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ABSTRACT
Marcello Bacciarelli, soon after entering the service of King Stanislaus Augustus, became
the head of an atelier, which was also a would-be academy of fine arts, known as
Malarnia. Apart from educational functions, Malarnia was also obliged to execute the
king’s orders, including painting and copying of portraits of the monarch and his family. In
1777, according to the written sources, Bacciarelli was to complete a large, posthumous
pendant of the king’s parents, Konstancja née Czartoryska and Stanisław Poniatowski, for
the Audience Chamber of the Royal Castle in Warsaw. The painter probably used unknown
patterns, for example by Antoine Pesne. After the castle’s canvases a pair of reduced
portraits was painted for the Łazienki Palace – a portrait of the mother, generally regarded
as the work of the master with the participation of his pupils, and a portrait of the father,
unanimously regarded as a copy. The two pairs were not intentionally painted together.
The conservation of the four paintings and their examination by means of modern physical
and chemical methods made it possible to recognise the technical structure of these
canvases and revealed a number of significant, original repainting of the composition (the
so-called pentimenti) in the castle pair and in the Łazienki version of the king’s mother.
These alterations reveal the creative process behind the smaller image, and a comparison
of the most significant details of the model’s face makes a further argument for the free,
unquestionably Bacciarellian brushwork. The pentimenti of both portraits of Konstancja
suggest that they could have been created at the same time. The two-stage painting
process of the large pendant, revealed by the research, also allows us to assume that
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they might have been painted by Bacciarelli in his first Warsaw period, and later modified
for the decoration of the Audience Chamber.
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* * *

Marcello Bacciarelli, przybywszy w październiku 1766 r. do Warszawy, nad ofertę objęcia
posady profesora malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie przedłożył propozycję zostania nadwornym malarzem w służbie rozpoczynającego panowanie króla Stanisława Augusta. Obok związanego z tym prestiżu i wyższego honorarium być może kusiła go perspektywa
założenia tu akademii sztuk pięknych1. Jak pisał do monarchy w swoim projekcie usprawnienia
organizacji życia artystycznego na dworze, „aby w jakimś kraju mogły rozkwitać sztuki piękne,
koniecznym jest nie tylko ściąganie artystów zagranicznych, ale także sprawienie, aby sztuki
mogły być uprawiane przez jego mieszkańców”2. I choć akademia nie powstała, to jednak król
z pomocą swego oddanego artysty stworzył w północno-wschodnim skrzydle Zamku Królewskiego atelier, zwane Malarnią, które stało się ważnym ośrodkiem kształcenia artystycznego3.
Jego funkcjonowanie opierało się na realizacji przez zatrudnionych na dworze artystów ambitnych zamówień składanych przez władcę i na prowadzeniu działalności edukacyjnej. W tym
czasie nacisk na kształcenie malarzy wywodzących się spośród własnych obywateli był widoczny w akademiach w Dreźnie i Wiedniu, co wynikało z potrzeby powstrzymania dominacji
twórców francuskich i włoskich. W Polsce, gdzie brakowało artystów mających europejskie
wykształcenie akademickie i mogących spełnić rosnące wymagania rodzimej arystokracji, było
to wyzwanie pilne, również o znaczeniu patriotycznym.
1

2
3

A. Bernatowicz, Malarze w Warszawie czasów Stanisława Augusta. Status – aspiracje – twórczość, Warszawa
2016, s. 143–144; A. Chiron-Mrozowska, Cztery projekty akademii sztuk pięknych w Warszawie, „Kronika
Zamkowa. Roczniki”, 2016, nr 3 (69), s. 203–240, tu: 203–233; eadem, Marcello Bacciarelli i kształcenie
artystyczne na dworze Stanisława Augusta, w: D. Juszczak, Marcello Bacciarelli. Najpiękniejsze portrety, kat.
wyst., Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Warszawa 2018, s. 49–65, tu: 49–50.
Chiron-Mrozowska, Marcello Bacciarelli i kształcenie…, s. 51
Bernatowicz, op.cit., s. 23–64.
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Sposób funkcjonowania Malarni nakreśliła Anita Chiron-Mrozowska4, wydobywając jej obraz z nader skromnych źródeł. Jak podaje autorka, już od 1771 r. atelier było systematycznie funkcjonującą strukturą. Stopniowo rozwijano działalność edukacyjną, tworzono rozliczne
specjalizacje, a także organizowano konkursy dla studentów. Zaangażowano na stałe modeli,
w tym również kobiety5. Ponadto urządzono bibliotekę, gromadzono ryciny, druki, rysunki, odlewy gipsowe rzeźb i ornamentów oraz manekiny.
Malarnia zachowała charakter prywatnej pracowni, jako że jej podstawą była fundacja osobista monarchy. Lepsi uczniowie dostawali dodatkowe zlecenia, takie jak: kopiowanie rysunków i obrazów, opracowywanie tła większych kompozycji, wykonywanie prac dekoracyjnych
na uroczystości dworskie, pomaganie w kształceniu najmłodszych. Otrzymywali także stypendia zagraniczne. W ciągu lat 1771–1795 Malarnię opuściło 50–70 absolwentów – skąpe
źródła pozwalają wyłonić ok. 30 nazwisk. Bardzo obszerny opis karier artystycznych malarzy
z kręgu Stanisława Augusta – Peintres pensionnés z Premier Peintre na czele – zawdzięczamy Aleksandrze Bernatowicz6. Z kolei dorobek malarski nawet bardziej znanych i uznanych
uczniów Malarni, takich jak Józef Kosiński, Mateusz Tokarski czy Józef Wall, nie został jeszcze dokładnie zaprezentowany. Pożądane jest uprzednie całościowe przebadanie spuścizny
malarskiej po Bacciarellim7 w celu możliwie ścisłego określenia jego oeuvre i oddzielenia prac
wykonanych częściowo lub całkowicie inną ręką.
Wśród obowiązków studentów Malarni istotne znaczenie miało kopiowanie wizerunków
monarchy i członków jego rodziny, potrzebnych mu do dekoracji miejsc publicznych i na suweniry. Niektóre portrety były wielokrotnie powtarzane jako repliki bądź kopie, niekiedy przez
różnych twórców w przypadku tego samego wizerunku8, stąd wyodrębnienie spośród nich
pierwowzoru ze względu na brak źródeł pisanych ciągle nastręcza wiele trudności. Jednocześnie obrazy te są szczególnie cennym materiałem do porównań ich budowy technicznej
i techniki malarskiej artystów, co zwiększa szanse na ustalenie chronologii i autorstwa wersji
tego samego tematu.
Sposobność do tego typu porównań dają dwie powiązane ze sobą pary portretów rodziców
króla Stanisława Augusta, które znajdują się obecnie w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum oraz Muzeum Łazienki Królewskie (il. 1a, 1b, 2a, 2b). Obrazy te, niedawno
4

5
6
7

8

A. Chiron-Mrozowska, Marcello Bacciarelli et son école, w: L’aigle blanc. Stanislas Auguste, dernier roi de Pologne,
collectionneur et mécène au siècle des lumières, kat. wyst., Musées et domaine nationaux du palais de Compiègne,
red. M.M. Grąbczewska, Paris 2011, s. 35–37, nr kat. 114; eadem, Marcello Bacciarelli organisateur de la vie
artistique à la cour du dernier roi de Pologne, w: Marcello Bacciarelli, pittore di sua maestà Stanislao Augusto Re di
Polonia. Atti del Convegno, red. L. Kuk, A. Wawrzyniak Maoloni, Roma 2011, s. 33–46; eadem, Marcello Bacciarelli
i jego Malarnia, w: Stanisław August, ostatni król Polski, kat. wyst., Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa
2011, s. 340–344; eadem, Marcello Bacciarelli i kształcenie…, s. 49–65; eadem, Lo studio dell’anatomia dal vivo
nelle accademie artistiche del XVIII secolo e nella pratica dell’atelier di Marcello, w: Intorno a Marcello Bacciarelli.
Italiani nella Varsavia dei Lumi, red. A. Pieńkos, M. Smoliński, Warszawa 2019, s. 91–102.
Chiron-Mrozowska, Marcello Bacciarelli i kształcenie…, s. 56; eadem, Lo studio dell’anatomia…, s. 99–100.
Bernatowicz, op.cit., s. 135–175.
Zob. A. Czerwińska-Walczak, R. Dmowska, Warsztat malarski Marcella Bacciarellego, w: Juszczak, op.cit.,
s. 67–79.
Bernatowicz, op.cit., s. 62–63.
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1a. Marcello Bacciarelli, Portret Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej, Musée national des châteaux de Versailles
et de Trianon, depozyt w Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum, nr inw. ZKW/1502/Dep. Fot. A. Ring, L. Sandzewicz / Marcello Bacciarelli, Portrait of Konstancja Poniatowska née Czartoryska, Musée national des châteaux
de Versailles et de Trianon, dep. at the Royal Castle in Warsaw – Museum, inv. no. ZKW/1502/Dep. Photo A. Ring,
L. Sandzewicz
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1b. Marcello Bacciarelli, Portret Stanisława Poniatowskiego, Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon,
depozyt w Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum, nr inw. ZKW/1501/Dep. Fot. A. Ring, L. Sandzewicz / Marcello
Bacciarelli, Portrait of Stanisław Poniatowski, Musée National des Châteaux de Versailles et de Trianon, dep. at the
Royal Castle in Warsaw – Museum, inv. no. ZKW/1501/Dep. Photo A. Ring,
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2a. Marcello Bacciarelli, Portret Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, nr inw. ŁKr 120. Fot. A. Ring, L. Sandzewicz /
Marcello Bacciarelli, Portrait of Konstancja Poniatowska
née Czartoryska, the Royal Łazienki Museum in Warsaw,
inv. no. ŁKr 120. Photo A. Ring, L. Sandzewicz

2b. Marcello Bacciarelli, Portret Stanisława Poniatowskiego, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie,
nr inw. ŁKr 121. Fot. A. Ring, L. Sandzewicz / Marcello
Bacciarelli, Portrait of Stanisław Poniatowski, the Royal
Łazienki Museum in Warsaw, inv. no. ŁKr 120. Photo
A. Ring, L. Sandzewicz

konserwowane, zostały poddane badaniom9, które pozwoliły na przypuszczalną rekonstrukcję
procesu ich powstania, identyfikację zastosowanych materiałów10 i sformułowanie nowych
wniosków dotyczących autorstwa jednego z tych dzieł11.

9

10

11

Para portretów z Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum była w latach 2012–2014 badana i konserwowana
przeze mnie w Pracowni Konserwacji Malarstwa Zamku. Para portretów z Muzeum Łazienki Królewskie była
w 2014 r. konserwowana na zlecenie zewnętrzne, a badana także przeze mnie w ramach projektu finansowanego
przez to Muzeum, za co bardzo dziękuję.
Wykonane badania: obserwacja w świetle widzialnym (VIS); luminescencja w świetle ultrafioletowym (UV); analiza
w bliskiej podczerwieni (IR); radiografia (RTG); analiza stratygraficzna, mikroskopowa i mikrochemiczna wypełniaczy
zapraw, pigmentów i spoiw warstw malarskich; skaningowa mikroskopia elektronowa połączona z analizatorem
energii promieni rentgenowskich (SEM-EDS); skaningowa mikroskopia elektronów wstecznie rozproszonych
(SEM-BSE); spektroskopia fluorescencji rentgenowskiej (XRF); spektrofotometria w podczerwieni z transformacją
Fouriera (FTIR); chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS); wysokosprawna chromatografia cieczowa
ze spektrometrią mas (HPLC-MS); badanie mikroskopowe, cytologiczne i mikrobiologiczne płótna.
Częściowe wyniki badań zostały zaprezentowane w referacie: R. Dmowska, Originals and copies? The X-ray based
examination of two pairs of pendant portraits by Marcello Bacciarelli and his studio from Warsaw Royal Castle and
Lazienki museums na międzynarodowej konferencji 5th Meeting X-ray and other techniques in investigations of
the objects of cultural heritage, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2014.
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PORTRETY KONSTANCJI I STANISŁAWA W ZAMKU KRÓLEWSKIM
Jak podają źródła archiwalne, reprezentacyjne wizerunki rodziców króla: Portret Konstancji
z Czartoryskich Poniatowskiej12 i Portret Stanisława Poniatowskiego13 (il. 1a, 1b), zostały zamówione przez monarchę i namalowane przez Bacciarellego w latach 1775–1777 do Pokoju
Audiencjonalnego Starego w Zamku. Po śmierci króla dziedziczyli je kolejno książę Józef Poniatowski i Maria Teresa Tyszkiewiczowa, która zabrała je ze sobą do Paryża. Nie wiadomo, jak
i kiedy trafiły do zbiorów Wersalu, gdzie tożsamość postaci i autorstwo nie zostały rozpoznane.
Zidentyfikowane w 2000 r. przez Andrzeja Rottermunda, powróciły na dawne miejsce w Zamku
jako długoterminowy depozyt.
Oba portrety, choć tradycyjnie uznawane za pendant, formalnie takiej pary nie stanowią,
gdyż przedstawione postaci ani nie są zwrócone ku sobie, ani nie są jednakowej wielkości.
Udało się jednak dość zręcznie je połączyć ze względu na rozmiar i owalny kształt płócien,
a rozstawne zawieszenie w sali dodatkowo rzecz całą ułatwia. Pośmiertne podobizny rodziców króla były stosownie stylizowane, tak by imitowały malowanie ad vivum, zastanawia jednak sposób i czas ich rzeczywistego powstania. Dorota Juszczak wysunęła hipotezę, że portret Konstancji mógł być malowany przez Bacciarellego w Warszawie jeszcze w latach 50.,
a ukończony z przeznaczeniem do Pokoju Audiencjonalnego Starego ok. roku 177714. Ewa
Manikowska potwierdziła, że w pierwszym okresie warszawskim (1756–1764) Bacciarelli – już
wówczas wzięty portrecista – namalował podobizny nie tylko przyszłego monarchy, lecz także członków Familii (stolnik litewski Stanisław Antoni Poniatowski, pozostający z Bacciarellim
w dużej zażyłości, miał zamówić u niego przynajmniej dwa portrety15). Piotr Skowroński w zredagowanym niedawno Calendario della vita e della produzione artistica di Marcello Bacciarelli… podaje, że już w latach 1757–1758 malarz zrealizował kilka zamówień dla Poniatowskich,
m.in. portret Stanisława Poniatowskiego, ojca16. Można więc przypuszczać, że był wśród nich
przynajmniej jeden obraz z zamkowej pary portretów rodziców monarchy. Matka i ojciec króla,
choć już wiekowi, oboje jeszcze żyli.

12

13

14
15

16

Marcello Bacciarelli, Portret Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej, ok. 1777, olej, płótno, owal, 143 × 115 cm,
Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, nr inw. MV 7174, depozyt w Zamku Królewskim
w Warszawie – Muzeum, nr inw. ZKW/1502/Dep; Juszczak, op.cit., nr kat. 12, s. 128–131 (tam historia, źródła
i bibliografia).
Marcello Bacciarelli, Portret Stanisława Poniatowskiego, ok. 1777, olej, płótno, owal, 143 × 115 cm, Musée
national des châteaux de Versailles et de Trianon, nr inw. MV 7173, depozyt w Zamku Królewskim w Warszawie
– Muzeum, nr inw. ZKW/1501/Dep; Juszczak, op.cit., nr kat. 11, s. 125–127 (tam historia, źródła i bibliografia).
Juszczak, op.cit., s. 130; Chiron-Mrozowska, Marcello Bacciarelli i kształcenie…, s. 50, przyp. 6.
E. Manikowska, Sztuka – ceremoniał – informacja. Studium wokół królewskich kolekcji Stanisława Augusta,
Warszawa 2007, s. 113.
P. Skowroński (red.), Calendario della vita e della produzione artistica di Marcello Bacciarelli sullo sfondo della
storia della Repubblica delle Due Nazioni e delle relazioni italo-polacche nella seconda metà del XVIII secolo,
w: Intorno a Marcello Bacciarelli. Italiani nella Varsavia dei Lumi..., s. 103–111, tu: 104. Być może chodzi
tu o portret Stanisław Poniatowski w wieku 83 lat ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, lecz nie
wyklucza to zamówienia innego portretu – Juszczak, op.cit., s. 91–95.
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ZAMKOWY PORTRET KONSTANCJI
Gdy w latach 1775–1777 nadworny portrecista tworzył do Pokoju Audiencjonalnego Starego wizerunek matki króla, Konstancji Poniatowskiej (1695–1759), ta nie żyła już blisko 20 lat
(il. 1a). Na portrecie malarz przedstawił ją w wieku ok. 40 lat – fryzura jest charakterystyczna
dla mody tego okresu, tj. dla lat 30. XVIII w., natomiast płaskie panier spódnicy jej grand habit
de cour było typowe dla dworskich sukni lat 60.17. Prezentowany na piersi Order Krzyża Gwiaździstego Konstancja otrzymała w 1726 r.
Obraz powstał na płótnie przygotowanym w sposób tradycyjny, charakterystyczny dla wielu
tego typu pracowni. Naciągnięte na pomocnicze krosno (lub ścianę) większe płótno lniane zaizolowano klejem białkowym, następnie pokryto białą zaprawą z mieszanki mączki marmurowej
i bieli ołowiowej. Z tak przygotowanego podobrazia najprawdopodobniej wycięto odpowiedni
do planowanego obrazu fragment18 i nabito go na krosno własne obrazu19. Bez pomocy rysunku wstępnego, szkicu pędzlem, jak również całościowej imprimitury20 artysta bezpośrednio
przystąpił do malowania portretu. Paletę malarską tworzą pigmenty i barwniki21 powszechnie
wówczas stosowane. Podobnie jest ze spoiwem, tj. olejem lnianym i orzechowym22 (ten drugi
ze względu na bielszą barwę często był rezerwowany dla farb jaśniejszych) (tab. 1, poz. 1). Badania23 wykazały, że proces malarski zasadniczo przebiegł w dwóch etapach, czego dowodzą
liczne i znaczące autorskie zmiany kompozycji, tzw. pentimenti24.
17
18

19

20

21

22

23

24

Juszczak, op.cit., s. 130.
Użycia fragmentu większego podobrazia dowodzi brak śladu ugięcia nitek płótna na obrzeżach, zawsze
powodowanego przez naciąg indywidualny na krosno własne. Praktyka ta pozwalała na ekonomizację prac
przygotowawczych. Ponadto praca na przejściowo większym podobraziu dawała możliwość łatwego powiększenia
kompozycji w miarę potrzeb, aż do ostatecznego ukończenia obrazu i nabicia go na krosno własne.
Oryginalne krosno tego płótna, jak większości obrazów, się nie zachowało. A. Diakowska-Czarnota, Krosna,
płótna i zaprawy w obrazach M. Bacciarellego na podstawie dzieł stanowiących własność Muzeum Narodowego
w Poznaniu, Toruń 1979, s. 64–65 (praca magisterska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika).
Imprimitura – warstwa barwna nadająca jednorodny podkład pod zasadniczą malaturę i jednoczesna izolacja
chłonnego gruntu.
A. Nowicka, Analiza pigmentów w próbkach warstw malarskich pobranych z obrazu „Portret Konstancji
z Czartoryskich Poniatowskiej”, M. Bacciarelli, nr inw. ZKW/1502/Dep., mps, Dział Konserwacji, Zamek Królewski
w Warszawie, 2012.
I. Zadrożna, Analiza w podczerwieni (FTIR) próbek pobranych z obrazu „Portret Konstancji z Czartoryskich
Poniatowskiej” M. Bacciarelli, nr inw. ZKW/1502/Dep., mps, Dział Konserwacji, Zamek Królewski w Warszawie,
2013; eadem, Analiza chromatograficzna ze spektrometrią masową (GC-MS) próbek pobranych z obrazu
„Portret Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej”, M. Bacciarelli, ZKW/1502/Dep., mps, Dział Konserwacji,
Zamek Królewski w Warszawie, 2013; K. Załęska, Badania z wykorzystaniem przenośnego energodyspersyjnego
spektrometru rentgenowskiego (XRF) obrazu „Portret Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej”, M. Bacciarelli,
nr inw. ZKW/1502/Dep, mps, Dział Konserwacji, Zamek Królewski w Warszawie, 2013.
A. Ring, Dokumentacja fotograficzna luminescencji wzbudzonej promieniowaniem UV i fotografia w świetle
zwykłym obrazu „Portret Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej”, M. Bacciarelli, nr inw. ZKW/1502/Dep.,
fotografia cyfrowa, Dział Konserwacji, Zamek Królewski w Warszawie, 2012; R. Stasiuk, Obrazowanie badań
– fotografie w świetle rozproszonym (VIS), luminescencji wzbudzonej ultrafioletem (UV) i rentgenogramy (RTG)
obrazu „Portret Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej” M. Bacciarelli, nr inw. ZKW/1502/Dep., fotografia
cyfrowa, Dział Konserwacji, Zamek Królewski w Warszawie, 2012.
Więcej fotografii IR i RTG unaoczniających pentimenti obu obrazów oraz rysunek pokazujący zasięg tych zmian na
portrecie Konstancji zamieszczono w: Czerwińska-Walczak, Dmowska, op.cit., s. 72, 73 i 75.
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W pierwszej fazie powstała sylwetka Konstancji na tle wysoko upiętej kotary opadającej
z lewej strony obrazu. Gruba, ciemna tkanina podwiązana została sznurami zakończonymi
impastowo malowanymi, złocistymi chwostami, które symetrycznie zwisały nad jej głową. Poza
modelki była zasadniczo taka sama jak obecnie, natomiast inaczej uformowano prawą rękę
kobiety i płaszcz na plecach. Ręka znajdowała się nieco wyżej, rękawiczka była dłuższa, dłoń
miała opuszczony kciuk, a wachlarz został skierowany bardziej pionowo. Zamalowany obecnie
kciuk jest dość dobrze widoczny w skośnym świetle jako silny impast i uczytelniony w badaniu
rentgenowskim. Białe futro pod ręką wysuwało się wyżej i bardziej zachodziło na przód spódnicy. Czerwony płaszcz został obficiej upięty na plecach, a jego futrzane podbicie było bardziej
widoczne w pobliżu podwyższonego fotela. Suknia miała nieco węższy dekolt, a zza prawego
ramienia wysuwała się czarna koronka ozdoby włosów.
Ostateczna kompozycja obrazu powstała na drugim etapie procesu malarskiego. Znikła
kotara, a na jej miejscu z lewej strony pojawił się fragment pejzażu, prawą zaś stronę wypełniła
monumentalna kolumnada. Podobną kompozycję tła postaci – zderzenie ciemnej kotary w pionowym kontraście z fragmentem nieba – znajdziemy na niewielkim, niezachowanym portrecie
Konstancji w półpostaci autorstwa nieznanego artysty25, jednak tu rozwiązanie to wyśmienicie
towarzyszy modelce. Być może na początku kompozycja zamkowego portretu także zakładała
ulokowanie z prawej strony jakiejś kolumnady. Na rentgenogramie na prawo od głowy modelki
widać pionowe światło możliwej kolumny, nieco węższej, czemu odpowiadałaby szerokość
widocznej bazy. Obecność takiego elementu zapewniałaby być może lepsze walorowe rozplanowanie kompozycji w otoczeniu głowy modelki. Obecnie w tle postaci powstał silny, pionowy
kontrast dodatkowo wizualnie przedłużany linią jej torsu. Tego rodzaju efekt zasadniczo nie
występuje w Bacciarellowskich portretach. Rozwiązanie najbardziej zbliżone do zamkowego
zastosował malarz na Portrecie Stanisława Augusta z klepsydrą, jednak element ten w żaden
sposób na obrazie nie dominuje. Jeszcze łagodniej architektura wpisuje się w otoczenie postaci na wizerunkach Fryderyka Augusta I Wettyna czy Stanisława Małachowskiego. Natomiast
na portrecie brata króla, Kazimierza Poniatowskiego, ciemna, kanciasta forma bazy masywnej
kolumny tuż nad głową modela raczej nas zaskakuje26. Zabieg ten należałoby chyba przypisać
udziałowi malarza pracowni, który uczestniczył w powstawaniu obrazu (być może trzeba byłoby to zrobić także w odniesieniu do zamkowego portretu Konstancji). W obecnej aranżacji głowa modelki niewątpliwie efektownie odcina się od tła, przyciągając natychmiast wzrok widza.
Finalnie zręcznie zaaranżowana i swobodnie namalowana kępa drzew z lewej strony obrazu
tworzy doskonałą przeciwwagę dla kolumnady.
Zmiany malarskie dotyczyły ponadto kilku innych elementów portretu. Czarne bobry z lewej strony szyi Konstancji zamalowano tłem, tworząc przy tym nieznaczne wcięcie w dole szyi,
co dodatkowo ją wydłużyło (il. 7a). Również w tym czasie musiała ostatecznie powstać ozdoba
25

26

A. Kraushar, Książę Repin i Polska w pierwszym czteroleciu panowania Stanisława Augusta (1764–1768), t. 1,
Warszawa 1900, s. 81. W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje się wykonany przez Bacciarellego
portret Konstancji w popiersiu (nr inw. MP 529). Na obrazie tym został przedstawiony ten sam wzór postaci co na
zaginionym portrecie, ale na jednolitym tle.
Juszczak, op.cit., nr kat. 9, 35, 42, 43.
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włosów, znacznie słabiej związana ze spodnią warstwą obrazu. Ponownie modelowano też
włosy. Złożony proces powstawania wizerunku Konstancji objawia się również w budowie jej
karnacji, sukni ze zdobieniami i pozostałych elementów stroju. Porcelanowa twarz powstała
w wyniku nałożenia trzech warstw jasnoróżowych (il. 6a). W opracowaniu sukni można doliczyć się czterech aplikacji zieleni, ułożonych od ciepłych odcieni na dole do niebieskawych na
wierzchu. Dwie warstwy żółto-oranżowe tworzą bogate i jakże sugestywnie oddane aplikowane wstążki. Partie czerwonego płaszcza malowano dwukrotnie: masywny modelunek kryjącą
czerwienią cynobrową wykończono cienką warstwą ciemnej, laserunkowej czerwieni organicznej, następnie powtórnie nakładano rozbielony cynober, ostatecznie ponownie laserowano tą
samą czerwienią. Białe futro, w partii malowanej na drugim etapie, leży na wcześniejszym
opracowaniu czerwonego płaszcza, co widać zarówno w spękaniach obrazu, jak i w badaniu
stratygraficznym warstw malarskich. Analiza w podczerwieni pozwoliła prześledzić sposób namalowania lewej dłoni. Na wstępie artysta zarezerwował dla niej podłużny prostokąt podkładu
schematycznym obmalowaniem z koloru sukni, później, modelując szerszą dłoń, musiał kolorem karnacji pokryć częściowo zieleń sukni. Działanie to z czasem naturalnie uwidoczniło się
na obrazie wskutek rosnącej transparencji pigmentów wchodzących w skład farb. Przykład
takiego sposobu pracy artysty dowodzi również tego, że wizerunek powstał bez pomocy szkicu, także samej sylwetki modelki. Mimo to trzymana w tej ręce biała rękawiczka namalowana
została wręcz brawurowo. Obraz w większości powstawał alla prima27, z imponującymi, wysokimi impastami – obserwujemy je szczególnie w partii futra i mistrzowsko oddanych koronek
rękawów. Zieleń sukni laserowano, podobnie czerwień płaszcza wykończono przezroczystą
czerwienią organiczną, cenioną za głęboki, nasycony odcień.

ZAMKOWY PORTRET STANISŁAWA
Wizerunek Stanisława Poniatowskiego (1676–1762) (il. 1b), malowany do Pokoju Audiencjonalnego Starego ok. 1777 r., w katalogu kolekcji królewskiej z 1783 r. widnieje jako dzieło
Bacciarellego z dopiskiem „kopia”. Wierne powtórzenie portretu (pomniejszone do popiersia),
znajdujące się w Łazienkach, zostało opatrzone komentarzem: „kopia z Antoine’a Pesne’a”.
Oznaczałoby to, że Bacciarelli, malując portret do Zamku, posłużył się nieznanym dziś pierwowzorem Pesne’a, być może tym opisanym szczegółowo w katalogu kolekcji z 1793 r. pod
numerem 349. Poniatowski mógł być sportretowany przez francuskiego artystę podczas swojego pobytu w Berlinie w 1733 r. – odpowiadałyby temu zarówno wiek Stanisława (wówczas
50–60-letniego), jak i elementy jego stroju. Wojewoda mazowiecki prezentuje się w wysokiej
peruce, czerwonym szustokorze zdobionym złocistymi galonami, w kirysie i z szablą. Na jego
piersi widzimy przewieszoną błękitną wstęgę z Orderem Orła Białego, nadanym w 1726 r.,
w tle nieba zaś – bitewny dym z lewej strony i namioty z prawej, echo wojskowej kariery Stanisława.
27

Malowanie bezpośrednie, bez rysunku i podmalowania – Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, Warszawa 2005, s. 10–11.
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Budowa techniczna tego obrazu jest jednak inna niż budowa jego pendant (fortunnie portret ten lepiej się zachował). Samo wstępne przygotowanie podobrazia płóciennego było podobne, jednak wybrano płótno bardzo gęste28. Nałożono też całkowicie inną zaprawę – trzy
warstwy o różnym składzie i kolorze: dolna warstwa biała, środkowa ugrowa, górna różowo-czerwona29 (tab. 1, poz. 2). Podobrazie nabito na krosno taką metodą jak w wizerunku Konstancji, i malowano zarówno bez pomocy rysunku wstępnego30 czy szkicu pędzlem, jak i bez
jednorodnej imprimitury. Jednak w budowie tego portretu, pod torsem modela, w przekrojach
warstw malarskich uchwycono obecność ciemnobrązowego podmalowania31. Paleta malarska obrazu32 jest – z wyjątkiem czerni – niemal identyczna z tą z portretu matki; spoiwo stanowi
olej orzechowy i – miejscami – lniany33 (tab. 1, poz. 2). Także ten wizerunek był przemodelowany34 (choć w znacznie mniejszym stopniu) po pewnej przerwie, o czym świadczy miejscowo
słabsza przyczepność wierzchnich warstw malarskich. Problem ten dotyczy takich elementów,
jak: białe rękawy; prawa dłoń modela; pióropusz hełmu; Order Orła Białego; biała, wiązana
szarfa; żółte rękawiczki i koronki pod szyją (il. 1b). Pentimenti natomiast najwyraźniej ujawniają
się w partiach: błękitnej wstęgi, prawego rękawa koszuli, orderu, koronek i szamerunku lewego
rękawa oraz sceny bitwy na dalekim planie. Efektownie malowany, ale i autorsko przemalowywany lewy rękaw, a także tylna część szustokoru właśnie z tego powodu cechują się mniejszą
spójnością warstw malarskich. W tle, z prawej strony postaci, zwraca uwagę ciemny, duży
namiot, który dość ostro odcina się od sąsiadującego z nim małego namiotu (równie dyskretnie
plasuje się namiot w niewielkich, młodocianych wizerunkach księcia Józefa Poniatowskiego35).
Obecność tej nazbyt mocnej plamy namiotu na portrecie Stanisława, podobnie jak kolumnady
28

29

30

31

32

33

34

35

I. Panenko, Badanie mikroskopowe, cytologiczne i mikrobiologiczne próbek pobranych z obrazu „Portret Stanisława
Poniatowskiego”, M. Bacciarelli, nr inw. ZKW/1501/Dep., mps, Dział Konserwacji, Zamek Królewski w Warszawie,
2013.
Dolne warstwy są wyraźnie grubsze niż ta czerwona. Poszczególne warstwy gruntu są niegładzone, co w przypadku
ostatniej ma wpływ na efekt malarski obrazu.
Mylna jest wzmianka o „wykorzystaniu wyraźnego rysunku” w pracy nad portretem Stanisława – Juszczak, op.cit.,
nr kat. 12, s. 130–131.
Podczas obserwacji lica niektórych obrazów można zauważyć podobne podmalowanie form, rodzaj lawowania
brązową farbą sylwetki przedstawianej postaci, następnie malowanej chromatycznie. Artysta nakładał grubsze
warstwy, tworząc półtony do partii jasnych, natomiast partie ciemne niejednokrotnie pozostawiał w fazie samego
podmalowania, np. na Portrecie Cateriny Tomatis i Portrecie Fryderyka Augusta; Juszczak, op.cit., nr kat. 26, 42.
E. Jeżewska, Analiza próbek pobranych z obrazu na płótnie pt.: Portret Stanisława Poniatowskiego”, M. Bacciarelli,
nr inw. ZKW/1501/Dep., mps, Dział Konserwacji, Zamek Królewski w Warszawie, 2013.
J. Kurkowska, Analiza w podczerwieni (FTIR) próbek pobranych z obrazu na płótnie „Portret Stanisława
Poniatowskiego” M. Bacciarelli, nr inw. ZKW/1501/Dep., mps, Dział Konserwacji, Zamek Królewski w Warszawie,
2013; B. Witkowski, Identyfikacja olejów naturalnych w próbkach pochodzących z obrazu „Portret Stanisława
Poniatowskiego”, M. Bacciarelli, nr inw. ZKW/1501/Dep., mps, Dział Konserwacji, Zamek Królewski w Warszawie,
2013.
A. Ring, Dokumentacja fotograficzna luminescencji wzbudzonej promieniowaniem UV i fotografia w świetle
zwykłym obrazu „Portret Stanisława Poniatowskiego”, M. Bacciarelli, nr inw. ZKW/1501/Dep., fotografia cyfrowa,
mps, Dział Konserwacji, Zamek Królewski w Warszawie, 2013; R. Stasiuk, Obrazowanie badań – fotografie
w świetle rozproszonym (VIS), luminescencji wzbudzonej ultrafioletem (UV) i rentgenogramy (RTG) obrazu „Portret
Stanisława Poniatowskiego”, M. Bacciarelli, nr inw. ZKW/1501/Dep., fotografia cyfrowa, Dział Konserwacji, Zamek
Królewski w Warszawie, 2013.
Juszczak, op.cit., nr kat. 16.
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na portrecie Konstancji, jest dość zaskakująca w porównaniu z na ogół łagodnym otoczeniem
portretowanych postaci w Bacciarellowskim ujęciu. Należy ją, jak sądzę, przypisywać końcowemu udziałowi pracowni. Opisane uzupełnienia wizerunku Stanisława, dokonane po pewnej
przerwie, potwierdzałyby źródłowe wzmianki o możliwym rozpoczęciu pracy nad tym portretem
blisko dwie dekady wcześniej.

PORTRETY KONSTANCJI I STANISŁAWA W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH
Małe pendants według zamkowych podobizn rodziców króla (il. 2a, 2b) powstały, jak się
uważa, do łazienkowskiej Sypialni. Wizerunki te również nie tworzą formalnej pary – oba
przedstawienia zauważalnie różnią się skalą postaci. Obrazy, dziedziczone przez bratanków
króla i sprzedane w 1817 r. carowi Aleksandrowi I, opuściły Polskę dwukrotnie: w latach
1914–1921, gdy wywieziono je do Rosji, a następnie w czasie II wojny światowej, gdy zostały zagrabione przez Niemców. Do kraju wróciły w 1946 r., a do pałacu Na Wodzie – w 1962 r.
Podobrazia łazienkowskiej pary portretów przygotowane są identycznie – typowe płótno
lniane36 pokrywają barwne, grube grunty o bardzo rozbudowanym składzie. Ponadto nie stwierdzono obecności rysunku i imprimitury. Paleta malarska37 tych dzieł jest zasadniczo zbliżona do
palety obrazów zamkowych, choć są też różnice. Wykryto olej lniany jako spoiwo obu portretów,
dodatkowo w wizerunku Stanisława natrafiono na olej orzechowy w partii tła38 (tab. 1, poz. 3 i 4).

ŁAZIENKOWSKI PORTRET KONSTANCJI
W katalogach królewskiej galerii portret Konstancji39 (il. 2a) figurował pod nazwiskiem Bacciarellego do 1795 r., kiedy to w tzw. katalogu generalnym odnotowano ten obraz jako anoni36

37

38

39

I. Panenko, Badanie mikroskopowe, cytologiczne i mikrobiologiczne próbek pobranych z obrazu na płótnie „Portret
Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej”, M. Bacciarelli (?), nr inw. ŁKr 120, mps, Dział Konserwacji, Muzeum
Łazienki Królewskie, 2013; idem, Badanie mikroskopowe, cytologiczne i mikrobiologiczne próbek pobranych
z obrazu na płótnie „Portret Stanisława Poniatowskiego”, M. Bacciarelli (?), nr inw. ŁKr 121, mps, Dział Konserwacji,
Muzeum Łazienki Królewskie, 2013.
E. Jeżewska, Analiza próbek pobranych z obrazu na płótnie pt. „Portret Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej”,
M. Bacciarelli (?), nr inw. ŁKr 120, mps, Dział Konserwacji, Muzeum Łazienki Królewskie, 2013; eadem, Analiza
próbek pobranych z obrazu na płótnie pt. „Portret Stanisława Poniatowskiego”, M. Bacciarelli (?), nr inw. ŁKr 121,
mps, Dział Konserwacji, Muzeum Łazienki Królewskie, 2013.
J. Kurkowska, Analiza w podczerwieni (FTIR) próbek pobranych z obrazu na płótnie „Portret Konstancji
z Czartoryskich Poniatowskiej” M. Bacciarelli, nr inw. ŁKr 120, mps, Dział Konserwacji, Muzeum Łazienki
Królewskie, 2013; eadem, Analiza w podczerwieni (FTIR) próbek pobranych z obrazu na płótnie „Portret Stanisława
Poniatowskiego” M. Bacciarelli, nr inw. ŁKr 121, mps, Dział Konserwacji, Muzeum Łazienki Królewskie, 2013;
B. Witkowski, Identyfikacja białek, olejów schnących, wosków oraz żywic w próbkach pochodzących z portretów
Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej (nr inw. ŁKr 120) oraz Stanisława Poniatowskiego (nr inw. ŁKr 121)
będących własnością Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie za pomocą chromatografii gazowej połączonej
ze spektrometrią mas (GC/MS), mps, Dział Konserwacji Muzeum Łazienki Królewskie, 2015.
Marcello Bacciarelli i warsztat, Portret Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej, ok. 1778–1779, olej, płótno,
owal, 63 × 56,7 cm, Muzeum Łazienki Królewskie, nr inw. ŁKr 120; D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria
obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich, kat. zb., Warszawa 2015, nr kat. 15 (tam historia, źródła
i bibliografia).
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3. Marcello Bacciarelli, Portret Konstancji z Czartoryskich
Poniatowskiej, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, fragment z głową, radiografia (RTG) – widoczny wzmożony modelunek karnacji bielą ołowiową. Fot.
R. Stasiuk / Marcello Bacciarelli, Portrait of Konstancja
Poniatowska née Czartoryska, the Royal Łazienki Museum in Warsaw, a detail of the head, radiography (RTG)
– visible increased modelling with the lead white. Photo
R. Stasiuk
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4. Marcello Bacciarelli, Portret Konstancji z Czartoryskich
Poniatowskiej, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, fragment (w trakcie konserwacji) z torsem i lewym
rękawem – widoczne pentimenti na torsie, pod kokardą, w tle obok ramienia oraz na dekolcie. Fot. A. Ring /
Marcello Bacciarelli, Portrait of Konstancja Poniatowska
née Czartoryska, the Royal Łazienki Museum in Warsaw,
detail (during conservation treatment) with the torso and
the left sleeve – visible pentimenti on the torso, under the
bow, in the background next to the shoulder, and on the
neckline. Photo A. Ring

mową kopię. Późniejsza literatura w zasadzie nie kwestionowała dawnej atrybucji, choć pojawiła się też nota z dopiskiem „kopia”. Ten nieduży, owalny wizerunek matki króla jest właściwie
lustrzanym odbiciem zamkowej kompozycji, pomniejszonym do popiersia. Portretowana, ukazana na delikatnym, zielonkawym tle, siedzi na fotelu. Ubrana jest zasadniczo jak na dużej wersji obrazu; różnice polegają na tym, że tu stanik ma skromniejsze zdobienia, koronkowe bobry
zwisają po obu stronach szyi i brakuje czerwonego płaszcza. Najnowsza publikacja klasyfikuje
obraz jako autorską wersję z udziałem warsztatu. Argumentowano, że portret ten „prezentuje
niższy poziom niż zamkowy pierwowzór […], głowa [jest] malowana mniej swobodnie i malarsko, z większym akcentem na rysunek i kontur – jednak sprawnie”40.
Rysunek postaci, zwłaszcza głowy, jest niemal identyczny z tym z zamkowego portretu,
jedynie szyję modelka na łazienkowskim portrecie ma znacznie krótszą. Twarz była grubiej modelowana, przez co jest nieco mniej spójna z cieńszą warstwą w partii dekoltu (il. 3). W wyniku

40

Juszczak, Małachowicz, op.cit., s. 87.

192

R E G I N A D M OW S K A

badań i konserwacji41 na portrecie Konstancji odkryto rozległe pentimenti42. Pierwotnie
damę okrywał czerwony płaszcz zsuwający
się z lewego boku przez całą pierś (il. 4). Zielona suknia sięgała szczytu prawego ramienia
i zakrywała znaczną część ręki. Impastowo
malowane koronki rękawa tej ręki – podobne
do tych, które podziwiamy obecnie – sięgały dalej, w tył, zajmując obszar obicia fotela
(il. 5). Karnacja dekoltu zdradza pierwotny
kształt zbliżony do litery V. Farba tworzy tu po
obu stronach swoiste zygzaki, którymi malarz zazwyczaj malował muślinowe falbanki,
a nie gładką karnację. Sugerują one, jakoby
tors był nieco przesunięty w lewo. Koronkowa
falbanka na ramieniu jest znacznie wykruszona i przetarta – to niewątpliwie efekt słabszej
przyczepności farb nakładanych w autorskim
5. Marcello Bacciarelli, Portret Konstancji z Czartoryskich
przemalowaniu. Czerwony płaszcz zakryPoniatowskiej, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, fragment (w trakcie konserwacji) z prawym rękawem
to całkowicie, rozszerzając zieloną suknię
– widoczne pentimenti pod koronkami i na fotelu. Fot.
(ozdobioną aplikowaną, złocistą wstążką) na
A. Ring / Marcello Bacciarelli, Portrait of Konstancja Poniatowska née Czartoryska, the Royal Łazienki Museum in
cały tors. Ponownie namalowano obfite koWarsaw, detail (during conservation treatment) with the
ronki rękawów, co dało niemal reliefowy efekt,
right sleeve – visible pentimenti under the laces and on
mimo to zieleń sukni skryta pod koronkami
the armchair. Photo A. Ring
ujawnia swą barwę na części prawej ręki. Dodano fioletowe kokardy (po latach prześwieca przez nie czerwień płaszcza), także odznaczenie
orderowe upięte na czarnej kokardzie (fizycznie mniej trwała niż inne farby i cienko założona
czerń kokardy niestety łatwo uległa przetarciu). Opisane pentimenti, tak istotne i tak liczne,
dowodzą, że wizerunek Konstancji powstał w procesie usilnych poszukiwań kompozycyjnych
samodzielnie pracującego artysty.

41

42

A. Ring, Dokumentacja fotograficzna luminescencji wzbudzonej promieniowaniem UV i fotografia w świetle
zwykłym obrazu, M. Bacciarelli, „Portret Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej”, nr inw. ŁKr 120, fotografia
cyfrowa, dokumentacja, Dział Konserwacji, Muzeum Łazienki Królewskie, 2013; R. Stasiuk, Obrazowanie badań
– fotografie w świetle rozproszonym (VIS), luminescencji wzbudzonej ultrafioletem (UV) i rentgenogramy (RTG)
obrazu „Portret Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej”, M. Bacciarelli (?), nr inw. ŁKr 120, fotografia cyfrowa,
Dział Konserwacji, Muzeum Łazienki Królewskie, 2013.
Pod warstwą wieloletnich zabrudzeń, pożółkłych i pociemniałych werniksów były w dużym stopniu niewidoczne,
Rembrandt i inni. Królewska kolekcja obrazów Stanisława Augusta, kat. wyst., red. D. Juszczak, H. Małachowicz,
Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa 2011, nr kat 3.
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ŁAZIENKOWSKI PORTRET STANISŁAWA
Ten konterfekt, podobnie jak jego pendant, figurował w katalogach królewskiej galerii jako
płótno autorstwa Bacciarellego43 (il. 2b) do 1795 r., kiedy to katalog generalny odnotowuje go
jako kopię nieokreślonego autora według portretu namalowanego przez Antoine’a Pesne’a.
W literaturze przedmiotu uchodził za obraz Bacciarellego, ale i za oryginał pędzla Pesne’a. Znane są dwie, niestety dość słabe, kopie tego portretu znajdujące się w Nieborowie i w Lwowskiej Galerii Sztuki (L´vìvs´ka galereâ mistectv), wzmiankowana jest także bardzo dobra wersja
z dawnych zbiorów Zamoyskich, odnotowana na rynku sztuki w latach 90. minionego wieku44.
Łazienkowski konterfekt to zredukowana do popiersia repetycja dużego, Bacciarellowskiego
owalu ze zbiorów Zamku.
Portret Stanisława nie skrywa żadnych niespodzianek45. Kształt i wielkość twarzy modela
odwzorowane są niemal idealnie, ale w porównaniu z zamkowym oryginałem widać drobne
różnice w stroju portretowanego (il. 2b). Brakuje koronek pod szyją, z prawego ramienia zsuwa
się niewielki pukiel peruki, wyłożenie kirysu prawego ramienia jest skromniejsze, inaczej układa
się błękitna szarfa orderowa. Wyraz twarzy oddano dość dobrze, choć kąciki ust i cienie nosa
są wyraźnie głębsze. Zwraca uwagę stosunkowo niewielka zmiana układu lewego ramienia
modela, po części podyktowana potrzebą stosownego wpasowywania wizerunku w mniejszy
owal. Przeróbka ta, akurat nie w pełni udana i dodatkowo pozbawiona zbawiennego efektu laserunkowej czerwieni, jest świetną ilustracją różnic w umiejętnościach między mistrzem a jego
mniej utalentowanym naśladowcą. Niestety, słabiej niż we wzorcu oddane są cechy materii
metalu czy tkaniny, a błękitna wstęga orderowa z mory, choć laserowana, wypadła stosunkowo najmniej udanie. Sposób malowania w porównaniu z zamkowym oryginałem demonstruje
cechy charakterystyczne dla kopii.
W tabeli na s. 194 zestawiono skład gruntów i warstw malarskich omawianych czterech
portretów, uzyskany w wyniku przeprowadzonych badań (wytłuszczeniem zaznaczono elementy istotniejsze dla charakterystyki obrazów).

43

44
45

Według M. Bacciarellego, Portret Stanisława Poniatowskiego, ok. 1778–1779, olej, płótno, owal, 63 × 56,7 cm,
Muzeum Łazienki Królewskie, nr inw. ŁKr 120; Juszczak, Małachowicz, op.cit., nr kat.16 (tam historia, źródła
i bibliografia).
Ibidem, s. 91.
A. Ring, Dokumentacja fotograficzna luminescencji wzbudzonej promieniowaniem UV i fotografia w świetle zwykłym
obrazu „Portret Stanisława Poniatowskiego”, nr inw. ŁKr 121, fotografia cyfrowa, dokumentacja, Dział Konserwacji,
Muzeum Łazienki Królewskie, 2013; R. Stasiuk, Obrazowanie badań – fotografie w świetle rozproszonym (VIS),
luminescencji wzbudzonej ultrafioletem (UV) i rentgenogramy (RTG) obrazu „Portret Stanisława Poniatowskiego”,
M. Bacciarelli (?), nr inw. Łkr 121, fotografia cyfrowa, Dział Konserwacji, Muzeum Łazienki Królewskie, 2013.
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Tab. 1. Skład gruntów i warstw malarskich obrazów: Portret Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej
i Portret Stanisława Poniatowskiego ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum i Muzeum
Łazienki Królewskie
Obraz
1. Portret Konstancji
z Czartoryskich
Poniatowskiej

Grunt / Spoiwo

nr inw. ZKW/1501/ Dep.

3. Portret Konstancji
z Czartoryskich
Poniatowskiej
Muzeum Łazienki
Królewskie,
nr inw. ŁKr 120

4. Portret Stanisława
Poniatowskiego
Muzeum Łazienki
Królewskie,
nr inw. ŁKr 121

Spoiwo

jedna warstwa: biała
(mączka marmurowa, biel
ołowiowa) / olej, białko

biel ołowiowa, żółcień żelazowa, żółcień
antymonowa, aurypigment (?), czerwień
żelazowa, cynober, minia, czerwień
organiczna, ziemia zielona, błękit pruski,
dodatek ultramaryny, węglan wapnia,
czerń kostna

oleje: lniany,
orzechowy

trzy warstwy: biała
(biel ołowiowa); ugrowa
(biel ołowiowa, węglan
wapnia, żółta i czerwona
żelazowa); różowoczerwona (biel ołowiowa,
węglan wapnia, żółta
i czerwona żelazowa) /
białko, dodatek oleju

biel ołowiowa, żółcień antymonowa,
cynober naturalny, czerwień organiczna,
żółcień / czerwień żelazowa, ultramaryna
prawdopodobnie naturalna, błękit pruski,
węglan wapnia, czerń roślinna, skrobia

oleje:
orzechowy,
lniany

jedna warstwa: beżowa
(węglan wapnia, biel
ołowiowa, czerwień
żelazowa naturalna,
możliwy dodatek żółcieni
żelazowej naturalnej,
dodatek gipsu i mączki
marmurowej, czerń
roślinna) / olej, białko

biel ołowiowa, żółcień antymonowa,
olej lniany
żółcień / czerwień żelazowa, cynober,
czerwień organiczna, błękit pruski, węglan
wapnia,
czerń kostna, czerń roślinna, skrobia

jedna warstwa: beżowa
(skład i spoiwo jw.)

biel ołowiowa, żółcień / czerwień
żelazowa, cynober, błękit pruski, dodatek
czerwieni organicznej i ultramaryny,
węglan wapnia,
czerń roślinna, skrobia

nr inw. ZKW/1502/Dep.
2. Portret Stanisława
Poniatowskiego

Pigmenty i barwniki

oleje: lniany,
orzechowy
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6a. Marcello Bacciarelli, Portret Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej, Musée national des châteaux de
Versailles et de Trianon, depozyt w Zamku Królewskim
w Warszawie – Muzeum, stratygrafia warstw malarskich
partii karnacji: 1. biała zaprawa, 2–3. warstwy jasnoróżowe z bielą ołowiową i dodatkiem cynobru, żółcieni
żelazowej i błękitu, 4. warstwa jasnoróżowa, skład jak
wyżej i ultramaryna, 5–6. werniksy; pow. x 250. Fot.
A. Nowicka / Marcello Bacciarelli, Portrait of Konstancja
Poniatowska née Czartoryska, Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, dep. at the Royal Castle in Warsaw – Museum, cross-section sample from the
flesh tone: 1. the layer of white ground; 2–3. light pink
layers with lead white, and the addition of cinnabar, iron
oxide yellow and blue; 4. pale pink layer, a composition
as above and ultramarine; 5–6. varnishes; magn. 250 x.
Photo A. Nowicka
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6b. Marcello Bacciarelli, Portret Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, stratygrafia warstw malarskich partii karnacji:
1. beżowa zaprawa z czernią roślinną, 2a–c. warstwy
jasnoróżowe z bielą ołowiową i dodatkiem cynobru, żółcieni antymonowej i żelazowej; strzałką zaznaczono werniks; pow. x 840. Fot. E. Jeżewska / Marcello Bacciarelli,
Portrait of Konstancja Poniatowska née Czartoryska, the
Royal Łazienki Museum in Warsaw, cross-section sample from the flesh tone: 1. the layer of beige ground with
vegetable black; 2a–c. light pink layers with lead white
and the addition of cinnabar, antimony yellow and iron
oxide yellow; the arrow points to the varnish; magn. 840 x.
Photo E. Jeżewska

ORYGINAŁ CZY KOPIA?

Zmiany kompozycji portretów, takie jak
opisane wcześniej, często spotyka się wśród
konterfektów malowanych bezpośrednio
z natury. Modyfikacje te są skutkiem innego
ustawienia się modela podczas kolejnej sesji,
efektem spełnienia życzenia zamawiającego46, kompozycyjnych poszukiwań samego
6c. Marcello Bacciarelli, Portret Stanisława Poniatowskiego, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, stratygra- artysty lub wszystkich tych przypadków łączfia warstw malarskich partii karnacji: 1. beżowa zaprawa nie. Bacciarelli w swoim portretowaniu mógł
z czernią roślinną, 2. warstwa jasnoróżowa z bielą ołowioposłużyć się modelem zastępczym lub manewą i dodatkiem cynobru, żółcieni antymonowej i żelazowej, 4. werniks; pow. x 420. Fot. E. Jeżewska / Marcello kinem. Gdyby portret był dokładnym powtóBacciarelli, Portrait of Stanisław Poniatowski, the Royal rzeniem konkretnego pierwowzoru, artysta
Łazienki Museum in Warsaw, cross-section sample from
the flesh tone: 1. the layer of beige ground with vegetable bez trudu rozmieściłby poszczególne elemenblack; 2. light pink layer with lead white and the addition ty kompozycji bez tylu korekt. Zmiany, które
of cinnabar, antimony yellow and iron oxide yellow; 4. varwprowadzał, spowodowały wiele utrudnień
nish; magn. 420 x. Photo E. Jeżewska
w samym procesie malowania. Miejscami
zmusiły go do bardzo grubego nakładania farb, co zawsze jest niedogodnością i co dodatkowo
utrudnia osiągnięcie najlepszego efektu artystycznego, jaki daje raz nałożona, zadowalająco
46

Bacciarelli podobno nazbyt ulegał życzeniom swoich klientów, F. Lemme, La cultura figurativa Marcello Bacciarelli,
w: Marcello Bacciarelli, pittore di sua maestà Stanislao Augusto Re di Polonia, Atti del Convegno, Roma 2011,
s. 101–106, tu: 104–105; P. Mrozowski, Malarz portretów najprzedniejszych, w: Juszczak, op.cit., s. 35–48, tu: 40.
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w sensie plastycznym, farba. Ponadto, jak już dawno zauważono, przeróbki malarskie gorzej
znoszą upływ czasu: stają się widoczne47, powodują niekorzystne spękania, niekiedy łuszczenie warstw malarskich. Być może z tego powodu malarz nie korzystał z rysunku przygotowawczego, mając na uwadze, że ten mógłby stać się widoczny spod jego cienko nakładanych farb
– zwłaszcza w partiach karnacji – co byłoby nieznośną przeszkodą zamiast pomocą w pracy.
Jak pokazuje historia malarstwa, najlepiej mają się obrazy powstałe podczas jednej sesji lub
zgodnie z ustalonym planem, bez żadnych interwencji. I takie przykłady w malarstwie Bacciarellego znajdziemy bez trudu48.
Budowa techniczna czterech badanych obrazów wykazuje wiele cech wspólnych, ale również
istotne różnice. Sposób przygotowania obu zamkowych podobrazi jest całkowicie inny. Odmienność gruntów mogłaby świadczyć o tym, że były one zaczynane oddzielnie, jednak nie wolno
wykluczyć, że po prostu użyto dwóch niejednakowych, wcześniej przygotowanych płócien. Jednak obecność kilku czerni w paletach malarskich daje podstawy do tego, by przyjąć, że wizerunki
mogły nie być wykonywane równocześnie. Dwuetapowy proces powstawania obu portretów pozwala przypuszczać, że mogły być one malowane przez Bacciarellego w czasie jego pierwszego
pobytu w Warszawie – na zamówienie Stanisława Augusta, nim ten został polskim królem – a później przemodelowane, by służyły jako dekoracja Pokoju Audiencjonalnego Starego w Zamku.
Warto podkreślić, że na obu portretach kobiecych widać duże podobieństwo w budowie
karnacji, która powstała w trzech warstwach o niemal identycznym składzie i w bardzo zbliżony
sposób (il. 6a, 6b). W przypadku łazienkowskiego obrazu wtapiają się one w siebie i trudniej
rozróżnić między nimi granice, w przypadku zaś zamkowego dzieła czas, jaki upłynął między
ich nakładaniem, mógł być dłuższy, gdyż w przekroju warstwowym owe granice zaznaczają
się wyraźniej. Bardziej kryjąca forma warstw malarskich twarzy w łazienkowskiej wersji mogła
rodzić podejrzenie o wtórność wykonania tego obrazu49. Jest to efekt nałożenia grubszych
warstw farby i ciemniejszego koloru zaprawy. Laserunkowy charakter partii karnacji w przypadku dużego portretu wynika ze znacznie cieńszego nakładania farb, dodatkowo podświetlonych
od spodu białą zaprawą.
Porównanie sylwetek Konstancji z obu portretów pozwala dostrzec, że to w łazienkowskiej
wersji głowa osadzona jest bardziej naturalnie, a w zamkowej szyja została najprawdopodobniej celowo wydłużona (il. 7a, 7b). Koronkowe bobry na łazienkowskim obrazie widzimy z obu
stron szyi modelki, na zamkowym dziele zaś jeden z nich – nad prawym ramieniem – zamalowano. Łazienkowski portret pokazuje więc, jak wyglądał ten fragment zamkowego konterfektu
w trakcie powstawania. W obu przypadkach sposób opracowania elementów najistotniejszych
dla wyrazu twarzy modela, takich jak oczy i usta, świadczy o oryginalnym stylu malowania,
47

48

49

Szczególnym tego przykładem są pentimenti strusich piór na Bacciarellowskim portrecie Anny z Sapiehów
Potockiej, których lewa strona, zamalowana niebem, wydaje się oglądającym namalowana tak jak pozostała ich
część – Juszczak, op.cit., nr kat. 27.
Obok autoportretów malarza i portretu Stanisława Augusta w kapeluszu z piórami (Juszczak, op.cit., nr kat. 26) do
tej kategorii należą prace powstałe podczas jednej sesji, nieukończone, a przez to wiele mówiące o metodzie pracy
i mistrzostwie malarza: Portret Ismaela Mengsa i Portret Henryka Brühla, oba w zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie.
Juszczak, Małachowicz, op.cit., s. 87.
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7a. Marcello Bacciarelli, Portret Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej, Musée national des châteaux de
Versailles et de Trianon, depozyt w Zamku Królewskim
w Warszawie – Muzeum, fragment z popiersiem – widok
w lustrzanym odbiciu. Fot. A. Ring / Marcello Bacciarelli,
Portrait of Konstancja Poniatowska née Czartoryska,
Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon,
dep. at the Royal Castle in Warsaw – Museum, detail of
the bust – mirror image view. Photo A. Ring
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7b. Marcello Bacciarelli, Portret Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej, Muzeum Łazienki Królewskie
w Warszawie, fragment z popiersiem. Fot. A. Ring / Marcello Bacciarelli, Portrait of Konstancja Poniatowska née
Czartoryska, the Royal Łazienki Museum in Warsaw, detail of the bust. Photo A. Ring

niemożliwym do powtórzenia inną ręką. Można to dostrzec w bliskim porównaniu detali, które
nawet korzystniej wypada dla małej wersji portretu. Oczy Konstancji mają tu dodatkowo różowe refleksy w źrenicach, a powieki nakreślone są silnym, pewnym impastem (il. 8a, 8b). Także
usta są lekko zaznaczone – z przerwaną, ciemną linią rozdzielającą wargi. Te same elementy
na dużym portrecie zostały namalowane cieniej, bez znaczniejszych impastów – stanowią jakoby rodzaj upiększającego makijażu, co właśnie daje, pożądany w tym oficjalnym portrecie,
efekt niewątpliwej idealizacji. Impasty, równie spontaniczne jak w przypadku małego wizerunku, obserwujemy w detalach kolczyków Konstancji (il. 9a, 9b) – ozdoby te na małym portrecie
są chyba nawet bardziej autentycznie, mocniej nakreślone, a trzy wisiorki szlachetnych kamieni
zyskały regularniejszą formę. Kolczyki widoczne na zamkowym portrecie są bardziej rozbudowane i rozświetlone, co mogło być pożądanym efektem ze względu na skalę i rangę wizerunku. Podobnie owal orderu jest tu znacznie bogatszy i barwniejszy, stosownie do wykwintnej
sukni. Tło małego portretu z prawej strony zostało namalowane zawracającymi ruchami pędzla tworzącymi rodzaj zygzaków, tj. w sposób charakterystyczny dla Bacciarellego i widoczny
w jego najpełniej potwierdzonych oryginałach. Złożona i wzajemnie powiązana budowa obu
wizerunków Konstancji pozwala przypuszczać, że łazienkowski portret powstał w przerwie nad
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8a. Marcello Bacciarelli, Portret Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej, Musée national des châteaux de
Versailles et de Trianon, depozyt w Zamku Królewskim
w Warszawie – Muzeum, fragment z lewym okiem – widok w lustrzanym odbiciu (widoczne niewielkie przemycia i dawne podmalowanie warstwy malarskiej górnej
powieki). Fot. A. Ring / Marcello Bacciarelli, Portrait of
Konstancja Poniatowska née Czartoryska, Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, dep. at
the Royal Castle in Warsaw – Museum, detail of the left
eye – mirror image view (visible small overcleaning and
old overpainting of the upper eyelid paint layer). Photo
A. Ring

8b. Marcello Bacciarelli, Portret Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej, Muzeum Łazienki Królewskie
w Warszawie, fragment z prawym okiem – widoczne impasty warstwy malarskiej górnej powieki. Fot. A. Ring /
Marcello Bacciarelli, Portrait of Konstancja Poniatowska
née Czartoryska, the Royal Łazienki Museum in Warsaw,
detail of the right eye – visible impastos of the upper eyelid paint layer. Photo A. Ring

opracowaniem zamkowego konterfektu, jak również częściowo jednocześnie z nim. Kwestia
ta pozostaje zagadką.
W warstwach malarskich trzech obrazów – jednym zamkowym i obu łazienkowskich –
uchwycono zaskakującą obecność skrobi, która najprawdopodobniej została użyta jako tani
dodatek zwiększający objętość farb, gdyż pojawiała się w czasie przemalowywania kompozycji. Na zamkowym portrecie Stanisława znajduje się w warstwie wierzchniej szustokoru w celu
pokrycia wysokich impastów guzów i galonów rękawa. Z kolei na malowidle z Łazienek występuje nawet w podwójnej warstwie czerwieni. W podobiźnie Konstancji stanowi wyraźną
zawartość zarówno dolnej warstwy pierwotnego płaszcza, jaki i leżącej na niej, później domalowanej, fioletowej kokardy. Zastanawiające jest to, że nie natrafiono na skrobię na także
przecież rozlegle przemalowywanym dużym portrecie matki króla. Niczego to jednak ostatecznie nie przesądza, gdyż – jak wiadomo – próbki do badań nie są, bo przecież nie mogą być,
pobierane ze wszystkich fragmentów obrazu, choćby tych najbardziej pożądanych ze względu
na badania. Być może artysta nie wprowadził jeszcze tego składnika do swojego warsztatu
pracy. Natomiast wszystkie portrety zawierają niewielki dodatek węglanu wapnia, wypełniacza
również zwiększającego objętość farb olejnych.
Oba łazienkowskie wizerunki powstały na gruntach z dużą zawartością czerni roślinnej, lecz
różnią się użyciem czerni w palecie, przy czym naśladują w tym wzorzec zamkowy: w przypad-
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9a. Marcello Bacciarelli, Portret Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej, Musée national des châteaux de
Versailles et de Trianon, depozyt w Zamku Królewskim
w Warszawie – Muzeum, fragment z prawym kolczykiem – widok w lustrzanym odbiciu. Fot. A. Ring / Marcello Bacciarelli, Portrait of Konstancja Poniatowska née
Czartoryska, Musée national des châteaux de Versailles
et de Trianon, dep. at the Royal Castle in Warsaw –
Museum, detail of the right earring – mirror image view.
Photo A. Ring
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9b. Marcello Bacciarelli, Portret Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej, Muzeum Łazienki Królewskie
w Warszawie, fragment z lewym kolczykiem. Fot. A. Ring
/ Marcello Bacciarelli, Portrait of Konstancja Poniatowska
née Czartoryska, the Royal Łazienki Museum in Warsaw,
detail of the left earring. Photo A. Ring

ku portretów matki jest to czerń kostna, a w przypadku portretów ojca – czerń roślinna. Zmiana
czerni w palecie malarza również może być cechą charakterystyczną dla jego warsztatu malarskiego, dokonaną w określonym czasie.
Najskromniej spośród wszystkich wypada paleta obrazu Stanisława z Łazienek. Karnacja
powstała w wydaniu głównie bieli ołowiowej, cynobru i żółcieni żelazowej; masywna warstwa
farby użytej do modelowania tej karnacji ewidentnie odróżnia się od pozostałych (il. 6c). Nie
natrafiono na żółcień antymonową, znikomo pojawia się też ultramaryna i czerwień organiczna.
Mogą to być swoiste oszczędności materiałowe, celowo przewidziane dla kopii. Trzeba także
zauważyć brak pomocniczego rysunku, którym zazwyczaj posiłkują się kopiści, aby ułatwić
sobie pracę. Być może oryginał nie był na tyle suchy, by bezpiecznie zdjąć z niego choćby
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najprostszy zarys, a być może to, by kopiować bez rysunku, było zaleceniem lub nakazem
mistrza – jak widzimy na przykładzie kilku dotychczas przebadanych obrazów, sam Bacciarelli rysunku nie stosował. Prześledzona w opisanych powyżej badaniach budowa techniczna
tego portretu Poniatowskiego potwierdza bezsprzecznie wtórny charakter prac w stosunku
do omawianych dzieł Bacciarellego. Łącznie ze swym zamkowym pierwowzorem stanowi on
przykładową parę typu oryginał – kopia.
Studium budowy czterech konterfektów rodziców króla pozwala rozpoznać na portrecie
Konstancji z Muzeum Łazienki Królewskie (il. 2a) pędzel Premier Peintre Stanisława Augusta. Rozliczne pentimenti odnotowujemy w zamkowym pendant, natomiast nie znajdziemy ich
w ogóle na łazienkowskim portrecie Stanisława. Na podstawie wzmiankowanych opracowań
A. Chiron-Mrozowskiej i E. Manikowskiej, opisujących zasady obowiązujące artystów w Malarni, można stwierdzić, że zapewne tylko królewski portrecista mógł pozwolić sobie na tak daleko
posunięte poszukiwania formy tych szczególnych wizerunków. Obecność znaczących zmian
kompozycji i charakter modelunku łazienkowskiej podobizny Konstancji dowodzą, że nie jest to
bynajmniej kopia, nawet nie replika, lecz oryginalna praca Bacciarellego. Ponadto uchwycone
w badaniach dwuetapowe malowanie wizerunków rodziców króla wspierałoby hipotezę, że
pracę nad tymi portretami rozpoczęto jeszcze za życia modeli.
Podobne wykorzystanie współczesnych, fizykochemicznych metod analizy dzieł sztuki mogłoby pozwolić na uchwycenie prawideł praktyki malarskiej Bacciarellego i pomóc w ustaleniu
chronologii lub ostatecznej atrybucji prac, które zostały wykonane albo przez samego mistrza,
albo przez artystów z jego Malarni. Ta kwestia wciąż dotyczy np. portretów króla (w tym kilku
powtórzeń portretu koronacyjnego), prymasa czy ulubionego bratanka króla – księcia Józefa
Poniatowskiego. Za Grażyną Bastek, która od lat umiejętnie korzysta ze wspomnianych badań
i nazywa je sprzymierzeńcem humanistyki, zacytuję słowa Joyce Plesters, będącej światowym
autorytetem w tej dziedzinie: „Żadna analiza, czy to chemiczna, czy inna, nie jest w stanie
wytłumaczyć szczególnej magii obrazu, jednak rezultaty badań technicznych mogą dać wgląd
w to, co dzieje się za kulisami”50.

50

G. Bastek, Warsztaty weneckie w drugiej połowie XV i w XVI wieku. Bellini, Giorgione, Tycjan, Tintoretto, Warszawa
2010, s. 272.
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