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A. S. L. POSTAW KA —  MINIATURZYSTA

Zbierając m ateriały  biograficzne do spisu artystów  plastyków związanych 
z naszym regionem, natrafiłem  na ciekawe ślady twórczości prawie nie zna
nego m iniaturzysty Augusta Stanisław a Ludwika Postawki (1810—1890). Po
daję tu  wszystkie imiona artysty , ponieważ w rodzinie Postawków wielu było 
Stanisławów w każdym  pokoleniu.

W ciągu dalszych poszukiwań, przy pomocy śp. Seweryna Borkiewicza, 
kustosza Muzeum Świętokrzyskiego, odnalazłem kilkanaście prac Postawki 
i dotarłem  do jego krew nych oraz do osób znających go jeszcze za życia.

Z relacji wnuka, Emila Postawki, żony drugiego wnuka, p. Heleny z Ka- 
linków Hauke-Bosak 1° voto W ładysławowej Postawkowej, prawnuków, 
a także wydanych w Paryżu pam iętników jego syna, em igranta, ks. Leona 
Postawki, mogłem ustalić sylwetkę tego ciekawego artysty, którego wrodzone 
talenty zostały zaniedbane i nie znalazły możliwości rozwinięcia się przez 
łatwiznę doraźnych sukcesów, więcej towarzyskich niż artystycznych.

A. S. L. Postawka był najmłodszym synem pułkownika wojsk inżynieryj
nych z 1830 r., Ludwika Postawki, pochodzącego z czeskiego rodu (Löwen 
Stern), osiadłego w Polsce od XVIII w.

Pułkow nik Postaw ka żonaty był z córką Franciszka Kellerm ana, księcia 
Valmy, m arszałka, a po upadku Napoleona para Francji.

W edług w ersji rodzinnych A. S. L. Postawka ukończył słynną wyższą 
uczelnię paryską École des Ponts et Chaussées jako inżynier.

Wysoki, urodziwy, w ytworny i dworski według zdania pań, w ładający 
biegle francuskim  i niemieckim, pięknie grający na fortepianie i gitarze — 
ponadto spokrewniony z m arszałkiem  i parem  Francji — otoczony był bla
skiem „wielkiego św iata” i legendą nie wygasłej jeszcze epopei napoleońskiej. 
Wszystko to razem powodowało niezwykłe powodzenie towarzyskie. Nic więc 
dziwnego, że młoda wdowa po W ładysławie hr. Sołtyku, Emilia z Dunin-Wą- 
sowiczów, również wykształcona, piękna i dowcipna — une femm e brillan
te — uległa czarom tego charmeur’a i oddała mu swą rękę z niezgorszym po
sagiem. Był nim klucz dóbr mnichowskich (3 000 mórg lasów, 1 000 mórg ziemi 
ornej i folw ark Gabułtów).
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Rodowód rodziny P ostaw ków , reprodukcja oryginalnego dokum entu
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Salom ea z Sikorskich K alinkow - N ieznany m ężczyzna, 120 X 90
ska 185 X 140 mm, karton, M u- mm, karton, w łasność pryw atna
zeum  Św iętokrzysk ie w  K ielcach

D zieci K ośm ińskich: Julian, B ronisław a i B olesław , 130 X 230 mm, karton, w łasność
pryw atna
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Antoni Colonna-W alewskir 
gubernator kielecki, 109 X 
X 99 mm, karton, Muzeum 
Świętokrzyskie w  K iel

cach

Pod względem urody wytwornych m anier i uzdolnień artystycznych mąż: 
był wymarzonym „księciem z bajk i” — lecz do gospodarki i spraw  finanso
wych miał, niestety, lżejszą i hojniejszą rękę, niż do gromadzenia dóbr ma
terialnych.

Trudne do ustalenia a niefortunne operacje finansowe i, być może, życie 
nad stan doprowadziły do ruiny m ajątkowej. W 1839 r. nabywa Mnichów ba
ron Karol Larysz za 540 000.

U tra ta  m ajątku posagowego spowodowała oziębienie stosunków rodzin
nych w małżeństwie. Żona przeniosła się z dziećmi do Gabułtowa. Praw do
podobnie w tym okresie m iniaturzysta wziął się za prace inżynierskie i pro
wadził je w różnych dworach, wszędzie mile widziany z uwagi na swe 
towarzyskie zalety.

Pam iętnik syna malarza, ks. Leona Postawki, potwierdza rodzinne tradycje, 
choć są w nim tylko dwie skromne wzm ianki — pierwsza, że ojciec służył 
w wojsku w 1830 roku, i druga, że ojciec uratow ał syna, w skakując bez na
mysłu do dołu z wrzącym gaszonym wapnem, kiedy w wieku dziecięcym 
wpadł tam ks. Leon Postawka.

Co do konspiracyjnego milczenia o ojcu można przypuszczać, że ks. 
Leon — podobno „chodząca cnota” — co się czuje naw et w treści pam iętni
ka — nie mógł widocznie z nadm iaru gorliwości kapłańskiej darować ojcu 
jego niepowodzeń losowych i przewin w stosunku do matki.

Syn artysty , Stanisław  Postawka, według wzmianki w pam iętnikach ks. 
Leona walczył w powstaniu 1863 r. (nazwany jest pułkownikiem). W edług in
nych wersji rodzinnych służył podobno w oddziale Chmielińskiego, z czego 
wynika, że wzmianka o stopniu pułkownika jest nieco problematyczna.
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Antoni Colonna-Walewski, powiększenie miniatury
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Felicja Michałowska, 
córka gubernatora, 
135 X 100 mm, kar
ton, owal, Muzeum 

Świętokrzyskie 
w Kielcach

Po powstaniu wyjechał na kresy dla zagubienia śladów i uniknięcia re
presji ze strony władz carskich. Po latach wrócił w Pińczowskie gdzie został 
dyrektorem  cukrowni w Lubczy i Szreniawie i właścicielem m ajątku Odo- 
nowa w powiecie pińczowskim. Tu spędził ostatnie lata życia jego ojciec, mi- 
niaturzysta Postawka. A rtysta zmarł w Odonowie 27 kw ietnia 1890 roku 
i został pochowany w Kazimierzy Wielkiej. Podobizny jego nie mogłem 
odnaleźć.

Odnalezione przeze mnie m iniatury Postawki pochodzą z la t 1850—70. 
Przeważna część tych m iniatur pochodzi z dworów ziemiańskich z po
wiatów: jędrzejowskiego i pińczowskiego i stanowią one własność p ry 
watną.

Muzeum Świętokrzyskie nabyło 6 m iniatur Postawki. M iniatury te są ro
bione akw arelą na sztywnym bristolu wielkości karty  pocztowej, niektóre 
form atu ćw iartki papieru kancelaryjnego.

Znaczone są ,,S. Postaw ka” lub „S. P .” z podaniem roku wykonania — 
niektóre są bez podpisu, lecz technika wykonania i m aniera oraz relacje w ła
ścicieli niewątpliw ie wskazują na autorstwo Postawki.
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Felicja Michałowska, powiększenie miniatury

24 — Rccznik Muzeum Św iętokrzysk iego
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Nieznany mężczyzna, 130 X 90 mm, Antoni Colonna-Walewski, 110 X 100 
karton, własność prywatna mm, karton, Muzeum Świętokrzyskie

w Kielcach

Felicjana z Kalinkowskich Fryczowa, Maria z Kalinkowskich Kośmińska,
230 X 190 mm, własność prywatna 250 X 190 mm, karton, własność pry

watna
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Nieznany m ężczyzna, 130 X 90 mm, kar- Józef K alinkow ski, były żołnierz na- 
ton, w łasność pryw atna poleoński, 185 X 140 mm, M uzeum

Św iętokrzyskie w  K ielcach

K onstanty K ośm iński (1815— 1904), Maria z Bogdańskich Łuniew ska,
250 X 170 mm, karton, w łasność pry- 250 X 130 mm, karton, w łasność pry

watna w atna
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A ntoni C olonna-W alew ski, syn guber
natora, 110 X ICO mm, karton, ow al

Pod względem rysunkowym  najlepsze są m iniatury  przedstawiające po
piersia; całe postacie w ykazują niedociągnięcia wynikające z braku głębszych 
studiów rysunkowych. Dobrze jest uchwycone podobieństwo portretow anych 
osób — potwierdza to portre t kieleckiego gubernatora Antoniego Collonna- 
-Walewskiego. Jak  twierdzą o tym relacje jego krew nych i powinowatych był 
to człowiek tw ardy i stanowczy. Świadczy to o dużych zdolnościach artysty , 
jego spostrzegawczości i w nikaniu w psychologię modela.

Postawka malował, nakładając farbę kryjąco drobnym i punkcikami, 
co stw ierdzają powiększenia przedstawionych m iniatur. Nawet większe 
płaszczyzny pokryte są gęstymi punkcikami. Przew ażna ilość znanych mi m i
n ia tu r Postaw ki utrzym ana jest w zimnych tonach dobrze zharmonizowanych. 
Żywych kolorów nie używał prawie wcale. W szystkie jego m iniatury  odzna
czają się starannym  wykonaniem i dobrym kolorystycznym zestawieniem.

Prócz ^pisywanych przeze mnie m iniatur, robionych na kartonie, a w y
konanych w latach 1850—70, istnieją malowane przez Postawkę wcześniej 
(jeszcze przed ożenkiem) m iniatury na kości.

Pamiętnik W ystawy Miniatur w Warszawie w 1912 r. wymienia m iniatury 
na kości: ks. Józefa Poniatowskiego i gen. Sowińskiego, które również są po
dane w Katalogu Wystawy Napoleońskiej w Warszawie w 1921 r.

Jedną m iniaturę wojskowego posiada Muzeum Narodowe w Krakowie. 
Jest ona wymieniona w Katalogu W ystaw y Miniatur w Krakowie w 1939 r.

Nieznany m ężczyzna, karton, w łasność  
pryw atna
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Muzeum Narodowe w Poznaniu także ma m iniaturę wojskowego, roboty 
Postawki.

Niemiecki słownik artystów  Thieme-Beckera wymienia Postawkę w t. 
XXVII z 1933 roku.

MINIATURY A. S. L. POSTAWKI WYSTAWIANE I PUBLIKOWANE 
W KATALOGACH WYSTAWOWYCH

1. Ks. Józef Poniatowski, malowana na kości, znaczona „Souvenir 19 Mai 1830”.
2. Gen. Sowiński, malowana na kości.
3. Mężczyzna w  mundurze urzędniczym, malowana na kości, wymiary 45 X 

X 38 mm.
4. Portret oficera z okresu około 1830 r., malowana na kości, owal, wymiary 

55 X 43 mm. Wystawiona w Krakowie w r. 1939. Własność Muzeum Naro
dowego w  Krakowie.

5. Portret wojskowego, wystawiony na W ystawie Jubileuszowej w Warszawie 
w r. 1962. Własność Muzeum Narodowego w  Poznaniu.
Pozycje 1, 2 i 3 były eksponowane na W ystawie Miniatur w Warszawie w  r. 
1912 i na W ystawie Napoleońskiej w Warszawie w r. 1921. Dwie pierwsze 
były własnością St. Patka w Warszawie. Obecnie ich los jest nieznany.
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A. C. Л. ПОСТАВКА — МИНИАТЮРИСТ

В статье находятся биографические данные и зарисовка личности мало 
известного миниатюриста, Августа Станислава Людовика Поставки — жившего 
в период 1810—1890.

По окончании парижской „École des Ponts et Chaussées" Поставка принимал 
участие в восстании и войне 1830 г.

Ещё тогда он писал миниатюры на кости, две из которых находятся 
в Национальных музеях в Познани и Кракове, о судьбах ж е других ничего не 
известно.

После восстания Поставка женился на богатой помещице в енджеевском  
уезде, вследствие чего большинство его работ сохранилось именно там и в со
седних уездах в помещичьих усадьбах.

Вследствие первой и второй мировой войны было испорчено или затеряно 
много работ художника.

Миниатюры Поставки, исполненные в годы 1850—1870, написаны на картоне 
акварелью крыто, мелкими точками.

На территории района не найдена ни одна из миниатюр А. Поставки, 
исполненных на кости в рассматриваемый период.

A. S. L. POSTAWKA — A LITTLE-KNOWN MINIATURIST

In this paper there are presented some biographical data as w ell as the cha
racteristics of Augustus Stanislaus Louis Postawka, a little-known miniaturist who 
lived in the years 1810—1890.

Having finished École des Ponts et Chaussées in Paris, he participated in Po
lish Uprising and war of 1830.

Already at that time he executed miniatures upon bone, two of which are in 
the Museums of Poznań and Kraków. What became of others was impossible to 
be stated.

After November Uprising the painter married a rich land lord’s widow in the 
District of Jędrzejów. There, and in some manors of the contiguous districts most 
of his works were preserved.

The First and the Second World War caused loss and destruction of many of 
the artist’s works.

The miniatures dated from the years 1850—1870 are painted with waterco
lours on cardboard in covering technique and with small dots. •

Unfortunately, no miniatures painted by Postawka upon bone during the 
above said period have been found in the Jędrzejów District.


