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Anna Syta
Pracownia Ikon pw. Św. Antoniego

Prace Władysława Barwickiego w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Lublinie 

Works by Władysław Barwicki in the collections of the National Museum in Lublin

Ireneusz J. Kamiński w obszernym rozdziale książ-
ki Lublin w dziejach i kulturze Polski wielokrotnie 
przywoływał artystę, kreśląc rozległą panoramę 
działalności lubelskich twórców od czasów śred-
niowiecza do lat 80. XX wieku. Skupiając się na 
wydarzeniach od początku XX wieku do 1939 
roku, to jest na czasie pierwszych wspólnych 
wystaw, rozwoju szkolnictwa artystycznego oraz 
zrzeszania się twórców, trafnie scharakteryzował 
Barwickiego jako artystę zachowawczego, trzyma-
jącego się tradycji XIX-wiecznego realizmu z nutą 
romantyzmu3. 

Po raz pierwszy szerzej sylwetkę artysty przy-
pomniał w 1988 roku na łamach „Kuriera Lubel-
skiego” Michał Domański4. Opracował on także 
notę poświęconą Barwickiemu zamieszczoną 
w Słowniku biograficznym miasta Lublina5. Współ-
cześnie o życiu i twórczości malarza pisała Katarzy-
na Tur-Marciszuk, opierając się na dokumentacji 
konserwatorskiej wybranych obiektów, zasobach 
archiwów państwowych i kościelnych, a  także 
informacjach uzyskanych od ciotecznej wnuczki 
artysty, Marii Kosobuckiej. Autorka zestawiła pra-
ce Barwickiego w porządku chronologicznym oraz 
dołączyła w swym artykule wiele ilustracji z różny-
mi, w tym mało znanymi, pracami twórcy6. 

Znaczna część dorobku Barwickiego uległa 
zniszczeniu podczas drugiej wojny światowej. Tym 
bardziej cenne jest to, co pozostało. Jego prace 
trafiały do zbiorów dzisiejszego Muzeum Narodo-
wego w Lublinie od lat 70. XX wieku; nabywano 
je głównie od osób prywatnych oraz poprzez za-
kup w dawnym lubelskim oddziale Desy. Ostatnie 

3 I. J. Kamiński, O sztuce w Lublinie, [w:] Lublin 
w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A. A. Witusik, 
Lublin 1997, s. 285–362.

4 M. Domański, Artysta zapomniany. Władysław Bar-
wicki malarz i poeta (1865–1933), „Kurier Lubelski” 1988, 
nr 106, s. 5.

5 M. Domański, Barwicki Władysław, [w:] Słownik 
biograficzny miasta Lublina, t. 1, red. T. Radzik, J. Skarbek, 
A. A. Witusik, Lublin 1993, s. 22–23.

6 K. Tur-Marciszuk, Władysław Barwicki – malarz, 
rzeźbiarz i poeta lubelski, „Wiadomości Konserwatorskie 
Województwa Lubelskiego” 2020, nr 22, s. 151–178.

Władysław Barwicki – urodzony w Puławach, 
wykształcony w Warszawie, zamieszkały w Lub-
linie – uważany jest za artystę lubelskiego. Do 
Lublina przyjechał po wielu latach pobytu w War-
szawie i pozostał tu do swej śmierci w 1933 roku. 
Rozsławiał miasto obrazami i wierszami, chętnie 
ilustrował legendy lubelskie. Tworzył w okresie, 
kiedy budziły się nastroje niepodległościowe Po-
laków, co znacząco wpłynęło na dobór tematyki 
jego prac. Był człowiekiem skromnym, bardzo re-
ligijnym, o duszy romantyka, wrażliwym na pięk-
no przyrody i wszystko co polskie. 

Do lat 30. XX wieku Barwickiego wymienia-
no w rubrykach z recenzjami wystaw w prasie 
lubelskiej (na przykład „Głosie Lubelskim”) oraz 
w wydawanym w Krakowie czasopiśmie „Sztuki 
Piękne”. W późniejszym okresie jego nazwisko 
pojawiało się w przewodnikach po mieście i za-
bytkach Lublina. Henryk Gawarecki w publikacji 
O dawnym Lublinie wymienił Barwickiego jako 
autora dużego płótna przedstawiającego pano-
ramę Lublina, którą artysta wykonał dla właś-
ciciela cukierni Emiliana Domańskiego w 1911 
roku, twórcę obrazów zdobiących wnętrze cu-
kierni Władysława Rutkowskiego w gmachu Kasy 
Przemysłowców w Lublinie oraz jako dekoratora 
wnętrza miejscowego teatru letniego Rusałka1. 
Bardziej współczesne tego typu wydawnictwa ilu-
strowano reprodukcjami przedstawień legend lu-
belskich autorstwa Barwickiego. Przykładem jest 
pierwsze wydanie przewodnika pod redakcją Ber-
narda Nowaka z 2000 roku, w którym zamiesz-
czono pięć tego typu prac oraz wymieniono lu-
belskiego artystę jako autora polichromii wnętrza 
kościoła św. Piotra Apostoła w Lublinie, a także 
niezachowanego do dziś malowidła szczytu koś-
cioła karmelitów pw. św. Józefa Oblubieńca Naj-
świętszej Marii Panny w Lublinie2. 

Barwicki doczekał się również wzmianek 
w  opracowaniach o życiu artystycznym Lublina. 

1 H. Gawarecki, O dawnym Lublinie: szkice z prze-
szłości miasta, Lublin 1974, s. 101, 155, 300.

2 Lublin. Przewodnik, red. B. Nowak, Lublin 2000, 
s. 143.
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pozyskanie dużego zbioru prac artysty i pamiątek 
po nim miało miejsce w 2019 roku z dotacji Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum 
zakupiło wówczas od spadkobierców Barwickiego 
jego obrazy. Dodatkowo rodzina artysty przekaza-
ła pocztówki, fotografie przedstawiające malarza 
oraz związane z nim dokumenty.

Celem niniejszego artykułu jest wstępne opra-
cowanie tej części spuścizny Władysława Barwic-
kiego, jaką Muzeum Narodowe w Lublinie zgroma-
dziło na przestrzeni lat. To także próba przybliżenia 
dorobku nieco zapomnianego malarza. 

Władysław Barwicki urodził się jako piąte 
dziecko Leopolda i Wincentyny z Kozyrskich7. 
Miał starszych braci: Kazimierza, Bolesława 
i Mieczysława, oraz siostrę Wincentynę. Po nim 
na świat przyszedł najmłodszy z rodzeństwa, Leon. 
Już w dzieciństwie Mieczysław oraz Władysław 
przejawiali zdolności artystyczne. Być może odzie-
dziczyli je po babce Beacie z domu Kuntze, malar-
ce miniaturzystce, która wyszła za mąż za Feliksa 
Barwickiego8. 

Władysław wyjechał na studia malarskie do 
Warszawy. Uczył się w pracowni sztuki stosowa-

7 M. Domański, Barwicki Władysław..., s. 22–23; 
K. Tur-Marciszuk, dz. cyt., s. 152.

8 Informacja od Marii Kosobuckiej, ciotecznej wnucz-
ki Barwickiego, uzyskana podczas rozmowy przeprowa-
dzonej 25 listopada 2019 roku w Warszawie.

nej prowadzonej przez Wandalina Strzałeckiego9. 
Największy wpływ na jego styl miał jednak Woj-
ciech Gerson, nauczyciel w warszawskiej Szkole 
Rysunkowej10, u którego artysta kształcił się poza 
godzinami pracy zarobkowej przez jedenaście lat. 
Od niego Barwicki przejął precyzyjny rysunek, 
elegancką, płynną linię, klarowną kompozycję ob-
razu oraz dbałość o detale. Z mistrzem łączyła go 
wieloletnia przyjaźń, choć nie we wszystkim byli 
zgodni. Wskutek różnicy zdań związanej z plano-
waną w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk 
Pięknych indywidualną wystawą Barwickiego po-
rzucił on stolicę i wyjechał na stałe do Lublina. 

9 Wandalin Strzałecki (1855–1901) – malarz, por-
trecista. Uczeń Wojciecha Gersona, kształcił się rów-
nież w Akademii w Petersburgu i Monachium. Tworzył 
sceny rodzajowe i historyczne. Zob. https://sztuka.agra-
art.pl/autor/licytacje/471/wandalin-strzalecki [dostęp: 
27.04.2021].

10 Szkoła Rysunkowa powstała w 1865 roku po kasa-
cie warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych w wyniku represji 
po powstaniu styczniowym. Jej wieloletnim nauczycielem 
i dyrektorem był Wojciech Gerson (1831–1901), który 
wykształcił wielu wybitnych malarzy polskich (między 
innymi Józefa Chełmońskiego, Józefa Pankiewicza, Wła-
dysława Podkowińskiego, Jana Stanisławskiego i Leona 
Wyczółkowskiego). Zob. T. Dobrowolski, Malarstwo pol-
skie ostatnich dwustu lat, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk–Łódź 1989, s. 108–110, s. 148; https://culture.pl/
pl/tworca/wojciech-gerson [dostęp: 4.07.2021].

Tableau maturzystów Szkoły Handlowej Zgromadzenia Kupców miasta Lublina (im. Augusta i Juliusza Vetterów) 
z 1915 roku, Zakład Fotograficzny „Zofia”, Lublin, 1925 rok
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Zamieszkał w wynajętym pokoju, a w późniejszym 
okresie przeniósł się do matki11.

Życie artysty było bardzo skromne; w głównej 
mierze dlatego, że za swoje prace nie żądał wy-
górowanych cen. W związku z licznymi zamówie-
niami dużo przebywał poza domem. Pod jego nie-
obecność różnych spraw dopilnowywała matka12. 
Zdarzało się, że twórca pracował dla zakonów za 
„wikt i opierunek”. Budżet ratował poprzez po-
dejmowanie się różnorodnych zamówień, a także 
wydawanie niektórych prac w formie kart poczto-
wych, obliczonych na szybką sprzedaż.

Muzeum Narodowe w Lublinie posiada pięć-
dziesiąt dziewięć prac artysty. Największą część 
stanowią grafiki i pocztówki. Niektóre prace to 
powtarzające się egzemplarze tego samego rysun-
ku. Skromniej reprezentowane jest malarstwo: 
cztery obrazy olejne, kilka akwarel, gwasze i prace 
kredką; wśród nich należy wymienić dekoracyjne 
tableau, czyli zbiór fotografii na tle ozdobionym 
malowanymi dekoracjami. Są też trzy rzeźby fi-
guralne oraz projekty rublowego banknotu – pie-
niądza zastępczego Magistratu Lublina z okresu 
pierwszej wojny światowej. 

Najliczniejszą grupę grafik stanowią prace 
stworzone przez Barwickiego do teki autolitogra-
fii wydanej w 1913 roku13. Zbiór ten – składający 
się z dziewięciu odbitych na papierze żeberkowym 
grafik (w tym dwóch identycznych) oraz podwój-
nej okładki – znajduje się w zbiorach Muzeum 
Historii Miasta Lublina – Oddziale Muzeum Na-
rodowego w Lublinie. Barwicki zestawił prace te-
matycznie: alegorie (Lublin–Bystrzyca, Dworek), 
portrety (Głowa rycerza), sceny pejzażowe (Zamek 
w Ojcowie), prace o zabarwieniu humorystycznym 
(Modernista w natchnieniu) czy nieco krytycznym 

11 Według Marii Kosobuckiej po powrocie do Lub-
lina malarz wynajął pokój u pani Sztainbrych. Na jednej 
z  pocztówek, znajdujących się w zbiorach prywatnych, 
jako lubelski adres artysty widnieje ulica Powiatowa 5. Za 
informację na ten temat autorka składa podziękowania dr. 
hab. Krzysztofowi Gombinowi z Instytutu Nauk o Sztuce 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

12 List od matki w sprawie zamówienia dla kościoła 
w Kurowie z 24 lipca 1911 roku w zbiorach Muzeum Na-
rodowego w Lublinie – Oddziale Historii Miasta Lublina 
(nr inw. ML/H/4634).

13 „Autolitografie Wł. Barwickiego, Lublin 1913”, 
egzemplarz w zbiorach Muzeum Historii Miasta Lublina 
(ML/H/1561/1–11). Teka powstała w Zakładzie Lito-
graficznym Adama Jarzyńskiego. Zakład ten, założony 
w 1903 roku, mieścił się przy ul. Bernardyńskiej i działał 
jeszcze kilka lat po zakończeniu drugiej wojny światowej. 
Drukowano tam grafiki, kalendarze, plakaty czy ulotki. 
Zob. http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/litografia-jarzyn-
skiego-w-lublin-ul-przechodnia-4/ [dostęp: 27.04.2021].

(Bez jutra). Grafiki nie zostały ponumerowane, 
przez co nie sposób ustalić, czy teka jest komplet-
na. Dodatkowo w zbiorach graficznych Muzeum 
Narodowego w Lublinie znajdują się pojedyncze 
grafiki o identycznych wymiarach14; niewykluczo-
ne więc, że idąc tropem rozmiarów prac Barwic-
kiego, udałoby się trafić na kolejne grafiki – w an-
tykwariatach lub u osób prywatnych – i poszerzyć 
zawartość teki.

Kolejną dużą grupę prac artysty stanowią 
pocztówki; w Muzeum Historii Miasta Lublina 
znajduje się dziesięć niewielkiego formatu kart 
pocztowych jego autorstwa15. Stanowią one cen-
ne źródło do badań nad spuścizną twórcy, gdyż 
powstały jako reprodukcje prac, które on sam 
uznał za najlepsze i wytypował do druku. Są to 
przedruki obrazów o tematyce religijnej czy pa-
triotycznej, alegorie i legendy lubelskie, a także 
malarskie interpretacje wydarzeń współczesnych 
artyście, jak sprowadzenie zwłok Henryka Sien-

14 Łącznie jest to sześć grafik: Na cmentarzu (nr inw. 
R/4379/ML), Dworek (nr inw. R/4380/ML), Sen Leszka 
(nr inw. R/4382/ML), Głowa rycerza (nr inw. S/G/674/
ML), Ojców (nr inw. S/G/677/ML), Dworek szlachecki 
(nr inw. R/5179/ML).

15 Nr inw. ML/H/4633/1–10.

 Modernista w natchnieniu, 1913 rok 
(litografia, papier, 41,8 x 26,8 cm)
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kiewicza do Polski16 czy śmierć księdza Konstante-
go Romualda Budkiewicza17. 

Pocztówka była dość powszechną i tanią formą 
reprodukcji. Służyła popularyzowaniu twórczości 
artystów; jednocześnie stanowiła wsparcie finan-
sowe dla ich skromnego budżetu. Na zakup kart 
pocztowych mógł pozwolić sobie niemal każdy, 
a zapotrzebowanie na nie było duże. Najbardziej 
popularne w okresie zaborów były pocztówki o te-
matyce patriotycznej, obfitujące w czytelne dla 
odbiorcy symbole narodowe. 

16 Trumna z prochami Henryka Sienkiewicza dotar-
ła do Warszawy 25 października 1924 roku. Pisarz zmarł 
15 listopada 1915 roku w Szwajcarii, w hotelu w miejsco-
wości Vevey; tam też go pochowano. Z powodu toczącej 
się wojny, a następnie trudnych lat po jej zakończeniu, 
dopiero w roku 1924 stało się możliwe sprowadzenie 
zwłok do ojczyzny. Było to uroczyste wydarzenie, a pociąg 
z trumną zatrzymywał się w większych miastach na trasie 
przejazdu, gdzie oddawano hołd zmarłemu. Uroczysty po-
grzeb odbył się w katedrze św. Jana w Warszawie, tam też 
w krypcie spoczęły szczątki pisarza. Zob. http://ekartka-
zwarszawy.pl/kartka/sprowadzenie-zwlok-henryka-sien-
kiewicza [dostęp: 30.03.2021]. 

17 Obraz prawdopodobnie się nie zachował. Wiado-
mo, że pokazano go na wystawie zorganizowanej w gma-
chu Uniwersytetu Lubelskiego (1925 rok). Zob. I. J. Ka-
miński, dz. cyt., s. 309.

Do najbardziej cenionych pocztówek Barwic-
kiego należała karta z napisem: „Witaj jutrzenko 
swobody”18. Przedstawiony na niej mężczyzna 
w stroju chłopskim stoi na łące wśród bujnej zie-
leni i kwitnących sadów. Wiwatuje z uniesioną do 
góry czapką trzymaną w jednej dłoni; w drugiej 
ma dwojaki. W tle rozpościera się panorama Lub-
lina, której głównym akcentem jest Brama Kra-
kowska podświetlona promieniami wschodzącego 
słońca. W przyjemnej dla oka sielankowej scenerii 
można zauważyć wiele symboli nawiązujących do 
odzyskania niepodległości, między innymi wscho-
dzące słońce czy kwitnącą łąkę. Ten bardzo udany 
motyw artysta wykorzystał zarówno do pocztówki, 
jak i okładki wspomnianej teki autolitografii. 

Dzięki pocztówkowej reprodukcji znany jest 
również niezachowany obraz Barwickiego Śmierć 
księdza Budkiewicza19. Jest to nie tyle ilustracja, 
co raczej interpretacja głośnych zdarzeń politycz-
nych z 1923 roku, które odbiły się echem w całej 
Europie. Egzekucję katolickiego księdza, skazane-
go niesprawiedliwym wyrokiem za obronę wiary 
i wartości, lubelski artysta ukazał inaczej, niż to 
miało miejsce w rzeczywistości20. Ksiądz, zabity 
strzałem w tył głowy w pojedynczej celi, na obra-
zie znajduje się w otoczeniu osób, które nie brały 
bezpośredniego udziału w zdarzeniu. Można przy-
puszczać, że Barwicki – podobnie jak czynił to Jan 
Matejko – umieścił w scenie dodatkowe, powiąza-
ne ze sprawą postaci w sensie symbolicznym. Stąd 
obecność skazanego w tym samym procesie, ale 
nie rozstrzelanego, biskupa mohylewskiego Jana 

18 Nr inw. ML/H/797. Pocztówka została wydana 
w Lublinie w 1916 roku w lubelskiej drukarni Robert Do-
miński i S-ka. 

19 Konstanty Romuald Budkiewicz (1867–1923) – 
ksiądz katolicki. Urodził się w majątku Zubry koło Dyne-
burga. Ukończył Seminarium Duchowne w Petersburgu, 
a święcenia kapłańskie przyjął w 1893 roku. Od 1903 roku 
pracował w parafii św. Katarzyny w Petersburgu, gdzie zo-
stał proboszczem. Za krzewienie polskich wartości, orga-
nizowanie nauczania dla ubogich i działalność społeczną 
naraził się bolszewikom. W 1922 roku wraz z biskupem Ja-
nem Cieplakiem oraz kilkunastoma innymi księżmi został 
wezwany do Moskwy, gdzie w pokazowym procesie skaza-
no go na śmierć. Wyrok wykonano w nocy z 31 marca na 
1 kwietnia 1923 roku w piwnicy więzienia na Łubiance. 
W 2003 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. 
Zob. http://pl.catholicmartyrs.org/index.php?mod=pa-
ges&page=budkevich [dostęp: 05.03.2021]. Egzemplarz 
pocztówki w zbiorach Muzeum Historii Miasta Lublina 
(nr inw. ML/H/4633/9).

20 I. Wodzianowska, Relacja współwięźniów o ostat-
nich dniach życia sługi bożego ks. Konstantego Budkiewicza 
(1867–1923), „Studia Polonijne” 2019, t. 40, s. 387. Zob. 
https://ojs.tnkul.pl/index.php/sp/article/download/109 
72/10275/ [dostęp: 5.03.2021].

Władysław Barwicki, fot. nieznany, lata 1910–1915
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Cieplaka21, a także anonimowych 
więźniów.

Muzeum Narodowe w Lublinie 
posiada także dwa egzemplarze gra-
fiki Barwickiego Zmartwychwstanie 
Polski oraz pocztówkę o tym samym 
tytule, ale w nieco innym ujęciu22. 
W latach 1914–1918 artysta wyko-
nał przynajmniej trzy wersje tego 
tematu. Na pocztówce pochodzącej 
przypuszczalnie z 1916 roku ale-
goria Polski została przedstawiona 
jako unosząca się ponad grobem 
młoda kobieta ubrana w białą suk-
nię; wokół niej zgromadzeni są we-
terani powstań narodowych, Józef 
Piłsudski, który trzyma polską flagę (jeszcze jako 
czerwono-białą), oraz przedstawiciele różnych 
grup społecznych zaangażowanych w działalność 
niepodległościową. Dojrzałe rozwinięcie tematu 
„Polonia Rediviva” artysta przedstawił na barwnej 
litografii dużego formatu. Ukazał wówczas Polo-
nię jako królową w strojnej sukni i gronostajowym 
płaszczu; wyciąga rękę po koronę, by zasiąść na 
przygotowanym dla niej tronie, nad którym unosi 
się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który 
adorują patroni Polski: święci Stanisław i Woj-
ciech. Wokół Polonii zgromadzone są postacie-
-symbole, jak na wspomnianej pocztówce. Cała 
scena jest uporządkowana, czytelna, a kompozy-
cja przemyślana. Akcja rozgrywa się we wnętrzu 
budowli, być może w mauzoleum. 

Podobny zabieg artystyczny co w Zmartwych-
wstaniu Polski Barwicki zastosował również 
w pocztówce zatytułowanej Wstań23. Przedstawio-
no na niej ludzi powstających z grobów i zwraca-

21 Jan Cieplak (1857–1926) – arcybiskup nominat 
wileński, sufragan mohylewski. Urodził się w Dąbrowie 
Górniczej. Ukończył Akademię Duchowną w Petersbur-
gu, a w 1881 roku przyjął święcenia kapłańskie. Naraził się 
władzom bolszewickim za wygłaszanie kazań patriotycz-
nych oraz opór wobec rabunku mienia kościelnego i zamy-
kania świątyń. W procesie pokazowym, przeprowadzonym 
w Moskwie w 1923 roku, został skazany na śmierć, pod na-
ciskiem światowej opinii publicznej i polskiego rządu wy-
rok zamieniono na 10 lat więzienia. W 1924 roku Cieplak 
wrócił do Polski, a następnie wyjechał do Rzymu. W grud-
niu 1925 roku otrzymał nominację na arcybiskupa die-
cezji wileńskiej. Zmarł przed objęciem urzędu. Jego ciało 
sprowadzono ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywał 
w ostatnich miesiącach życia, wizytując polskie parafie. 
Został pochowany w katedrze wileńskiej. Zob. https://dzie-
dzictwo.ekai.pl/text.show?id=4599 [dostęp 5.03.2021].

22 Nr inw. R/4403/ML, ML/H/723.
23 Egzemplarz w zbiorach Muzeum Historii Miasta 

Lublina (nr inw. ML/H/4633/8).

jących się w kierunku ukrzyżowanego Chrystusa. 
Pod krzyżem stoją święty Kazimierz oraz święty 
bis kup Stanisław. W obu przypadkach twórca 
sięgnął po motyw budzącego się do wolności na-
rodu polskiego.

W zbiorach Muzeum znajduje się jeszcze jedna 
grafika, której tematem jest alegoria Polski. Li-
tografia przedstawia kobietę z koroną na głowie, 
ubraną w zbroję i królewskie szaty. W lewej ręce 
trzyma wieniec laurowy, prawą opiera na tarczy 
z godłem orła. Ponad tarczą umieszczono okrągłą 

Pocztówka Śmierć księdza Budkiewicza, po 1923 roku

Alegoria Polski, Warszawa, 1920 rok  
(druk, papier, 33 x 22 cm)
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pieczęć w kolorze czerwonym z motywem orła 
w  koronie i napisem w otoku: „Rzeczpospolita 
Polska Naczelnik Państwa”, oraz faksymile pod-
pisu Józefa Piłsudskiego z datą 25 grudnia 1920 
roku24.

Innym chętnie podejmowanym przez artystę 
motywem były legendy lubelskie. Barwicki zilu-
strował popularną legendę o sądzie trybunalskim 
w dwóch wersjach kompozycyjnych i barwnych; 
zatytułował je Sąd Trybunalski i Sąd diabelski25. 
W  obu przypadkach sceny podania o niespra-
wiedliwym wyroku, który dotknął ubogą wdowę, 
rozgrywają się w identycznym wnętrzu, o czym 
świadczy układ okien i obrazów na ścianie czy 
kształt balustrady. Różni je tylko punkt, z które-
go widziany jest przebieg zdarzenia; na pocztówce 
Sąd Trybunalski stół sędziowski ukazano od przo-
du, na karcie Sąd diabelski widać go zaś z boku. 

Motywy legend lubelskich znalazły się w tomi-
ku autorstwa Barwickiego Lublin w pieśni26. Jest to 
zbiór tekstów dotyczących wybranych zabytków 
miasta: kościoła Świętego Ducha, Zamku, koś-
cioła na Czwartku, Wieży Trynitarskiej, Trybuna-
łu Koronnego, Bramy Krakowskiej, obelisku Unii 
Lubelskiej, kościoła i klasztoru Dominikanów. 
Autor w formie wierszowanej przetworzył istnie-
jące podania oraz samodzielnie je zilustrował. 
Świadczy to o wszechstronności twórcy, a także 
o jego stosunku do miasta, którym się zachwy-
cał. Dał temu wyraz we wstępie, pisząc, że jest to 
najlepsze i najpiękniejsze miejsce do mieszkania 
na świecie27; stworzył także alegoryczne przedsta-
wienie Lublina jako siedzącego na murach miasta 
starca. 

Kolejną grupę pocztówek lubelskiego artysty 
stanowią reprodukcje obrazów o tematyce reli-
gijnej. Twórca wielokrotnie przyjmował zlecenia 
od środowisk duchownych; współpracował z za-
konem kapucynów w Lublinie, Stalowej Woli 
i  Rozwadowie28. Wiele jego prac to polichromie 
kościołów w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Naj-
większa tego typu realizacja znajduje się w koś-

24 Egzemplarz w zbiorach Muzeum Historii Miasta 
Lublina (nr inw. ML/H/1558).

25 Nr inw. ML/H/4633/5–7. Każdą pocztówkę wydru-
kowano przy użyciu jednego koloru: czerwieni, czerni lub 
błękitu. Seria powstała w Zakładzie Litograficznym Ada-
ma Jarzyńskiego w Lublinie.

26 Egzemplarz w zbiorach Muzeum Historii Miasta 
Lublina (nr inw. ML/H/3194) został wydany w Lublinie 
w 1915 roku. W roku 2010 Wojewódzka Biblioteka Pu-
bliczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przygo-
towała reprint tomiku.

27 W. Barwicki, Lublin w pieśni, Lublin 2010, s. 1–2. 
28 Zob. K. Tur-Marciszuk, dz. cyt., s. 151–178.

ciele Jezuitów przy ulicy Królewskiej w Lublinie29. 
Na pocztówkach z religijnymi motywami zawarto 
reprodukcje dwóch obrazów Barwickiego: Kusze-
nia Jezusa i Chrystusa na krzyżu30. 

Inną ciekawą pracą Barwickiego o tematyce 
religijnej jest przechowywany w Muzeum Naro-
dowym w Lublinie egzemplarz litografii przedsta-
wiającej Matkę Bożą Płaczącą, którą artysta wy-
konał na podstawie obrazu z katedry lubelskiej31. 
Grafika jest odbita czarną farbą na kremowym 
papierze. 

Przy omawianiu prac graficznych Władysława 
Barwickiego należałoby również wymienić serię 
„Gwiazdy Myśli Polskiej”. Liczy ona pięć zeszytów 
z portretami wybitnych osobistości z dziedziny li-

29 Barwicki wykonał polichromię wnętrza kościoła 
w  1897 roku. Zob. tamże, s. 154; http://swpiotr.lublin.
pl/o-kosciele/historia-kosciola/ [dostęp: 31.03.2021].

30 Autorce nie udało się ustalić, gdzie znajdują się 
oryginalne obrazy.

31 Obraz Matki Bożej z Archikatedry Lubelskiej jest 
kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z klasztoru 
Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Zob. W. Szla-
chetka, Archikatedra Lubelska i Muzeum 200-lecia Diecezji 
Lubelskiej, Lublin 2006, s. 19.

Portret weterana z 1863 roku, 1900 rok 
(akwarela, gwasz, karton, 35,5 x 23,5 cm)
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teratury, sztuki i polityki32. W zbiorach Muzeum 
Bolesława Prusa, zamiejscowym oddziale Muzeum 
Narodowego w Lublinie, znajdują się pojedyncze 
karty z portretami Bolesława Prusa (pochodzące-
go z zeszytu nr 3) i Michała Elwiro Andriollego 
(prawdopodobnie z zeszytu nr 4)33. Wizerunki 
utrzymane są w konwencji realistycznej, wiernie 
oddają wygląd postaci. Zapewne nie była to praca 
wykonana na zlecenie, lecz samodzielny pomysł 
artysty liczącego na dochód ze sprzedaży wizerun-
ków znanych twórców. 

Wśród prac autorstwa Barwickiego wykona-
nych na papierze najcenniejsze są nie powielane 
litografie, ale prace zachowane w oryginale, któ-
rych po drugiej wojnie światowej ocalało niewie-
le. Do bardziej udanych należą portrety rodziców 
artysty – Leopolda i Wincentyny z Kozyrskich 
z około 1900 roku, wykonane akwarelą i kredką34. 
Obrazy mogły powstać na podstawie portretów 
fotograficznych, na co wskazuje ujęcie głów i zbli-
żony wiek modeli35. Inną ciekawą pracą jest wyko-
nany akwarelą Powstaniec z 1863 roku ze zbiorów 
graficznych Muzeum Narodowego w Lublinie36. 
Przedstawia starszego mężczyznę w ujęciu portre-
towym do pasa; uwagę przykuwa jego przenikliwy 
wzrok, skierowany wprost na patrzącego. Gład-
kie, błękitne tło oraz brązowa plama skromnej 
kurtki stanowią kontrast dla dynamicznej, poora-
nej zmarszczkami twarzy. To jeden z najlepszych 
portretów Barwickiego. Mógł być wykonany, po-
dobnie jak podobizny jego rodziców, na podstawie 
fotografii, o czym świadczy rozmyty niedokończo-
ny dół obrazu. 

Warto dodać, że Barwicki zadebiutował w Lub-
linie portretami, które wystawił w 1888 roku 
w księgarni Mieczysława Arcta37. Wydaje się, że 
w  tych dziełach najpełniej wyrażał swoją wrażli-
wość i umiejętności warsztatowe; miał precyzyjną, 
a zarazem lekką i delikatną kreskę. Zarówno wize-

32 Zeszyty wydano w Zakładzie Litograficznym Ada-
ma Jarzyńskiego w Lublinie w 1917 roku. Zob. https://
polona.pl/item/gwiazdy-mysli-polskiej-36-portretow-ryso
wanych-przez-wl-barwickiego-z-2,Mjg1MTk4/0/#info:m
etadata [dostęp: 07.03.2021]; https://fbc.pionier.net.pl/
details/nnT1pf4 [dostęp: 7.03.2021].

33 Nr inw. MBP/146/M/ML, MBP/145/M/ML.
34 Obrazy zakupione w 2019 roku z dotacji Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zbiorów Muzeum 
Narodowego.

35 Fotografie ojca i matki artysty zostały wykonane 
w zakładzie Oktawiana Skibińskiego w Lublinie, znajdują 
się z zbiorach Marii Kosobuckiej.

36 Nr inw. S/G/1692/ML
37 M. Domański, Barwicki Władysław..., s. 23–24.

runki osób znanych, jak i świętych jego autorstwa 
to kompozycje bardzo udane.

Jedną z najpiękniejszych oryginalnych prac ar-
tysty jest gwasz na papierze Bracia Polacy w trzech 
zaborach z 1914 roku38. Przedstawiono na nim 
trzech chłopców pochłoniętych bójką, nad któ-
rymi boleje matka; w tle widać płonącą wieś. To 
obraz rozdarcia Polaków-żołnierzy, którzy służąc 
w różnych armiach w czasie pierwszej wojny świa-
towej, często musieli walczyć przeciwko sobie. 
Matką jest oczywiście Polska. 

Wśród prac wykonanych techniką olejną na 
płótnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Lub-
linie znajdują się cztery obrazy Barwickiego: Bra-
ma Krakowska, Głowa Chrystusa, Wybrzeże mor-
skie i Peonie39.

Niewielkiego rozmiaru Brama Krakowska po-
wstała najprawdopodobniej na podstawie fotogra-
fii nieznanego autora. Przedstawia widok na zabyt-
kową bramę od strony placu Łokietka i jest niemal 

38 Zakup z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w 2019 roku (nr inw. S/G/1692/ML).

39 Ostatnie z dwóch prac zakupiono z dotacji Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 roku.

Głowa Chrystusa, 1. ćwierć XX wieku 
(olej na płótnie, 52 x 47 cm)
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identyczna co do szczegółów widocznych na zdję-
ciu (jak chociażby umiejscowienia bryczki)40. 

Głowa Chrystusa to prostokątny obraz, w któ-
rym artysta zamknął w formie koła popiersie 
Ukrzyżowanego w koronie cierniowej41. Pierwo-
wzorem jest pochodzący z XVIII wieku cudowny 
krzyż z miejscowości Limpias w Hiszpanii, przed-
stawiający Chrystusa w agonii42. Twarz, wyraża-
jąca ogrom bólu i cierpienia, została oświetlona 
z jednej strony zimnym, z drugiej zaś ciepłym 
światłem, co dodało przedstawieniu dramatyzmu. 
Ciemne tło jeszcze bardziej uwydatniło postać. 

Temat twarzy ukrzyżowanego Chrystusa Bar-
wicki podejmował co najmniej dwukrotnie. 
Niemal identyczny obraz znajduje się w Domu 
Zgromadzenia Sióstr Pasterzanek w Knyszynie. 
Wcześniej podarował go Gimnazjum im. Stani-
sława Staszica w Lublinie fotografik Edward Har-
twig. Po przeniesieniu szkoły z ulicy Narutowicza 
na Aleje Racławickie, z powodu braku odpowied-
niego miejsca, praca została odebrana przez dar-
czyńcę i ze szkolnej kaplicy przeniesiona do atelier 
przy ulicy Świętoduskiej; w czasie okupacji hitle-
rowskiej trafiła do domu Hartwigów. W latach 90. 
XX wieku rodzina przekazała obraz Barwickiego 
proboszczowi parafii św. Pawła w Lublinie, księdzu 
Zbigniewowi Staszkiewiczowi, który następnie 
podarował go pasterzankom w Piasecznie. Po la-
tach obraz przeniesiono do Domu Zgromadzenia 
w Knyszynie, gdzie znajduje się do dziś43. 

40 Obraz (nr inw. S/Mal/661/ML, o wymiarach 
37 x 30,5 cm) oraz fotografia nr inw. ML/H/28 przecho-
wywane są w Muzeum Historii Miasta Lublina.

41 Nr inw. S/Mal/1799/ML.
42 W pierwszych dekadach XX wieku drewniana rzeź-

ba rzekomo ożywała. Według relacji świadków Jezus po-
ruszał oczami, a jego ciało pokrywały pot i krew. Wiado-
mość o cudzie szybko rozniosła się po Europie i zapewne 
dotarła też do Polski. Zob. https://voxdomini.pl/prorocy/
zyjacy-krzyz-z-limpias/ [dostęp: 4.07.2021]; https://pira-
ju.pl/wiara/najslawniejsze-krzyze-swiata.html [dostęp: 
4.07.2021]. Oprócz Barwickiego podobny wizerunek 
namalował zaprzyjaźniony z nim lubelski artysta Michał 
Hołyński. Za informację na ten temat Autorka składa po-
dziękowania dr. hab. Krzysztofowi Gombinowi z Instytutu 
Nauk o Sztuce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II. 

43 Za informację Autorka dziękuje Siostrom ze Zgro-
madzeniu Służebnic Matki Dobrego Pasterza z Piaseczna 
pod Warszawą oraz Markowi Chodowskiemu, nauczy-
cielowi historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Sta-
nisława Staszica w Lublinie. Historię obrazu przytoczył 
on także w czasopiśmie „Staszicak” – zob. tenże, Historia 
pewnego obrazu, „Staszicak” 2015, nr 53, s. 13; wersja on-
-line: https://staszicak.lo1.lublin.eu/wp-content/uploads/ 
2015/12/STASZICAK53.pdf [dostęp: 12.06.2021].

Peonie, 1. ćwierć XX wieku 
(olej na płótnie, 60 x 46,5 cm)

Wybrzeże morskie, 1. ćwierć XX wieku 
(olej na płótnie, 60 x 40 cm)
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Z kolei praca Wybrzeże morskie została 
namalowana przez Barwickiego podczas 
letniego pleneru w miejscowości Rozwiel, 
dokąd artysta wyjeżdżał z siostrzenicą 
Wandą Radwańską, również malarką44. 
Jest to jeden z niewielu zachowanych pej-
zaży artysty. Przedstawia stromy brzeg po-
rośnięty zielenią, wśród której dominują 
sosny; w tle rozpościera się błękitne morze. 

Peonie, namalowane bardzo realistycz-
nie przy użyciu pastelowych barw, to zaś 
przykład kolejnego tematu chętnie podej-
mowanego przez twórcę. Barwicki wykony-
wał repliki własnych obrazów uznawanych 
przez siebie za udane. Poza wielokrotnym 
powtórzeniem wizerunku zmartwychwsta-
jącej Polonii sięgał często po motyw mar-
twej natury45. 

Zupełnie odrębną kategorię prac Barwickiego 
stanowią projekty banknotów rublowych z 1915 
roku46. Były to pieniądze zastępcze, które funk-
cjonowały jako bony – gwarant wypłaty pienię-
dzy w czasie, gdy kasa miejska świeciła pustkami. 
Nigdy nie weszły do obiegu47. Ich projekt zleciła 
Barwickiemu, wówczas artyście o uznanej reno-
mie, Rada Miasta Lublina. Prace te nie są znane 
szerszej publiczności. Banknoty o nominale od 50 
kopiejek do 50 rubli mają spójną szatę graficzną; 
cechuje je staranność wykonania, dbałość o deta-
le, równowaga w kompozycji oraz pewnego rodza-
ju monumentalizm. 

Władysław Barwicki żył skromnie; utrzymy-
wał się z realizacji zamówień i pracy w Szkole 
Malarstwa i Rysunku Krystyna Henryka Wier-
cieńskiego48. Wśród różnorodnych zleceń, które 

44 Informacja od Marii Kosobuckiej.
45 Informacja od Marii Kosobuckiej. Obecnie wiado-

mo o dwóch niemal identycznych obrazach przedstawia-
jących peonie; jeden jest władnością Muzeum Narodowe-
go w Lublinie, drugi należy do osoby prywatnej.

46 Sekcja Numizmatyki Muzeum Narodowego 
w Lublinie posiada sześć projektów banknotów autorstwa 
Władysława Barwickiego (nr inw. N/Bn/1226–1231/ML). 
Zostały one zakupione od Henryka Zwolakiewicza, lubel-
skiego kolekcjonera, grafika i bibliofila, w 1974 roku.

47 Data emisji banknotów to 17 sierpnia 1915 roku, 
podczas gdy pod koniec lipca tego roku do Lublina wkro-
czyły wojska austriackie. Być może nowe władze nie do-
puściły zastępczego pieniądza do obiegu.

48 Krystyn Henryk Wiercieński (1876–1964) – malarz 
portretów lubelskich mieszczan i duchowieństwa. Założył 
pierwszą w Lublinie Szkołę Rysunku i Malarstwa, w której 
uczyli się między innymi Władysław Barwicki i Zygmunt 
Bartkiewicz. Prowadził prywatne kursy rysunku w swojej 
pracowni. Zob. M. Domański, Wiercieński Krystyn Henryk, 
[w:] Słownik biograficzny miasta Lublina..., s. 290–291.

chętnie przyjmował, były popularne tableau. Te 
zestawienia tematycznie powiązanych fotografii 
ujętych w dekoracyjne obramowania wymagały 
kompozycyjnych umiejętności. W zbiorach Mu-
zeum Historii Miasta Lublina znajdują się nastę-
pujące tableau wykonane przez Barwickiego: Lu-
belskiego Towarzystwa Cyklistów49, absolwentów 
Szkoły Handlowej Zgromadzenia Kupców Miasta 
Lublina50, maturzystów Gimnazjum im. Stanisła-
wa Staszica51 oraz posłów do I Dumy Państwowej 
z guberni lubelskiej52. Wszystkie tableau posiadają 
starannie wykonaną sygnaturę autora, a zamiesz-
czone na nich monochromatyczne, lawowane 
pejzaże i elementy roślinne wykonane są gwaszem 
i rysunkiem.

Najciekawsze wydaje się tableau cyklistów 
datowane na czas pomiędzy 1893 a 1905 rokiem. 
Małe fotografie portretowe, zakomponowane 
i przyklejone do papieru, zostały ułożone w zarys 
roweru: dwa koła ze szprychami, siodełko i kie-
rownicę. Pośrodku znalazł się ówczesny herb Lub-
lina, w górnej części cyklodrom53, po bokach wi-
doki miasta. Zwraca uwagę delikatnie malowany 
pejzaż, zwłaszcza drzewa i listowie. Cała kompozy-

49 Nr inw. ML/H/F/168.
50 Nr inw. ML/H/2570.
51 Nr inw. ML/H/746. Odbitka została wykonana 

w Zakładzie Fotograficznym Zofii Sierocińskiej w Lublinie 
w 1913 roku.

52 Nr inw. ML/H/F/612. Tableau zreprodukowane 
w formie pocztówki z korespondencją do Jana Steckiego 
w Petersburgu, Lublin, 21 maja 1906 roku. 

53 Pierwszy lubelski cyklodrom powstał w 1888 roku 
na posesji Bazewicza w okolicach rogatek warszawskich. 
Zob. H. Gawarecki, dz. cyt., s. 183–186.

Projekt banknotu o nominale 50 rubli, 1915 rok (litografia barwna, papier, 62,7 x 47,6 cm)
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cja została powielona w zakładzie fotograficznym 
Aleksandra Stepanowa w Lublinie54. 

Tableau posłów z guberni lubelskiej powstało 
z okazji wyborów do I Dumy Państwowej w 1906 
roku. Z wydarzeniem tym wiązano pewne nadzieje 
polityczne55. Na pamiątkowej tablicy uwieczniono 
wizerunki doktora Bronisława Malewskiego, Jó-
zefa Nakoniecznego, Juliusza Florkowskiego, hra-
biego Maurycego Zamojskiego i Jana Steckiego. 
Artysta rozmieścił obok siebie, na stylizowanym 
zwoju papieru, prostokątne fotografie portretowe 
posłów, dodatkowo dekorując tło bukietem kwia-
tów. W górnej części pojawił się podpis informa-
cyjny, w dolnej plakietka z datą powstania oraz 
tarczą z herbem guberni lubelskiej. Fotografie 
portretowe oraz odbitkę kompozycji wykonał Za-
kład Fotograficzny „Zofia” w Lublinie56. 

Na uwagę zasługują też szkolne tableau z foto-
grafiami uczniów i nauczycieli. Ich tła wypełnione 
są widokami gmachów szkolnych bądź rysunkami 
patronów oraz symbolami kojarzonymi z wiedzą: 
globusem, księgą i zwojami, przyborami pisarskimi 
i kreślarskimi. Całość kompozycji w obu przypad-
kach spina delikatny ornament przypominają-
cy rocaille. Ten rodzaj ozdoby artysta zastosował 
kilka lat wcześniej w polichromii kościoła Jezui-
tów przy ulicy Królewskiej w Lublinie na dużych 
powierzchniach ścian i sklepień57. Było to chyba 
największe wyzwanie artystyczne dla Barwickiego, 
przy którym małe tableau wydaje się raczej roz-
rywką niż pracą. W kompozycjach pamiątkowych 
plansz widać lekkość w rysowaniu i swobodę w ze-
stawianiu poszczególnych elementów; fotografie 

54 Aleksander Stepanow założył zakład fotograficzny 
w 1880 roku i prowadził go do śmierci w roku 1899. Na-
stępnie przejął go, pod dawnym szyldem, Stanisław Za-
wadzki. Zakład, funkcjonujący do 1905 roku, słynął z wy-
konywania pięknych portretów oraz fotografii grupowych. 
Zob. T. Panfil, M. Wyszkowski, J. Lipniewski, Lublin na 
dawnej pocztówce, Lublin 1997, s. 144. 

55 Po 1905 roku instytucja zyskała moc ustawodaw-
czą. Połowa posłów była wyłaniana w wyborach, a nie 
jak dotąd z nominacji carskiej. Zob. A. Koprukowniak, 
Walka polityczna w czasie wyborów do pierwszej Dumy Pań-
stwowej na Lubelszczyźnie, „Rocznik Lubelski” 1966, t. IX, 
s. 277–318; D. Szpoper, Rada Państwa (1810–1917). Od 
subsydialnego organu władzy rosyjskich imperatorów do izby 
wyższej parlamentu, „Opolskie Studia Administracyjno-
-Prawne” 2016, XIV/2, s. 106 [dostęp: 12.06.2021]. 

56 Atelier Zofii Grzybowskiej o nazwie Zakład Arty-
styczno-Fotograficzny „Zofia” mieścił się przy ulicy Ka-
pucyńskiej 5 w Lublinie. Zob. http://teatrnn.pl/leksykon/
artykuly/atelier-zofia-xixxx-wiek/ [dostęp: 15.06.2021].

57 Polichromię wykonano w 1897 roku. Zob. K. Tur-
-Marciszuk, dz. cyt., s. 154.

przenika falujący ornament, przepleciony delikat-
nymi gałązkami, listowiem i trawami. 

Tableau to po portretach jedne z najlepszych 
prac Barwickiego. W nich uwidacznia się wpływ 
nauki w klasie rysunkowej Wojciech Gersona, 
skąd lubelski artysta wyniósł precyzję rysunku, 
dbałość o detale, realizm i dekoracyjność. W pod-
malowanych tłach fotografii przejawia się jego 
kunszt, pomysłowość kompozycji i subtelność pej-
zażu. 

Nie wszystkie z zamówień zostały zrealizowane 
do końca, a powodów ku temu mogło być wiele. 
Jedna z takich prac, która nie trafiła do rąk zlece-
niodawcy, zachowała się na odwrocie wspomnia-
nego obrazu Bracia Polacy w trzech zaborach. Na 
użytej do wzmocnienia oprawy tekturze zostało 
stworzone tableau poświęcone śpiewakowi Stefa-
nowi Dudzińskiemu58 z okazji jego osiemnastu lat 
pracy pedagogicznej. Prawdopodobnie nie zostało 
przyjęte przez zamawiających59. 

Władysław Barwicki miał na swoim koncie 
także kilka realizacji rzeźbiarskich60. W zbiorach 
Muzeum Narodowego w Lublinie znajdują się trzy 
z nich: dwie grupy o tematyce tańców oraz wazon 
ogrodowy dekorowany motywem płaskorzeźby fi-
guralnej. Rzeźby przedstawiające pary tancerzy to 
Polonez (postacie w strojach szlacheckich) oraz 
Mazur (postacie w strojach ludowych); prace zo-
stały wykonane na podstawie cyklu Antoniego 
Kurzawy „Tańce Polskie”61. Z kolei wazon ze sceną 
Pożegnanie Wacława z Marią to motyw zaczerp-
nięty z obrazu Michała Elwiro Andriollego, który 
Barwicki wiernie skopiował w 1901 roku62.

W zbiorach Muzeum Historii Miasta Lublina 
przechowywane są również pamiątki dotyczące 
lubelskiego artysty, a wśród nich: fotografie por-
tretowe Barwickiego, list od matki, wycinek pra-

58 Stefan Dudziński (1868–po 1924) – śpiewak te-
atralny oraz nauczyciel śpiewu. Zob. http://www.encyklo-
pediateatru.pl/osoby/47694/dudzinskiego [dostęp: 9.04. 
2021].

59 Według Marii Kosobuckiej wizja zamawiających 
była nieco inna niż to, co wykonał Barwicki. 

60 Najbardziej znane są rzeźby nagrobne artysty na 
cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Lipowej w Lub-
linie. Są to nagrobki aktora Henryka Korczaka-Swary-
czewskiego oraz aptekarza Józefa Sokola-Gałczyńskiego, 
wykonane prawdopodobnie w latach 1904–1910. Zob. 
K. Tur-Marciszuk, dz. cyt., s. 170. 

61 Rzeźby Antoniego Kurzawy znajdują się w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Narodowe-
go w Warszawie.

62 Zob. https://www.kul.pl/ze-skarbca-uniwersytetu- 
www-kul-pl-skarbiec-wladyslaw-barwicki-pozegnanie-wa-
clawa-z-maria,art_49035_1_6559.html [dostęp: 31.03. 
2021].
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sowy z relacją z pogrzebu malarza63 oraz zdjęcie 
płyty nagrobnej64.

Czarno-białe fotografie przedstawiają Bar-
wickiego w ujęciu portretowym. Został na nich 
uwieczniony jako dojrzały mężczyzna. Na jednym 
ze zdjęć widnieje opis: „Władysław Barwicki fot. 
w Lublinie około roku 1910–15. Artysta malarz. 
Uczeń Gersona”. Na kolejnym stoi wsparty o la-
sce, ubrany w płaszcz i czapkę z daszkiem. Jego 
twarz okala długa, siwa broda65. 

W zbiorach Muzeum Narodowego w Lublinie 
znajdują się prace typowe dla artysty: portrety, 
grafiki o tematyce patriotycznej i religijnej, alego-
rie i legendy lubelskie. Niektóre z tych tematów 
twórca sam wybierał do realizacji. Świadczą one 
o jego preferencjach i poglądach artystycznych. 
Inne, jak obrazy religijne oraz tableau, powstawa-
ły na konkretne zamówienia i były źródłem utrzy-
mania artysty. Z wszystkich wymienionych prac 
wyłania się obraz twórcy pasjonującego się histo-
rią Polski i Lublinem oraz człowieka urodzonego 
i wychowanego w zniewolonym kraju, w którym 

63 Pamiątki po malarzu zostały podarowane Muzeum 
Narodowemu w Lublinie przez Marię Kosobucką w 2019 
roku. 

64 Nr inw. ML/H/F/717.
65 Nr inw. ML/H/F/1609–1611. Na rewersie fotogra-

fii ML/H/F/1610 znajduje się dedykacja dla siostrzenicy 
Wandy (Radwańskiej – A. S.) wypisana odręcznie przez 
Barwickiego z datą 19 lutego 1926 roku.

tęskniono za utraconą wolnością. Artysta wielo-
krotnie podejmował tematy odrodzenia Polski; 
żywo reagował też na wydarzenia współczesne, 
nadając im wyniosły charakter i ponadczasowy 
wymiar. 

Władysław Barwicki jest artystą znanym głów-
nie lokalnie. Najwięcej prac wykonał w Lublinie, 
chociaż, jak już wspomniano, czasem przyjmował 
zlecenia dla kościołów i klasztorów spoza miasta66. 
Brał udział w zbiorowych wystawach malarskich 
w Lublinie67 oraz w pierwszej wystawie malarzy 
lubelskich w warszawskiej Zachęcie zorganizowa-
nej w 1924 roku68. Tworzył w tradycyjnym stylu, 
w duchu malarstwa historyczno-akademickiego 
2. połowy XIX wieku. W jego pracach nie widać 
ewolucji; większość z nich wydaje się poprawnymi 
warsztatowo zamówieniami, w których zlecenio-
dawcy wymagali obrazów czytelnych dla odbiorcy, 
a nie nowinek artystycznych. Z czasem więc różni-
ca między stylem Barwickiego a innymi artystami, 
zwłaszcza młodszego pokolenia, stawała się coraz 
bardziej widoczna, co ostro podkreślił anonimo-

66 W Muzeum Historii Miasta Lublina przechowy-
wany jest list od matki z 24 lipca 1911 roku, który do-
tyczy zlecenia na prace w kościele w Kurowie (nr inw. 
ML/H/4634). Podczas prac sondażowych w 2015 roku 
nie odkryto jednak pozostałości polichromii. Zob. K. Tur-
-Marciszuk, dz. cyt., s. 157.

67 I. J. Kamiński, dz. cyt., s. 294–309.
68 Tamże, s. 306–309.

Portret Ojca (Leopolda Barwickiego), około 1900 roku 
(akwarela, pastel, papier, 59,8 x 48,6 cm)

Portret Matki (Wincentyny Barwickiej), 1901 rok 
(pastel, papier, 59,2 x 49 cm)
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wy krytyk wystawy zbiorowej Władysława Bar-
wickiego, Franciszka Deca, Stefana Dylewskiego 
i Michała Hołyńskiego na Uniwersytecie Lubel-
skim w 1925 roku69. Wytknął on Barwickiemu 
małą wrażliwość kolorystyczną i braki kompozycji 
w obrazie. Zaznaczył, że jego grafiki „mają pewien 
wdzięk rzeczy sprzed lat czterdziestu”70.

Mimo iż Barwicki nie zabiegał o rozgłos, stał się 
artystą o lokalnie uznanej renomie. Przez udział 
w życiu artystycznym Lublina wpisał się w pamięć 
jego mieszkańców. W jego pogrzebie, pomimo 
niesprzyjającej pogody, wzięło udział wiele osób71; 
został pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipo-
wej w Lublinie. 

Jak dotąd artysta nie miał wystawy indywidu-
alnej, choć w ostatnich latach zainteresowanie 
jego twórczością wzrasta. Wpływają na to dwa 
czynniki. Pierwszym z nich jest wzrost zaintereso-
wania tematyką patriotyczną w dobie obchodów 
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 
a  co za tym idzie – wizerunkami Polonii, które 
malarz wykonał w kilku wersjach w latach 1915–
192072. Drugi powód to renowacje zabytkowych 
obiektów Lublina, w tym polichromii w kościele 
pw. św. Piotra Apostoła przy ulicy Królewskiej. 
Być może z czasem uda się zaprezentować zebrane 
prace artysty na wystawach oraz spopularyzować 
wiedzę na temat jego twórczości, publikując ka-
talogi, broszury tematyczne oraz poświęcone mu 
publikacje o charakterze naukowym. 

Znaczna część dorobku artysty, zwłaszcza pra-
ce przechowywane przez rodzinę w Warszawie, 
uległy zniszczeniu w pożarach kamienic podczas 
powstania warszawskiego73. Kolekcja, którą po-
siada Muzeum Narodowe w Lublinie, wydaje się 
niewielkim, aczkolwiek reprezentatywnym dla 
twórczości malarza wycinkiem. Obrazy i grafiki 
mają niewątpliwy walor artystyczny, a tableau do-
datkową wartość dokumentalną z uwagi na fakt, 
że zamieszczone na nim fotografie często są podpi-
sane, co pozwala zidentyfikować konkretne posta-
ci z życia polityczno-kulturalnego Lublina okresu 

69 C. B., Przegląd Artystyczny, „Przegląd Lubelsko-
-Kresowy” 1925, nr 2, s. 19.

70 Tamże.
71 Nad grobem ś.p. Władysława Barwickiego, „Głos Lu-

belski”, 17 lutego 1933 roku. 
72 Jedna z grafik Barwickiego – Zmartwychwstanie Pol-

ski – była prezentowana na wystawie „Czas na Niepod-
ległą”, zorganizowanej przez Muzeum Lubelskie (obecnie 
Muzeum Narodowe w Lublinie) w dniach 21 kwiet-
nia–8 lipca 2018 roku. Kuratorami byli: Bożena Kaspero-
wicz, Piotr Krukowski, Tomasz Markiewicz i Magdalena 
Piwowarska. 

73 Informacja od Marii Kosobuckiej.

międzywojnia. Prace o tematyce patriotycznej 
stanowią zaś odbicie nastrojów społecznych, jakie 
panowały w kraju w okresie przed odzyskaniem 
niepodległości i później. Tym samym sztuka Wła-
dysława Barwickiego, choć nie nadążała za ów-
czesnymi trendami artystycznymi, poprzez dobór 
tematyki była mocno osadzona w rzeczywistości, 
w której artysta żył i tworzył. 
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STRESZCZENIE

Artykuł opisuje prace Władysława Barwickiego 
(1865–1933) ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lub-
linie, gromadzone od lat 70. XX wieku. Wśród nich 
przeważają wykonane na papierze grafiki, pocztówki, 
dekoracyjne tableau oraz portrety rysunkowe. W zbio-
rach muzealnych znajdują się także obrazy olejne 

(głównie o tematyce religijnej oraz pejzaże i portrety), 
rzeźby, a także projekty banknotów rublowych. Kolek-
cja ma wartość artystyczną i dokumentalną. 

słowa klucze: Władysław Barwicki (1865–1933), ma-
larstwo polskie, malarstwo religijne, malarstwo patrio-
tyczne, kolekcje

SUMMARy

The article describes the works of Władysław Bar-
wicki (1865–1933) from the collections of the Na-
tional Museum in Lublin, gathered since the 1970s. 
The majority of them is formed of works of graphic 
art on paper, postcards, decorative tableau and draw-
ing portraits. In addition, one can find oil paintings 
(mainly of religious themes, landscapes and portraits), 

sculptures, as well as projects of rubble banknotes. The 
collection can be described as having an artistic and 
documentary value.

key words: Władysław Barwicki (1865–1933), Polish 
painting, religious painting, patriotic painting, collec-
tion
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