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GALERIA MALARSTWA POLSKIEGO W MUZEUM NARODOWYM 
W WARSZAWIE 

Nowym okiem 

Pośród widoków Canaletta i Norblina, romatycz-
nych portretów Michałowskiego, historycznych in-
terpretacji Matejki i klasycznych kanonów malarstwa 
Siemiradzkiego, symbolicznych wizji Malczewskiego, 
pejzaży Ruszczyca, w bliskości Dziwnego ogrodu Me-
hoffera, pastelowych dzieci Wyspiańskiego, literac-
kich i muzycznych inspiracji Pankiewicza, postaci 
wtopionych w półtony szarości obrazów Boznańskiej 
wychowały się w Muzeum Narodowym pokolenia. 
Dorastały i nabywały praw do układania własnej skali 
ocen rodzimej historii i sztuki. W stu trzydziestym 
roku istnienia Muzeum Narodowego w Warszawie, 
w ostatniej dekadzie XX w., w toku wielkiego prze-
łomu w Europie i w świecie, w czasie zmienionej 
perspektywy na przyszłość kraju, otwarta została 
w stolicy — 3 października 1992 roku — Galeria 
Malarstwa Polskiego. Znalazły w niej odbicie poglądy 
już dojrzałe, ale też krystalizują się wciąż nasze 
własne opinie w obecności obrazów znanych od 
dzieciństwa. Najmłodsi, którzy kiedyś po nas zabiorą 
głos, budzą tu teraz swoją wrażliwość, formują umy-
sły. Galeria jest interpretacją z pozycji czasu będące-
go naszym udziałem — darem i zadaniem równo-
cześnie. Poprzez wybór dzieł i kształt ekspozycji 
wypowiedzieli się w naszym imieniu jej twórcy. 
Ustrzegli się mentorstwa, nie zatrzymali się na dydak-
tyce, nie dali się ponieść własnej autorytatywności. 
Zaznaczywszy własny sąd zaprosili wszystkich zwie-
dzających do dialogu i do współtworzenia tej galerii. 

Patrzenie Polaków na rodzime malarstwo nigdy 
nie ograniczało się do studiowania formy, do pozo-
stawania w obrębie artystycznych jedynie prądów. 
Zawsze było wpisane w szeroki kontekst historyczny 
i społeczny — na oświeconym dworze Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, pod zaborami na pokazach 
słynnych dzieł Matejki, w okresie niepodległej Rzecz-
pospolitej, w latach podporządkowania twórczości 
ideologii państwowej i obecnie, gdy w przestrzeń 
malarstwa polskiego od XVI w. do początku XX 
stulecia wchodzimy niemal wprost z wystaw zaanga-
żowanej sztuki lat osiemdziesiątych. Lecz tutaj przede 
wszystkim walory artystyczne wyznaczają poziom 
zainteresowań i płaszczyznę rozmowy o sztuce 
i o jej związkach z dziedzinami wiedzy i życia spoza 
wyznaczonego przez nią horyzontu. W ponownie 
udostępnionej galerii, obrazy są starannie wyselekc-
jonowane i z namysłem rozmieszczone nie narusza-
jąc chronologii. Ukazują najważniejsze nurty w histo-
rii sztuki i przypominają koleje, po których podążało 
myślenie pokoleń, zaznaczając swoje kryteria ocen. 

Już samo traktowanie kolekcji malarstwa polskiego 
w zbiorach narodowych znamionuje ewoluowanie 
poglądów i zmianę postaw wobec następstw zbioro-
wego losu. 

W 1862 r., kiedy wydano ustawę o wychowaniu 
publicznym w Królestwie Polskim i na jej mocy po-
woływano Muzeum Sztuk Pięknych, nikt jeszcze nie 
myślał o kolekcjonowaniu malarstwa polskiego. 
Wprawdzie włączono do zbiorów obrazy profesorów 
i uczniów warszawskiej akademii — np. Autoportret 
w konfederatce  Bacciarellego, Gniew Saula na Dawi-
da Brodowskiego — ale kupowano i ceniono tylko 
obcych mistrzów. Ojczysta sztuka zdobyła więcej 
uznania po 1916 r., gdy zbiory gromadzone przy 
Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie przeszły pod 
zarząd miasta i nadano im nazwę Muzeum Narodo-
wego. Jednak i przez następne lata sztuka polska 
pozostawała ledwie dodatkiem do kolekcji sztuki 
obcej, mimo że idea muzeum ze zbiorami narodowy-
mi zyskiwała coraz większą popularność, sypały się 
dary i zapisy. Programowe zakupy zaczęto czynić 
dopiero w okresie międzywojennym. Dotacjom pań-
stwowym i profesjonalnym decyzjom ówczesnej ko-
misji muzealników zawdzięczamy najcenniejsze dzie-
ła. Należął do nich Autoportret i Stańczyk Matejki, 
Babie lato Chełmońskiego, Dziwny ogród Mehoffera, 
obrazy i tysunki Wyspiańskiego, Święto trąbek A. Gie-
rymskiego, Autoportret Grottgera, portrety Rodakow-
skiego, Ulica Nowy Świat w Warszawie  Podkowińs-
kiego. W tym czasie kolekcja uzyskała indywidualny 
kształt i wysoką klasę artystyczną. Pierwszy raz ekspo-
zycję malarstwa polskiego od twórczości cechowej do 
przełomu XIX i XX w. urządzono w 1931 r. na I piętrze 
siedziby Muzeum Narodowego przy ul. Podwale. 

Odrębność i stałe miejsce Galeria Malarstwa Pol-
skiego otrzymała dopiero w zbudowanym gmachu 
w al. Jerozolimskich na rok przed wybuchem II woj-
ny światowej. Trzeci raz uformowana została po 
tragedii wojennej. Utrata wielu wartościowych dzieł 
była okaleczeniem, a powiększenie jej o kolekcję To-
warzystwa Sztuk Pięknych „Zachęta", obrazy urato-
wane z zamku Królewskiego oraz przypadkowe 
zdobycze ze zrujnowanych dworów zaważyło nieko-
rzystnie na jakości całego zbioru. W tamtym jednak 
czasie ochrona dóbr kultury była nadrzędnym zada-
niem muzeów i naczelną zasadą etyczną muzealni-
ków. Trudna to i często bolesna spuścizna, zwłaszcza 
że odwaga i poświęcenie zmieszały się z propagan-
dowymi sloganami, zasługi z nadużyciami usankcjo-
nowanymi później przez prawo. Państwo komunisty-
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czne, zamknięte szczelenie przed obcymi wpływami, 
nadało Muzeum Narodowemu w Warszawie status 
centralnej instytucji muzealnej, przyznało samodziel-
ność naukową i badawczą, uczyniło wzorem i opie-
kunem dla innych placówek. Galerii Malarstwa Pol-
skiego, siłą rzeczy, przypadła wiodąca rola. Pełniła ją 
do ostatnich lat wzbogacana wciąż darami i zakupa-
mi, przekształcana przez kolejnych kuratorów. 

Po pół wieku, pomieszczeniom galerii należał się 
remont, treść i kształt ekspozycji domagały się włą-
czenia wyników pracy naukowej oraz uwzględnienia 
ocen odstających od utartych schematów. Przeniesie-
nie części zbiorów do odbudowanego Zamku Kró-
lewskiego przynaglało do opracowania nowego sce-
nariusza ekspozycji. Długo trwały przygotowania do 
przedstawienia nowej wersji galerii. Obejmuje teraz 
400 obrazów, 20 grafik, 30 rzeźb i 20 dzieł sztuki 
zdobniczej oraz kolekcję miniatur. Wiele obrazów 
poddano pełnemu procesowi konserwacji, dla wielu 
wykonano nowe ramy, albo zakonserwowano daw-
ne. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wszystkie zakupy 
dokonywane były pod kątem krystalizującego się 
wyobrażenia zespołu muzealników o nowej galerii. 
Wzbogacili ją o przykłady rzeźby polskiej oraz wyro-
by sztuki zdobniczej. 

Galeria ma kształt podkowy — dziewięć sal wiel-
kich i po obydwu stronach po pięć małych. W prawej 
części pomieszczone zostało malarstwo staropolskie 
(głównie portrety), a także okresu oświecenia, klasy-
cyzmu i romantyzmu oraz malarstwo historyczne po 
połowie XIX wieku. Nowość stanowi gabinet minia-
tur złożony z 400 eksponatów polskich i obcych pier-
wszy raz pokazywanych w muzeum. Po lewej stro-
nie zaprezentowano nurt realistyczny w malarstwie 
polskich uczniów akademii monachijskiej, symbo-
lizm i naturalizm (m.in. Chełmońskiego), rozmaite 
interpretacje impresjonizmu oraz przełom XIX 
i XX w. obfitujący w talenty malarskie. Jackowi Mal-
czewskiemu, Stanisławowi Wyspiańskiemu, Oldze 
Boznańskiej, Witoldowi Wojtkiewiczowi przeznaczo-
no osobne sale. 

W Muzeum Narodowym w Warszawie malarstwo 
polskie nadal znajduje się w centrum uwagi publicz-
ności. Jedni się tą nową galerią zachwycają, inni 
z pewnym oporem akceptują zmiany, mimo że za-
chowany został zasadniczy trzon obrazów, a są tacy, 
którzy nie przyjmują zapewnień, że powrót koloro-
wych ścian jest uświęcony tradycją, że Wojtkiewicz 
nie odebrał miejsca Matejce, a Weiss to na wskroś 
polski symbolizm. 

Pracą zespołu w dziale malarstwa polskiego MNW 
przez ostatnie lata kierowała dr Agnieszka Mora-
wińska. Ona też wzięła na siebie odpowiedzial-
ność za nadanie ostatecznego kształtu ekspozycji. 
Je j zdaniem, reprezentacyjna galeria w muzeum 
o narodowej randze powinna objąć całą polską 
twórczość malarską w przekroju historycznym. 
Rzetelność profesjonalistki i szacunek dla prawa wi-

dza do własnych wyborów powstrzymały ją zapewne 
przed stawianiem tez, przed intencjonalnymi przesła-
niami, przed wydobywaniem wszelkich pozamalars-
kich treści. Posłużyła się artystyczną jakością, jako 
jedynym kryterium do wyklarowania prezentacji god-
nej swego miana. Oczyszczenie ścian z natłoku dzieł 
wyniosło tę galerię na najwyższy, możliwy poziom. 

Pewnym kompromisem z odważną selekcją jest 
dodanie do głównych sal małych gabinetów, gdzie 
obrazy zawieszono gęściej, pozwalając dokładniej 
studiować jakiś fragment zbioru, jeden temat lub 
twórczość jednego artysty. Minione dekady lat, kiedy 
ikonografia tak bardzo absorbowała historyków sztu-
ki, okazały się potrzebne po to, aby teraz móc 
zwrócić się do zagadnień czystego artyzmu, pokazać 
wielkie talenty i wielkie polskie malarstwo. Powrót 
do kolorowych ścian stał się wielce pomocny w rea-
lizacji tej idei. Oczywiście, barwami nie rządził przy-
padek. Dawniejszym mistrzom przeznaczono pom-
pejańskie róże i gabinetowe zielenie, szarość — 
Boznańskiej, szafir — Wyspiańskiemu. Zadziwiająco 
i nadspodziewanie większą rolę spełniły kolory, niż 
była im przeznaczona w zamiarach. Wydobywają ja-
kość malarską każdego dzieła i stawiają ją na pierw-
szym planie uzasadniając dokonany wybór, ujawnia-
jąc zmienione kryteria wartości dla całej galerii. 
Publiczność nawykła do odczytywania z obrazów 
narodowych dziejów nieoczekiwanie dla siebie od-
krywa najpierw malarstwo! Czasem bardzo dobre, 
czasem wspaniałe! A dopiero w następnej kolejności 
wpisuje je w ojczystą historię, odnajduje związki sztu-
ki z historiozofią i filozofią, własną przeszłość łączy 
z dziejami Europy i świata. Teraz, kiedy awangardę 
uznaje się za wyczerpaną, wyklęty niegdyś akade-
mizm i sponiewierane malarstwo historyczne odzys-
kuje rację bytu w chronologicznym łańcuchu polskiej 
twórczości i miejsce w galerii. Ona zdaje się być 
próbą wprowadzania równowagi między formą 
i treścią dzieła, propozycją otwarcia na spokojny dia-
log współczesności z przeszłością. I może przekona 
nawet cudzoziemca, że to co polskie, jest też euro-
pejskie — to znaczy: warte oglądania. Za granicą 
widzowie pokazów polskiej sztuki dawnej, nie zada-
jąc sobie najmniejszego trudu, wzruszali ramionami: 
nie rozumiemy tej sztuki — mówili — bo nie znamy 
waszej historii. Tym samym widzom w Luwrze nie-
znajomość Bibli, Owidiusza i historii Francji nie prze-
szkadzała „chłonąć europejskiego malarstwa". Sepa-
racji sztuki polskiej od europejskiej często winniśmy 
byli sami. Już wiemy, że to był błąd. 

PS. Na ostateczny efekt nowej Galerii Malarstwa 
Polskiego w MNW niemały wpływ ma system oświe-
tlenia. Muzeum zawdzięcza go dotacji z Funduszu 
Pomocy Rządu Szwajcarskiego. Autorem projektu 
i wykonawcą instalacji jest firma Regent Beleuch-
tungskörper AG z Bazylei. Urządzenie oświetlenio-
we składa się z sufitów rastrowych o powierzchni 
847,4 m 2 tłumiących znaczną ilość światła dziennego, 
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a szczególnie promienie ultrafioletowe groźne dla 
pigmentów farb malarskich i werniksów. W ten spo-
sób wyeliminowane zostało bezpośrednie oddziały-
wanie promieni słonecznych na powierzchnie obra-
zów. Dodatkową ochronę stanowią opalizujące płyty 
akrylowe wmontowane w konstrukcję sufitu świetl-
nego. Obrazy są oświetlane bezpośrednio i pośred-
nio strumieniami ze specjalnie zaprojektowanych 
opraw. Światło bezpośrednie pochodzi z opraw asy-
metrycznych wyposażonych w nową generację 
świetlówek firmy Philips (seria TL 93 i TL 94) o mini-
malnym udziale promieniowania ultrafioletowego. 
Podobne oprawy, świecące na powierzchnię istnieją-
cych faset, są źródłem oświedenia rozproszonego 
(pośredniego). Całe to urządzenie imituje światło 
dzienne naśladując rozkład luminacji. Natężenie o-

świetlenia na powierzchniach obrazów jest stałe i nie 
przekracza 150 lx. Specjalny system sterujący mierzy 
ilość światła dziennego wpadającego przez świetliki 
i w zależności od jego natężenia steruje strumieniem 
światła wysyłanego przez oprawy świetlówkowe. Za-
instalowana moc elektryczna na powierzchni ok. 
2400 m2 wynosi 35,4 KW (w rozwiązaniach tradycyj-
nych jest prawie czterokrotnie większa), a do tego 
tylko część tej energii jest wykorzystywana w godzi-
nach otwarcia galerii dzięki regulacji elektronicznej. 
To urządzenie oświedeniowe jest pierwszym tak no-
woczesnym rozwiązaniem zastosowanym w Polsce. 
Wykorzystano w nim m.in. projektory regent control 
w wersjach oferowanych w Europie dopiero od 
września 1992 roku. 

Marzenna Guzowska 

La Galerie de la Peinture Polonaise au Musée Nationale à Varsovie 
Le 3 octobre 1992 on a ouvert dans notre capitale la Galerie 
de la Peinture Polonaise. C'est la 130ème année de l'exi-
stence du Musée National à Varsovie, la dernière décennie 
du XXème siècle au moment des grands changements en 
Europe et dans le monde entier où la perspective toute 
nouvelle du futur de notre pays s'est ouverte. Dans cette 
galerie les conceptions déjà mûres sont présentés mais nos 
propres opinions sont toujours en train de se former au 
milieu de ces tableaux que nous connaissons dès notre 
enfance. La galerie est l'interprétation du point de vue de 
notre l'époque. Ses auteurs se sont exprimés par le choix 
des oeuvres et par la forme de l'exposition, au nom de 
nous-mêmes. Après avoir présenté leur propre opinion ils 
ont invité tous les visiteurs à la discussion et à la création 
de cette galerie. 

Les Polonais ont l'habitude de percevoir sa peinture natio-
nale par le large contexte historique et sociale. Dans la 
galerie nouvellement ouverte les valeurs artistiques fixent 
le niveau des intérêts et la domaine de la conversation sur 
l'art et sur ses liaisons avec les domaines de la science et 
de l'art qui dépassent l'horizon qu'elle dessine. 
La quatrième, actuelle version de la galerie comprend 400 
tableaux, 20 gravures, 30 sculptures, 20 oeuvres de l'art 
décoratif et 400 miniatures montrées au musée pour la 
première fois. Les auteurs de l'exposition se sont servis de 
la qualité artistique comme le seul critère pour préciser la 
présentation digne d'un nom de la Galerie de la Peinture 
Polonaise. Elle se trouve actuellement au centre de l'intérêt 
du public visitant le Musée National à Varsovie. 
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