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20 maja 1870 r. ukazał się w „Kurierze Warszaw-
skim” artykuł pióra Karola Libelta, który jako 
pierwszy, wbrew życzeniu zainteresowanych, po-
informował opinię publiczną o spektakularnym 

nabyciu kolekcji barona Edwarda Rastawieckiego przez Sewe-
ryna Mielżyńskiego, prezesa honorowego Poznańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk:

Zbiory Rastawieckiego […], których część archeologiczna 
dostała się Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, i staraniem 
profesora Łepkowskiego już przewieziona została do Kra-
kowa, pozyskane zostały na mocy układu sporządzonego 
w Toruniu dnia 28 kwietnia roku bieżącego, na własność Se-
weryna Hr. Mielżyńskiego z Miłosławia. Skarby te składają 
się z biblioteki obejmującej około 14,000 tomów, ze 4000 ry-
cin, z 3000 akwarel i obrazów olejnych, i ze 4300 numizma-
tów polskich. Wedle osnowy układu, nowy nabywca uiszcza 
summę kupna w ten sposób, że płaci rocznie 3000 rubli, aż 
do śmierci dawnego właściciela; a po jego zejściu, owdowia-
ła żona ma zapewnione dożywotnie 1000 rubli rocznie. Za 
rok bieżący summa 3000 rubli już spłaconą została wraz 
z kosztami kontraktu 300 talarów wynoszące, i klucze od 
sztychów i numizmatów nowemu nabywcy oddane. W War-
szawie znajduje się tylko zbiór rycin i monet, około 120 ob-
razów i 1000 książek. Główna część tych szacownych zbio-
rów znajduje się na wsi blisko Hrubieszowa pod dozorem 
plenipotenta W-go Rastawieckiego, nie bardzo chętnego tej 
sprzedaży, i dlatego nowy nabywca opakowanie w skrzynie 
tarcicowe i transport koleją Lwowską na Toruń do Poznania, 
swoim trudem i kosztem podjąć musi. Staraniem profesora 
Łepkowskiego, wysłanym już został pan W… do Warszawy 
i Hrubieszowa, dla uskutecznienia tej mozolnej pracy. […] 
Stosownie do tej myśli szczodrobliwego fundatora, zbiory 
Rastawieckiego złożone zaraz być mają w Bazarze w tym-
czasowym lokalu Towarzystwa, do którego się w potrzebie 
z biblioteki Raczyńskich przenieść musiało.1

Zanim jednak do tego doszło, negocjacje, transakcja 
i w końcu przewóz zbiorów do Poznania odbywały się w at-
mosferze całkowitej konspiracji. Trzeba bowiem pamiętać, że 
strony umowy mieszkały formalnie w dwóch innych 

państwach, tym samym obaj kolekcjonerzy obawiali się, że 
dzieła sztuki mogą zostać skonfiskowane przez zaborców.

Baron Edward Rastawiecki (1805-1874), kolekcjoner dzieł 
sztuki, badacz-leksykograf polskiej kultury artystycznej, mece-
nas, działał publicznie w Warszawie, gdzie miał pałacyk przy 

PATRIOTYZM PONAD 
ZABORAMI.  
LOSY KOLEKCJI EDWARDA 
RASTAWIECKIEGO
KATARZYNA ZIELIŃSKA

]

Portret Edwarda Rastawieckiego, Zakład fotograficzny Karola Beyera
w Warszawie, 1857-1860 (źródło: Polona, domena publiczna)
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ul. Mazowieckiej 14 i w woj. lubelskim, szczególnie hrubie-
szowskim, gdzie była położona jego ukochana siedziba – roz-
legły, imponujący pałac w Dołhobyczowie. W 1837 r. rozbudo-
wał rodzinną siedzibę, całkowicie zmieniając jej wygląd. 
Zatrudnił przy tej pracy Antoniego Corazziego. Rok wcześniej 
nabył pałac Krzysztofory w Krakowie, aby uchronić go przed 
zniszczeniem. 

Wśród licznych aktywności społecznych Rastawieckiego 
najbliższa sercu była działalność we władzach Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych. W pierwszych kadencjach w okresie 
1860-1866 był jego wiceprezesem, w 1868 r. wybrany został 
„wieczystym i honorowym” członkiem TZSP, a od 1872 r. zasia-
dał w Komitecie Towarzystwa jako „członek stały”2.

Kolekcjonerstwo Rastawieckiego było przejawem patrioty-
zmu w czystej postaci. Andrzej Ryszkiewicz scharakteryzował 
pasjonata jako osobę wyzbytą romantyzmu, czy choćby nie-
spragnioną doznań estetycznych. Imperatywem działań barona 
była wyłącznie potrzeba służenia narodowi polskiemu, po-
przez zebranie możliwie pełnej kolekcji archiwaliów, wolumi-
nów, numizmatów, starożytności, rzemiosła czy w końcu obra-
zów i rysunków związanych z Polską3.

Edward Rastawiecki umiejętnie godził pasję kolekcjoner-
ską z pracą naukową. Nie szczędził funduszy zarówno na za-
kup artefaktów, jak i źródeł archiwalnych czy bibliograficznych. 
Rozpoczął od zbierania obiektów numizmatycznych, ale szybko 
zrezygnował w obliczu licznych falsyfikatów, które napotykał. 
Ryciny zbierał przez całe życie, na ogół sprowadzał je z zagra-
nicy, wyszukując w katalogach antykwarycznych. W swym ko-
lekcjonerstwie sztychów nie kierował się popularnym wów-
czas kluczem ikonografii narodowej, lecz gromadził prace 
polskich artystów, określonych z nazwiska, szczególnie gorli-
wie dorobek Jeremiasza Falcka. W chwili śmierci jego Słownik 
rytowników polskich nie był jeszcze gotowy do druku, złożony 
przed laty u J. Łepkowskiego wciąż czekał na nieodzowne po-
prawki i uzupełnienia. Dokonywali ich różni starożytnicy, 
przede wszystkim Władysław Bartynowski i ks. Ignacy 

Polkowski. Ukazał się wreszcie w drukarni J. I. Kraszewskiego 
w Poznaniu w 1886 r. z przedmową W. B. Engeströma, jako 
dzieło już wówczas nieco przestarzałe, niejednolite, pomijające 
nawet te zapiski, które po Rastawieckim pozostały4. 

W obszarze zainteresowań badawczych i kolekcjonerskich 
Rastawieckiego było także rzemiosło artystyczne, szczególnie 
naczynia srebrne, charakterystyczne dla polskiej tradycji. Nale-
ży jednak zaznaczyć, że nabywał je okazjonalnie, często drogą 
korespondencyjną, bazując na lakonicznych opisach. Nic więc 
dziwnego, że zachowane fragmenty zbioru wydają się przecięt-
nej wartości i nie stanowią spójnej całości. To zainteresowanie 
łączyło się z przygotowywanym wspólnie z Aleksandrem Prze-
zdzieckim wysmakowanym edytorsko wydawnictwem Wzory 
sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia5.

Z największym oddaniem Rastawiecki zbierał jednak obra-
zy. Kolekcjonował dzieła ściśle wedle przyjętego przez siebie 
uprzednio klucza. Były to prace nieżyjących artystów polskich 
lub w Polsce działających, epoki stanisławowskiej oraz wieku 
XIX, o bezspornym autorstwie. Zbierał również szkice malar-
skie i miniatury. Zbiór barona liczył ponad 200 obrazów i około 
4 tys. szkiców, nabywanych pojedynczo. W kolekcji malarstwa 
Rastawieckiego znalazło się m.in.: 14 obrazów Marcella Bac-
ciarellego, 16 dzieł Jana Piotra Norblina, 28 prac Aleksandra 
Orłowskiego, wiele obrazów i rysunków Franciszka Smuglewi-
cza z cenną „Przysięgą Kościuszki”, zespół płócien Antoniego 
Brodowskiego czy Antoniego Blanka. Tym samym udało mu 
się stworzyć najbardziej kompletny i konsekwentny zbiór ma-
larstwa polskiego6.

Równocześnie z obrazami Rastawiecki kompletował ma-
teriały do słownika malarzy polskich. Przeglądał prasę i wielo-
języczne opracowania, katalogi wystaw i zbiorów, zatrudniał 
liczne grono badaczy do wertowania dokumentów archiwal-
nych. Poszczególne biogramy najznamienitszych artystów pu-
blikował w czasopismach. Owocem tych prac był trzytomowy 

Seweryn hr. Mielżyński, grafika J. Styfiego, 1873 (źródło: Polona, domena
publiczna)

Edward baron Rastawiecki, Zakład Maksymiliana Fajansa, 1851 (źródło: 
Polona, domena publiczna)
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Słownik malarzów polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych 
lub czasowo w niej przebywających7.

Ukoronowaniem pasji kolekcjonerskiej i naturalną konse-
kwencją postawy skierowanej na dobro ojczyzny była inicjaty-
wa przekazania i udostępnienia zbiorów społeczeństwu. 10 
stycznia 1863 r., w liście do Przezdzieckiego pisał: Jest moim 
stałym zamiarem założyć w Warszawie Muzeum imienia mo-
jego, złożone ze wszystkich moich zbiorów, to jest obrazów, ry-
cin, monet, medali, starożytności i biblioteki z rękopisami […]. 
Jedyną trudnością jest brak odpowiedniego a stałego lokalu8. 
Marzenie barona nie mogło zostać zrealizowane. Brak 

następcy i kłopoty finansowe zadecydowały o tym, że kolekcjo-
ner podjął decyzję o sprzedaży całego zbioru.

Zanim zbiór trafił ostatecznie do Wielkopolski, Rastawiecki 
miał różne koncepcje dotyczące osoby godnej przekazania 
swej spuścizny. Z uwagi na problemy zdrowotne, swym pleni-
potentem w tej sprawie uczynił baron zaufanego sługę Jacen-
tego Andrycza, który tak pisał do mocodawcy w czerwcu 
1869 r.:

Zbiory pana Barona ciążą mi na sercu. Chce żeby to była 
gdzieś jego imieniem zupełna całość i trwałość – racz mi Sza-
nowny Pan swą światłą radą dopomóc do urzeczywistnienia 
mojej chęci – pan baron Testamentem zapisał swe zbiory ordy-
natowi Krasińskiemu [Władysław Wincenty Krasiński,  
1844-1873], lecz cóż to za bezpieczeństwo? Mówiłem o tym 
z panem Hrabią Przezdzieckim. Ordynat jest bardzo wątłego 
zdrowia. Dzieci nie ma […] Otóż przychodzi mi myśl przerobie-
nia Testamentu, a zbiory przekazać dla Zakładu naukowego we 
Lwowie Ossolińskich lub w Krakowie Jagiellońskiego – bo na 
prywatne dziś zakłady Starożytności rachować nie ma co. […] 
Gdy będę miał sposobność, skorzystam żeby Testament 
przerobić.9

Jak dowiadujemy się z zachowanej korespondencji Andry-
cza, wiele osobistości było zainteresowanych nabyciem kolek-
cji, upatrując w tym szansę na łatwy interes:

Idzie mi bardzo o to by tam łaskawemu Panu udało się jaki 
interes pomyślny zrobić z Biblioteką i galerią obrazów, rad bym 
to jak najspieszniej, bo Epstein [Mieczysław, warszawski ban-
kier, zakupił należący do Rastawieckiego pałac w Dołhobyczo-
wie] dowiedziawszy się, że część zbiorów poszło do Krakowa 
zły jest, bo miał pretensję zrobić za psie pieniądze interes i z te-
mi rzeczami – dziś prze mnie żebym bibliotekę i Obrazy z Do-
łhobyczowa zabierał, a to dla wyrachowania widząc, że ja nie 
jestem możen zabierać dla braku miejsca – racz mi też Sza-
nowny Panie donieść czy już jakie w tym interesie kroki 
zrobione?10

Negocjacje z reprezentantem Seweryna Mielżyńskiego, 
prof. Józefem Łepkowskim, archeologiem z Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, rozpoczęły się jesienią 1869 r. Od początku 
1870 r., w obliczu pogarszającego się stanu Rastawieckiego, 
rozmowy nabrały tempa. Pełnomocnik Rastawieckiego nie 
miał wątpliwości, że obie strony kierują się szczerą troską 
o zachowanie kolekcji, a idea Mielżyńskiego, aby zbiory trafiły 
do Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, była zbieżna 

Akt notarialny nabycia kolekcji Rastawieckiego przez Mielżyńskiego, Akta 
Notariusza H. Krolla, sygn. 21 I, Archiwum Państwowe w Toruniu

Marcello Bacciarelli, Królowa Saba odwiedza Salomona, szkic, ok.1792-1793, obraz zaginiony



36

z pragnieniem barona, aby zbiór był udostępniony publicznie: 
Po odebraniu listu od W. Pana natychmiast napisałem do Pana 
Hrabiego Mielżyńskiego do Miłosławia posyłając mu warunki 
kupna zbiorów pana barona. […] Ratujemy wspólnie tych zbio-
rów bo baron otwarcie WPanu pisze jest bardzo źle na zdrowiu. 
Zachęć WPan łaskawie Pana Hrabiego by nie tracąc chwili cza-
su interes przyspieszał póki jeszcze czas gdy ma taką szlachet-
ną myśl robienia Instytucji Narodowej, bo obroń Boże po śmier-
ci Barona, te zbiory zostaną własnością baronowej, a potem 
Bóg wie co się z niemi stać może gdy ona jest nie zupełnie 
spełna umysłowo jak to Wu Pnu wiadomo.11

Samo podpisanie umowy rodziło liczne problemy, nie tylko 
z uwagi na słabą kondycję Rastawieckiego, ale również ze 
względu na bezpieczeństwo kolekcji i samych zainteresowa-
nych oraz na konieczność zachowania dyskrecji. Pierwotnie 
transakcja miała odbyć się w Krakowie. Ostatecznie jednakże 
zdecydowano się na sfinalizowanie formalności w Toruniu. Do 
podpisania dokumentu doszło 27 kwietnia 1870 r. Sygnatariu-
szami aktu notarialnego byli Seweryn Mielżyński i pełnomoc-
nik Rastawieckiego Lucjan Woyniłłowicz. Przedmiotem zaku-
pu były 262 obrazy, 7 tys. rysunków i grafik oraz kolekcja 4 249 
numizmatów, a także biblioteka licząca 14 tys. woluminów.

Po przetransportowaniu zbioru do stolicy Wielkopolski da-
rowiznę dla Towarzystwa Przyjaciół Nauk umieszczono 
w większości w budynku Bazaru i ubezpieczono od ognia w To-
warzystwie Gotajskim12.

Tak wspomina to przedsięwzięcie konserwator Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk Hieronim Feldmanowski: Złożyłem popis 
w cierpliwości bardzo świętej już nie raz, jako sekretarz, kon-
serwator i bibliotekarz Towarz. P. N. a najświetniejszy w ostat-
nich tygodniach przy przeprowadzaniu zbiorów do Bazaru. Nie-
wypowiedzianie nudna, mozolna i długa to praca która tygodnie 
całe dzień w dzień trwały przenosiny. Do teraz od 1 maja dzień 
w dzień po kilka godzin marnie się trwoni czas na porządkowa-
nie, które się już raz robiło niedawno z myślą, że nie będzie się 
robiło nigdy raz drugi13.

Po raz pierwszy dzieła malarskie z kolekcji Rastawieckiego 
eksponowane były publicznie w siedzibie PTPN w 1881 r.14 
Wówczas otwarta została „Galeria artystów i rzeczy polskich”. 
W relacji w „Kłosach” z 9 listopada 1882 r. napisano: Są tu dzieła 
rodowitych Polaków obok utworów obcych artystów, którzy, 
zamieszkawszy w Polsce, polskim przedmiotom swój poświę-
cili pędzel. Z tych pierwsze miejsce należy się M. Bacciarelle-
mu, niepospolitemu malarzowi dworu Stanisława Augusta; 
dwadzieścia jeden dzieł, przeważnie portretów Króla i jego ro-
dziny, zdobi tę galeryą.

Osłabione ekonomicznie po I wojnie światowej Towarzy-
stwo Przyjaciół Nauk miało poważne problemy z utrzymaniem 
gmachu, ekspozycji i kolekcji w zadowalającym stanie tech-
nicznym i konserwatorskim15. Podjęto wówczas decyzję o tzw. 
komasacji zbiorów. Znaczną część kolekcji sztuki przekazano 
w depozyt do Muzeum Wielkopolskiego, którego poprzedni-
kiem było pruskie Kaiser Friedrich Museum w Poznaniu.

Po zajęciu Poznania w 1939 r. administracja niemiecka 
przemianowała Muzeum Wielkopolskie na Kaiser Friedrich 
Museum Posen. Eksponaty przeniesiono wówczas do prowizo-
rycznych magazynów, a wiele przesłano do dekoracji urzędów, 
instytucji i domów prywatnych urzędników. Część dzieł sztuki, 
głównie polskiej, została złożona w składnicy zorganizowanej 
przez Niemców na plebanii poznańskiego kościoła pw. św. 
Marcina. Pod koniec 1943 r. magazyn został okradziony. 
Sprawców nigdy nie ujęto16.

Interesujące światło na losy części zaginionych obiektów 
przejętych przez Kaiser Friedrich Museum Posen rzucają ar-
chiwalia z lat 1945 i 1947, przechowywane w Muzeum Narodo-
wym w Poznaniu (Pismo Naczelnika Wydziału Kultury Urzędu 
Wojewódzkiego do Wojewódzkiej Komendy MO z dnia 13 VIII 
1945 r., Archiwum MNP, sygn. 147, k. 371 oraz korespondencja 
Muzeum Wielkopolskiego z Rejonowym Inspektorem Ochrony 
Skarbowej i MO, Archiwum MNP, sygn. 147, k. 180-183). Część 
obiektów utraconych w czasie wojny przez Muzeum i PTPN nie 
opuściła granic Polski w ramach zorganizowanej akcji rabun-
kowej okupanta, albowiem w 1943 r. doszło do kradzieży obra-
zów z tzw. magazynu pomocniczego muzeum przy ul. Święty 
Marcin w Poznaniu. Już w 1945 r. do Muzeum Wielkopolskiego 
zgłosił się Józef Bartkowiak (pełniący wcześniej funkcję tłu-
macza w policji kryminalnej) celem pomocy w ustaleniu 
sprawców tej kradzieży i odzyskaniu obrazów. W 1947 r. Mu-
zeum Wielkopolskie otrzymało poufną informację, że w zakła-
dzie krawieckim przy ul. św. Józefa 5 oferowane są do sprzeda-
ży prace różnych artystów, w tym obrazy Jana Matejki „Wyjazd 
Henryka Pobożnego pod Legnicę” i Juliusza Kossaka „Mickie-
wicz na koniu w Konstantynopolu”, pochodzące ze zbiorów 
PTPN i Muzeum, a skradzione ze składnicy muzealnej w 1943 r. 
Muzeum wielokrotnie zwracało się do różnych służb o pomoc 

Jan Piotr Norblin, Autoportret, 1788, obraz zaginiony

Marcin Zaleski, Wnętrze salonu w pałacu barona Edwarda Rastawieckiego 
w Dołhobyczowie, 1838, obraz zaginiony
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w niniejszej sprawie, lecz udało się odzyskać jedynie owe dwie 
prace, z których obraz Kossaka rzeczywiście figurował na liście 
strat PTPN.17

W wyniku II wojny światowej zaginęła część obrazów z ko-
lekcji Rastawieckiego. Niewątpliwie najcenniejszym z utraco-
nych muzealiów jest zespół trzech szkiców olejnych Marcella 
Bacciarellego do Sali Salomona w Pałacu na Wyspie w Łazien-
kach Królewskich. 

W tym kontekście należy wymienić także dzieło Marcina 
Zaleskiego (1796-1877) Wnętrze salonu w pałacu barona 

Edwarda Rastawieckiego w Dołhobyczowie, namalowane 
w 1838 r. Obraz prawdopodobnie był eksponowany na War-
szawskiej Wystawie w tym samym roku jako Wnętrze pokoju 
z natury. W czasie wojny obiekt został zapisany przez Niemców 
w księgach muzealnych Kaiser Friedrich Museum Posen pod 
nr. 5713; wypożyczony przez Niemców wojsku w 1941 r. 

Kolejnym poszukiwanym dziełem jest autoportret Jana 
Piotra Norblina. Obiekt zapisany został przez Niemców w księ-
gach muzealnych Kaiser Friedrich Museum Posen pod nr. 212, 
w 1943 r. wywieziony przez Niemców na teren forteczny w oko-
licy Sulęcina (niem. Kahlau) i stamtąd w niewiadomym kierun-
ku w głąb Niemiec.

Wszystkie obrazy figurują w bazie strat wojennych Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i są publikowane 
w serwisie internetowym www.dzielautracone.gov.pl.

Za pomoc w przygotowaniu artykułu dziękuję Karolinie 
Zalewskiej.
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1869 r., Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, T. 29, k. 10927.
10 Ibidem, k. 10935.
11 Ibidem, k. 10941.
12 Zbiory Towarzystwa, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 1871, 

T. VI, s. 364-365.
13 List Hieronima Feldmanowskiego do Józefa Kraszewskiego, Poznań, 9 maja 

1870, Dział Rękopisów, Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
t. 41.

14 D. Suchocka, Katalog dzieł malarstwa, rysunku lawowanego i rzeźby ze zbiorów 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2008, s. 4.

15 Z. Lisowski, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w latach 1927-1947, 
Poznań 1947, s. 5-7.

16 L. Adamczewski, Ucieczka przed bombami, Zakrzewo 2015, s. 115.
17 A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, M. A. Górska, Wirtualna Galeria im. Mielżyń-

skich. Historia – Idea – Prawo, Poznań 2013, s. 38-39.

KATARZYNA ZIELIŃSKA

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W la-
tach 2008-2013 pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, 
w latach 2013-2014 zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. Badania Pochodzenia 
Zbiorów w Muzeum Narodowym w Warszawie, od 2014 r. pracownik Wydziału Strat 
Wojennych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajmuje się prowa-
dzeniem badań proweniencyjnych polskich strat wojennych oraz prowadzeniem 
spraw restytucyjnych.

PATRIOTISM OVER PARTITIONS. THE HISTORY OF EDWARD 
RASTAWIECKI’S COLLECTION
The collections of Edward Rastawiecki were an expression of patriotism. He only col-
lected works which were inextricably linked to Polish tradition and were created in the 
workshops of local artists. His ambition was to exhibit these works to the public. Fi-
nancial difficulties, health problems and a lack of descendants who could bring his 
exhibition plans to fruition caused the collector to sell the whole collection to Seweryn 
Mielżyński from Wielkopolska. Negotiations regarding the purchase were held in se-
cret, for fear of the safety of those artworks which were to be moved from the Russian 
to the Prussian partition. Thus, when Seweryn Mielżyński decided to purchase the 
Rastawiecki collection, he was guided by patriotic motives. From the very beginning, 
his intention was to deliver the whole collection to the Society of Friends of Sciences in 
Poznań. The transaction was concluded on 27 April 1870, and included: 262 paintings, 
7000 drawings and prints, a collection of 4249 numismatic objects, and 14,000 books. 
After Poland regained its independence, the Rastawiecki collection, together with the 
collection of the Poznań Society of Friends of Sciences, was handed over to the Mu-
seum of Wielkopolska. The turmoil of war resulted in the dispersion of the Rastawiec-
ki collection. To this day, 14 paintings and drawings are considered lost.

January Suchodolski, Husarz polski na koniu, 1845, obraz zaginiony

Jan Rustem, Autoportret, XVIII/XIX obraz zaginiony
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