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„Nowe Sukiennice” - tak brzmi nazwa 
projektu remontu i modernizacji pierwszej 
siedziby Muzeum Narodowego w Krakowie, 
najstarszego polskiego publicznego muzeum, 
utworzonego przed 130 laty w podzielonym 
zaborami kraju. Słowo „nowe” w najmniej
szym stopniu dotyczy samej Galerii Sztuki 
Polskiej XIX wieku, której zawartość pozo
stała nieznacznie tylko zmieniona w stosun
ku do wersji poprzedniej, autorstwa profe
sora Mieczysława Porębskiego i profesora 
Andrzeja Pawłowskiego, później profesora 
Jana Kolanowskiego - galeria pomieszczona 
została bowiem w tych samych czterech sa
lach, a złożona jest z dzieł tej samej, tworzo
nej od 1879 roku, kolekcji.

Autorki scenariusza obecnej ekspozycji infor
mują dalej o poczynionych w niej zmianach 
oraz szeroko opisują wystawione dzieła.

Co zatem zasługuje na miano „nowe”, skoro 
Galeria jest tradycyjna? Niemal wszystko — 

poza nią właśnie. W samych salach wysta
wowych to, co nowe, ukryte jest w murach
- to nowoczesna infrastruktura: ogrzewanie, 
oświetlenie, systemy ochrony, klimatyzacja.

Nowe są też pozyskane na półpiętrze 
przestrzenie - Multiteka, Mediateka, sala 
z artomatami, sala wystaw zmiennych, 
sala edukacyjna - wszystkie udostępniane 
publiczności. Również biura, magazyny, 
a zwłaszcza pracownia konserwatorska zosta
ły nie tyle odnowione, ile wręcz urządzone 
od nowa i bardzo nowocześnie wyposażone.

Zupełnie nowe jest też wejście do naszych 
Sukiennic, utworzone z kilku pomiesz
czeń pozyskanych od Miasta, a zawierające 
niezbędne w dzisiejszych muzeach elementy
- recepcję z informacją, sklepik.

Szczególną atrakcją stały się tarasy, nigdy do
tąd nieużywane, a obecnie służące gościom 
dla odpoczynku oraz podziwiania wspania
łego widoku na Rynek Główny. Integralnie 
związana jest z tarasami muzealna kawiaren
ka - również „nowość”, nigdy dotąd w tym 
Oddziale Muzeum nieistniejąca.

Symbolem przeprowadzonej przez nas mo
dernizacji jest klatka schodowa z windą dla 
osób niepełnosprawnych. Nowoczesna prze
szklona kabina porusza się w tzw. duszy nie
naruszonej klatki schodowej, która odzyskała 
oryginalną polichromię i w której zachowa
no stare stopnie i balustradę z tralkami.

Taki właśnie cel przyświecał naszemu projek
towi: aby nie niszcząc starego, wprowadzić 
weń nowe.

Dlatego też tradycyjną ekspozycję zwiedzać 
można z audioprzewodnikami, a niektóre 
obrazy „ożywić” dzięki specjalnej aplikacji 
w iPhonach.

Mam nadzieję, że Goście „Nowych Sukien
nic” będą się w nich czuli komfortowo, 
mogąc z przyjemnością podziwiać dzieła 
z jednego z najlepszych okresów polskiej 
sztuki, a niniejsze wydawnictwo nie tylko 
będzie interesującą opowieścią o tej sztuce, 
ale także posłuży jako przypomnienie wizyty 
w naszej Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku.

Zofia Gołubiew
Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
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Aleksandra Krypczyk

HISTORIA GALERII 
w Sukiennicach

Gmach Sukiennic, którego dzieje sięgają cza
sów średniowiecza, przez wiele lat był główną 
siedzibą Muzeum Narodowego w Krakowie. 
W połowie XIV wieku w miejscu wcześniej
szych trzynastowiecznych kramów wzniesio
no gotycką halę, którą w latach 1556—1560 
przebudowano w stylu renesansowym. Pod 
koniec XVIII stulecia, oprócz dotychczasowej, 
czysto użytkowej funkcji magazynowo-han- 
dlowej, Sukiennice zyskały znaczenie sym
boliczne. Wydawane tutaj bale i przyjęcia ku 
czci osobistości odwiedzających miasto oraz 
świętowanie licznych uroczystości patriotycz
nych sprawiło, iż ta wznosząca się w samym 
centrum Krakowa budowla stała się miejscem 
niezwykle istotnym dla kultury narodowej.

Do roku 1875 kształt Sukiennic nie ulegał 
poważniejszym modyfikacjom, choć już 

Sukiennice od wschodu, przed 1877, fot. Ignacy Krieger
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pięć lat wcześniej, w roku 1870, ówcze
sny prezydent Krakowa Józef Dietl uznał 
odrestaurowanie budowli za jedno ze swoich 
najważniejszych zadań. Już wtedy piętro 
budynku Dietl zamierzał przeznaczyć na 
cele muzealne. Ostatecznie do restauracji 
Sukiennic przystąpiono w roku 1877, za 
prezydentury Mikołaja Zyblikiewicza. Autor 
modernizacji, Tomasz Pryliński, pierwszą 
wersję projektu stworzył w roku 1874. Jego 
koncepcja zakładała przebudowę w duchu 
historyzmu i połączenie dwóch stylów: 
gotyku i renesansu. Pryliński uwzględnił 
ideę Dietla, dostosowując przestrzeń piętra 
do potrzeb przyszłego muzeum. W ramach 
prac restauracyjnych uporządkowano także 
otoczenie Sukiennic.

Uroczyste otwarcie odnowionych Sukiennic, 
połączone z jubileuszem pięćdziesięciolecia 
pracy twórczej Józefa Ignacego Kraszew
skiego, nastąpiło 3 października 1879 roku. 
Obchody jubileuszu, w których wzięli udział 
Polacy ze wszystkich zaborów, przerodziły się 
w manifestację jedności narodowej. Dwa dni 
później, w trakcie uroczystego balu ogłoszo
no, iż Henryk Siemiradzki postanowił poda
rować miastu swój obraz Pochodnie Nerona, 

„z tern przeznaczeniem, aby w Sukiennicach 
były umieszczone”. Ten nieoczekiwany dar 
zapoczątkował zbiory Muzeum Narodowego. 
Również inni artyści uczestniczący w jubile
uszu, zachęceni przykładem Siemiradzkiego, 
ofiarowali swoje dzieła do kolekcji muzeum. 
Znajdowali się wśród nich m.in.: Włady
sław Łuszczkiewicz, Juliusz Kossak, Michał 
Elwiro Andriolli, Leopold Loeffler, Hipolit 
Lipiński, Walery Gadomski, Feliks Szyna- 
lewski, Franciszek Zmurko, Antoni Grama
tyka, Antoni Piotrowski, Tadeusz Ajdukie- 
wicz, Kazimierz Pochwalski, Aleksander 
Mroczkowski oraz Stanisław Chlebowski. 
Dołączyli się także kolekcjonerzy oraz wy
bitne osobistości życia publicznego z kraju 
oraz zagranicy, m.in. Władysław Mickiewicz, 
Konstanty Schmidt-Ciążyński, Henryk 
Bukowski, Władysław Bartynowski i Ste
fan Ciecierski. W ten sposób pozbawieni 
państwowości Polacy ze wszystkich zaborów 
oraz środowisk emigracyjnych postanowili 
podkreślić istnienie swojej wielowiekowej, 
bogatej kultury i sztuki. Spontaniczna reak
cja na hojny dar Siemiradzkiego sprawiła, iż 
w Krakowie urzeczywistniła się idea muzeum 
narodowego.

Dnia 7 października 1879 roku Rada Miejska 
podjęła uchwałę o utworzeniu w Krakowie 
Muzeum Narodowego, zobowiązując się do 
jego utrzymania oraz przeznaczając dla nowo 
powstałej instytucji południową stronę piętra 
Sukiennic, bowiem do roku 1900 część 
pomieszczeń na piętrze gmachu zajmowało 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych.
W marcu roku 1883 uchwalono pierwszy sta
tut muzeum, w którym instytucję tę uznano 
za własność całego narodu. Zgodnie z po
stanowieniami statutu podstawowym celem 
działalności nowej placówki było: „przed
stawić na zebranych okazach sztukę w Pol
sce, w całym jej historycznym i bieżącym 
rozwoju”, a pierwszym dyrektorem instytucji 
został Władysław Łuszczkiewicz - malarz, 
historyk sztuki i pedagog. Rzeczywistą dzia
łalność muzeum rozpoczęło jeszcze w tym 
samym roku wystawą prezentującą zabytki 
z epoki Jana III Sobieskiego, zorganizowaną 
w dwóchsetlecie odsieczy wiedeńskiej, a już 
rok później w południowym skrzydle galerii 
udostępniono publiczności pierwszą ekspo
zycję stałą. Wkrótce po otwarciu zbiory po
większyły się o liczne obrazy i rzeźby — m.in.
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Sukiennice od zachodu, koniec XIX wieku, fot. Ignacy Krieger

dzieła Jana Matejki, Wojciecha Kornelego 
Stattlera, Piotra Michałowskiego, Henryka 
Rodakowskiego, Aleksandra Gierymskiego, 
Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskie
go, Piusa Welońskiego, Jakuba Tatarkiewicza 
oraz Teodora Rygiera — zajmujące istotne 
miejsce w kolekcji muzeum i do dziś identy
fikowane z galerią w Sukiennicach.

Do dalszego wzbogacenia zbiorów muzeum 
w olbrzymim stopniu przyczyniły się dary 
składane przez przedstawicieli patriotycznie 
nastawionej części społeczeństwa, osoby wy
wodzące się z rozmaitych środowisk, począw
szy od arystokracji i szlachty, po mieszczań
stwo oraz inteligencję. Obrazy Kościuszko pod 

Racławicami Jana Matejki oraz Śmierć Ellenai 
Jacka Malczewskiego zakupiono dzięki skład
kom publicznym. Rozrastanie się kolekcji 
spowodowało jednak trudności lokalowe 
i finansowe. Zgodnie z ówczesną estetyką 
wystawienniczą, u schyłku XIX wieku galeria 
w Sukiennicach była wypełniona rozwieszo
nymi gęsto, na kilku poziomach, zestawio
nymi w malownicze zespoły eksponatami 
z okresu od średniowiecza po współczesność, 
wśród których znajdowały się zarówno ob
razy, ryciny, rzeźby, jak i broń, tkaniny oraz 
inne dzieła rzemiosła artystycznego.

Po śmierci Władysława Łuszczkiewicza, 
w roku 1901 konkurs na stanowisko dyrek

tora wygrał Feliks Kopera. W tym okresie 
krakowskie muzeum stało się jedną z naj
ważniejszych na ziemiach polskich placówek 
kulturalno-badawczych, zyskując jednocze
śnie znaczenie w skali europejskiej. Powięk
szały się również zbiory, które pod koniec 
lat trzydziestych XX wieku liczyły około 
300 tysięcy pozycji inwentarzowych. Było to 
możliwe przede wszystkim dzięki licznym 
darczyńcom, do których należeli m.in.: Teo
dor i Zeneida Duninowie, Władysław i Julia 
Braniccy z Suchej, Wiktor Osławski, Wacław 
Lasocki, Wiktor Wittig, rodzina Czapskich, 
Adam i Włodzimiera Szołayscy, Edward 
Goldstein, Edmund Łoziński, Adam Wo-
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Galeria w Sukiennicach, koniec XIX wieku, fot. Ignacy Krieger

lański, Stanisław Ursyn Rusiecki, Jan Glatzl, 
Leon Kostka, Jan Matejko oraz Towarzystwo 
im. Jana Matejki, Róża Aleksandrowicz, Eli
za Krausowa, Edmundowa Starzeńska, Julia 
z Hógenstallerów Simmlerowa, Eustachy Ja- 
xa-Chronowski, Maria Dembowska i Stani
sław Badeni, Erazm Barącz, Maciej Wentzel, 
a także spadkobiercy artystów, m.in. Piotra 
Michałowskiego, Jana Stanisławskiego, Olgi 
Boznańskiej i Stanisława Wyspiańskiego. 
Najpokaźniejszą kolekcję, liczącą ponad 
15 tysięcy eksponatów, podarował muzeum 
w roku 1920 Feliks Manggha Jasieński.

W roku 1902 w północnym skrzydle Su
kiennic otwarto galerię sztuki współczesnej, 
prezentującą „stan sztuki i kultury w Pol
sce w historycznym i bieżącym rozwoju”. 
Eksponaty zestawiono w porządku chro
nologicznym, wyodrębniając jednocześnie 

określone tematy i zjawiska artystyczne. Rok 
później wystawę poszerzono o kolejne działy, 
obejmujące pamiątki narodowe, zabytki 
etnograficzne i archeologiczne, dzieła pięt- 
nastowiecznej sztuki cechowej oraz zabytki 
pochodzące z okresu od XV do XVIII wieku.

Do roku 1914 charakter ekspozycji w Sukien
nicach nie ulegał zasadniczym zmianom. 
W trakcie I wojny światowej zamknięto 
ją dla zwiedzających, bowiem na dwa lata 
muzeum zawiesiło działalność. W okresie 
dwudziestolecia międzywojennego w Su
kiennicach eksponowano polską sztukę 
współczesną oraz, z niewielkimi przerwami, 
zbiory sztuki średniowiecznej. Taki kształt 
ekspozycji przetrwał do wybuchu II wojny 
światowej. W roku 1940 zbiory ewakuowano 
z Sukiennic i zmagazynowano w Pałacyku 
Czapskich oraz w budynku Muzeum Prze

mysłowego przy ulicy Smoleńsk. W czasie 
wojny Niemcy zlikwidowali wszystkie 
dotychczasowe wystawy, organizując w opu
stoszałej galerii m.in. prezentację sztuki 
japońskiej.

Po roku 1945 galerię w Sukiennicach odre
staurowano, starając się przywrócić układ 
i wygląd ekspozycji przedwojennej. W roku 
1950 Muzeum Narodowe, będące dotych
czas placówką miejską, stało się instytucją 
państwową pod bezpośrednim zarządem 
Ministerstwa Kultury, a Feliksa Koperę 
na stanowisku dyrektora zastąpił Tadeusz 
Dobrowolski. Po modernizacji, przepro
wadzonej przez tego ostatniego, wystawa 
w Sukiennicach obejmowała dzieła polskiego 
malarstwa i rzeźby od połowy wieku XVIII 
do roku 1945. Została zaaranżowana w opar
ciu o kryteria chronologiczne i problemowe,
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Galeria w Sukiennicach, około 1907

a dawny zagęszczony układ obrazów i rzeźb 
zastąpiły grupy dzieł ograniczone do jednego 
lub dwóch, rzadziej trzech rzędów. Określo
ny przez Dobrowolskiego charakter galerii 
został utrzymany za dyrekcji Adama Bochna
ka (1957—1962) oraz w okresie późniejszym, 
kiedy funkcję dyrektora muzeum pełnił 
Jerzy Banach (1963—1974). Podjęta w roku 
1970 reorganizacja galerii polegała m.in. na 
umieszczeniu naprzeciw siebie, w miejscach 
wyznaczających główną oś układu ekspo
zycji, dwóch wielkoformatowych obrazów: 
Hołdu pruskiego Jana Matejki oraz Czwórki 
Józefa Chełmońskiego {Hołdpruski zawi
snął na północnej ścianie galerii, Czwórkę 
umieszczono na południowej ścianie prze
ciwległej sali).

Kolejną zmianę układu galerii, według kon
cepcji Mieczysława Porębskiego, w aranżacji 

plastycznej Andrzeja Pawłowskiego, prze
prowadzono w roku 1975, gdy dyrektorem 
muzeum był Tadeusz Chruścicki. Autorzy 
postanowili nawiązać do początków galerii 
w Sukiennicach, dążąc do odtworzenia jej 
dziewiętnastowiecznego wyglądu. W Sali 
Hołdu pruskiego na ścianach przywrócono 
róż pompejański oraz „stylowe” elementy 
wystroju: pluszowe kanapy oraz palmy. 
Obrazy zawieszono gęściej, w kilku rzędach. 
Dobór i układ eksponatów uwzględniał 
zarówno ich walory estetyczne, jak i zawar
te w nich treści ideowe. Nie unikano przy 
tym zestawiania dzieł o różnym poziomie 
artystycznym, co pozwalało widzom na 
samodzielną ocenę całokształtu rozwoju 
malarstwa polskiego XVIII i XIX wieku.

Galeria w Sukiennicach, należąca do pol
skich skarbów narodowych i będąca jed

nym z najważniejszych zabytków Krakowa, 
wymagała od pewnego czasu modernizacji, 
która pozwoliłaby na uratowanie substancji 
zabytkowej budynku i poprawienie jego sta
nu technicznego, uwzględniając jednocześnie 
nowoczesne standardy muzealne oraz potrze
by coraz liczniejszej rzeszy zwiedzających, 
w tym osób niepełnosprawnych. Dlatego też 
w latach 2006—2010 z inicjatywy Zofii Gołu- 
biew, dyrektor Muzeum Narodowego, przy 
finansowym wsparciu Norweskiego Mecha
nizmu Finansowego, Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Społecznego 
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, 
Sukiennice zostały poddane gruntownemu 
remontowi połączonemu z modernizacją 
sal ekspozycyjnych oraz innych przestrzeni 
udostępnianych publiczności, jak również 
magazynów, pracowni konserwatorskiej oraz 
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pomieszczeń służbowych. W wyniku tych 
zabiegów jeden z najstarszych gmachów 
muzealnych w Polsce został dostosowany do 
potrzeb współczesnych zwiedzających, za
chowując przy tym w pełni swój zabytkowy 
charakter. Na czas prac remontowych zbiory 
nie zostały zamknięte w magazynach, lecz - 
również dzięki staraniom dyrektor muzeum 
oraz życzliwości władz miasta Niepołomice 
— udostępniono je publiczności w galerii spe
cjalnie w tym celu zaaranżowanej na Zamku 
Królewskim w Niepołomicach.

Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukien
nicach otwarto ponownie dla zwiedzających 
w roku 2010. Oprócz wprowadzenia mo
dyfikacji w zakresie wyposażenia technicz
nego oraz pozyskania pomieszczeń w strefie 
wejścia i na półpiętrach, zmianie uległ układ 
galerii, która obecnie składa się z czterech 

sal, zatytułowanych: I. Sala Bacciarelle- 
go: Oświecenie; II. Sala Michałowskiego: 
Romantyzm. W stronę sztuki narodowej; 
III. Sala Siemiradzkiego: Wokół akademii 
oraz IV. Sala Chełmońskiego: Realizm, 
polski impresjonizm, początki symbolizmu. 
Pomimo iż początkowo projekt „Nowe 
Sukiennice” nie przewidywał merytorycz
nych zmian w galerii, w roku 2008 Muzeum 
Narodowe zdecydowało się na przyjęcie 
nowego scenariusza. Autorkami nowej kon
cepcji wystawy są Barbara Ciciora i Alek
sandra Krypczyk, które — uwzględniając 
dotychczasową linię rozwoju tej niezwykłej, 
historycznej już ekspozycji - oparły swoją 
koncepcję na wynikach najnowszych badań 
nad sztuką polską schyłku XVIII oraz XIX 
stulecia. Chronologiczno-problemowy układ 
wystawy porządkuje najistotniejsze zjawiska 

w sztuce polskiej tego okresu, pozwalając 
dostrzec nie tylko najwybitniejsze dzieła i ich 
twórców, ale też uzyskać szerokie, całościowe 
spojrzenie na sztukę polską. Zaakcentowa
no gatunki i tematy charakterystyczne dla 
poszczególnych okresów (np. malarstwo 
historyczne, nurt orientalny, portret, pejzaż), 
jak i wybrane zjawiska artystyczne oraz 
polityczno-społeczne, które znalazły swoje 
odzwierciedlenie w sztuce (np. kształtowanie 
się idei patriotyzmu i narodu, problematyka 
ludu i ludowości czy zmiany programów 
dydaktycznych szkół artystycznych).

Autorki koncepcji wystawy postanowiły 
wykorzystać specyficzny profil kolekcji zwią
zanej z Sukiennicami, zwracając szczególną 
uwagę na jej patriotyczno-niepodległościowy 
charakter. Idea, która przyświecała założeniu 
Muzeum Narodowego polegała bowiem na

Galeria w Sukiennicach, lata 30. XX wieku
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gromadzeniu zbiorów świadczących o żywot
ności narodu i jego kultury - rozwijającej 
się nieprzerwanie, pomimo utraty niepod
ległości. Kultury, która była świadoma swej 
odrębności, a jednocześnie kształtowała się 
w relacji do sztuki Zachodu, wchodząc z nią 
w różnorakie związki. W tym kontekście 
charakter duchowego „centrum” odnowionej 
galerii w Sukiennicach zyskuje sala groma
dząca dzieła z okresu romantyzmu, epoki, 
w której kultura i sztuka były w szczególny 
sposób zogniskowane wokół koncepcji 
odzyskania niepodległości, a narodowe mity 
zyskały wyraz plastyczny.

W każdej z sal ideową i optyczną dominantę 
wyznacza jedno dzieło. W Sali Oświecenia 
taką rolę odgrywa Portret koronacyjny Stani
sława Augusta Poniatowskiego, pędzla nadwor
nego artysty królewskiego, Marcella Bac- 
ciarellego; w następnej — taką funkcję pełni 
Somosierra Piotra Michałowskiego. W dalszej 
części ekspozycji, w sali nazwanej „Wokół 
akademii” wyróżniono w ten sposób dzieło 
Henryka Siemiradzkiego Pochodnie Nerona, 
które zapoczątkowało kolekcję muzeum. Na
tomiast w ostatniej sali niezmiennie dominuje 
dynamiczna Czwórka Józefa Chełmońskiego.

Utrwaloną w pamięci wielu pokoleń, histo
ryczną przestrzeń galerii w Sukiennicach, wy
pełnioną dobrze znanymi i rozpoznawalnymi 
arcydziełami, pędzla m.in. Jana Matejki, 
Henryka Rodakowskiego, Maurycego Got- 
tlieba, Piotra Michałowskiego, Józefa Cheł
mońskiego, Maksymiliana Gierymskiego 
i Władysława Podkowińskiego, wzbogacono 
o mniej znane dzieła wspomnianych malarzy 
oraz o rzadko dotychczas eksponowane prace 
innych artystów (np. Januarego Suchodol
skiego, Franciszka Falińskiego i Wandalina

Galeria w Sukiennicach, po 1951

Strzałeckiego). Takie uzupełnienie wystawy 
umożliwi zwiedzającym pełniejsze poznanie 
charakteru rodzimej sztuki XIX stulecia.

Od momentu powstania Muzeum Naro
dowego w Krakowie każdorazowa nowa 
odsłona galerii w Sukiennicach była swo
istym odzwierciedleniem aktualnie panującej 
estetyki oraz zmian światopoglądowych, do 
czego dołączały się postępy w stanie badań 
na temat rodzimej kultury i sztuki. Obec
na nowa galeria w Sukiennicach jest próbą 
połączenia wiedzy o historycznej tradycji tej 
wyjątkowej dla każdego Polaka przestrzeni 
muzealnej z najnowszymi badaniami w dzie
dzinie historii sztuki.

Mamy nadzieję, iż galeria w Sukiennicach 
utrzyma swe dotychczasowe walory, przypo

minając kolejnym pokoleniom o patrioty
zmie naszych przodków, których hojne dary 
pozwoliły na zrealizowanie tej wyjątkowej 
koncepcji, jaką jest galeria malarstwa i rzeźby 
wchodząca w skład najstarszego w Polsce 
Muzeum Narodowego.

Bibl.: Banach 1998; - Bezwińska, Szczypińska, Marcin
kiewicz, Perzanowska 1979; - Bieniarzówna, Małecki 
1979; - Boczkowska, Szajna-Sierosławska 1963; - Broż 
2004; — Chruścicki, Stolot 1987; - Chruścicki, Stolot 1998;
- Dobrowolski 1952; - Dużyk 1952; - Dużyk 1986; - En
cyklopedia Krakowa 2000, s. 937-938; - Gołubiew 2008;
- Gołubiew 2010; - Grabska, Poprzęcka 1974; - Homola- 
Skąpska 1993; - Kita 1968; - Komorowski, Sudacka 2008;
- Kopera I923a; - Kopera 1923^ - Kopff 1962; - Księga 
pamiątkowa 1881; - Łuszczkiewicz 1899; - Małkiewicz, Su
dacka, Zielińska 2005; - Pagaczewski 1904; - Porębski 1991;
- Projekt statutu 1881; - Purchla 1990; - Statut 1885; - Su
dacka 1995; — Szajna-Sierosławska 1972; - Szukiewicz 1909;
- Ziemięcki 1878; - Żygulski 1963; - Żygulski 2005.
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w Warszawie {Kazimierz Wielki, Nadanie 
przywilejów Akademii Krakowskiej, Hołd 
pruski, Unia lubelska, Traktat chocimski, 
Sobieski pod Wiedniem).

Równie interesujący jest obraz Bitwa pod 
Zborowem pędzla Jana Piotra Norblina, 
drugiej obok Bacciarellego wybitnej osobo
wości artystycznej epoki stanisławowskiej. 
W Polsce, w której od ponad stu lat niemal 
nieustannie prowadzono wojny, tematyka 
batalistyczna budziła szczególne zaintere
sowanie, nawet jeśli nie nawiązywała do kon
kretnych wydarzeń historycznych. Chętnie 
oglądano obrazy przedstawiające potyczki 
i epizody bitewne, zwłaszcza jeśli przypo
minały malarstwo Francesca Casanovy, 
popularnego w Europie i Rosji (np. obrazy 
Aleksandra Orłowskiego i Jana Bogumiła 
Plerscha).

Obrazy historyczne miały być przekonujące 
i tworzone zgodnie z doktryną akademicką. 
Odrzucono więc legendarne dzieje Polski, 
a król, w ślad za paryską Królewską Aka
demią Malarstwa i Rzeźby oraz poglądami 
Denisa Diderota, nakazał - zgodnie z zasadą 
costume — ilustrowanie autentycznych wyda
rzeń w sposób bliski prawdzie historycznej, 
czyli w oparciu o pochodzące z epoki teksty 
źródłowe, portrety oraz ryciny ilustracyj
ne, stroje, broń i rekwizyty. W tym celu 
sprowadził z Żółkwi dla swych artystów 
siedemnastowieczne portrety i obrazy ów
czesnych bitew. W przypadku, gdy nie było 
historycznych rycin ani obrazów, król zalecił 
sięganie po wzorce najbliższe czasowo, aby 
zachować prawdopodobieństwo przed
stawienia. Pojęcie „bliskiego czasu” było 
jednak względne, skoro kostium posągu 
Bolesława Chrobrego dla Sali Senatorskiej 

w warszawskim zamku powinien, jego 
zdaniem, przypominać strój z czasów sar
mackich lub króla Dacji z kolumny Trajana 
w Rzymie.

Poszukiwaniom historycznym towarzyszyło 
powstawanie idei narodu polskiego, która 
mogła posłużyć obozowi patriotycznemu do 
przekonania zróżnicowanego, podzielonego 
na stany społeczeństwa polskiego do popar
cia reform. Wybór i opracowanie repertuaru 
istotnych dla kraju wydarzeń historycznych 
oraz wskazanie ważnych postaci dało rów
nież podstawę do stworzenia, po abdykacji 
króla i upadku niepodległej Polski, patrio
tycznej ikonografii oraz jednoczących naród 
mitów i bohaterów z przeszłości {Bitwa pod 
Chocimiem Franciszka Smuglewicza) bądź 
współczesnych {Popiersie księcia Józefa Ponia
towskiego Jakuba Tatarkiewicza).
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Gatunkiem, który zdecydowanie najczęściej 
pojawiał się w malarstwie i rzeźbie polskiej 
w XVIII i na początku XIX wieku, był 
portret. Szeroki wybór portretów tego czasu 
prezentowany w galerii w Sukiennicach jest 
istotny również dlatego, iż w dziełach tego 
gatunku najwyraźniej widoczny jest osobisty 
gust zleceniodawców oraz zamiar podążania 
za przemianami stylowymi i modami euro
pejskimi. Generalizując, król, dwór i kręgi 
polskiej szlachty zajmujące w państwie naj
wyższe urzędy byli zainteresowani wizerunka
mi malowanymi w stylistyce modnej wówczas 
w Europie. Spośród portrecistów działających 
w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku ci 
najlepsi, jak Marcello Bacciarelli i Per Krafft, 
znali doskonale aktualne tendencje francu
skie. Przybyli później włoscy lub austriaccy 
artyści kolejnej generacji, jak Jan Chrzciciel 
Lampi Starszy, Jan Zachariasz Frey, Józef 
Grassi czy Józef Pitschmann, swoje prace 
wzorowali również na malarstwie francuskim 

lub na angielskiej sztuce portretowej. Moda 
na vie à l’anglaise, która nastała w Europie 
i w Polsce w latach osiemdziesiątych XVIII 
wieku, zwróciła uwagę na portret angielski, 
cieszący się odtąd wielką popularnością. 
Postać przedstawiana była w swobodnej, choć 
niepozbawionej wdzięku pozie, ubraniu lżej
szym i powiewniejszym niż moda francuska 
czasu Marii Antoniny, na tle malarsko, nawet 
szkicowo przedstawionego krajobrazu (np. 
portrety Michała i Izabeli Ogińskich, Józefa 
Kossakowskiego). Inni malarze, jak wykształ
cony w rzymskiej Accademia di San Luca 
Franciszek Smuglewicz, tworzyli portrety 
antykizujące w klasycyzującej stylistyce. Z re
guły idealizowali modeli zgodnie z aktualnym 
wzorcem piękna. Popularnością cieszył się 
tzw. portrait déguisé (portret ukryty), którego 
francuskie rokoko pozbawiło skompliko
wanych alegorycznych treści nawiązujących 
do starożytnych mitów. Zazwyczaj zmiana 
arystokratki w boginię następowała szybko, 

przy pomocy nieskomplikowanego atrybutu; 
wystarczała aluzja do urody, gracji portreto
wanej (np. Portret Teofili Radziwiłłowej jako 
Hebe Józefa Peszki), rzadziej do innych cech 
łączonych z kobiecym Parnasem (np. Portret 
Heleny Potockiej Franciszka Smuglewicza, 
ukazanej jako Westa, strażniczka domowego 
ogniska). Z kolei niektórzy magnaci i przed
stawiciele szlachty żyjący z dala od stolicy 
preferowali tradycyjny typ portretu, bliski ich 
przyzwyczajeniom, czyli portretom sarmac
kim z typowym dla nich surowym realizmem, 
ideologią apoteozy portretowanego poprzez 
herby, napisy i rodzimy strój, które w sposo
bie malowania i repertuarze form plastycz
nych wykazywały daleko idące uproszczenia.

Zmiany w nurtach i stylistyce sztuki pol
skiej po połowie XVIII wieku następowały 
głównie dzięki artystom przybywającym 
z Europy Zachodniej na zaproszenie króla 
oraz arystokracji. Nieliczni Polacy wy
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MARCELLO BACCIARELLI
(1731-1818)

34 Sobieski pod Wiedniem, 1796
Olej, płótno, 66 x 52 cm

Niesygn.Nr inw. MNK II-a-203Omawiany obraz powstał jako jeden z pierwszych w całym cyklu. Początek prac przypadł na okres przygotowań do obchodów
setnej rocznicy zwycięstwa pod Wiedniem (1783). Przygotowując koncepcję kompozycji, Bacciarelli dysponował sprowadzonymi przez Stanisława Augusta z Żółkwi 
w roku 1778 czternastoma obrazami z okresu panowania Jana III, m.in. Bitwą pod Wiedniem Marcina Altomontego i portretami Sobieskich, a ponadto sztychami.
z królewskiego gabinetu rycin. Malując postać króla, artysta inspirował się przede wszystkim siedemnastowieczną ryciną Romeyna de Hooghe, ukazującą 

wyobraził widok Wiednia. Bacciarelli zastosował tu konwencjonalny schemat alegorycznego portretu zwycięzcy, z tym, że zrezygnował z postaci alegorycznych
na rzecz towarzyszących królowi żołnierzy. Powstało przez to wrażenie, że oglądamy konkretny moment bitwy, gdy władca wraz z wojskiem rusza do ataku.

Sobieskiego na wspiętym koniu. Za królem odzianym nie w zbroję, ale żupan i gronostajowy płaszcz, Bacciarelli namalował królewską świtę, a daleko w tle



JAN BOGUMIŁ PLERSCH 
(1732-1817)

2Z Scena batalistyczna [ok. 1800]
Olej, płótno, 86,8 x 113 cm

Omawiany obraz, namalowany przez Jana Bogumiła Plerscha, nie jest typowy dla oeuvre tego artysty, który na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego zasłynął.
przede wszystkim jako freskant zdobiący sale w pałacach królewskich oraz twórca dekoracji teatralnych i malowideł okazjonalnych. Tematyką historyczną i batalistyczną
zajmował się niezwykle rzadko, malując np. sceny z insurekcji kościuszkowskiej. Prezentowana Scena batalistyczna powstała pod wpływem malarstwa francuskiego,
głównie epizodów wojennych tworzonych przez włoskiego artystę działającego w Paryżu, Dreźnie i Wiedniu, Francesco Giuseppe Casanovę, którego obrazy były
cenione w Polsce w wieku XVIII, a sława sięgała aż po Petersburg, skąd do jego pracowni napływali uczniowie. Plersch, mimo iż nie studiował we Francji, dobrze znał
jego malarstwo. Obraz skomponował w sposób charakterystyczny dla Casanovy i użył motywów malarskich typowych dla tego artysty. Zgodnie z wykorzystaną tu 
przez Plerscha konwencją, główną grupę na bliskim planie, wokół której rozgrywała się akcja, tworzyli jezdni. Jeden z nich zwykle dosiadał konia o jasnej maści. 
Tło stanowił otwarty, daleki krajobraz ze skłębionymi chmurami. Uzupełnieniem głównych postaci były niewielkie figurki żołnierzy przedstawione na dalekim planie.
Ciekawostką jest to, iż w przeciwieństwie do Casanovy, Plersch - mimo znacznej dynamiki obrazu - nie przedstawił walki, ale przemarsz wojsk. 

Bibl.: Batowski 1911; - Bernatowicz 2003; - Blak, Małkiewicz, Wojtałowa 2001, poz. 690, s. 252.
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Michał Stachowicz
(1768-1825)

31 Przysięga Kościuszki [ok. 1821]
Olej, płótno 1120 x 179 cm
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January Suchodolski
(1797-1875)

17 Odwrót spod Moskwy, epizod z roku 1812, 1854 
Olej, płótno 1 76,5 x 103 cm
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Piotr Michałowski
(1800-1855)

41 Oddział krakusów, niedat. 
Olej, płótno 1 60 x 90 cm
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Piotr Michałowski
(1800-1855)

41 Napoleon na siwym koniu, przed 1846 (?) 
Olej, płótno 1 60,5 x 49,5 cm
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Piotr Michałowski
(1800-1855)

±6 Przejazd artylerii przez rzekę, ok. 1844 ? 
Olej, płótno 1 69 x 90 cm
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Piotr Michałowski
(1800-1855)

12 Portret Maksymiliana Oborskiego na koniu, ok. 1840—1848 
Olej, płótno ¡ 89 x 62 cm
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Piotr Michałowski
(1800-1855)

Í2. Napoleon na koniu, 1832-1835 (projekt), 1841 (odlew) 
Brąz 1 45,5 x 45 x 16,5 cm
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strona 43). Ten dylemat jest wyraźnie wi
doczny w malarstwie polskim. O ile pierwsza 
połowa wieku XIX była zdominowana przez 
obrazy ilustrujące bohaterów opiewanych 
w literaturze, o tyle w drugiej korzystano 
zarówno z utrwalonych mitów (Śmierć Wandy 
Antoniego Piotrowskiego, Uczta u Wierzynka 
Bronisława Abramowicza, Wajdelota Anto
niny Rożniatowskiej), jak i zdemitologizo- 
wanych przekazów historycznych (Bitwa pod 
Cecorą Witolda Piwnickiego).

W malarstwie polskim stosowano ponadto 
popularne w Europie i promowane przez 
akademie konwencje przedstawiania wyda
rzeń historycznych. Najważniejsza z nich, 
uświęcona dwusetletnią tradycją i najbardziej 
prestiżowa, nakazywała malarzowi tworzyć 
dzieło w „wielkim stylu”, a więc wybrać 
ważny moment dziejowy, przedstawić go na 
wielkoformatowym płótnie zgodnie z zasadą 
prawdopodobieństwa i poprzez przedsta
wioną scenę zakomunikować wzniosłą treść 
(Opłakane apostolstwo Wojciecha Gersona, 
Pochodnie Nerona Henryka Siemiradzkiego). 
Zgodnie z późniejszą konwencją, zapocząt

kowaną w dziewiętnastowiecznej Francji 
przez nurt „malarzy trubadurów”, a roz
winiętą przez Paula Delaroche’a i artystów 
tworzących w nurcie juste milieu, należało 
ukazywać anegdotyczne momenty z życia 
monarchów, arystokracji i szlachty, ujęte za
zwyczaj kameralnie. Taki sposób ukazywania 
wydarzeń z przeszłości spopularyzował się 
szybko w całej Europie, a malowane zgodnie 
z nim obrazy stanowiły trzon malarstwa 
historycznego powstającego na zamówienie 
społecznych elit, instytucji i burżuazji (Ofia
rowanie kura Bractwu Kurkowemu Władysła
wa Łuszczkiewicza, Iwan Groźny Jana Matej
ki, Stanisław Oświęcim przy zwłokach Anny 
Oświęcimówny Stanisława Bergmana, Jan 
Kochanowski z Urszulką Zygmunta Trembec
kiego). Ostatnia konwencja, związana z roz
wojem tendencji realistycznych w malarstwie 
i zapotrzebowaniem na obrazy odpowia
dające przede wszystkim szerokim kręgom 
społecznym, zalecała przedstawianie scen 
rodzajowych w kostiumach historycznych 
lub nieskomplikowanych legend i zwyczajów 
upamiętniających wydarzenia z przeszłości. 
Taką tematykę polska publiczność przyjmo

wała chętniej, jeśli towarzyszyły jej konotacje 
patriotyczne związane z narodową tradycją 
lub historią (Konik Zwierzyniecki Hipolita 
Lipińskiego).

Wyjątkową rolę w polskim malarstwie 
historycznym zajął Jan Matejko, nazywany 
niejednokrotnie jego twórcą. Gdy Lucjan 
Siemieński, krakowski krytyk artystyczny, 
zobaczył w roku 1864 Matejkowskiego Stań
czyka na balu u królowej Bony, wykrzyknął: 
„Historia nasza ma już swojego malarza!” 
(Serafińska 1958, s. 125). Artysta operował 
swobodnie obiema pierwszymi z wymie
nionych konwencji malarstwa historyczne
go, a jako źródła tematów wykorzystywał 
literaturę, kroniki polskich dziejopisów oraz 
współczesne krytyczne opracowania histo
ryczne. W oparciu o doświadczenia malar
stwa monachijskiego stworzył również własną 
koncepcję obrazu historycznego: „W arty
stycznych utworach wyższego rzędu i znacze
nia, czyli w utworach prawdziwie twórczych, 
nie chodzi wcale o dokładne oddanie faktu 
opisanego w kronice, ani o chronologicz
ną ścisłość, ani o geograficzną tożsamość 
miejsca. To są warunki potrzebne dla sztuki 
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Jan Matejko 
(1838-1893)

74 Dziewica Orleańska - szkic, 1883
Olej, deska I 68 x 105 cm

> na stronie obok:

Jan Matejko
Dziewica Orleańska (fragment)
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Jan Matejko
(1838-1893)

76 Kościuszko pod Racławicami, 1888
Olej, płótno 1 465 x 897 cm
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tendencjami w monachijskim malarstwie 
krajobrazowym, inspirowanymi w dużej 
mierze twórczością barbizończyków i Gu- 
stave’a Courbeta.

Pejzaż polskich monachijczyków najczę
ściej łączył się z rodzajowym sztafażem. 
Oprócz scen historyczno-batalistycznych 
i orientalnych ukazywano wydarzenia 
związane z powstaniami. Niewyczerpane 
źródło inspiracji stanowiła też codzienność 
i odświętność polskiej i kresowej prowincji: 
malowano sceny z życia polskich i ukraiń
skich chłopów, Kozaków, Tatarów, Hucu
łów, Cyganów i Żydów, senny rytm życia 
miasteczek i wsi. Ukazywano także zwyczaje 
szlachty i ziemiaństwa. Kontynuując tradycję 
rodzimego malarstwa, wywodzącą się prze
ważnie z obyczajowości szlacheckiej, chętnie 
przedstawiano konie. W twórczości artystów 
takich, jak Józef Brandt i Józef Chełmoński 
sceny z udziałem ludzi i zwierząt zyskiwały 

nierzadko niezwykle dynamiczną, witalną 
formę, której weryzm był dodatkowo pod
kreślany za pomocą doskonałego warszta
tu. Oprócz tematyki rodzimej w dziełach 
polskich monachijczyków pojawiały się 
widoki bawarskie, austriackie i włoskie. 
Wiele krajobrazów przedstawiało motywy 
neutralne, o trudnym do zidentyfikowania 
rodowodzie geograficznym. W dziełach tych 
temat i motyw stanowiły zaledwie pretekst 
do rozwiązania problemów formalnych 
i technicznych.

Obrazy nadal powstawały w pracowniach, 
jednak na podstawie szkiców wykonywa
nych w warunkach plenerowych; posługi
wano się również fotografią. Dotychczasową 
malowniczość zastąpiła skłonność do ak
centowania pospolitości, a nawet brzydoty. 
Wierność i skrupulatność w przedstawianiu 
natury łączono z motywami i tematami od
noszącymi się do współczesności i tzw. szarej 

codzienności. Odkryto urok następujących 
po sobie pór roku oraz zróżnicowany re
pertuar warunków atmosferycznych; często 
malowano krajobrazy nocne, zwane nok
turnami. Artystów fascynowały zwłaszcza 
momenty przesileń jesienno-zimowych lub 
zimowo-wiosennych oraz wczesny poranek 
i zapadający zmierzch, których specyficzna 
aura pozwalała na wykreowanie subtelnego 
nastroju „łagodnej melancholii”, charak
terystycznego dla monachijskiej formuły 
realistycznego pejzażu o romantycznym 
rodowodzie, zwanego „stimmungowym” 
(z niem. Stimmung- „nastrój”). W pejza
żu tego rodzaju, określanym również jako 
nastrojowy, natura była ujmowana tak, by 
wykreowane przez artystę za pomocą środ
ków formalnych, ulotne wrażenie spokoju, 
rozmarzenia i wyciszenia wywoływało u wi
dza poczucie harmonii, jedności z naturą 
i wszechświatem.
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cjonalne metody nauczania odegrały zna
czącą rolę w wykształceniu wielu wybitnych 
pejzażystów, m.in. Henryka Szczyglińskiego, 
Stanisława Kamockiego, Stefana Filipkiewicza 
oraz Józefa i Stanisława Czajkowskich.

Francuską wersję impresjonizmu przywieźli 
do Polski w roku 1890 Władysław Pod- 
kowiński i Józef Pankiewicz. Jednak gdy 
po rocznym pobycie nad Sekwaną, zafa
scynowani twórczością Claude’a Moneta 
zaprezentowali w Warszawie owoce swych 
studiów, spotkali się z niechętnym przyję
ciem rodzimej krytyki. Podkowiński konty
nuował swe eksperymenty impresjonistycz
ne, pracując w plenerach m.in. Chrzęsnego 
i Sobótki oraz w Mokrej Wsi. Próbując 
utrwalić czyste wrażenia wzrokowe, artysta 
stworzył przesycone słońcem i mieniące się 
kolorami krajobrazy. Utrzymane w pale
cie jasnych barw, cechują się rozedrganą 
powierzchnią o zróżnicowanej fakturze. Do 
najlepszych impresjonistycznych dzieł Józefa 
Pankiewicza należy obraz Wóz z sianem. 
Przesycony powietrzem krajobraz, malowa
ny nakładanymi grubo gęstymi plamkami 
jasnych barw, odznacza się specyficznym 
sposobem ujęcia kompozycji.

Typowo impresjonistyczne dzieła należały 
jednak w malarstwie polskim do rzadkości. 
Polski impresjonizm, podobnie jak tzw. 
impresjonizm niemiecki, stanowił bowiem 
jedynie częściową, złagodzoną w stosun
ku do założeń, adaptację kierunku, przy 
zachowaniu perspektywy powietrznej 
i operowaniu rozjaśnioną wprawdzie, jednak 
zbudowaną na zasadzie kontrastów paletą 
barwną. W wielu wypadkach polegał na po
łączeniu realizmu i naturalizmu z pewnymi 
elementami impresjonistycznego obrazo
wania, przede wszystkim dywizjonizmem, 
lub swobodnym, szerokim malowaniem 
czystymi kolorami.

Obok swoistej symbiozy impresjonizmu 
i symbolizmu, w sztuce polskiej końca 
wieku pojawiały się dzieła łączące symbo
lizm z estetyką ekspresjonizmu. Jednym 
z przykładów takich rozwiązań jest Szał 
Władysława Podkowińskiego. Pocięty przez 
artystę z niewyjaśnionych do końca po
wodów, znakomicie wyraża ducha sztuki 
schyłku XIX stulecia. To pełne pasji i ero
tycznych pragnień płótno zostało zestawione
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z innymi przedstawieniami kobiet pędzla 
Podkowińskiego: subtelnej Teresy Jasieńskiej 
oraz nieznanej nagiej piękności ukazanej 
w Konwalii. Wraz z rzeźbami wirującej 
w tańcu Bachantki Teodora Rygiera oraz fa- 
talistycznej Salome Walerego Gadomskiego, 
dzieła te wyrażają ówczesną wieloznaczność 
w pojmowaniu kobiet. Wielbione i adoro
wane, były żonami, kochankami i muzami; 
stanowiły jednocześnie inspirację i prze
kleństwo artysty, przyczynę jego uniesień 
i udręk. U schyłku wieku, dzięki postępu
jącemu procesowi społecznej emancypacji, 
z przedmiotu sztuki mogły stać się również 
jej podmiotem, zaistnieć jako pełnopraw
ne artystki. Przypomina o tym surowy 
w wyrazie, pozbawiony konwencjonalności 
oficjalnego wizerunku Autoportret Anny 
Bilińskiej-Bohdanowiczowej.

W drugiej połowie stulecia, w ramach walki 
o prymat wartości czysto formalnych, sztu
ka polska stopniowo uwalniała się od treści 
wynikających z patriotycznych zobowiązań 
wobec ojczyzny i społeczeństwa. Umysłami 
artystów, pisarzy i intelektualistów końca 
wieku owładnęło hasło sztuki dla sztuki. 
Pomimo to zagadnienia patriotyczne były 
dla rodzimych twórców nadal ważne. Dy
lematy związane z powstaniami, narodową 
martyrologią oraz nadziejami na odzyskanie 
niepodległości targały takimi osobowo
ściami, jak m.in. Jacek Malczewski. Pełna 
symbolicznych treści twórczość Malczew
skiego jest charakterystyczna dla tendencji 
dominującej w sztuce polskiej pod koniec 

stulecia, która polegała na pogodzeniu dyk
tatu służenia ojczyźnie z postawą właściwą 
dla młodopolskiego artysty, kreującego 
się na kapłana sztuk, świadomego swej 
wyjątkowości, skupionego na wyrażaniu 
własnych pragnień i uczuć. „Artystowskie” 
emocje i rozterki Malczewskiego niesie 
ze sobą kameralny w nastroju, na pozór 
statyczny i banalny obraz, zatytułowany 
Introdukcja.

Przedstawienie siedzącego na brzozowej 
ławeczce zadumanego malarczyka zamy
ka ekspozycję w Sukiennicach, stanowiąc 
jednocześnie wprowadzenie w problematykę 
sztuki polskiej przełomu XIX i XX wieku, 
prezentowanej w ramach Galerii Sztuki 
Polskiej XX wieku w Gmachu Głównym 
Muzeum Narodowego w Krakowie.
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JÓZEF CHEŁMOŃSKI
(1849-1914)

ill Na folwarku, 1875
Olej, płótno 1 85 x 143 cm

> na stronie obok:

Józef Chełmoński
Na folwarku (fragment)
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JÓZEF BRANDT
(1841-1915)

Polowanie na lisa [ok. 1880]
Olej, płótno 1 45 x 60,4 cm
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Juliusz Kossak
(1824-1899)

Patrol, 1875
Olej, tektura I 21,2 x 26,5 cm
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JÓZEF BRANDT
(1841-1915)

iłi Walka o sztandar turecki [ok. 1905]
Olej, płótno 1 76 x 130 cm
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> na stronie obok:

|ózef Brandt
Spotkanie na moście (fragment)

Sala Chełmońskiego 174





Józef Chełmoński 
(1849-1914)

Jii Czwórka, 1881
Olej, płótno 1 275 x 660 cm
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Władysław Podkowiński
(1866-1895)

1Z4 Szał, 1894
Olej, płótno 1 310 x 275 cm

> na stronie obok:

Władysław Podkowińskj
Szał (fragment)
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