z uwagi na zmieniającą 
się sytuację na froncie, rozpoczęto 
wywożenie dzieł sztuki do wcześniej 
wyznaczonych składnic na terenie 
dolnego Śląska. akcją kierował 
dolnośląski konserwator zabytków 

prof. Günther Grundmann. Mimo że 
część dokumentów przewozowych 
została zaszyfrowana, szczęśliwie 
w tym przypadku z zachowanych 
archiwaliów jednoznacznie wynika, 
że płótno Oswalda achenbacha 
zostało wywiezione do składnicy 
dzieł sztuki w kamieńcu Ząbkowic-
kim (kamenz). Zanim na tereny te 
dotarli przedstawiciele polskiej ad-
ministracji, obraz został skradziony. 
Stało się to najprawdopodobniej  
4 lutego 1946 r. Wówczas pro-
boszcz Schultheiss, ówczesny opie-
kun składnicy, stwierdził włamanie, 
podczas którego zaginęło ponad 
100 obrazów. Wśród nich najpraw-
dopodobniej znajdował się obraz 
Via Cassia koło Rzymu, nie został on 
bowiem odnaleziony przez polską 
ekipę ewakuacyjną, która dotarła 
do składnicy już kilka dni później, 
czyli 10 lutego 1946 r. dalsze losy 
obrazu pozostawały nieznane, wo-
bec czego uznano go po wojnie 
za zaginiony i został wpisany do 
muzealnych spisów dzieł zaginio-
nych. Zarejestrowano go również 

Przedwojenny negatyw z fotografii obrazu ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. fot. MNWr
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w bazie danych dóbr kultury utraco-
nych w wyniku ii wojny światowej, 
prowadzonej przez departament 
dziedzictwa kulturowego w Mini-
sterstwie kultury i dziedzictwa Na-
rodowego.

losy obrazu achenbacha były 
nieznane aż do maja 2014 r., kie-
dy to został wystawiony na sprze-
daż w domu aukcyjnym Van Ham 
w kolonii. Odkrycie to było możliwe 
dzięki zastosowaniu po raz pierwszy 
przez resort kultury nowoczesnych 
narzędzi internetowych w postaci 
serwisów monitorujących między-
narodowy rynek sztuki. W wyniku in-
terwencji Wydziału Strat Wojennych 
Ministerstwa kultury i dziedzictwa 
Narodowego obiekt udało się wy-
cofać z aukcji. Zdjęcia odwrocia 
dostarczone przez dom aukcyjny po-
twierdziły wrocławską proweniencję 

płótna. Na górnej listwie blejtramu 
widniał bowiem naniesiony ołów-
kiem numer 1036 – odpowiadający 
numerowi inwentarzowemu Schle-
sisches Museum der bildenden 
künste. ekspert z Muzeum Narodo-
wego we Wrocławiu, który dokonał 
oględzin dzieła sztuki, arbitralnie 
rozstrzygnął jego tożsamość na 
podstawie analizy kompozycji i war-
stwy malarskiej dzieła. identyfikacja 
na obrazie mięsistych impastów 
w kształcie litery V, znajdujących się 
powyżej kopuły bazyliki, widocznych 
wyraźnie również na zachowanym 
przedwojennym negatywie z wize-
runkiem obiektu, nie pozostawiła 
wątpliwości, że dzieło to stanowi 
poszukiwaną przez lata polską stratę 
wojenną.

dokumentacja szczegółowo opi-
sująca dzieło oraz jego losy, ujęta 

Spis zabytków wywiezionych z Schlesisches Museum der bildenden künste we Wrocławiu do składnicy dzieł sztuki w kamieńcu 
Ząbkowickim sporządzony przez ówczesnego dolnośląskiego konserwatora zabytków Günthera Grundmanna

w formie wniosku restytucyjnego, 
została przekazana anonimowemu 
posiadaczowi za pośrednictwem 
domu aukcyjnego, który jednocze-
śnie zobowiązał się zabezpieczyć 
obiekt do czasu wyjaśnienia sprawy. 
Zwykle przedstawienie roszczenia 
staje się początkiem długich nego-
cjacji, wymiany argumentów, a na-
wet sporów sądowych. Tym razem 
było inaczej. Posiadacz sam skon-
taktował się z Wydziałem ds. Strat 
Wojennych MkidN i zadeklarował 
zwrot dzieła, którego pochodzenia 
nie był świadomy. jak wyjaśnił, pej-
zaż kupił za kilkaset euro na targu 
staroci w kolonii. lekko uszkodzony 
i zabrudzony obraz poddał następnie 
konserwacji, przywracając jego daw-
ną urodę. Wiele lat później zdecydo-
wał się wystawić go na sprzedaż, 
spodziewając się najpewniej znacz-
nego zysku. Zrezygnował z niego na-
tychmiast po otrzymaniu informacji, 
że obiekt jest przedmiotem rabun-
ku wojennego. Osoba ta, pragnąca 
zachować anonimowość, została 
uhonorowana przez Ministra kultury 
i dziedzictwa Narodowego odznaką 
Zasłużony dla kultury polskiej. Uro-
czystość przekazania obrazu oraz 
odznaczenia jego posiadacza miała 
miejsce w gmachu Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu 7 sierpnia 
2014 r. 

Odwrocie obrazu Via Cassia koło Rzymu z numerem inwentarzowym 1036 Schlesisches Museum 
der bildenden künste we Wrocławiu naniesionym na krośnie obrazu. fot. ze zbiorów MNWr




