
POWRÓT DO WROC¸AWIA OBRAZU

STUDIUM CHMUR
FRIEDRICHA PHILIPPA REINHOLDA

W
nied∏ugim czasie wia-
domoÊç trafi∏a do Pol-
ski i zosta∏a przekaza-
na Ministerstwu Kul-
tury i Dziedzictwa

Narodowego. Francuzi twierdzà, ˝e majà naszà
strat´ wojennà – informowa∏a na goràco Ko-
menda G∏ówna Policji, cytujàc kolegów z Pa-
ry˝a – poniewa˝ na obrazie znaleêli  napis Breslau.

Dzie∏em przyniesionym do wyceny by∏o
niewielkie, bo liczàce zaledwie 24 x 33 cm,
Studium chmur malowane olejno na p∏ótnie,
które wysz∏o spod p´dzla niemieckiego ma-
larza doby romantyzmu Friedricha Philippa
Reinholda (1779-1840). Urodzi∏ si´ on
w Gerze, handlowym mieÊcie, po∏o˝onym na

po∏udniowy wschód od Lipska, w rodzinie
o silnych  tradycjach artystycznych. Jego oj-
ciec Johan Friedrich by∏ portrecistà, m∏odszy
o rok brat Heinrich – wspó∏twórcà roman-
tycznego pejza˝u, a jego syn, te˝ Heinrich,
w przysz∏oÊci zosta∏ równie˝ malarzem. Frie-
drich Philipp studiowa∏ w Dreênie, a póêniej
z bratem we Wiedniu. Na jego artystycznà
drog´ mia∏a wp∏yw  przyjaêƒ ze s∏awnym
niemieckim pejza˝ystà Casparem Davidem
Friedrichem, sztandarowà postacià niemiec-
kiego romantyzmu. Prace Friedricha Philip-
pa znalaz∏y si´ w zbiorach rodzinnej Gery,
w Berlinie, Erfurcie, Hamburgu, Lipsku,
Weimarze i Wiedniu. Zmar∏ w stolicy Au-
strii w 1840 r. 
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MARIA ROMANOWSKA-ZADRO˚NA

Gdy do paryskiego antykwariatu zosta∏ przyniesiony niewielki obraz, na-
klejki znajdujàce si´ na odwrocie starej ramy zaniepokoi∏y w∏aÊciciela sa-
lonu tak dalece, ˝e postanowi∏ poinformowaç o tym francuskà policj´. 

Friedrich Philipp Reinhold, Studium chmur. Fot. Jacek Miler
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Studium chmur do kolekcji Schlesische
Museum der bildenden Künste we Wroc∏a-
wiu zakupiono w 1935 r. w monachijskim
antykwariacie Graphisches Kabinet. Na-
bytek zosta∏ odnotowany w ksi´dze wp∏y-
wów pod nr 25719. W∏aÊnie o tym fakcie
informowa∏y znajdujàce si´ na odwrocie
naklejki. 

W czasie wojny obraz ten wraz z inny-
mi eksponatami Âlàskiego Muzeum Sztuk
Pi´knych  wywieziono z Wroc∏awia do
sk∏adnicy w Kamieƒcu Zàbkowickim (Ka-
menz), gdzie gromadzone by∏y obiekty za-
równo ze wspomnianego muzeum, jak
i Biblioteki Uniwersytetu Wroc∏awskiego
oraz ewangelickich i katolickich koÊcio∏ów
z Wroc∏awia i Brzegu. Sk∏adnica zosta∏a
urzàdzona w trzech budynkach: koÊciele,
Katolickim Urz´dzie Parafialnym i uje˝-
d˝alni Generalnej Dyrekcji Dóbr Ksià˝´-
cych. Druga, w której ukryto najcenniejsze
dokumenty z Archiwum Paƒstwowego we
Wroc∏awiu znajdowa∏a si´ na plebani.
Obiekty zacz´to zwoziç do Kamieƒca ju˝
w 1942 r., kontynuujàc ewakuacj´ dzie∏
sztuki do 1944 r., kiedy to w grudniu po-
stanowiono roz∏adowaç sk∏adnic´, wysy∏a-
jàc cz´Êç przedmiotów do przygotowanych
w poÊpiechu sk∏adów kolejowych w Làdku
i Dusznikach oraz Szczytnej i zamku
w Szczytnikach. Obraz Reinholda pozosta∏
prawdopodobnie na miejscu do koƒca woj-
ny. 

Maszerujàca na Berlin Armia Czerwo-
na nie zapomina∏a o wojennych zdoby-
czach. Idàce w Êlad za nià grupy specjali-
stów fachowo wyszukiwa∏y cenne dzie∏a

sztuki. G∏ównym przedmiotem ich zainte-
resowania by∏y niemieckie sk∏adnice, nad
którymi stara∏y si´ przejàç pe∏nà kontrol´.
Sk∏adnica kamieniecka a˝ do 9 lutego
1946 r. by∏a we w∏adaniu Armii Czerwonej
i dlatego dopiero 10 lutego 1946 r. uda∏o
si´ przedstawicielom Ministerstwa Kultury
i Sztuki w osobach Witolda Kierzkowskie-
go, wicedyrektora Naczelnej Dyrekcji Mu-
zeów, i Stefana Styczyƒskiego, delegowa-
nego przez ministerstwo artyst´ plastyka,
uzyskaç do niej dost´p. WczeÊniej jednak,
bo ju˝ 4 lutego, ks. Schultheiss, proboszcz
kamienieckiej parafii, opiekujàcy si´ sk∏ad-
nicà usytuowanà w wi´kszoÊci w koÊciel-
nych budynkach, stwierdzi∏ fakt w∏amania
i braku sporej liczby obrazów. Po stu z nich
zosta∏y jedynie ramy.

Obraz Reinholda by∏ niedu˝y. ¸atwo
by∏o go wynieÊç wraz z ramà. Mo˝na spe-
kulowaç, czy pad∏ ofiarà szabrowników, czy
jako „trofiejny” trafi∏ na teren by∏ego
Zwiàzku Radzieckiego do magazynu któ-
regoÊ z sowieckich muzeów. Wiadomo jed-
nak, ˝e w 1987 r. zosta∏ zakupiony w Mo-
skwie „w galerii muzealnej” przez ojca
owego w∏aÊciciela obrazu, który przyniós∏
go do paryskiego antykwariatu. Zasugero-
wana tymi informacjami agencja France
Presse poda∏a, ˝e obraz wywieêli z Wroc∏a-
wia sowieccy ˝o∏nierze w 1945 r.  Nie ule-
ga wàtpliwoÊci, ˝e Studium chmur ju˝ od lat
90. XX w. znajdowa∏o si´ we Francji, a po-
siadajàca go osoba otrzyma∏a od rodziców,
którzy zakupili go w Rosji.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie zawiadomione
przez policj´ skontaktowa∏o si´ z Muzeum
Narodowym we Wroc∏awiu w celu zebrania
jak najpe∏niejszej dokumentacji. Potwier-
dzi∏a ona hipotezy dotyczàce kolei losów
obrazu. Chmury figurowa∏y na liÊcie obiek-
tów wywiezionych do Kamieƒca. Obraz
Reinholda by∏ niewàtpliwà stratà wojennà
– i powinien powróciç do Wroc∏awia, tym
bardziej ˝e w zbiorach Muzeum Narodowe-
go we Wroc∏awiu znajduje si´ sporo obiek-
tów z kolekcji dawnego Âlàskiego Muzeum
Sztuk Pi´knych, a obecne muzeum czuje si´
jego ideowym kontynuatorem. 

Majàc na uwadze trudnoÊci natury
prawnej, Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego postanowi∏o podjàç
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Friedrich Philipp Reinhold, Studium chmur – odwrocie obrazu z widniejàcymi naƒ naklejkami. Fot. Jacek Miler

Zapis w ksi´dze zakupów pod datà 1935: Friedrich Philipp
Reinhold Chmury

Spis obiektów wywo˝onych do sk∏adnicy w Kamieƒcu
Zàbkowickim. Ostatni na stronie: Friedrich Philipp Reinhold,
Studium chmur



negocjacje w celu odkupienia obrazu. De-
legowany do Pary˝a kustosz Muzeum Na-
rodowego we Wroc∏awiu Piotr ¸ukasze-
wicz potwierdzi∏ autentycznoÊç dzie∏a.
W wyniku negocjacji uda∏o si´ obni˝yç
cen´ pejza˝u. W efekcie w stolicy Francji
zosta∏a podpisana umowa mi´dzy Mu-
zeum Narodowym we Wroc∏awiu i w∏a-
Êcicielem obrazu. Studium chmur odkupio-
ne za ponad 2 tysiàce euro mog∏o ju˝ zo-
staç przewiezione do kraju.

Oficjalne przekazanie obrazu Friedri-
cha Philippa Reinholda, zaginionego na
skutek II wojny Êwiatowej, nastàpi∏o 23
czerwca 2008 r. Minister kultury i dzie-
dzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski
przekaza∏ odzyskane dzie∏o sztuki na r´ce
Mariusza Hermansdorfera, dyrektora
Muzeum Narodowego we Wroc∏awiu.
Przez jakiÊ czas b´dzie ono eksponowane
na sztalugach w osobnej sali, a póêniej
znajdzie swoje miejsce na wystawie sta∏ej
wÊród eksponatów sztuki zachodnio-
europejskiej.
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Mapa przedstawiajàca rozmieszczenie sk∏adnic na Dolnym Âlàsku. ˚ród∏o: Jerzy G´bczak, Losy ruchomego mienia kulturowego i artystycznego na Dolnym Âlàsku w czasie drugiej wojny Êwiatowej,
Wroc∏aw 2000

KoÊció∏ w Kamieƒcu Zàbkowickim na starej rycinie. Fot. Internet


