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Historia mojej kolekcji rycin dokumentującej 
Powstanie Styczniowe nie sięga dawnych cza-
sów. Nie odziedziczyłem jej po przodkach ani 
nie została odnaleziona na strychu czy w piw-

nicy rodzinnego domu. Nie wiąże się z nią żadna pełna 
tajemnic opowieść. kolekcję tę tworzę od kilku lat sam.  
Nie bez znaczenia dla moich zainteresowań było wycho-
wanie i wartości, które wyniosłem z domu rodzinnego; 
istotna okazała się też praca w filharmonii im. romual-
da Traugutta, w której przygotowałem wiele koncertów 
poświęconych polskim zrywom niepodległościowym, 
w tym również pieśniom Powstania Styczniowego.

jakiś czas temu natrafiłem na drzeworyty przedsta-
wiające sceny z Powstania, drukowane we francuskich 
tygodnikach z tamtego czasu, głównie „le Monde illu- 
stré” i „l’illustration, journal Universel”. Te pierwsze 
nabytki wyznaczyły profil kolekcji, której poświęcałem 
coraz więcej uwagi. Przeszukiwałem portale aukcyjne, 
zarówno polskie, jak i zagraniczne. Gdziekolwiek bym się 
znalazł, udawałem się do antykwariatu. Poprzez aukcje 
internetowe poznałem Brunona – antykwariusza z Bor-
deaux, który był w posiadaniu oprawionych roczników 
„le Monde illustré” z 1863 i 1864 r. kiedy kilka miesię-
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cy później z zespołem Warszawskiej Opery kameralnej 
byłem niedaleko Bordeaux, skorzystałem z okazji – spo-
tkałem się z Brunonem i kupiłem od niego te roczniki. 
Nowy znajomy został moim „przedstawicielem na fran-
cję”. Wyszukiwał na tamtejszym rynku antykwarycznym 
brakujące w kolekcji czasopisma i roczniki z okresu po-
wstania. W ten sposób kupiłem roczniki 1863 i 1864 „l’il-
lustration, journal Universel”, zawierające piękne drze-
woryty poświęcone Powstaniu Styczniowemu.

kilka lat temu postanowiłem podjąć starania, aby na 
150. rocznicę Powstania Styczniowego przygotować 
wystawę oryginalnych rycin poświęconych tamtym wy-
darzeniom. dlatego oprócz roczników gazet, zacząłem 
zbierać również drzeworyty i litografie, które zostały 
wycięte z oryginalnej XiX-wiecznej gazety czy rocznika 
lub które istniały jako samodzielne odbitki. już nie tyl-
ko Brunon z Bordeaux pomagał mi w poszukiwaniach  
– włączyli się w nie kolekcjonerzy i antykwariusze z Pol-
ski i zagranicy (m.in. z francji, Niemiec, Grecji, Wielkiej 
Brytanii, Cypru, USa), którzy sprzedali mi wiele rycin. 

Czasem pomagał mi łut szczęścia – zbieg okolicz-
ności, który pozwalał pozyskiwać szczególnie ciekawe 
eksponaty. Będąc w rzymie z okazji beatyfikacji jana 
Pawła ii, jeden dzień poświęciłem na odwiedzenie kilku 
antykwariatów. Szukałem włoskich gazet z okresu Po-
wstania lub innych grafik z nim związanych (a miałem 
już w kolekcji kilka drzeworytów pochodzących z wło-

Błogosławieństwo powstańców. drzeworyt. Best, Cosson & Smeeton, wg rysunku jules’a Wormsa 
ze szkicu Charles’a lallemanda „l’illustration, journal Universel” 21 marca 1863 r.

etCHings froM tHe JanuarY 
uPrising   The author of the article 
has put together a private collection of 
drawings from the january Uprising. it is 
completely unique and comprises texts 
and graphic documentation from publi-
cations in some European press of the 
time devoted to the patriotic uprising of 
1863, i.e. a great event in the struggle of 
the Polish nation against its partitioner 
– the tsarist russia. The author acciden-
tally came across woodcuts represen-
ting scenes from the january Uprising 
printed in french press, mainly in Le 
Monde and L’Illustration, Journal univer-
sel. The history of the emergence of this 
unusual collection which is described 
by the author dates back to then. since 
2013 the collection has been presented 
at exhibitions in Polish museums.
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skich gazet). Trochę przypadkiem trafiłem do miejsca, 
które było nie tyle antykwariatem, ile raczej lamusem 
z przeróżnymi starociami – obrazami, meblami, por-
celaną i rocznikami gazet. jego właściciel poinformo-
wał mnie, że włoskich XiX-wiecznych gazet raczej nie 
ma, ale po prawie godzinie poszukiwań położył przede 
mną oprawiony, nieco zniszczony tom „illustrerad Tid-
ning” z 1863 i 1864 r. – szwedzki tygodnik ilustrowany. 
dwa lata wcześniej szukałem szwedzkich tygodników 
ilustrowanych z tamtego okresu, będąc na wakacjach 
w Szwecji – bez rezultatu. 

innym razem na jednej z zagranicznych aukcji znala-
złem kilkanaście rysunków satyrycznych pochodzących 
z francuskiego pisma „le Charivari”. Niestety udało 

mi się kupić tylko część z nich. Zacząłem jednak zgłę-
biać temat rysunków satyrycznych poświęconych Po-
wstaniu Styczniowemu, często ukazujących stosunek 
państw europejskich do wydarzeń w Polsce i tzw. spra-
wy polskiej – te bardzo wymowne ilustracje w dowcip-
ny sposób przedstawiały państwa europejskie toczące 
wojnę na dyplomatyczne noty i z wielką bezradnością 
przyglądające się wykrwawianiu Polski w nierównej 
walce z carską rosją.

Z czasem stałem się szczęśliwym posiadaczem ca-
łych gazet, m.in. zawierających te ilustracje, których 
początkowo nie zdołałem wylicytować. Za szczegól-
nie cenny eksponat w kolekcji uważam piękny zeszyt 
– zbiór satyrycznych miniatur poświęconych sytuacji 

Pożar pałacu Zamoyskich w Warszawie [19 września 1863]. drzeworyt. Best, Cosson & Smeeton, 
według „korespondenta specjalnego” „illustration, journal Universel” 10 października 1863 r.

Armia polska. drzeworyt, Charles 
Maurand według Henry’ego  
de Montaut, „le Monde illustré”,  
28 marca 1863 r.

Koszmar. litografia, Charles Vernier,  
Zakład litograficzny destouches w Paryżu,  
„le Charivari”, 31 marca 1863 r.

Plama oleju. Co za nieszczęście! Im bardziej 
pocieram, tym bardziej się rozszerza.
litografia, Cham (amédée de Noé),  
Zakład litograficzny destouches w Paryżu,  
„le Charivari”, 25 lipca 1863 r. (?)
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w Polsce En Pologne par CHAM, stworzony przez 
znakomitego satyryka tamtego okresu o pseudonimie 
Cham (właśc. amédée Charles Henri de Noé). Tak po-
wstała satyryczna część kolekcji, licząca dziś ponad  
120 grafik, do której całkiem niedawno trafiło kilka ko-
lejnych rysunków pochodzących z angielskiego pisma 
satyrycznego „Punch, or the london Charivari” oraz 
paryskiego „le Charivari”, a także piękne alegoryczne 
przedstawienie Polski (młodej dziewczyny) walczącej 
z rosją (wielkim i groźnym białym niedźwiedziem) po-
chodzące z włoskiej gazety „lo Spirito folletto”.

rok po roku kolekcja powiększała się o kolejne rocz-
niki tygodników ilustrowanych, z rycinami przedsta-
wiającymi sceny i postacie z Powstania Styczniowego, 
a także o luźne odbitki pochodzące z takich czasopism, 
jak „l’Univers illustré”, „le journal illustré”, „l’Ouvrier”, 
„The illustrated london News”, „illustrated Times”, 
„Über land und Meer. allgemeine illustrirte Zeitung“,  
„illustrirte Zeitung“, „Waldheim’s illustrirte Zeitung“, 
„New york illustrated News“. Wzbogacają ją także 
książki, z których najcenniejszą jest pierwsze wydanie 
(z 1913 r. – na 50. rocznicę Powstania) dzieła j. Grabca  
(właść. józefa dąbrowskiego) Rok 1863 z pięknymi 
barwnymi i przejmującymi reprodukcjami obrazów jana 
Sobeckiego. W ostatnim czasie do kolekcji dołączyłem 
pocztówki wydane przez Wydawnictwo Salonu Mala-
rzy Polskich w krakowie, przedstawiające romualda  
Traugutta i Sąd murawiewa według rysunku Michała el-
wiro andriollego, akwafortę według rysunku Walerego  
eljasza-radzikowskiego Obóz powstańczy w lesie, 
a także mapę Polski z zaznaczeniem granic wszystkich 
trzech rozbiorów, opublikowaną w „The illustrated lon-

don News” oraz duży drzeworyt Pożar pałacu Zamoy-
skich w Warszawie (19 września 1863 r.), który do tej 
pory miałem tylko w roczniku. Przedstawia on chwilę 
opisywaną przez Cypriana kamila Norwida w Fortepia-
nie Szopena, gdy „ideał sięgnął bruku”.

W taki oto sposób powstała kolekcja obejmująca 
obecnie ponad 550 prac. dzięki staraniom Ministerstwa 
kultury i dziedzictwa Narodowego została ona zdigitali-
zowana i opracowana przez specjalistki z Muzeum Na-
rodowego w Warszawie: annę Grochalę, ewę Milicer 
i kamilę Pijanowską, a album dokumentujący ten zbiór 
został wydany przez departament dziedzictwa kulturo-
wego MkidN we wrześniu 2014 r., natomiast Narodo-
we Centrum kultury wydało bibliofilską tekę zawierają-
cą reprodukcje 20 rycin z kolekcji. 

Grafiki wchodzące w skład kolekcji są wykonane 
w różnych technikach, głównie są to drzeworyty sztor-
cowe i litografie. Pochodzą przede wszystkim z gazet 
zagranicznych. ich autorami byli niejednokrotnie uzna-
ni twórcy, jak wspomniani wcześniej CHaM, elwiro 
andriolli, Walery eljasz-radzikowski czy Gustav doré, 
juliusz kossak i artur Grottger. W kolekcji znajduje się 
wiele drzeworytów, które z tego samego klocka drze-
worytniczego były odbijane w różnych czasopismach, 
często znajdujących się w odległych krajach.

ryciny tworzące kolekcję niejednokrotnie przed-
stawiają wartość dokumentalną, są zapisem wydarzeń 
dawno minionych i pamiątką po ich uczestnikach. Na-
wet jeśli nie zawsze w fotograficzny sposób odzwiercie-
dlają konkretne bitwy, potyczki czy epizody z Powstania, 
niosą ze sobą atmosferę tamtego czasu i wielki ładunek 
emocjonalny.

Grupa ochotników opuszcza Grodno, aby dołączyć do armii powstańczej. drzeworyt. Best, Cosson & Smeeton, wg rysunku jules’a Wormsa 
ze szkicu k... (juliusza kossaka?), „l’illustration. journal Universel”, 2 maja 1863 r.
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ANNA GROCHALA, EWA MILICER, KAMILLA PIJANOWSKA

POWSTANIE 
STYCZNIOWE 
W EUROPEJSKIEJ 
ILUSTRACJI 
PRASOWEJ
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owstanie styczniowe pozostawiło trwały Êlad                 

w ÊwiadomoÊci Polaków, nie tylko w wymiarze 

narodowym – paƒstwowym, ale tak˝e społecznym, majàc 

bezpoÊredni wpływ zarówno na wielu naszych Rodaków, 

którzy czynnie uczestniczyli w tym zrywie, jak i na losy ich 

bliskich. DziÊ, gdy ju˝ odeszli naoczni Êwiadkowie, winniÊmy 

tym bardziej staç na straçy pami´ci tamtych wydarzeƒ.

Niniejsza publikacja to dzieło wyjàtkowe, nowatorska próba 

usystematyzowania i omówienia pod wzgl´dem 

historyczno-artystycznym europejskiej ilustracji prasowej 

zwiàzanej z powstaniem styczniowym. Mam nadziej´,              

˝e ksià˝ka ta spotka si´ z Paƒstwa ˝yczliwym przyj´ciem, 

przypominajàc ludzi i wydarzenia powstania, które 

stanowiło wa˝ny krok do tego, byÊmy dziÊ mogli cieszyç si´ 

wolnà                  i niepodległà Ojczyznà.

Muzeum Historii Polski

Departament 

Dziedzictwa Kulturowego 

Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 

P

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

inną istotną częścią zbiorów, poza grafikami, są 
zagraniczne artykuły na temat Powstania Styczniowe-
go oraz wszystkiego, co działo się, również w polity-
ce europejskiej, w związku z wydarzeniami w Polsce. 
Opisywane w nich fakty są z całą pewnością znane 
współczesnym historykom. dzięki lekturze tych artyku-
łów możemy poznać atmosferę, która wytworzyła się 
wśród narodów europy, a także ciepły i przyjazny sto-
sunek do Polaków. 

Wystawa rycin z kolekcji pt. Powstanie Styczniowe 
w prasie zagranicznej od lipca 2013 r. prezentowana 
jest w różnych muzeach w całej Polsce. jedną z waż-
niejszych prezentacji była jej ekspozycja w Zamku kró-
lewskim w Warszawie (od 5 sierpnia do 11 listopada 
2014 r.). do stycznia 2016 r. zostanie jeszcze zaprezen-
towana w: Sandomierzu, Łomży, Łodzi, Nowym Sączu, 
Piwnicznej Zdroju, Tyczynie, Ostrowcu Świętokrzyskim 
i Sieradzu. Obecnie czynione są starania, aby wystawa 
ta odwiedziła również niektóre ośrodki poza Polską.

dziś żyjemy w wolnej Polsce. Nie musimy przele-
wać krwi za niepodległość ojczyzny. Winni jednak je-
steśmy naszym przodkom wdzięczność i pamięć, bo to 
dzięki ich poświęceniu możemy cieszyć się suwerenno-
ścią i mówić w ojczystym języku. Nawet jeśli pojawiają 
się głosy, że Powstanie Styczniowe było niepotrzebne, 
a nawet szkodliwe, bo zakończyło się klęską w wymia-
rze militarnym, materialnym, politycznym i moralnym, 
to przyniosło ono niezaprzeczalne korzyści – uwłaszcze-
nie chłopów oraz tworzenie się nowoczesnego narodu. 
Było ono równocześnie mitem założycielskim odro-
dzonej ii rzeczypospolitej. Bez kultywowania pamięci 
o bohaterach styczniowej insurekcji, która podtrzymy-
wała polskiego ducha, nie byłoby listopadowej wiktorii 
1918 r.

kolekcja jest próbą przekazania przyszłym pokole-
niom pamięci o wydarzeniach i bohaterach sprzed pół-
tora wieku. jest szczególną formą oddania hołdu tym 
wszystkim, którzy ginęli i cierpieli, abyśmy my mogli 
żyć w wolnej Polsce.

Wystawa w Zamku królewskim w Warszawie. 
fot. krzysztof Słomka/at Work

krzysztof kur. fot. krzysztof Słomka/at Work

Okładka albumu wydanego przez Ministerstwo kultury 
i dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Historii Polski, 
dokumentującego kolekcję krzysztofa kura




