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Dary cenne i bezcenne – z dziejów zbiorów Muzeum 

Polskiego w Rapperswilu 

Narodziny pierwszego polskiego muzeum na rapperswilskim zamku – Mu-

zem Narodowego Polskiego, otwartego w 1870 roku z inicjatywy W adys awa 

hr. Broel-Platera1 – okre li a typowa – nie tylko dla XIX-wiecznej sztuki pol-

skiej, ale w ogóle dla kultury europejskiej czy Stanów Zjednoczonych tego wie-

ku – idea muzealnicza silnie zwi zana z ideologiami uwydatniaj cymi odr bno-

ci i moraln  warto  solidarno ci narodowej. W tym czasie klimat polityczny 

naznaczy y patriotyzm i nacjonalizm, a muzea – poza prezentacj  artystycznych 

i naukowych warto ci – stawa y si  skarbnicami narodowej przesz o ci, wyra-

zem pot gi dorobku pokole  czy lokalnej kultury materialnej. Ten czynnik naro-

dowy mia  oczywi cie wi ksze lub mniejsze znaczenie i odgrywa  ró ne role, 

w zale no ci od sytuacji politycznej narodu, który zak ada  muzeum. W krajach 

niezawis ych instytucje takie mia y utwierdza  poczucie przynale no ci, w kra-

jach jednocz cych si  – umacnia  potrzeb  wspólnoty, w krajach pozbawionych 

wówczas pa stwowego bytu – rozbudza  narodow  wiadomo , budowa  

„pa stwo ducha”. 

                                                 
1 Muzeum ma za sob  140-letni  tradycj , ci le zwi zan  z biegiem dziejów Polski w ostatnich 

dwóch stuleciach. Jego historia obejmuje trzy okresy, w których dzia a o ono w ró nych for-

mach, zale nych od sytuacji politycznej w Polsce, i pod ró nymi nazwami: Muzeum Narodowe 

Polskie to lata 1870–1927, Muzeum Polski Wspó czesnej: 1936–1952, oraz Muzeum Polskie: 

od 1975 do chwili obecnej, którego zal ek stworzy o w 1954 r. polsko-szwajcarskie Towarzy-

stwo Przyjació  Muzeum Polskiego w Rapperswilu, b d ce organizatorem szeregu wystaw cza-

sowych o tematyce polskiej i polsko-szwajcarskiej w pomieszczeniach zamku. 
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Cho  kolejne stulecie przynios o daleko id ce zmiany w zapatrywaniach na 

„przybytki nietykalne zabytków naszych historycznych”, cho  po przewiezieniu 

zbiorów rapperswilskich do niepodleg ej Polski powo ano do ycia w miejsce 

dawnego narodowego relikwiarza Muzeum Polski Wspó czesnej, to rozwój wy-

darze  po II wojnie wiatowej, narzucenie systemu komunistycznego w Europie 

rodkowo-Wschodniej i utrata suwerenno ci przez Polsk , spowodowa y, i  

charakterystyczny dla XIX wieku model muzeum znalaz  oryginaln  kontynu-

acj  w XX-wiecznym pejza u muzealnym. Odradzaj ca si  po raz kolejny pol-

ska instytucja, obecne Muzeum Polskie w Rapperswilu, wolne od kajdan elaz-

nej kurtyny, nawi zuj c do koncepcji Platera, podporz dkowa o swoj  aktyw-

no  propagowaniu na wiecie w a ciwej idei polskiej kultury narodowej i oca-

laniu pami tek przesz o ci. 

Jego powstanie odbiega o w zasadniczy sposób od ca ej linii rozwojowej 

muzealnictwa tego czasu, jednak nie tylko dlatego, i  odwo ywa o si  do minio-

nej tradycji tworzenia muzeów historycznych i patriotycznych, ale i z tego po-

wodu, e powo ane zosta o do ycia – podobnie jak zak adane z prywatnych ini-

cjatyw muzea pod zaborami – z inicjatywy spo ecznej, konkretnie: polskiej emi-

gracji nieakceptuj cej w adzy komunistycznej w Polsce, a nie z inicjatywy 

w adz pa stwowych, a jego zbiory powsta y – co nale y podkre li  – dzi ki 

wspólnemu wysi kowi i niezwyk ej ofiarno ci tej e spo eczno ci polonijnej. 

W krótkim czasie sale nowo powsta ego Muzeum Polskiego zape ni y si  cen-

nymi materia ami o warto ci muzealnej i historycznej. Polacy i przyjaciele Pol-

ski z ca ego wiata, radzi, e od y a na starym szwajcarskim zamczysku pla-

cówka kultury polskiej o tak d ugiej i chlubnej tradycji, przekazywali na jego 

rzecz dzie a sztuki, numizmaty, mapy, pami tki, dokumenty i archiwalia, za-

równo pojedyncze eksponaty, jak i swoje ca e kolekcje. 

Fundamentem zbioru sta a si  kolekcja obrazów, podarowanych muzeum 

przez „mecenasa polskiego Rapperswilu” i spiritus movens ca ego przedsi wzi -

cia reaktywowania dzia alno ci muzeum – Juliana Godlewskiego2. Ten urodzo-

                                                 
2 Julian Godlewski (1903–1982) – prawnik, mecenas sztuki polskiej, filantrop, dzia acz polonij-

ny. Bra  udzia  w kampanii wrze niowej 1939. Przebywa  (od 1945) w Argentynie, RFN 

i Szwajcarii. Dzi ki zgromadzonemu znacznemu maj tkowi sta  si  on fundatorem licznych 

stypendiów i nagród (m.in. Nagrody im. Anny Godlewskiej – swojej matki); prowadzi  te  na 

szerok  skal  dzia alno  charytatywn , wspomagaj c finansowo polskie instytucje i Polaków 

w kraju, wiele przedsi wzi  wydawniczych. By  przyjacielem i jednym z najwi kszych ofia-

rodawców MPR. Godlewski obdarzy  muzeum ca ym bogactwem eksponatów, te wymienione 

w niniejszym tek cie nale  do najcenniejszych. W tym miejscu warto te  doda , e ofiarno  

Juliana Godlewskiego ugruntowa a ponadto materialne podstawy Muzeum, na którego cele 

przekaza  100 tys. franków szwajcarskich, a kilka lat pó niej (1978) utworzy  Polsk  Fundacj  

Kulturaln  „Libertas” wspomagaj c  Muzeum Polskie. Równie  dzi ki jego szczodrej pomocy, 

zepchni ta w latach 50. XX w. na stok wzgórza zamkowego, odrestaurowana zosta a i powróci-
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ny we Lwowie doktor praw Uniwersytetu Jana Kazimierza, po wojnie zamiesz-

ka y w Szwajcarii, gdzie jako wybitny ekspert prawa przemys owego zajmowa  

wysokie stanowisko w koncernie stalowym Thyssena, zgromadzi  kapita  po-

zwalaj cy mu na realizowanie pasji yciowych. Tropi  wi c wytrwale rozsiane 

po wiecie zabytki sztuki polskiej. Nie po to jednak, by zaspokaja  dz  kolek-

cjonera – nabyte przez niego dzie a trafia y do muzeów w kraju (Wawel, Mu-

zeum Wojska Polskiego w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Warszawie, Zamek 

Królewski) i do wskrzeszonego dzi ki jego staraniom rapperswilskiego mu-

zeum. Schronienie znalaz y tam dzie a reprezentuj ce malarstwo polskie XIX 

i XX wieku, którego poka ny zr b stanowi  obrazy polskich twórców zwi za-

nych z tak wa nym dla sztuki polskiej rodowiskiem artystycznym Monachium. 

Twórczo  tych artystów, którym jako pierwszym uda o si  uzyska  bardzo wy-

sokie oceny w mi dzynarodowym rodowisku artystycznym i spopularyzowa  

polsk  szko  malarsk  w wiecie, dokumentuj  w kolekcji Muzeum Polskiego 

sceny historyczne i batalistyczne, rodzajowe, sceny z owów oraz pejza e w ole-

jach, akwarelach i pastelach Józefa Brandta (Husarz, [Parada ci kiej jazdy 

zbrojnej pod Wiedniem], ok. 1883), Józefa Che mo skiego (Sanna, 1873; Stu-

dium siedz cego ch opa, 2 po . XIX w.), Alfreda Wierusz-Kowalskiego (Wilk, 

ok. 1880), Iwana Trusza (dwa pejza e z ok. 1900), Juliana Fa ata (Chata w Osieku, 

1917; Na polowaniu [Polowanie na nied wiedzia]), Leona Wyczó kowskiego 

(Pejza  górski, 1905). 

Pó niejsze dary bankiera Charlesa Brupbachera z Zurychu, Anny Grochol-

skiej-Müller czy Izy Landsberger-Pozna skiej3 i innych sympatyków Muzeum, 

pozwoli y stworzy  na rapperswilskim zamku du y i ciekawy zbiór malarstwa 

polskich monachijczyków, stanowi cy kluczow  i najbardziej spektakularn  

cz  galerii malarstwa rapperswilskiej instytucji. 

Mówi c o kolekcji Godlewskiego, nale y wspomnie  jeszcze, e z jego 

zbioru do muzeum trafi y tak e prace artystów zwi zanych z polskimi i francu-

skimi rodowiskami, jak Jerzego Kossaka (Krakowskie wesele), Artura Niku-

towskiego (Pogrzeb polskiego powsta ca 1863 r., 1870), Jacka Malczewskiego 

(Szkic do modlitwy [Modlitwa], 1913), Józefa Czapskiego (La Normandie, 1960) 

czy Piotra Micha owskiego (Ko ) i Tadeusza Nartowskiego (Ch opska zagroda 

jesieni ). 

                                                 
a na swoje obecne honorowe miejsce Kolumna Barska. Nagrod  jego imienia przyznaje Polska 

Fundacja Kulturalna w Rapperswilu. 
3 Dar Charlesa Brupbachera to nast puj ce dzie a (wcze niej w posiadaniu Godlewskiego): Jan 

Che mi ski, Powrót Napoleona z Moskwy; Wojciech Kossak, Francuski kirasjer, 1903; Henryk 

Setkowicz, Dwa zaprz gi. Z daru Anny Grocholskiej-Müller pochodz  obrazy: Alfred Wierusz- 

-Kowalski, Polowanie na wilki; Jan Che mi ski, Patrol, 1886; Józef Brandt, Polowanie, ok. 1900. 
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Pierwsze eksponowane obrazy z kolekcji Juliana Godlewskiego uzupe nia o 

kilkana cie bardzo dobrych obrazów olejnych i akwarel, wypo yczonych na 

czas ograniczony przez Stanis awa Sta czyka z Londynu i Czes awa Bednarczy-

ka z Wiednia. Reszt  stanowi y pojedyncze depozyty rzemios a artystycznego, 

zbroje i grafiki od ró nych osób. Ca o ci dope nia  szereg dobrze wykonanych 

reprodukcji fotograficznych znanych dzie , m.in. Matejki i Wyspia skiego, 

oprawionych w ci kie ramy, oraz „niezawodny” polski folklor: od Kaszub a  

po Tatry. Muzeum takie zdobywa o sobie jednak – pomimo, a mo e dzi ki swej 

biedzie – coraz to nowych zwolenników, gotowych podarowa  lub przekaza  

w depozyt co najlepsze obiekty ze swoich zbiorów prywatnych, znajduj cych si  

w Europie Zachodniej b d  za Atlantykiem. 

Znakomitym przyk adem tego, jak wzbogaca y si  zbiory muzeum – do cze-

go przyczyni  si  budz cy ogromne zaufanie Godlewski – by o przekazanie 

równie  jeszcze w latach 70. dwóch prywatnych kolekcji. 

Pierwsz  stanowi  bardzo interesuj cy wybór dzie  sztuki i innych obiektów 

prezentuj cych czasy wietno ci kultury ydowskiej w Polsce, pochodz cy z za-

pisu testamentowego mieszkaj cej wówczas w Genewie Izy Landsberger4. 

W ród ofiarowanych Muzeum cennych obiektów znalaz y si  przedmioty u y-

wane w liturgii (tass, jad, balsaminka, ceremonialna czapka ydowska z synago-

gi), widoki zamieszkiwanych przez ydów miasteczek (autorstwa Jana Ci gli -

skiego), prace artystów ydowskiego pochodzenia: Henryka Glicensteina (Po-

piersie Sary Pozna skiej Silberstein, 1898), Maurycego Tr bacza (Portret dziew- 

czynki, 1892) i Artura Szyka (Napoleon w otoczeniu oficerów i rannych, 1930), 

oraz pami tki rodzinne – w tym niekonwencjonalny gobelin z sze cioma scena-

mi z historii kupieckiej rodziny Silbersteinów z lat 1790–1810 (z ok. 1830 roku). 

W latach nast pnych, dzi ki zapisom innych osób, kolekcja judaików 

rapperswilskich uzupe niona zosta a o dalsze eksponaty i nowe obrazy malar-

stwa ydów polskich, jak Zygmunt Menkes, Józef Menkes czy Mela Mutter. 

Legat Izy Pozna skiej obejmowa  tak e wymieniony wy ej ju  zbiór malar-

stwa twórców z kr gu szko y monachijskiej. Wystaw  muzeum w Sali Polskiej 

wzbogaci y na sta e kolejne dwa dzie a Brandta (Polowanie, ok. 1900, i Odpo-

czynek w stepie) i Che mo skiego (Patrol powsta czy 1863, 1878, i Wyjazd, 

1890), prace Fa ata (Park rodziny Pozna skich w Lisowicach, ok. 1900) i Ajdu-

kiewicza (Widok od strony rzeki, 1897). Znale li si  w kolekcji równie  i arty ci 

zwi zani ze rodowskiem paryskim, jak: Olga Bozna ska Autoportret / Portret 

m czyzny (obraz dwustronny), Wac aw Szymanowski (Dziewczyna z zakupami, 

                                                 
4 Iza Landsberger (1901–1978) by a córk  Maurycego Pozna skiego, bogatego w a ciciela ódz-

kich fabryk tekstyliów, i Sary z Silbersteinów. Przekazane muzeum dzie a przetrwa y zawieru-

ch  wojenn  na po udniu Francji.  
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1889), oraz dzia aj cy w Polsce: Micha owski (Je dziec [szkic]), Ludwik G d ek 

(Przed karczm ), Antoni Kozakiewicz (Prom przy Wi le). 

Dugim wspomnianym cennym zbiorem by a kolekcja miniatur Artura hr. Tar- 

nowskiego z Montrealu5 – typowego emigranta politycznego po 1945 roku. 

W akcie darowizny opatrzonym dat  16 wrze nia 1978 Tarnowski napisa : 

Dziedzictwo moje, w cz ci pozostaj ce w mej rodzinie od 19 pokole , wraz z gniaz-

dem rodzinnym w Dzikowie i wszystkim, co w nim by o, przej a w 1944 r. Polska Re-

publika Ludowa. 

Z zebranych w Dzikowie: archiwum, biblioteki i dzie  sztuki poprzez poprzednie ge-

neracje, przewa nie jednak przez mojego pra-pra-dziada Jana Feliksa i jego ma onk  

Waleri  ze Stroynowskich Tarnowsk , pozosta a mi jedynie cz  kolekcji miniatur, któ-

ra pozosta a ze mn  poza Polsk .  

[...] Pragn c jednak, by miniatury, które posiadam, nie rozesz y si  i by y traktowane 

jako ca o , szuka em w a ciwego rozwi zania. Rozwi zanie to znalaz em, gdy dosz o do 

mojej wiadomo ci, e odradza si  Polskie Muzeum w Rapperswilu pod protektoratem 

mego dawnego kolegi pu kowego z 1920 r., dra Juliana Godlewskiego. Po porozumieniu 

si  z nim zdeponowa em w Muzeum w 1977 r. mój zbiór sk adaj cy si  ze 108 miniatur [...]. 

Znaj c Muzeum Polskie na zamku w Rapperswilu [...], pragn  wspomniane wy ej 

miniatury ofiarowa  Fundacji LIBERTAS, by s u y y popieraniu Muzeum Polskiego 

w Rapperswilu i jego dzia alno ci, popieraniu osi gni  i wysi ków s u cych w duchu 

wolno ci i chrze cija stwa polskiej kulturze i lepszemu jej zrozumieniu. 

W dowód uznania Rada Fundacji mianowa a Artura Tarnowskiego swoim 

cz onkiem honorowym. 

Miniatury wyeksponowano wówczas w dawnym pokoju polskiego pisarza 

i zas u onego bibliotekarza Muzeum w Rapperswilu – Stefana eromskiego, 

a Godlewski zaofiarowa  bogate wyposa enie – francuskie meble w stylu Lu-

dwika XV i XVI (komoda, sekretarzyk, stó -biurko, stolik, lustro) i perskie dy-

wany6, które mu do tej pory s u y y w jego pokojach mieszkalnych wytwornego 

hotelu Splendid Royal nad jeziorem Lugano – na rzecz w a ciwej oprawy dla te-

go drogocennego zbioru. Zbioru, o wysokim poziomie artystycznym, b d cego 

jedn  z najbardziej interesuj cych kolekcji miniatur polskich, na któr  z o y y 

si  g ównie dzie a dwojga polskich miniaturzystów, nadwornego miniaturzysty 

                                                 
5 Artur Tarnowski (1903–1984) – ostatni pan na Dzikowie by  synem Zdzis awa i Zofii z Potoc-

kich. Gruntownie wykszta cony, pe ni  przed II woj. wiat., poza zajmowaniem si  administra-

cj  Dzikowa, liczne funkcje publiczne, m.in. by  pos em na Sejm Rzeczypospolitej. Jego ona 

Ró a Tarnowska by a córk  Maurycego Zamoyskiego, czo owego polityka II Rzeczypospolitej, 

m.in. ministra spraw zagranicznych. Tarnowski zmobilizowany we wrze niu 1939, 24 wrze nia 

dosta  si  do niewoli pod Zamo ciem. Po wyzwoleniu z oflagu, wst pi  do I dywizji pancernej 

gen. Maczka. Po demobilizacji w 1947 ca a rodzina przenios a si  do Brukseli, a w 1951 Artur 

i Ró a Tarnowscy wraz z dzie mi wyemigrowali do Kanady i zamieszkali w Montrealu. 
6 Miniatury obecnie eksponowane s  w korytarzu mi dzy drugim a trzecim pokojem w muzeum; 

meble i dywany z daru Godlewskiego stanowi  dzi  wyposa enie Biblioteki Muzeum Polskiego. 
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królewskiego Wincentego Lesseura (francuskiego pochodzenia) i jego uczennicy 

Walerii Tarnowskiej7. 

Znakomit  cz  rapperswilskiego zbioru miniatur stanowi , co jest charak-

terystyczne dla tego rodzaju malarstwa, dzie a portretowe. Z o y y si  na nie 

portrety rodziny Tarnowskich i jej przyjació , podobizny polskich i obcych mo-

narchów, równie  uczonych, bohaterów narodowych, artystów i znanych osobi-

sto ci wspó czesnych. Mniej liczne s  miniatury b d ce powtórzeniem popular-

nych dzie  sztalugowego malarstwa europejskiego o tematyce religijnej, mitolo-

gicznej i rodzajowej. 

Wi kszo  tych obiektów to dzie a XVIII-wieczne, pozosta e pochodz  z po- 

cz tku wieku XIX. Ich warto  jest tym wi ksza, i  kilka z nich stanowi jedyny 

lad istnienia niektórych obrazów sztalugowych, zapewne bezpowrotnie utraco-

nych podczas II wojny wiatowej. 

Przekazanie kolekcji miniatur dzikowskich do Rapperswilu nast pi o jednak 

nie tylko z inicjatywy samego hrabiego. Istotn  rol  w tym przedsi wzi ciu ode-

gra  wówczas Jan Nowak-Jeziora ski8 – kolejny dobrodziej muzeum; to bowiem 

dzi ki niemu Tarnowski zosta  poinformowany o odrodzeniu si  Rapperswilu, 

równie  dzi ki jego trosce dosz o do darowizny. Nieca e 10 lat pó niej sam Je-

ziora ski przekaza  swój zbiór muzeum (od 2006 r. depozyt Ossolineum). Ko-

lekcj  bardzo liczn  i bogat , bo obejmuj c  zarówno dokumenty i przedmioty 

zwi zane z dzia alno ci  wojenn  i powojenn  „kuriera z Warszawy” i dyrektora 

sekcji polskiej Radia Wolna Europa oraz dzie a sztuki, grafiki i akwarele, dawn  

bro , a tak e mapy, listy królewskie i inne autografy. Zbiory te umieszczono w 

lokalu przylegaj cym do czytelni Biblioteki Polskiej w Rapperswilu, publiczno-

ci udost pniono w 1987 roku. 

Cenny, przede wszystkim pod wzgl dem historycznym, zbiór memorabiliów 

wojennych oraz ponad sto listów skierowanych do niego jako dyrektora w RWE 

                                                 
7 Nieliczne z nich pochodz  z warsztatów F.G. Remondiniego i H.F. Fügera lub s  dzie em nie-

znanych artystów. Kolekcja zosta a opracowana, zob.: Miniatury Wincentego Lesseura i Wale-

rii Tarnowskiej z dawnej kolekcji Tarnowskich z Dzikowa w zbiorach Muzeum Polskiego w Rap- 

perswilu, oprac. H. Kami ska-Krassowska, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1994. 
8 Jan Nowak-Jeziora ski, w . Zdzis aw Jeziora ski (1913–2005) – posta  dobrze znana: dzienni-

karz, pisarz i dzia acz polityczny. W czasie kampanii wrze niowej 1939 dosta  si  do niewoli, 

z której zbieg . Od 1941 pracowa  dla Biura Informacji i Propagandy Komendy G ównej ZWZ, 

uczestniczy  w akcji N. 1943–1945 by  kurierem i emisariuszem Komendanta G ównego Armii 

Krajowej do rz du polskiego w Londynie. Po wojnie osiedli  si  w Londynie i zwi za  z ugru-

powaniem Niepodleg o  i Demokracja, pracowa  w polskiej sekcji Radia BBC w Londynie. 

Od 1949 wspó pracowa  z radiem Wolna Europa, od 1952 pe ni  urz d dyrektora polskiej sekcji 

RWE. W 1976 przeniós  si  do Waszyngtonu. Do 1996 dzia a  w Kongresie Polonii Ameryka -

skiej. By  doradc  do spraw Europy Wschodniej w ameryka skim Departamencie Stanu. Pol-

sk  odwiedzi  po wojnie po raz pierwszy w 1989, w 2002 powróci  do Polski. 
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przez ró ne osobisto ci wiata nauki, polityki, twórców znalaz  miejsce w poko-

ju, który po wi cono yciu i dzia alno ci Nowaka. 

Zgromadzon  za  podczas wieloletniego pobytu w Stanach Zjednoczonych, 

okresu ycia Jeziora skiego chyba najmniej znanego i najskromniej udokumen-

towanego, kolekcj  18 listów królów polskich, dzie a zwi zane z Janem III So-

bieskim oraz listy: Tadeusza Ko ciuszki, ks. Józefa Poniatowskiego, Józefa Pi -

sudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Henryka Sienkiewicza, r kopis noweli 

W adys awa Reymonta, wizytówk  Cypriana Kamila Norwida – wyeksponowa-

no w kolejnych pomieszczeniach. Tam te  zaprezentowano grafiki i mapy z ko-

lekcji Jeziora skiego, które powa nie zasili y rapperswilskie zbiory rycin i kar-

tografii. 

Wyró niaj cym si  w kolekcji Nowaka jest zespó  XVIII-wiecznych var-

savianów, obejmuj cych mapy i ryciny z widokami Warszawy (spo ród nich 

odnotowa  trzeba obecno  akwafort Bernardo Bellotto [Canaletto], przedsta-

wiaj cych stolic  doby stanis awowskiej). Wyj tkowy charakter ma równie  

mapa Królestwa Polskiego i Wielkiego Ksi stwa Litewskiego (Regni Poloniae, 

Magni Ducatus Lituaniae nova mappa geographica consenssu Borussorum re-

gis, Berolini 1771–1772), sk adaj ca si  z 25 arkuszy, opracowana przez pru-

skiego oficera Theodora Philipa von Pfau i sporz dzona za zezwoleniem Króla 

Pruskiego w Berlinie w latach 1771–1772, która mia a stanowi  podstaw  do 

wytyczenia granic trzeciego rozbioru Polski. 

Wa ne miejsce w ród grafik zajmuje tak e komplet dzie  Jana Piotra Nor-

blina zreprodukowanych w technice barwnej akwatinty przez Philibert-Louisa 

Debucourta w albumie ubiorów z 1817 roku9, przedstawiaj cych charaktery-

styczne typy polskie w strojach w a ciwych ich kondycji spo ecznej lub w ubio-

rach regionalnych, osadzone w konwencjonalnym pejza u, oraz sceny rodzajo-

we ilustruj ce zaj cia ró nych warstw ludno ci. Równie licznie reprezentowane 

s  litografie ukazuj ce wojsko polskie z okresu powstania listopadowego: Teofi-

la Mielcarzewicza wydane u Antoniego Simona na pocz. lat 30. XIX wieku10 

oraz z tego samego czasu Carla Aleksandra Heideloffa11. 

Kolejnym hojnym darczy c  muzeum by  Roman Umiastowski, który, po-

dobnie jak Tarnowski, uleg  namowom Jeziora skiego, by zapisa  Rapperswi-

lowi swoj  wspania  kolekcj  poloników. 

                                                 
9 Zbiór wzorowy rozmaitych polskich ubiorów, p dzlem znanego malarza Norblin wydanych, 

a przez s awnego Debucourt na miedzi wyr ni tych. IV. Poszyty. Paris, chez Charles Bance, 

1817. 
10 Woysko polskie. Zbiór wszystkich gatunków woyska polskiego 1831, wyd. Karol Antoni Simon, 

k. tyt. + 24 tabl. Lit. kolorowane r cznie akwarel . Rys. i lit. Teofil Mielcarzewicz. 
11 Militaire Polonois, lata 30. XIX w.; ryt. Fleischmann. 
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O samym kolekcjonerze wiadomo, e spor  cz  swego dojrza ego ycia 

sp dzi  w s u bie wojskowej12. Walczy  o Polsk  zarówno z broni  w r ku, jak 

i s owem pisanym. Po zako czeniu II wojny wiatowej zdecydowa  si  pozosta  

w Wielkiej Brytanii i musia  rozpocz  ycie na obczy nie w nowym zawodzie. 

Solidne wykszta cenie ogólne, znajomo  geografii, któr  wcze niej wyk ada  

w Wy szej Szkole Wojennej (przed wojn  by  tak e cz onkiem komisji geogra-

ficznej Polskiej Akademii Nauk), znajomo  historii i j zyków obcych pozwoli-

y mu zdoby  nowy fach antykwariusza. Specjalizowa  si  w starych mapach, 

ksi kach i rycinach. W ci gu lat powojennych jednym z jego celów by o – jak 

wspomina a jego ona Joanna Umiastowska – zebranie osobistej kolekcji polo-

ników, która stanowi aby spu cizn  dla przysz ych pokole  zarówno w Polsce, 

jak i na obczy nie. 

Zbiór, gromadzony przez ponad 30 lat, Umiastowska przes a a do Rapper-

swilu latem 1983 roku w trzech wielkich skrzyniach. Pismem z dnia 3 listopada 

tego samego roku potwierdzi a darowizn , podkre laj c, e czyni to zgodnie z in- 

tencj  m a. 

Skrzynie te zawiera y licz c  ponad 500 egzemplarzy kolekcj  dawnych ry-

cin, obejmuj c  w przewa aj cej wi kszo ci polonika powsta e w XVII, XVIII 

i XIX wieku. Nie zabrak o w nim jednak i prac wcze niejszych, jak XV-wieczne 

drzeworyty z Kroniki wiata Schedla czy XVI-wieczna Cosmographia Seba-

stiana Münstera. Kolekcja ta obejmuje wiele bia ych kruków. Do unikalnych 

obiektów zaliczy  nale y kilka najstarszych portretów królewskich, cykl akwa-

fort Stefano della Bella pod zbiorczym tytu em Wjazd Jerzego Ossoli skiego do 

Rzymu w roku 163313, czy miedzioryty przedstawiaj ce kopalnie soli w Wielicz-

ce, kolorowane i z ocone, Wilhelma Hondiusa. W ród cennych przedmiotów 

znalaz y si  równie  ryciny z dzie : Matthäusa Meriana, Andreasa Cellariusa, 

Jana Janssona oraz Samuela Freiherra von Pufendorfa z okresu wojen szwedz-

kich. Najliczniejszy i najbardziej zró nicowany fragment zbioru rycin stanowi  

XIX-wieczne litografie. 

Umiastowski by  tak e g ównym donatorem zbioru kartograficznego i staro-

druków. W przekazanej muzeum ju  legendarnej kolekcji znalaz o si  140 daw-

nych map dotycz cych ziem polskich w oko o 450 egzemplarzach odpowiadaj -

                                                 
12 Roman Umiastowski (1893–1982) – historyk wojskowo ci, pu kownik dyplomowany Wojska 

Polskiego. W 1937 r. by  dowódc  37 pp w Kutnie i równocze nie cz onkiem komisji geogra-

ficznej Polskiej Akademii Umiej tno ci. Podczas kampanii wrze niowej by  szefem propagan-

dy w Sztabie Naczelnego Wodza. Po II wojnie wiatowej znalaz  si  na emigracji. Autor szere-

gu katalogów antykwarskich i powie ci. 
13 W kolekcji znalaz y si  ponadto przedruki ciekawych listów, mi dzy innymi opis wprowadze-

nia ksi cia Radziwi a jako Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy stolicy apostolskiej 

(Innocenty XI, Rzym 1680). 
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cych ró nym wersjom, 6 atlasów z XVII i XVIII wieku oraz 310 tytu ów ksi -

ek, z czego po ow  stanowi y stare druki. W ród nich na uwag  zas uguje np. 

dzie o Miko aja Kopernika De revolutionibus orbium coelestium, (II wydanie, 

Bazylea 1565), a  sze  dzie  Jana Heweliusza, czy te  pierwsze wydanie kroniki 

polskiej Marcina Kromera De orgine et rebus gestis Polonorum (Bazylea 1558)14. 

Do równie poka nych kolekcji rycin i map mo na zaliczy  zbiór Tadeusza 

Szmitkowskiego (1906–1983), podarowany muzeum na pocz tku lat 80., który 

jako pierwszy z wi kszych kolekcji tego rodzaju trafi  na rapperswilski zamek. 

Ten prawnik i s dzia, którego do Szwajcarii zaprowadzi a II wojna wiatowa 

i fryburski obóz internowania, dzia aj cy w wielkich organizacjach mi dzynaro-

dowych, g ównie katolickich, zasiadaj cy w licznych fundacjach, pasjonowa  si  

sztuk  i kolekcjonowa . Jego przyjaciele w swoich wspomnieniach napomyka-

j 15, e nosi  okulary, które do ogl dania obrazów zawsze podnosi  na czo o, e-

by móc pi kno jakby wprost dotkn  wzrokiem. Jego mieszkanie by o zawsze 

zawieszone, za o one, zastawione, zapchane dzie ami sztuki: obrazami, rze ba-

mi, sztychami, porcelanami, unikatami drukarskimi. Z tych pasji zrodzi  si  

zbiór ok. 600 poloników. G ówny zr b kolekcji, która trafi a do muzeum, tworz  

XIX-wieczne ryciny, mniej liczne s  dzie a XVIII- i XVII-wieczne; tylko kilka 

pochodzi z w. XVI. Od strony tematycznej zbiór obj  szeroki wachlarz zagad-

nie : od licznego zestawu portretów (królów polskich, arystokracji, polityków, 

przywódców powsta  i bohaterów narodowych), poprzez kostiumy polskie 

(szlacheckie, klasztorne, ludowe, mundury wojskowe), a  po widoki miast, kra-

jobrazy (tak e nagrobki i pomniki) i architektur . Uzupe niaj  go sceny histo-

ryczne oraz batalistyczne. Na ca o  zbioru sk ada si  jeszcze kilkadziesi t map 

ziem polskich. 

O wzbogacenie rapperswilskiego zbiorów dba  równie  Adam Heymowski, 

mi dzynarodowej s awy heraldyk, historyk i bibliotekarz, który ca  swoj  y-

ciow  karier  zawodow  i naukow  zwi za  ze Szwecj 16. Jako przyjaciel rap- 

                                                 
14 Zbiór p ka Umiastowskiego zosta  niemal kompletnie opracowany, zob.: Polska ca a: katalog 

starych ksi ek, map i rycin XV–XIX wieku Polski dotycz cych: w zbiorach Muzeum Polskiego 

w Rapperswilu z kolekcji Romana Umiastowskiego, Rapperswil – Warszawa 1991. Uzupe nie-

niem s  katalogi ogólne zbiorów, opisuj ce tak e cz  darów Umiastowskiego: Piotr Maria 

Mojski, Cartographia Rappersviliana Polonorum. Katalog zbiorów kartograficznych Muzeum 

Polskiego w Rapperswilu, Rapperswil 1995; Katalog starych druków Muzeum Polskim w Rap- 

perswilu, oprac. Maria Brynda i Anna Endzel, Warszawa 2009. 
15 Z. Estreicher: p. Tadeusz Szmitkowski, „Nasza Gazetka” 1983, nr 3 (83). 
16 Adam Heymowski (1926–1995) – syn znanego pozna skiego adwokata Stanis awa Heymow-

skiego, ws awionego obron  robotników, uczestników Pozna skiego Czerwca 1956. W Szwe-

cji Heymowski znalaz  si  w roku 1946 (po pobycie w niemieckim obozie koncentracyjnym w 

czasie II wojny wiatowej). Tam uko czy  studia uniwersyteckie. By  dyrektorem Biblioteki 

Uniwersytetu Sztokholmskiego, osobistym bibliotekarzem króla, dyrektorem Biblioteki Berna-
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perswilskiego muzeum i aktywny cz onek Towarzystwa Przyjació  Muzeum 

Polskiego w Rapperswilu podarowa  Heymowski tej polskiej placówce ryciny 

z pomnikowego dzie a po wi conego Polakom i Polkom Powstania Listopado-

wego, zawieraj cego portrety uczestników powstania, z litografowanym facsimi-

le podpisu pod wizerunkiem17. Za ycia systematycznie przekazywa  równie  

muzeum odnalezione przez siebie w Szwecji mapy dotycz ce ziem polskich. 

Zbiory muzealne u wietnili równie  darami: Tadeusz Zab ocki z Londynu 

(z jego kolekcji pochodzi m.in. ryngraf z poz acanej blachy, naturalnej wielko ci 

z 1 po . XVII w.), ksi dz prof. Jerzy Langmann z Rzymu (1903–1982) (kolekcja 

rze by) czy pianista i kompozytor Czes aw Marek (1891–1985) (g . pami tki po 

Janie Ignacym Paderewskim). Do najcenniejszych przekazów z ostatnich lat na-

le y dar rodziny Romerów z Cytowian na Litwie, która obok ksi gozbioru i pa-

mi tek rodzinnych podarowa a Muzeum Polskiemu obrazy uzdolnionej malarki 

Zofii Dembowskiej-Romerowej. Do najwi kszych – kolekcja polskiej rze by ludo-

wej zgromadzona przez Waltera Unternähra, która trafi a do muzeum w roku 1998. 

Nie mo na jednak pomin  faktu, e drug  podstaw  ukonstytowania si  bo-

gatych zbiorów rapperswilskich stanowi y pojedyncze zapisy i dary licznych 

sympatyków i przyjació  muzeum. Z tych poszczególnych i niekiedy przypad-

kowych przedmiotów, nie b d cych wynikiem sprecyzowanego zamys u twórcy 

kolekcji i ofiarodawcy, uda o si  utworzy  kilka wyj tkowych, o jednolitym 

i spójnym charakterze, zespo ów. Do takich pere  niew tpliwie nale : kolekcja 

pami tek, dzie  sztuki i broni zwi zanych z bitw  pod Wiedniem w 1683 roku 

i Janem III Sobieskim, zbiór pami tek historycznych zwi zanych z walk  narodu 

polskiego o niepodleg o  i jego m cze stwem, rzemios a artystycznego zespó  

unikalnych tabakier ze scenami z okresu wojen napoleo skich, ceramika, zbiory 

medali i numizmatów, zbiory filatelistyczne (z okresu „Solidarno ci”) i zbiór 

pami tek pobytu 2. Dywizji Strzelców Pieszych internowanej w Szwajcarii. 

Cho  charakter i historia kolekcji, które znalaz y si  w Rapperswilu, s  ró -

ne, podobnie jak ró ni byli ich twórcy, to wy ania si  z nich obraz epoki powo-

jennej i ko ca XX wieku, ludzi w niej yj cych, ich obyczajów i upodoba . Te 

                                                 
dottów mieszcz cej si  w Pa acu Królewskim. Z ramienia UNESCO by  twórc  lub konsultan-

tem przy tworzeniu bibliotek narodowych i uniwersyteckich w kilku krajach Afryki. Adam 

Heymowski zmar  8 marca 1995 r., przygotowuj c wizyt  Lecha Wa sy w Sztokholmie. Pol-

skie Towarzystwo Heraldyczne przyznaje nagrod  jego imienia za „najlepsze prace z zakresu 

heraldyki, genealogii i nauk pokrewnych”. 
17 J. Straszewicz, Les Polonais et les Polonaises de la Révolution du 29 Novembre 1830 [...] Paris 

1832–1836. W tym olbrzymim przedsi wzi ciu edytorskim uczestniczyli najlepsi graficy fran-

cuscy: Grévedon, Maurin, Vigneron, Belliard, Deveria, Bazin, Desmadryl, Lecler, Desmaison 

i in.; z grafików polskich tylko Kurowski. Dzie o zosta o odbite w Pary u: [lit.] Francois de 

Villain. Na rapperswilski zespó  sk adaj  si  pojedyncze ryciny [61 z 101] z tej edycji. 
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wszystkie dary, zapisy testamentowe, przedmioty zdeponowane w Muzeum – 

sprzed dwudziestu, trzydziestu lat i z dnia wczorajszego, s  wiadectwem arli-

wego patriotyzmu ludzi, którzy pragn li s u y  swojej ojczy nie i kulturze pol-

skiej. Jedni zrezygnowali z mi ych pami tek b d cych od lat w rodzinie, inni 

przemierzali ca  Europ  i Ameryk  w poszukiwaniu drogocennych przedmio-

tów zwi zanych z polsk  histori , by potem przekaza  je instytucji propaguj cej 

w a ciwe idee polskiej kultury narodowej. I co wa ne, zbiory Muzeum Polskie-

go systematycznie powi kszane s  nadal. 

 


