


TOMASZ MIKOCKI (TA UW) 

R Z E Ź B Y Z KOLEKCJI V O N R O S E W D Ö H L A U , I 

(PIERWSZA WIZYTA W D Y L E W I E ) 

( P L . 3 1 - 6 2 ) 

W M uzeum Narodowym w Warszawie znalazł 
się w kilka lat po wojnie osobliwy zabytek - marmurowy 
sarkofag dekorowany figurami umieszczonymi w arkadach 
(Fig. 1).1 Określony jako „sarkofag rawennacki" wysta-
wiony został wśród obiektów antycznych na muzealnej 
ekspozycji w tzw. „sali rzymskiej"; był podziwiany i został 
opublikowany w katalogu Galerii Sztuki Starożytnej.2 Za 
moich studenckich czasów (lata 70-te ubiegłego wieku) 
autentyczność zabytku zaczęła jednak wzbudzać wątpli-
wości. Gdy wkrótce później grupa badaczy zaczęła opra-
cowywać i publikować antyczne sarkofagi ze zbiorów pol-
skich,3 kamienny obiekt uznany - jak zobaczymy niżej, 
niesłusznie - za falsyfikat, został w muzeum wstydliwie 
schowany. 

Po pewnym czasie pojawił się jednak w podło-
wickiej Arkadii4 (Fig. 2). Stanął na imitacji spiny antycz-
nego cyrku, którą w początkach XIX wieku wzniósł dla 
księżny Heleny z Przeździeckich Radziwiłłowej architekt 
Henryk Ittar.5 N a spinie cyrku imitującego rzymski Cir-
cus Maximus znajdowały się bowiem w epoce liczne ka-
mienne monumenty: konstrukcje, kolumny, egiptyzujący 

obelisk i właśnie podobno antyczne sarkofagi.6 Oryginalne 
antyki w większości zabrano z Arkadii do Nieborowa już 
w XIX wieku; stamtąd część najbardziej wartościowych 
rzeźb po 1962 r. przewieziono do Warszawskiego Mu-
zeum. Tak więc „wydalony" za nieoryginalność z Mu-
zeum „sarkofag rawennacki", doskonale do tego miejsca 
pasował (znajduje się tam zresztą po dzień dzisiejszy7). 
Dodajmy, iż „zamienił się miejscami" z dwoma wspania-
łymi, antycznymi sarkofagami z Arkadii, które później 
umieszczono na warszawskiej ekspozycji muzealnej.8 

Kwestią pozornej czy powierzchownej nowożyt-
ności „sarkofagu rawennnackiego" zajęliśmy się szerzej 
w innym miejscu,9 przejdźmy więc do kolejnych ustaleń 
(od czasu opublikowania tamtych informacji uzyskaliśmy 
bowiem sporo nowych danych dotyczących - co prawda 
głównie pośrednio - naszego obiektu). Nie od rzeczy mo-
że będzie jednak dodać także, i to już w tym miejscu, iż 
nasz obiekt - co potwierdza jego absolutną wyjątkowość 
i wysoką klasę - został w międzyczasie kilkakrotnie 
wzmiankowany w zagranicznej literaturze, a jego zdjęcia 
były już wielokrotnie publikowane.10 

1 MNW, nr inw. 199446 
2 K. MICHAŁOWSKI, Sztuka starożytna. Muzeum Narodowe 
w Warszawie, Warszawa 1955, p. 221, fig. 195 
3 Opublikowane w serii Corpus Signorum Imperii Romanii, cf. 
Les sarcophages et les fragments des sarcophages dans les collections 
polonaises par A. Sadurska et Z. Kiss, T. Mikocki, J. A. Ostrowski, 
H. Stefańska [CSIR Pologne II.2], Warszawa 1992 
4 Cf. ostatnio Et in Arcadia ego. Muzeum księżny Heleny Ra-
dziwiłłowej. Katalog wystawy w Świątyni Diany w Arkadii, maj-
wrzesień 2001, T. Mikocki, W. Piwkowski eds, Warszawa 2001 
5 T. S. JAROSZEWSKI, A. ROTTERMUND, Jakub Hempel, 
Fryderyk Albert Lessel, Henryk Ittar, Henryk Wilhelm Minter — 
architekci polskiego klasycyzmu, Warszawa 1974, p. 140 sq. 
6 Cf. W. PIWKOWSKI, Arkadia Heleny Radziwiłłowej. Studium 
Historyczne [Studia i Materiały, Ogrody vol. 5 (11)], Warszawa 
1998 [1999], p. 455 sq. 
7 T. MIKOCKI, Collection de la princesse Radziwiłł. Les monu-
ments antiques et antiquisant d'Arcadie et du château de Nieborów 
[Archiwum Filologiczne KNoKA PAN vol. LII], Wrocław 
1995, nr 135 (aneks) 
8 Cf. M. MUSZYŃSKA, in: Et in Arcadia ego, op. cit., numery 
katalogu: 39 i 41 
9 T. MIKOCKI, Fałszywe w prawdziwym. O antykach nie cał-

kiem prawdziwych i o falsyfikatach nie całkiem fałszywych, in: 
Falsyfikaty dzieł sztuki w zbiorach polskich. Materiały między-
narodowej konferencji naukowej..., Warszawa 21-22.05.1999, 
J. Miziołek, M. Morka eds, [Warszawa 2001], p. 83 sq., fig. 7-
10, p. 81-82; idem, False in genuine: on some Roman sarcophagi 
in Polish collections, in: Falsifications in Polish collections and 
abroad, J. Miziołek ed. [Swiatowit Supplement Series A: 
Antiquity, vol. VIII], Warszawa 2001, p. 74 sq., pl. fig. 7-10 
10 Cf. J. KOLLWITZ, H. DITTMERS, H. HERDEJÜRGEN, 
Die Ravennatischen Sarkophage [ASR vol. VIII.2], Berlin 1979, 
p. 124, nota 519, pl. 92.2; G. BÜHL, Der sogenannte Liberius-
Sarkophag in San Francesco zu Ravenna: „echt"oder „unecht"?, in: 
Corsi Ravenna, vol. 41, 1994, p. 105 sq., fig. 6; T. MIKOCKI, 
Sarkophage in Polen. Originale und Nachahmungen — ihre Rolle 
in den Kunstsammlungen Mittel- und Osteuropas, in: Akten des 
Symposiums „125 Jahre Sarkophag-Corpus" Marburg, 4.-7. 
Oktober 1995, Mainz am Rhein 1998, p. 114, pl. 56.2; 
B.KIILERICH, H.TORP, A Christ and the Apostles Relief in 
Search ofia Date, ArtMediev 4 [s. 2], 1990, nr 1, p. 111-112 + 
noty 54, 55; J. DRESKEN-WEILAND, Repertorium der Christ-
lich-Antiken Sarkophage, vol. II, T.Ulbert ed.: Italien mit einem 
Nachtrag Rom und Ostia, Dalmatien, Museen der Welt, bear-
beiten von... Vorarbeiten von G.Bovini und H.Brandenburg, 
Mainz am Rhein 1998, p. 144; G. KOCH, Frühchristliche 
Sarkophage [HdA], München 2000, fig. 240, p. 393, p. 618 sq. 

167 



TOMASZ MIKOCKI 

Wróćmy teraz jednak do historii naszego sar-
kofagu, który ostatecznie uznany został zarówno przez nas 
jak i przez prof. Gunt rama Kocha, najwybitniejszego 
z zagranicznych badaczy antycznych sarkofagów, za an-
tyczny, oryginalny rzymski półfabrykat - (skrzynia sarko-
fagowa wykonana z marmuru z Prokonezu/z wyspy Mar-
mara na morzu Marmara), zaś jego relief za nowożytną, 
kompilacyjną imitację reliefów sarkofagu rawennackiego.11 

Prototyp naszych dekoracji stoi zresztą do dziś w bocznej 
nawie kościoła San Francesco (niegdyś San Pietro Mag-
giore) w Rawennie.12 Relief na zabytku znajdującym się 
dziś w Arkadii wykonany został zapewne na podstawie 
któregoś z jego XIX-wiecznych przekazów graficznych. 
Bardzo prawdopodobne jest, iż była to rycina zamieszczo-
na w pracy Garucciego z 1879 r. (Fig. 3).13 Porównanie 
z ryciną pozwala na niepodważalne stwierdzenie wtór-
ności naszego reliefu w stosunku do oryginalnego rawen-
nackiego pierwowzoru. Jego schemat uległ jednak głębo-
kim modyfikacjom przy zachowaniu daleko idącej wier-
ności detalom. Zwiększono w reliefie zabytku w Arkadii 
ilość interkolumniów z pięciu do sześciu, powielając dwu-
krotnie figurę tronującego Chrystusa (Fig. 4-5) , siedzące-
go w rawennackim pierwowzorze w interkolumnium środ-
kowym. Te dwie figury o lustrzanej ikonografii umiesz-
czono w naszym zabytku w skrajnych polach. Obydwie 
figury stojące w pierwowzorze w skrajnych interkolum-
niach umieszczono u nas w polach środkowych (Fig. 6-7) . 
Z pozostałych interkolumniów oryginału figury tylko sko-
piowano (Fig. 8-9). Zadbano także o staranne oddanie de-
talu ornamentalnego: kapiteli, muszlowych wypełnień łu-
ków absyd; roślinne wypełnienia między arkadami relie-
fów w Arkadii są bardzo podobne do detali zabytku w Ra-
wennie. Podobieństwo staje się jednak znacznie mniejsze 

gdy spojrzymy na wczesnochrześcijański oryginał lub na je-
go fotografię a nie tylko na rysunkową i płaską reproduk-
cję (co utwierdza nas w przekonaniu, iż rzeźbiarz nie znał 
bezpośrednio oryginału a tylko jego rysunek). Powstała 
kompozycja o dosyć płaskim i niskim reliefie, ale staranna, 
dokładna w detalach, dobrze wykonana i ...pozbawiona 
sensu o ile chodzi o wymowę ikonograficzną. Nie byli 
więc ani zleceniodawca ani - dobry niewątpliwie warszta-
towo - rzeźbiarz znawcami chrześcijańskiej ikonografii. 

Wypadało by spytać kto, dla kogo i w jakim ce-
lu pokrył reliefem będącym pastiszem wzorów rawennac-
kich antyczną skrzynię sarkofagu ? 

Stojący przez kilka lat na warszawskiej Galerii 
sarkofag przyjechał do Warszawy w 1950 r. z miejsco-
wości Dylewo (w dzisiejszym województwie warmińsko-
mazurskim), znajdującej się opodal Ostródy. 

Jak donosi muzealna księga inwentarzowa, nie 
przyjechał sam. Towarzyszyły m u bowiem inne obiekty, 
a ich antyczna forma spowodowała, iż trafiły do Działu 
Sztuki Starożytnej. Poza sarkofagiem (numerujemy go 
jako obiekt nr I) były to: 

nr II /monumenta lnych rozmiarów posąg brą-
zowy (Fig. 77)14 - nowożytny odlew wspaniałego „Zeusa" 
raczej niż „Posejdona", rzeźby datowanej na połowę V w. 
p.n.e. (lata 4 6 0 - 4 5 0 p.n.e.) znajdującej się dziś w Mu-
zeum Narodowym w Atenach, i odkrytej w roku 1926 we 
wraku statku zatopionego ok. r. 100 p.n.e. w pobliżu 
przylądka Artemizjon na Eubei.15 

Posejdon pojechał niedawno do Szczecina, wraz 
z innymi brązowymi kopiami dzieł antycznych, tak zwa-
nymi „Szczecińskimi Brązami";16 przez wiele lat jednak 
był ozdobą muzealnej ekspozycji.17 

11 Sarkofag uznawany jest obecnie w literaturze (ibidem) prze-
ważnie za falsyfikat; zdanie autora co do autentyczności skrzyni 
podziela jedynie Guntram Koch (ibidem), który jako jedyny 
z cytowanych wyżej autorów miał sposobność autopsji. 
12 Ravenna, San Francesco „II": cf. M. LAWRENCE, The sarco-
phagi of Ravenna [Monographs on Archaeology and Fine Arts, 
2], New York 1945 [Roma 1970], p. 15 sq., fig. 26; KOL-
LWITZ-DITTMERS-HERDEJÜRGEN, ASR VIII.2, op.cit, 
p. 573 sq., nr 36, pl. 92.2; DRESKEN-WEILAND, op.cit, nr 
381 
13 P.R .GARUCCI, Storia della arte cristiana nei primi otto secoli 
della chiesa, vol. V, Prato 1879, pl. 347, fig. 2, oraz tekst p. 73 
14 M N W n r i n w . 199447 
15 Ateny, MN, nrinw. Br 151161; cf. C. HOUSER, Greek Mo-
numental Bronze Sculpture, 1983, p. 78-85, figs; M.L. BERN-
HARD, Sztuka grecka V wieku p.n.e, Warszawa 1991, p. 265 
sq., fig. 166-167 
16 O tzw. „szczecińskich brązach" zakupionych do Muzeum 

Miejskiego w Szczecinie w początkach XX wieku, przewiezio-
nych po wojnie do Warszawy a ostatnio częściowo przywróco-
nych Szczecinowi, cf. krótki szkic A. Sadurskiej, Kolekcja odlewów 
brązowych rzeźb antycznych w Muzeum Narodowym w Warsza-
wie (tzw. „Brązy Szczecińskie"), maszynopis w IA UW; wiele 
z tych obiektów było eksponowanych, publikowanych i ilustro-
wanych w publikacjach. Nieco informacji o tych odlewach 
znaleźć można np. u R.M. SCHNEIDER, Polyklet: Forschungs-
bericht und Antikenrezeption. Polyklet zwischen Winckelmann 
und Furtwängler: Ein Forschungsbericht, in: Polyklet der Bild-
hauer der griechischen Klassik, Ausstellung im Liebieghaus, 
Museum alter Plastik, Frankfurt am Main, Mainz am Rhein 
1990, p. 473 sq., a wcześniej J. SIEVEKING, Nachbildungen 
antiker Kunst-Werke im städtischem Museum zu Stettin, Museums 
Kunde 5, 1909, p. 129 
17 MICHAŁOWSKI, Sztuka, op.cit, p. 41-48, pl. I-IV repro-
dukuje i opisuje większość z odlewów brązowych znajdujących 
się w tym czasie w Muzeum; Posejdon z przylądka Artemizjon, 
p. 46, pl. I, B 
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nr III /oprócz „Posejdona" przywieziono brązo-
wą figurkę Fauna (Fig. 10),18 kopię rzeźby z D o m u Fauna 
w Pompejach, która odkryta w r. 1830, dziś stoi na galerii 
Museo Nazionale w Neapolu,19 będąc tak w XIX jak XX 
wieku ze względu na urodę i dekoracyjność jedną z naj-
słynniejszych i najbardziej popularnych brązowych rzeźb 
antycznych.20 

nr IV/wraz z nimi przyjechał do Warszawy jesz-
cze jeden posążek z brązu (Fig. 11-12).21 Jest to brązowa 
kopia pompejańskiej rzeźby - przepięknego „Narcyza" 
z drugiej połowy II w. p.n.e., dziś także znajdującego się 
w neapolitańskim muzeum.22 Pompejański „Narcissus" to 
w rzeczywistości eklektyczna rzeźba, która ukazywała 
młodzieńczego Dionizosa, spoglądającego na stojącą u je-
go boku - niezachowaną - panterę.23 Rzeźba została od-
kryta w Pompejach w r. 1862 i wkrótce potem wysta-
wiona w Museo Nazionale w Neapolu; odtąd cieszy się 
ogromną popularnością. Okrzyknięta „perłą" neapolitań-
skiej kolekcji jest wielokrotnie kopiowana w brązie.24 

Na tym warszawska lista transportu „z Dylewa" 
się kończy. W muzeum nie ma śladu po innych, ani an-
tycznych ani nowożytnych dziełach o podobnej pro-
weniencji.25 

Dzięki uprzejmej informacji pana Antoniego 
Mierzejewskiego z warszawskiego Muzeum moglibyśmy 
jednak naszą listę „antyków z Dylewa" wzbogacić o ko-
lejny eksponat. Jak się od niego dowiadujemy jedno 
z dzieł, także podobno pochodzące z Dylewa - „Od-
poczywający Hermes", monumenta lna , brązowa kopia 
rzymskiego dzieła (którego grecki pierwowzór wiązany 
jest z Lizypem26), znalezionego w 1758 r. w Willi Pizo-
nów w Herkulanum2 7 (dziś Museo Archeologico Nazio-
nale w Neapolu28), ogromnie słynnego w czasach nowo-
żytnych i rozpowszechnionego przez liczne kopie29 -
trafiło do Muzeum w Białymstoku. 

Był to podobno - jak utrzymuje nasz uprzejmy 
Informator - dar księdza z parafii w Dylewie, który rzeźbę 
otrzymał z kolei od miejscowego chłopa; ten ostatni brąz 
zabrałby z parku. Ofiarował rzeźbę księdzu, by ten przeto-
pił ją na dzwon. Uroda siedzącego młodzieńca lub podziw 
dla jego starożytności uratowały na szczęście zabytek. 

Niestety informacje w dyspozycji pracowników 
M u z e u m Podlaskiego w Białymstoku nie potwierdzają 
prawdy tej pięknej historii. Ich zdaniem bowiem wspom-
niany dziś piękny bo naprawiony i zakonserwowany przez 
Pracownię Konserwacji w Warszawie w 1958 r., brąz 
(którego zdjęcie wykonane przez Muzealnego fotografa, 
na wszelki jednak wypadek tu reprodukujemy, Fig. 13) 
został znaleziony w składnicy złomu (w Białymstoku ?) 
w 1958 r. Przekazany do przetopienia na dzwon kościoła 
św. Rocha w Białymstoku, podarowany przez parafię tra-
fił do muzeum, gdzie eksponowany jest od 1959 r.30 Losy 
obiektu, którego wykonanie datować można z dużym 
prawdopodobieństwem na schyłek XIX- początki XX wie-
ku, do r. 1958 pozostają więc nieznane, a jego przyna-
leżność do kolekcji w dzisiejszym Dylewie nie tylko nie 
jest potwierdzona, ale nawet - jak wynika z niżej przed-
stawionych źródeł - wydaje się być nieomal wykluczona. 

* * * 

T e wszystkie informacje z muzealnych inwenta-
rzy zdobyliśmy jednak później. Przedtem pojechaliśmy do 
Dylewa. N a temat ewentualnego zbioru antyków w Dyle-
wie usiłowaliśmy wcześniej zasięgnąć języka u pracowników 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, 
ale poza krótką informacją, iż jest tam park i że były tam 
niegdyś rzeźby, niewiele więcej udało nam się usłyszeć; co 
więcej niestety nie udało nam się obejrzeć fotografii w dys-
pozycji Urzędu Konserwatorskiego (jak się później do-
wiedzieliśmy były tam także archiwalne fotografie przy-
słane do Olsztyna przez spadkobierców rodziny dawnych 
właścicieli Dylewa).31 

18 MNW, nr inw. 199448, wys. 0,603. 
19 Le collezioni del Museo Nazionale di Napoli [vol. I.2]: La scul-
tura Greco-romana, le sculture antiche della Collezione Farnese, 
le collezioni monetali, le orificerie, la collezione glittica, Milano 
1989, nr 238 
20 F. HASKELL, N. PENNY, Taste and the Antique. The lure of 
Classical sculpture, 1500-1900, New Haven-London 1981, nr 35 
21 MNW nr inw. 199449, wys. 0,682 
22 MNNapoli, Le sculture, op.cit., nr 240 
23 Cf. W.Fuchs, Die Skulptur der Griechen, München 1993, 
p. 145, fig. 137 
24 Haskell, Penny, op.cit:., nr 64 
25 Bardzo dziękuję za pomoc w kwerendzie inwentarzowej Praco-
wnikom Działu, p. Kotkowskiej-Bareja, kierującej działem rzeź-
by nowożytnej w MNW oraz Pracownikom Działu Inwentarzy. 
26 FUCHS, op.cit, p. 273, fig. 301 
27 M.R. WÓJCIK, La Villa dei Papiri di Ercolano. Contributo 
alla ricostruzione dell'ideologia della nobilitas tardorepubblicana 

[Sopritendenza archeologica di Pompei, Monografie 1], Roma 
1986, p. 120-123, nr D 12, pl. 64 
28 MNNapoli, Le sculture, op.cit., nr 156 
29 HASKELL, PENNY, op.cit., nr 62 
30 Hermes nosi nr inw. MB/S/144, wystawiony jest w holu Mu-
zeum, był kilkakrotnie eksponowany na wystawach; za infor-
macje i pomoc dziękuję Panu Andrzejowi Lechowskiemu, Dy-
rektorowi Muzeum oraz szczególnie serdecznie - Pani Joannie 
Tomalskiej, fotografie zawdzięczam Muzeum. 
31 Kilka informacji, niestety tylko w części prawdziwych i w nie-
wielkim stopniu dokładnych, zebrała też (zapewne uzyskała je 
od olsztyńskiego Konserwatora zajmującego się historycznymi 
parkami Warmii i Mazur) jedna z uczestniczek mojego seminar-
ium w IA UW, studentka p. R. Maskowicz, która na temat an-
tyków w parku w Dylewie usiłowała napisać pracę seminaryjną. 
Jak dowiedzieliśmy się całkiem niedawno od pani Aliny Kal-
czyńskiej Scheiwiller, do której osoby jeszcze wrócimy, „Dylew-
skie marmury" były już krótko omawiane w polskiej prasie, 
w artykule Zdzisława Szymochy, Dylewskie marmury, Zbliże-
nia. Dziennik Pojezierza [Olsztyn] 14-16.06.1991. 
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W e wrześniu 1999 r. pojechaliśmy do Dylewa 
(pp. Monika Muszyńska, Paweł Kobek, Adam Waluś 
i piszący te słowa) z nadzieją odkrycia śladów jeszcze jed-
nej w Polsce - tym razem nieznanej zupełnie - kolekcji 
rzeźb antycznych. Zastaliśmy na miejscu przepiękny 
niegdyś a potwornie zdewastowany i zniszczony dziś park 
(Fig. 14-17); budynek szkolny (Fig. 24) stojący w miej-
scu zburzonego przez bomby lub też spalonego przez ra-
dzieckich żołnierzy pałacu (Fig. 23) (a właściwie przebu-
dowany na szkołę jeden z dwóch zachowanych bocznych 
ryzalitów dawnego pałacu z przybudówką postawioną na 
części fundamentów korpusu dawnej rezydencji). Na brze-
gu parku stoi mały - dziś katolicki - kościółek (Fig. 18), 
z dobudowanym pawilonem (Fig. 21) będącym Mauzo-
leum rodzinnym, zbudowanym w 1908 r. (Fig. 22) (nie-
gdyś dekorowanym mozaiką według projektu Josefa H u -
ber-Feldkircha z Monachium, autora kościelnych witraży). 
Obok kościoła odnaleźliśmy wspomnianą wcześniej przez 
Olsztyńskiego Konserwatora Zabytków bezgłową rzeźbę 
przedstawiającą sfinksa [nr V] (Fig. 25), a w kruchcie 
monumentalny, hermalny portret męski w marmurze 
carrara, z wymłotkowaną twarzą [nr VI] (Fig. 19-20) . 

Odważna wyprawa przez wodę i bagno na wys-
pę, na którą odważyli się tylko Monika Muszyńska i Pa-
weł Kobek przyniosła zdjęcia zastanawiającej, bardzo su-
gestywnej i ekspresyjnej rzeźby [nr VII] (Fig. 26, 2 9 -
32). Pozostałe ustalenia na temat Dylewa/Döhlau, które 
prezentujemy niżej, są już efektem dosyć przypadkowych 
odkryć bibliotecznych. 

* * * 

Döhlau /Dylewo 3 2 to jeszcze jedno, tym razem 
znacznie późniejsze od innych - dobrze znanych w litera-
turze tak archeologicznej (ze względu na kolekcje antyków) 
jak i w piśmiennictwie poświęconemu sztuce nowożytnej 
- niemieckie założenie ogrodowe w Prusach Wschod-
nich (na dzisiejszych ziemiach polskich). T o późny - w po-
równaniu z innymi założeniami pałacowo-parkowymi 
o antycznym lub antykizującym programie i wystroju, 
z których najsłynniejsze i najbardziej znane to założenie 
rodziny von Farenheid w Beynuhnen3 3 - park, który 
powstał w dobrach Döhlau. Dobra zaś nabyte zostały 
w r. 1860 przez Ludwiga Rose (architekta i budownicze-
go) i jego żonę Dorothea (córka właściciela fabryki wyro-
bów miedzianych w Berlinie) od niejakiego Heinricha 
Kerna. Niewielki pałac, w którym zamieszkała rodzina 
Rose został wzniesiony już przez poprzedniego właścicie-
la. Ludwik Rose rozbudowuje lub zakłada na nowo park; 
angażując do tego słynnego w tej epoce w Prusach archi-
tekta ogrodów Johanna Larass'a [1820-1893]3 4 z Byd-
goszczy (on i jego dwaj synowie: Georg i Ernst, autorzy 
około 250 ogrodów w Prusach, na Warmii, na Mazurach, 
związani byli z tamtejszym urzędem Gardendirektor), któ-
ry aż do swojej śmierci w 1893 r. pracował dla Döhlau. 
Potem prace ogrodowe kontynuował jego syn Ernst. Plany 
ogrodu się nie zachowały, ale pewne jest, że architekt pra-
cował tam już w 1879 r. Ludwik Rose zmarł w 1886 r., 
a w dwa lata później jego żona. Po śmierci matki w 1888 r. 
syn Ludwika, Franz Rose (ur. 1854)35 przejął dobra, 
w skład których oprócz dużego areału ziem rolnych 
wchodziły także wielkie obszary leśne. O b o k rozwijania 

32 Ostatnio cale założenie doczekało się krótkiego, monograficz-
nego opracowania: U. GRÄFIN ZU DOHNA, Gärten und 
Parke in Ostpreußen. 400 Jahre Gartenkunst, Herford 1993, 
rozdz. XVI p. 123-128 także S. FRIEDBERG, Kunst in 
Döehlau, Osteroder Zeitung, Husum, November 1981, p. 455-
472. W literaturze polskiej park wydaje się być wspomniany 
ostatnio tylko przez M.Jackiewicz-Garniec, M. GARNIEC, 
Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 2002, p. 274 
- 275 oraz przez W. KNERCERA, Losy założeń pałacowo-
parkowych i dworsko-parkowych na terenie województwa olsztyń-
skiego, in: Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do 
spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, 
Z. Mazur ed., Poznań 2000, p. 267-285, zwłaszcza p. 280-281; 
cf. też zapowiadane: idem, Zabytkowe założenia ogrodowo-par-
kowe województwa olsztyńskiego — Dylewo...(w trakcie opracowy-
wania). 
33 Ostatnio o Beynuhnen wraz z bibliografią: T. MIKOCKI, 
Rzeźby z Beynuhnen. Kolekcja Fritza von Farenheid w Muzeum 
Narodowym w Warszawie, in: Antiquitates Prussiae. Studia z 
dziejów archeologii dawnych ziem pruskich, J. Kolendo, W. No-
wakowski eds, Warszawa 2000, p. 41-44. 
34 Na temat aktywności ogrodnika powstało w 1998 r. w To-
runiu opracowanie: BOGNA PRZYBYLSKA, Projekty parków 
i ogrodów Johanna i Ernesta Larassów z Bydgoszczy. Przyczynek do 
historii parków krajobrazowych w Polsce północnej, praca ma-

gisterska pod kierunkiem prof. M. Arszyńskiego, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu (której na razie jeszcze nie 
udało mi się odszukać). 
35 G. CONRAD, Geschichte der Familie Rose und der Adels-
familie von Rose, Görlitz 1922, p. 266 sq. o kolekcjonerze też: 
wyciąg z not Hansa Rose, wnuka kolekcjonera i historyka sztuki, 
u: A. FREN, Briefe Albert Weltis, vol. II, Leipzig 1920, p. 1-7; 
środowisko artystyczne, dzieje rodziny i założenia cf. P. MOLA, 
Adolfo Wildt. Note biografiche e critiche dal 1894 al 1912, Storia 
dell'Arte, nr 48, maggio-agosto 1983, p. 139 sq. W polskiej li-
teraturze z epoki działalność Wildt'a została tylko krótko omó-
wiona lub wspominana przez A. KOŁTONSKIEGO, Na roz-
stajach sztuki włoskiej, Zdrój 3 (zeszyt 53), grudzień 1919 [tom 
IX, zeszyt 3], p. 99-103, fig. p. 105; idem, Dusza głazu. Adolfo 
Wildt i jego sztuka (korespondencja własna Wiadomości 
literackich z Mediolanu, w lipcu 1924), Wiadomości literackie 
1, z 3 sierpnia 1924, nr 31, p. 2; idem, Adolfo Wildt (1868-
1931), Tygodnik ilustrowany z 25 lipca 1931, nr 30 (nr 3737), 
p. 587; cf. także idem, in: Ommagio a Wildt 1868-1931, scritti 
e testimonianze..., a cura di G.Botta, G.Scheiwiller, Milano 
1932. Nazwisko Wildt'a bywało wspominane też w bieżącej 
prasie artystycznej, np. M. TRETER, Sztuka włoska na XIV 
Międzynarodowej Wystawie w Wenecji r. 1924, Sztuki piękne 1, 
1924/ 25, nr 1 (październik 1924), p. 43, fig. p. 39; idem, ^ 
Międzynarodowa Wystawa sztuki w Wenecji, Sztuki piękne 3, 
1926/27, p. 8 sq., fig. p. 8, p. 22. 
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w nowoczesny i wzorowy sposób całego gospodarstwa, 
dającego duże dochody, Franz Rose prowadził także dal-
sze prace w parku. 

Powstał wtedy w Döhlau piękny, malowniczy 
staw z dużą wyspą pośrodku i kilkoma małymi wysepka-
mi. N a niektóre z nich prowadziły mosty o przemyślanej 
architekturze, zbudowane ze zróżnicowanego materiału: 
z żelaza (Fig. 15), drewna, cegły (Fig. 16).Wzniesiono 
monumenta lną konstrukcję, rodzaj kamiennej bramy 
przykrytej nasypem - umożliwiającą przejazd przez park 
do gospodarstwa (Fig. 37); wzniesiono w parku groty 
(Fig. 41-42); na usypanym nad jedną z parkowych grot 
wzgórzu powstał pawilon w formie małej świątyni (Fig. 
38-40) . Poza łabędziami i liliami na stawie, egzotycznym 
ogrodem, świątyńką na wzgórzu skrywającym grotę, mię-
dzy łąkami i laskami wystawiono posągi, m.in. dzieła wy-
konane przez lombardzkiego rzeźbiarza Adolfo Wildt 'a: 
wielką maskę pośmiertną (portret Larass'a wykonany 
w 1903 a ustawiony w parku w 1905 r. [nr VII], Fig. 31, 
do którego jeszcze powrócimy), relief z monumentalnymi 
maskami w Grocie [nr VIII] (Fig. 43-47) , biust owinięty 
wężami („Broncebüste" zwany także „Alter Bauer" około 
1900 [nr IX], Fig. 48 -49) . Kamienny Sfinks na postu-
mencie [nr V] stanął w lasku za domem (Fig. 25, 27-28); 
na łące przed domem zaś marmurowa kopia wazy wyko-
nana według ryciny Piranesiego (Fig. 50).36 W e wnętrzu 
rezydencji, w kościele i w mauzoleum a także w świątyńce 
wzniesionej w parku znalazło się wiele dzieł malarzy oraz 
rzeźbiarzy symbolistów a także wykonywane przez nich 

kopie słynnych wcześniejszych dzieł europejskich: Bock-
lin w kopii zrobionej przez Welti 'ego, Tycjan i Velazquez 
kopiowani przez Meiera, rzeźby wykonane przez Wildt 'a 
za dziełami Donatella, Luca della Robia, Desiderio da 
Settignano, Mino da Fiesole, Andrea Solari'ego. Z „anty-
ków" były tam m.in. : kopia biustu tzw. Witelliusza 
z Wenecji37 [nr X], (Fig. 51-53) , portret niewidomego 
Homera „typu Schwerin" (Fig. 54),38 głowa „pseudo-Se-
neki" (Fig. 55),39 wspomniana już waza rzymska według 
ryciny Piranesiego (Fig. 50) oraz sarkofag w formie wan-
ny — lenos z motywami mitologicznymi. 

W 1906 r. relief o tematyce morskiej na tym, 
wspomnianym powyżej oryginalnym rzymskim sarkofagu 
- zakupionym w Italii przez Franza Rose40 - wykonał 
właśnie Adolfo Wildt . Sarkofag stanął w centrum holu 
wejściowego jako główny obiekt.41 Wygląd zaginionego 
zabytku z lekko archaizującymi w stylu motywami 
morskimi przekazuje widokówka wykonana ok. 1910 r. 
(Fig. 56).42 

Zagadkę pojawienia się w dalekich Prusach wy-
bornej galerii dzieł sztuki współczesnej i serii kopii wcze-
śniejszych arcydzieł, kopii wykonanych przez wybitnych 
artystów współczesnych wyjaśnia szeroko znana w epoce 
pasja Franza Rose dla sztuki. Wspierał on wielu młodych 
artystów. Wiele podróżował, nawet na Bliski Wschód, ale 
najchętniej wyjeżdżał do Italii. T a m właśnie w 1894 r. 
zwrócił uwagę na młodego rzeźbiarza Adolfo Wildt 'a . 
Wildt to lombardzki rzeźbiarz urodzony w Mediolanie 

36 Reprodukująca - jak twierdzi P. MOLA - rysunek G. B. Pira-
nesi, Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, Roma 1778, vol. I, pl. 2 
(pl. 602); na temat wazy (wykopanej w Pantanello Villa Hadr-
iana w Tivoli, zakupionej i odrestaurowanej przez lorda Hamil-
tona, potem słynnej i wielokrotnie kopiowanej) cf. R. LAN-
CIANI, Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le collezioni 
romane di antichita, vol. VI: 1700-1878, Roma 2000, p. 190, 
fig. 115. O innych nowożytnych kopiach ze zbiorów polskich 
tego i innych marmurowych naczyń antycznych cf. ostatnio 
zredagowana praca magisterska B. WIŚNIEWSKA, Imitacje 
antycznych naczyń kamiennych w zbiorach polskich, Warszawa 
2000 (maszynopis w Bibliotece IAUW), nieco szerzej o tym za-
gadnieniu D. GRASSINGER, Römische Marmorkratere [MAR, 
18], Mainz am Rhein 1991, p. 224 sq. i passim 
37 Wenecja, Museo Archeologico, ze zbiorów Grimani: G. TRA-
VERSARI, I Ritratti [Museo Archeologico di Venezia], Roma 
1968, nr 43 
38 Herma w Mecklenburgische Staatsmuseum, Schwerin, inw. 
Nr 1900, znaleziona w 1868 r. koło Terracina we Włoszech, cf. 
G.M.A. RICHTER, The portraits of the Greeks, vol. I, London 
1965, p. 51, nr IV.17, fig. 91 - 93 
39 Portret Greka, zapewne Hezjoda, jedna z najbardziej suge-
stywnych i najczęściej powielanych tak w antyku, jak w czasach 
nowożytnych fizjonomii antycznych, cf. Richter, ibidem, p. 58 

sq.; jako, że kopia z Döhlau nie zachowała się (?), nie wiemy do 
którego antycznego portretu - z wielu zachowanych - nawiązy-
wała. Reprodukujemy tu portret z brązu w Museo Nazionale 
Archeologico w Neapolu, inw. Nr 5616, znaleziony w 1754 r. 
we wspominanej Willi Pizonów w Herkulanum (RICHTER, 
p. 59, nr 12, fig. 59; MNNapoli, Le sculture I.2, op.cit., nr 165). 
W kolekcjach polskich znajduje się kilka różnych, nowożyt-
nych, marmurowych kopii portretu a także kopie w metalu, za-
leżne zapewne od neapolitańskiego brązu. 
40 Informacja o zakupie w Italii i nowożytnej dekoracji obiektu, 
cf. P. MOLA, Copie dall'antico. Communicazioni in margine alla 
produzione de Adolfo Wildt, in: Scritti in ricordo de Graziella 
Massari Gaballo e de Umberto Tocchetti Pollini, Milano 1986, 
p. 408, nota 9 
41 Paola Mola pisze, że „nell'atrio d'ingresso sara collocato al 
centro, un sarcofago romano decorato da Wildt a bassorilievo 
con un motivo de mitologiche divinita marine de stile arcai-
cizzante. Nei saloni si troveranno copie da Donatello e forse 
anche dalla statuaria romana ancora eseguite da Wildt" 
(MOLA, Storia dell'arte 1983, op.cit:., p. 147). Szerzej o pracach 
Wildta dla Döhlau wraz z całą dokumentacją i listą obiektów: 
Mola, ibidem, passim zwłaszcza p. 153 sq., głównie p. 155-157; 
cf. też niżej w naszym tekście. 
42 MOLA, Storia dell'arte 1983, op.cit., fig. 16 
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w 1868 r.,43 uczeń Giuseppe Grandi i Federico Villa oraz 
innych lombardzkich wirtuozów pracy w marmurze i brą-
zie, oscylujacy w swej twórczości - przynajmniej w jej 
pierwszych fazach - między neohellenizmem a secesją, 
w przyszłości słynny symbolista, autor wielu znanych dzieł: 
rzeźbiarskich, rysunkowych,44 malarskich oraz wielu kopii45 

i dzieł inspirowanych sztuką antyczną; wychowawca po-
koleń46 artystów lombardzkich,47 zmarły w 1931: lecz już 
za życia uznany, słynny, wielokrotnie nagradzany, przez 
niektórych historyków sztuki uważany za największego 
po Antonio Canovie włoskiego rzeźbiarza pracującego 
w marmurze. 

Rose poznaje rzeźbiarza na Triennale di Brera 
w 1894 r., gdzie zwraca uwagę na jedno z jego dzieł 
(La Vedova zwane też Atte, portret żony Diny Borghi 
z r. 1892, Fig. 5748). Podpisują kontrakt, w myśl którego 
- w zamian za stałą pensję roczną w wysokości 4000 lirów 
- wszystkie pierwsze egzemplarze każdej rzeźby wyko-
nanej przez Wildt 'a wędrowały do Franza Rose, a inne 
kopie i bozetta zostawały u autora. Rose wprowadza rzeź-
biarza w niemieckie środowiska kolekcjonerów sztuki 
(dzieła artysty nabywają też bracia Franza: Ernest i Carl 
von Rose oraz ich znajomi: profesor Unterberger, Bardt 

i H e r m a n n Friedrich Messtroff z Hamburga , Garré -
lekarz z Bonn); w Niemczech właśnie Wildt wystawia swe 
dzieła (Monachium: 1895 - tu za La Martire otrzymuje 
złoty medal; 1896, 1900 - wystawia Uomo che tace, 1902 
-wystawia Brunnen, 1903, 1907; Berlin 1896 - wystawia 
tu Martire, Hermenbüste - zapewne pierwszy portret 
Franza Rose i zapewne Vedova, oraz 1900, Drezno Große 
Kunstaustellung w 1904 r., gdzie wystawia Larassa i Pic-
colo [operaio] contadino; ale też Zurich 1895; Petersburg -
1902), rzadko ogromnie odwiedzane wystawy włoskie 
(Mediolan 1893, 1895, 1900, Brera 1894, 1906). 

T a twórczość z okresu 1894-1912 nasycona 
antykiem, gotycką ekspresją, elementami bizantyjskimi, 
realizująca skrajności p rądów współczesnych a przede 
wszystkim nordycką tradycją kulturową i figuratywną, 
ma - jak się wydaje - fundamentalne znaczenie dla całego 
oeuvre wielkiego rzeźbiarza. 

Nie od rzeczy będzie także wspomnieć o szcze-
gólnym u Wildt 'a zainteresowaniu antykiem: o studiach 
antycznych rzeźb pochodzących m.in. z Museo Nazionale 
w Neapolu i analizach wybitnych dzieł renesansowych: 
w oby wypadkach wykonywanych nie na oryginałach ale 
na podstawie fotografii i na gipsowych odlewach (kopio-
wanie w Scuola del Disegno e Figura di Brera gipsów: 

43 Cf. A. WILDT, Adolfo Wildt parla della sua vita e della sua 
arte, Secolo XX, marzo 1928, p.118. Przedrukowane w katalogu 
wystawy: Adolfo Wildt e i suoi allievi: Fontana, Melotti, Broggini 
e gli altri, a cura de E.Pontiggia, Brescia Palazzo Martinengo 
23.01.-25.04. 2000, Milano 2000, p. 206-208 
44 Disegni de Adolfo Wildt (1868-1931), Galleria dei Bibliofili, 
Milano 12.10-16.11.1972, Milano 1972 
45 Słynne i zachowane kopie (w Pallanza, w ogrodzie Villa Mes-
stroff na wyspie Lago Maggiore), Wildt wykona! dla Herrman-
na Friedricha Messtroffa, który był przyjacielem brata naszego 
kolekcjonera, są to: Galata Morente ("Gal" kapitoliński), Venere 
de Milo, Gladiatore, Gladiatore barbuto (dwa ostatnie posągi 
wykonano wg stojących rzeźb w Drezdeńskim Albertinum), 
Omero (herma Homera wg zabytku w Schwerin, taka sama jak 
jedna z rzeźb dla Döhlau - cf. nasza Fig. 54); w ogrodzie willi 
stoją po dziś dzień Fontanna con le maschere, wariant rzeźby 
wykonanej dla groty w Döhlau (cf. niżej nr VIII, fot. 46-47). 
Kopii z antyku jak i wykonanych przez Wildt'a kopii z rzeźb 
nowożytnych dotyczy wspomniany artykuł: P. MOLA, Copie 
dall'antico, op.cit., p. 407-412. Nie wydaje się jednak, by mono-
grafistka i najlepsza specjalistka od twórczości rzeźbiarza opero-
wała tu całym - dostępnym jej później - materiałem; i tak dla 
Döhlau, zestawia jedynie następujące kopie (aneks A p. 410-
412, bez fot., cf. też późniejsza literatura pióra tej samej autor-
ki): biust dziecięcy wg Donatella [zniszczony w Königsberg]; 
mala kopia wg Donatella [zaginiona]; Il ritratto di cortegiana wg 
rzeźby z Castello Sforzesco w Mediolanie (Donatello ?), San 
Giovannino i Niccolo da Uzzano z Bargello wg Donatella, reliefy 
[zaginęły]; fryz z puttami wg Donatella [zaginął, cf. nasz nr 
XII], portret nieznajomej (wg biustu w Kaiser Friedrich 
Museum w Berlinie) wg Desiderio da Settignano [zaginął], 

kopia dzieła Andrea Solariego, kopia dzieła Mina da Fiesole, 
Pseudo-Witeliusz typu jak zabytek w Museo Archeologico w We-
necji, atrybucja Wildtowi wg P.Mola prawdopodobna, naszym 
zdaniem - ze względu na sygnaturę - pewna [wg Autorki zagi-
nął, cf. w naszym tekście nr X i ilustracje, Fig. 51-53]; głowa 
Homera „typu Schwerin"; „głowa Seneki". W Döhlau, w ogro-
dzie wg P. Mola znajduje się jeszcze w dobrym stanie [? !] waza 
wg Piranesiego z motywami tralek i głowami faunów. 
Niepewność i niedokładność danych (np. brak zgodności 
z treścią artykułu eadem, Storia dell'arte 1983, op.cit'.; brak zgod-
ności z tym, co zastaliśmy w Dylewie i z naszymi ustaleniami) 
wskazuje na oczekujący na badacza obszar poszukiwań. 
46 Cf. Adolfo Wildt e i suoi allievi, op.cit. 
47 Ostatnio ukazało się wiele publikacji i urządzono kilka wystaw 
poświęconych jego twórczości, m.in.: Wild a Forü. La scultura 
dell'anima a cura de V. Sgarbi, saggi di F. Amendolagine, 
E. Bagattoni, L. Scardino, V. Sgarbi, G. Tassani, Forli, Palazzo 
Albertini 30.04-25.06, 2000, Venezia 2000 - z pełną, ogromnie 
obszerną bibliografią, wcześniej cf. Adolfo Wildt 1868-1931, 
Catalogo della Mostra, Venezia, Galleria Internazionale d'Are 
Moderna di Ca'Pesaro, 8.12.1989-4.03.1990, a cura di P. Mola, 
prefazione di F. Livieri, scritti di P. Mola, G. Romanelli, 
V. Scheiwiller, Milano 1989 
48 Portret miał kilka replik: oprócz dzieła z 1892 r. wysta-
wionego w 1893 i w 1894 r. a następnie zakupionego do Gal-
leria d'Arte Moderna di Roma, Wildt wykonał także w 1893 r. 
wersję przeznaczoną dla Franza Rose, która znajdowała się 
niegdyś w Döhlau, wersję wystawioną w Petersburgu i sprze-
daną w 1902 r. księciu Władymirowi (?) oraz wersję czwartą 
wykonaną zapewne w 1904 r. 
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figury Dionizosa z Partenonu, Laokoona, Herkulesa Far-
nese, dzieł Michała Anioła). N a jego twórczość nie mogła 
nie wpływać także specyficzna atmosfera zainteresowania 
archeologią w Niemczech, szczególnie w okresie kiedy to 
np. w 1901 r. w Berlinie na Międzynarodowej Wystawie 
Sztuki wystawiono po raz pierwszy na widok publiczny ory-
ginalne, hellenistyczne reliefy z Ołtarza Pergamońskiego. 
Studia Wildt 'a nad plastyką dawną dotyczą w znacznej 
mierze dzieł renesansowych: twórczość największych z daw-
nych rzeźbiarzy (przewijającą się i przetworzoną później 
w oryginalnych, własnych dziełach), poznał Wildt dosko-
nale wykonując liczne kopie dla Döhlau i na zamówienia 
innych niemieckich kolekcjonerów. 

Przyjacielskie z czasem kontakty Franza Rose 
z Adolfo Wi ld tem, wielkim lombardzkim rzeźbiarzem 
i malarzem omawia monografistka twórczości artysty i naj-
lepsza specjalistka w tym zakresie Paola Mola,49 analizując 
dokładnie wszystkie przekazy i archiwalia znajdujące się 
po dziś dzień w posiadaniu spadkobierców kolekcjonera -
głównie jego prawnuczki, historyczki sztuki Sibylle Fried-
berg z domu von Rose (córki Ebby Krull - von Rose, 
która z kolei była córką Ernsta von Rose, do 1945 r. właś-
ciciela Dylewa), mieszkającej w Monachium, która zało-
żeniu w Döhlau poświęciła mały, publikowany szkic50 i -
jak się później dowiedzieliśmy - także niewielki, wykona-
ny tylko w kilku egzemplarzach album fotografii.51 Pani 
Friedberg interesuje się także wszystkim co dotyczy Dyle-
wa; dysponuje również znaczną dokumentacją dotyczącą 
Döhlau i tamtejszych zbiorów sztuki, którą zechciała nam 
udostępnić. Z kolei materiały pozostawione przez rzeź-
biarza - Adolfo Wildt 'a - znajdują się m.in. w posiadaniu 
jego mediolańskich sukcesorów. Archiwalna spuścizna jak 
i wiele słynnych już dziś dzieł rzeźbiarza pozostaje w po-
siadłości rodzinnej, rodziny Scheiwiller w Mediolanie. 

Córka rzeźbiarza Artemia wyszła bowiem za Giovan-
niego Scheiwillera; ich synem był zmarły niedawno 
Vanni Scheiwiller, którego żona, Pani Alina Kalczyńska -
-Scheiwiller, wybitna graficzka polskiego pochodzenia, 
zgodziła się udostępnić rodzinne materiały autorowi ni-
niejszego i kolejnego, przygotowywanego właśnie opra-
cowania. 

Franz Rose przekazywał rzeźbiarzowi liczne zle-
cenia, w następstwie których wiele dzieł artysty pojechało 
do Döhlau. Sam Wildt przebywał także przez czas dłuższy 
lub też jedynie bywał w Prusach w posiadłości Rose. 
Odpowiedź na pytanie czy i które z rzeźb powstały bezpo-
średnio w Prusach a nie w mediolańskiej pracowni (wiemy, 
że od 1900 r. rzeźbiarz pracował w wielkim atelier medio-
lańskim przy corso Garibaldi 97) wymaga jednak dalszych 
badań. W Döhlau znalazło się z czasem około 40 dzieł 
Wildt 'a, w tym najsłynniejsze z wykonanych za życia 
Franza Rose, kolekcjonera i zarazem wyjątkowego mece-
nasa, którego zainteresowania artystyczne, gust i możli-
wości finansowe przyczyniły się do wykreowania specyfi-
cznego stylu artysty. Na ekspozycję oryginalnych dzieł 
Wildt 'a przeznaczono w Döhlau cały, przeszklony salon. 
Były tam: 
1. jedna z wersji La Vedova z 1893 r. (Fig. 57)52 [sygno-

wana W I L D T A]; 
2. j edna z dwóch wersji Marinaretto (Fig. 58) z ok. 

1885 r. (?);53 

3. Martire (Martirologio) z r. 1894 (Fig. 59);54 

4. Biust portretowy Franza Rose z 1894 r., być może toż-
samy z monumentalną hermą w marmurze karraryj-
skim o wys. ok. 2 m, w której na prostopadłościennym 
słupie umieszczono nagie popiersie mężczyzny [nr VI] 
(Fig. 19-20).55 W literaturze można znaleźć informacje, 

49 Cf. Wildt, testo de Paola Mola, prefazione de Vanni Scheiwiller 
con „L'arte del Marmo" de Adolfo Wildt, (Franca Maria Ricci), 
Milano 1988; wcześniej P. MOLA, Adolfo Wildt, FMR maggio 
1983; P. MOLA, L'Ottocento torna de moda, e Adolfo Wild, in: 
Il Novecento Italiano 1923/33, Milano 1983; MOLA, Storia 
dell'Arte 1983, op.cit., p. 139-158; MOLA, Copie dall'antico, 
op.cit. 
50 Friedberg, op.cit. 
51 Mieliśmy okazję go obejrzeć w październiku 2001 r. w Dy-
lewie, dzięki uprzejmości właścicielki p. Łucji Zudro z d. Le-
wandrowski; jego fotografie są częściowo tożsame z reproduko-
wanymi tutaj (nadesłanymi przez p. S. Friedberg). 
52 Portret żony w typie hermy Westalki Canovy, nazwany 
imieniem Akte - kochanki Nerona. Sam artysta nazywał dzieło 
swoim „primo lavoro di scultore". Wystawił je po raz pierwszy 
w Mediolanie w 1893 i na Triennale w Brera w 1894. Cf. nasz 
przypis 48. Dzieło z kolekcji w Döhlau znajduje się w Mona-
chium, w posiadaniu rodziny Hermann, fot. MOLA, Storia del-
l'arte, op.cit., fig. 4 

53 Zachowana wersja, zakupiona przez cesarzową Austrii Elżbietę 
ok. 1890 r. znajduje się w Achilleion na Corfu, MOLA, Storia 
dell'Arte, op.cit, fig. 4 
54 Marmur z kolekcji w Döhlau, podarowany w 1905 r. przez 
F. Rose do Miejskiego Muzeum Sztuki w Königsberg, zaginiony, 
został opublikowany, cf. M. VON BIEBERSTEIN, Bildhauer 
Adolfo Wildt, Deutsche Kunst und Dekoration 14, 1904 (April 
-September), p. 426 (też wzmianka u H.M. MÜHLPFORDT, 
Königsberger Skulpturen und ihre Meister 1255-1945, Würzburg 
1970, p. 193), za tą publikacją MOLA, Storia dell'arte, op.cit, 
fig. 6. Drugi egzemplarz znajdował się w 1944 r. w Königsberg 
w prywatnej posiadłości Fridy von Rose-Unterberger. 
55 Drugim (?) portretem Franza Rose, z 1913 r. wyrzeźbionym 
po śmierci kolekcjonera jest nagi biust o wys. 0,56 m (znacznie 
bardziej plastyczny i daleki dziełom antyku, które przypomina 
wszak portret hermalny) znajdujący się w Wenecji, Ca'Pesaro 
(dar rodziny Wildta z 1989 r.), nosi napis: FRANZ ROSE/ 
DOEHLAU (Fig. 72). Inny egzemplarz tegoż portretu znajdo-
wał się w 1914 r. w Königsberg/Królewcu, w domu Botho von 
Rose, bratanka kolekcjonera. 
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iż herma dziś w Dylewie jest jednym z portretów 
kolekcjonera wykonanym przez Wildt 'a w początkach 
XX w. Datowanie obiektu wymaga dalszych ustaleń. 

5. Uomo che dorme z r. 1896 (Fig. 60),56 posąg nieomal 
skubizowany - w formie analogiczny rzeźbom egips-
kim; 

6. Uomo che tace z 1899 r. (Fig. 61)57 z napisem: 
SULLA T E R R A O G N I MALE T A C E Q U A N D O 
L ' U O M O TACE, wystawiany na triennale w Brera 
oraz w M o n a c h i u m w 1900 r., po tem ustawiony 
w pałacu w Döhlau na parterze, w wielkiej przeszklo-
nej sali; posąg o oczywistych echach twórczości Micha-
ła Anioła a może i rzeźb z Partenonu (tak Dionizos ze 
wschodniego przyczółka jak i rzeźba Ilissosu); 

7. Uomo che cammina,, dzieło przedstawione do wy-
stawienia na wystawie w Glaspalast w Monach ium 
w 1902 r. (?) i odrzucone; 

8. Brunnen lub L 'uomo che ride e l'uomo chepiange, wyso-
ki relief z 1902 r., wystawiony na dorocznej wystawie 
w Monach ium w 1902 r., umieszczony następnie 
w Döhlau: zachowany w opłakanym stanie w par-
kowej Grocie w Dylewie [nr VIII] (Fig. 46-47) ; 

9. Broncebüste [nr IX] - biust z brązu ukazujący miej-
scowego wieśniaka, stojący niegdyś w parku Döhlau 
na wysokim cokole przy którym pełzały trzy wężowe 
ciała, znajduje się dziś na ekspozycji w Muzeum 
w Olsztynie (Fig. 48 -49) . 5 8 Dzieło Wi ld t ' a z ok. 
r. 1900. 

10. portret Johanna Larass'a [nr VII] (Fig. 30) w bardzo 
wysokim reliefie, z konstrukcji, która stała na jednej 
z wysp stawu. T o wielki prostopadłościan różowego 
marmuru (marmo di Candoglia), w którym wykonano 
- odkuwając twarz z pośmiertnej maski - bardzo eks-
presyjny portret brodatego starca. Niżej podpis Dem 
Meister der Gartenbaukunst Doehlau Ostpr. 1879-
1893. Biust wykonano w 1903 r., ale najpierw dzieło 

powędrowało do Drezna na wielką wystawę sztuki 
(1904; Fig. 34)59 i dopiero w rok później stanęło na 
wyspie.60 W Wenecji (Ca'Pesaro) znajduje się frag-
mentaryczna maska gipsowa głowy Larass'a, (dar spad-
kobierców Wildt 'a , wys. 0,93 m, Fig. 33), na pod-
stawie której wykonał artysta zapewne marmur do 
niedawna w Dylewie.61 Według starej fotografii, dzieło 
to było publikowane kilkakrotnie; obecnie w litera-
turze uważane za zaginione lub zniszczone. Rzeźba, 
zrzucona z piramidalnej podstawy zbudowanej z grani-
towych, nieobrobionych kamieni, pęknięta na dwie 
części, z obtłuczonym nosem i fragmentem brody leża-
ła do 3 listopada 2001 r. na małej wysepce na stawie. 

11. Piccolo operaio (Fig. 62) z r. 1903,62 z sygnaturą A 
W I L D T - 1903; 

12. Contadino che semina, dzieło zniszczone przez samego 
Wild t ' a . Z niego Franz Rose zachował f ragment , 
umieścił na alabastrowej bazie z podpisem FIDES.63 

13. Wildt ok. 1904 r. powtarza formę poprzedniej maski, 
w autonomicznym dziele: Fides z napisem kursyw-
nym FIDES umieszczonym na bazie (Fig. 63);64 

14. archaizujący rel iefna antycznym sarkofagu lenos, sto-
jącym w holu wejściowym pałacu, wykonany w okre-
sie 1900-1905 (Fig. 56);65 

15. Sfinge [nrV] (Fig. 25) wykonany zapewne w r. 1901. 
Sfinks (Fig. 27-28) - który miał niegdyś zindywidu-
alizowaną (nieomal portretową) głowę męską, może 
o rysach Franza Rose, monumentalna rzeźba w czer-
wonym kamieniu stojąca dziś w przykościelnym 
ogrodzie. Przeniesiona tam z parku (tak twierdzi 
Konserwator z Olsztyna) lub też znaleziona w wy-
kopie prowadzonym przed kilku laty w obrębie fun-
damentów dawnego pałacu (tak twierdzą uczniowie 
z miejscowej szkoły). Przez wiele lat po wojnie 
w krzakach w parku leżała odrąbana głowa sfinksa 
(zasłyszane od mieszkanki Dylewa); 

56 Dzieło zaginione, niegdyś w kolekcji Rose, przekazane przez 
Carla von Rose do Muzeum w Königsberg, odlew gipsowy sfo-
tografowano i opublikowano w 1826 r., w: Adolfo Wildt, Bes-
tetti, Tumminelli eds, Milano-Roma 1926, pl. 3, za MOLA, 
Storia dell' arte, op.cit., fig. 7 
57 Dzieło niegdyś w Döhlau, przekazane do Muzeum w Königs-
berg przez Carla von Rose (cf. MÜHLPFORDT, loc.cit.); 
zniszczone w czasie wojny, jego gipsowy model znajduje się 
w Wenecji, Ca'Pescaro, reprodukcja fotografii w posiadaniu 
rodziny Herrmann w Monachium, MOLA, Storia dell'arte, 
op.cit:., fig. 8 
58 Wdzięczność jestem winien Pani kurator Prusińskiej, kieru-
jącej Działem Sztuki Współczesnej w Muzeum w Olsztynie za 
pomoc i informacje o artyście; Dyrekcji Muzeum za zgodę na 
wykonanie fotografii. 
59 Cf. Grosse Kunstausstellung Ofßzieler Catalog, Dresden 1904, 
p. 104. 

60 Jego stare zdjęcie publikuje m.in. zu Dohna, Gärten, op.cit, 
p.127; cf. też Adolfo Wildt e i suoi allievi, op.cit., p.17. 
61 Cf. Adolfo Wildt 1868-1931, Catalogo ... di Ca'Pesaro 1989, 
op.cit., p. 47, nr 3 fig., p. 164, nr 3 kat. - tu też cala bibliografia 
dotycząca maski Laraßa 
62 Marmur, z kolekcji Rose znajduje się w Paryżu, kolekcja 
Cornelii Hermann, MOLA, Storia dell'arte, op.cit., fig. 14 
63 Cf. von Bieberstein, loc.cit. 
64 Jedna z wersji Fides, z 1906 r. znajduje się w Nowym Yorku, 
kolekcja Barry Friedmann (Deutsche Kunst-und Antiquitäten — 
Messe, Haus der Kunst, München 1981, p. 231; MOLA, Storia 
dell'arte, op.cit., fig. 15), oryginał z kolekcji Rose (jedyną różnicą 
był podpis kursywą) zaginął. 
65 Jedynym przekazem ikonografii jest pocztówka z ok. 1910 r. 
w posiadaniu rodziny (S. Friedberg) w Monachium, tu repro-
dukujemy udostępnioną fotografię. Publikuje ją także MOLA, 
Storia dell'arte, op.cit., fig. 16 
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16. Atavismo, dzieło wzmiankowane tylko w literaturze;66 

17. II Piantatore lub Giardiniere lub Giardiniere chi parla 
zniszczony przez samego artystę z 1904 r. (Wildt 
zniszczył rzeźbę, gdy zobaczył na wystawie w Dreźnie 
bardzo podobne dzieło Rodin'a „Święty Jan");67 

18. Kompozycja Spirito e Materia, z której - po prze-
tworzeniach dzieła przez artystę - pozostała jedynie 
Maschera (dell'idiota) (Fig. 64)68 wykonana w brązie 
w 1903 r. jako aplika - element lavabo z marmuru, 
brązu i mozaik; 

19. Madre Terra;69 

20. Autoritratto in bronzo;70 

21. Autoritratto col panno in testa;71 

22. Maschera dei coniughi;72 

23. Teschio - rzeźba w formie naturalistycznej czaszki 
ludzkiej (Fig. 65);73 

24. Johannes;74 

25. I Parlatori - rzeźba z 1905 r. (Fig. 66);75 

26. Il Crociato z 1906 r. (Fig. 67) tors odpoczywającego 
herosa wspartego na tarczy, wykonany w brązie,76 

inspirowany w sposób wyraźny figurą „Ilissosu" 
z Partenonu; 

27. Autoportret rzeźbiarza z r. 1908-1909 zwany także 
Maschera del dolore [nr XII] (Fig. 68) , z sygnaturą 
rzeźbiarza [ A D O L F O W I L D T D A L L ' A N N O 
M C M V I AL M C M V I I I +++], wykonany w marmu-
rze ze złoceniami tła77 wykazujący znajomość antycz-
nego Laokoona, 

28. Vir temporis acti (Fig. 69) wykonany ok. 1911 r. 
olbrzymi marmurowy tors (nie bez wpływu „torso bel-
wederskiego" i hellenistycznej grupy Laokoona) ze 
stojącą obok szpadą [sygnowane: VIR T E M P O R I S 
ACTI, A.WILDT] , przekazany po śmierci kolekcjo-
nera w 1912 r. do Muzeum w Królewcu (Königs-
berg),78 

29. Studium do II Dolore w brązie, wzmiankowane w ar-
chiwaliach rodzinnych;79 

30. Rodzaj podwójnej hermy: dwie ekspresyjne marmu-
rowe głowy Carattere Fiero — Anima gentile z 1912 r. 
[z napisem CARATTERE FIERO A N I M A G E N 
TILE na bazie i sygnaturą A . W I L D T z tyłu głowy 
męskiej (tylko w jednej z wersji)] połączone pasmem 
złota w jedną kompozycję [nr XI] (Fig. 7 0 a,b,c; 
Fig. 71);80 

66 MOLA, Storia dell'arte, op.cit., p. 156, za C. SIVIERO, In me-
moria di Adolfo Wildt. Una lettera autobiografica dello Scultore, Il 
Messaggero, 17 marzo 1931; N. SALVANESCHI, Profili di ar-
tisti: Adolfo Wildt e la scultura, La Sera [Milano] 29 marzo 1913. 
67 Dzieło wspomniane przez Siviero, ibidem oraz Salvaneschi, 
ibidem, za nimi MOLA, Storia dell'arte, op.cit., p. 156 
68 Zachowana jest wersja marmurowa samej maski, wykonana 
ok. 1910 r., sygnowana A.WILDT, Gardone, Fondazione „Il 
Vittoriale degli Italiani". Wildt podjął w niej temat swej apliki 
z 1903 r., pozbawił dolnej szczęki i - to marmurowe dzieło 
właśnie - nazwał Maschera dell'idiota. Zane są wersje marmu-
rowe, brązowe i gipsowe tej rzeźby. 
69 Wzmiankowane w literaturze: SIVIERO, op.cit., za nim 
MOLA, Storia dell'arte, op.cit, p. 156 
70 Wzmiankowany przez SIVIERO, op.cit. 
71 ibidem 
72 ibidem 
73 Cf. MOLA, Storia dell'arte, op.cit., fig. 18 
74 Rzeźba wzmiankowana tylko w archiwalnych dokumentach 
rodzinnych, cf. MOLA, Storia dell'arte, op.cit, p. 156 
75 Rzeźba jest ilustrowana: M. BISI, Adolfo Wildt nel ricordo di 
un suo discepolo, Novara Novecento - Saggiatore d'Arte, 
febbraio-marzo 1933. Jedna z figur w odlewie gipsowym jest za-
chowana fragmentarycznie, w zbiorach rodziny Scheiwiller, 
przez czas pewien w depozycie w Civiche Raccolte d'Arte di 
Milano, cf. MOLA, Storia dell'arte, op.cit., p. 156 
76 Dzieło niezachowane, znane poprzez odlew gipsowy znajdu-
jący się w Wenecji Ca'Pesaro; także wersja marmurowa dzieła ze 
złoceniami, wykonana w 1907 r. dla Franza Rose i podarowana 
przez niego do Muzeum w Königsberg nie zachowała się (cf. K. 
PARKER, Adolfo Wildt and the Art of Marble, Apollo [London], 
april 1930, p. 269, pl. 20). Fotografia publikowana in: Wildt, 

Milano-Roma 1926, op.cit., pl. 8; także MOLA, Storia dell'arte, 
op.cit., fig. 20 
77 Istnieje zapewne sześć wersji tego autoportretu: 
a. Pierwsza wersja, wykonana dla Döhlau, zniszczona, z której 
zachowały się fragmenty [nr XII]; 
b. Forli, Musei Civici (cf. Wildt a Forli..., op. cit, nr 5, p. 80-
81); 
c. Florencja, Galleria degli Uffizi, zakupiony w 1924 r.; 
d. Kolekcja spadkobierców rzeźbiarza (rodzina Scheiwiller); 
e. Kolekcja spadkobierców rzeźbiarza; 
f. Kolekcja prywatna. 
78 Ten zabytek nie zachował się; istnieje także wersja marmu-
rowa, obcięta nieco wyżej oraz - inna - zachowana wersja z brą-
zu, ucięta nieco poniżej szyi (Mediolan, kolekcja Franco Maria 
Ricci oraz Wenecja, Ca'Pesaro). Istnieją także samodzielne, wy-
konane przez Wildt'a głowy posągu z marmuru i brązu (Milano, 
Galleria d'Arte Moderna) nazwane przez rzeźbiarza Uomo antico. 
79 Cf. MOLA, Storia dell'arte, op.cit, p. 156 
80 Wykonano dwie lub trzy wersje tego dzieła, jedna zachowana 
jest w Wenecji Ca'Pesaro (dar rodziny rzeźbiarza z 1989 r., za-
pewne tożsama z rzeźbą wcześniej w depozycie Civiche Raccolte 
d'Arte a Milano). Inna (?) wersja należała do kolekcji Messtroff 
w Hamburgu, utrwalona fotografią z ok. 1912 r. w zbiorach 
rodziny Herrmann w Monachium (MOLA, Storia dell' arte, 
op.cit., fig. 23, 24, 25). Jeśli chodzi o wersję z kolekcji w Döhlau 
to wybiegając nieco w przyszłość, do naszej „drugiej wizyty 
w Dylewie" (o której zamierzamy napisać w kolejnym roczniku 
Swiatowita) odsyłamy Czytelnika do zdjęcia tej kompozycji i jej 
pozostałości, które opublikowane zostały na łamach „Rzecz-
pospolitej" (J. ZAREMBINA, zdjęciaJ. OSTAŁOWSKI, Mar-
mur w bagnie. Reportaż, Magazyn Rzeczpospolitej 48 (281), 
30. 11. 2001, p. 34, figs), cf. też nasza Fig. 71. Istnieje też 
podobno niezależna wersja jednej tylko głowy - Anima gentile. 
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31. W s p o m n i e ć tu należy także nie najwyższego lotu 
kopię głowy „Pseudo-Witeliusza" ze zbiorów Grimani 
w Wenecji, opatrzoną nietypowa sygnaturą [nr X] 
(Fig.51-53);81 a także inne kopie przypisywane artyście, 
a znajdujące się niegdyś w Döhlau (cf. nr XII), m.in.: 

32. Niccolo da Uzzano; 
33. Głowa dziecięca wg Donatella; 
34. mała kopia z Donatella; 
35. ewentualnie inne kopie [nr XII], co do których nie 

dysponujemy ani materiałem ikonograficznym ani da-
nymi źródłowymi (o kopiach rzeźbiarskich w Döhlau 
piszemy też wyżej, cf. nasz przypis 45). 

36. Przez wiele lat (1900-1912) pracuje artysta także nad 
monumentalną fontanną z trzema figurami, która 
miała być umieszczona w nowym skrzydle pałacu 
w Döhlau (na tle witraży projektu Huber-Feldkircha). 
Pierwszą kompozycję, gipsową-zatytułowaną IBeventi 
sam artysta zniszczył w 1906 r. Prace podjął od nowa 
w 1908 (fragmenty dzieł, projektów i bozetti są czę-
ściowo zachowane82); dzieło eksponuje dając m u tytuł 
Il Santo, il, Giovane, la Sagezza. T o właśnie ta wspa-
niała, marmurowa kompozycja, zwana popularnie La 
Trilogia, wystawiona w 1912 r. na triennale w Brera, 
przynosi m u nagrodę (Premio Principe Umber to) 
i sławę także we Włoszech. Śmierć Franza Rose 
w okresie trwania wystawy, powoduje, iż to dzieło, 
przeznaczone dla pałacu pruskiego kolekcjonera, po-
zostaje już w Mediolanie. Wystawione jest jeszcze 
w 1913 r. w Monachium, potem jednak rodzina von 
Rose podaruje je mieszkańcom Mediolanu. 

Franz Rose - poza rzeźbami - posiadał także du-
ży zbiór malarstwa i grafiki, dzieła głównie artystów szwaj-
carskich, ale też Niemców: Jakoba Meiera [1859-1932], 
Alberta Welti [1862-1912] (który, związany z Rose po-
dobnym kontraktem jak Wildt, projektował m.in. witra-
że dla kościoła w Döhlau), Ernsta Kreidolfa [1863-1956], 
Aloisa Balmera [? 1866-1933], Lehmana, Dieza, Leo Sam-
bergera [1861-1949], Carla Johanna Becker-Gundahla 
[1856 - 1925], Maxa Kuschela [1862-1935], Pauli. Miał 
także rzeźby Zimmermanna, Ludwiga Dasio [1871-1932] 
i Ulferta Janssena [1878-1956], mozaiki wykonane przez 
Koeppena, biżuterię Alfreda Vocke [? 1886-1961] i - p o -
dobno - wielką ilość kopii z antyku. Wildt i inni artyści 

oprócz oryginalnej swej twórczości kopiowali przecież dla 
niego też dawne rzeźby. Inni jeszcze - jak np. Welti -
kopiowali dawne dzieła malarskie: Perugino, Boticellego, 
Holbeina, Tycjana, Andrea del Sarto, Velazqueza oraz 
obrazy współczesne, np . kompozycje Böcklina, którego 
właśnie Welti był uczniem. 

Kolekcjoner postanowił więc rozbudować pałac, 
który nie mieścił już tej wspaniałej kolekcji. Zaplanowa-
no przylegającą do pałacu galerię przeznaczoną na eks-
pozycję rzeźby. Projekt, częściowo tylko zrealizowany, 
wykonał w 1905 r. architekt Friedrich Paulsen-Kiel. Do 
starego dworu dobudowano w latach 1908-11 z obu stron 
wysokie, boczne skrzydła. Śmierć Franza Rose w 1912 
kładzie jednak koniec tej inwestycji. Pawilonu sztuki nie 
zbudowano więc, a dzieła pozostały w starych wnętrzach. 

Wspaniała kolekcja sztuki została jednak wkrót-
ce powiększona, gdyż w 1914 r., po śmierci ciotki Franza 
Rose, którą była Elise Wentze l -Heckmann, wiele dzieł 
sztuki z jej zbioru w Berlinie (jak się dowiadujemy od Pani 
Sibylle Friedberg, z domu Krull - von Rose, wspomnia-
nej wnuczki naszego kolekcjonera) przesłano wtedy do 
Döhlau. Tamtejszą posiadłość i park odziedziczyła siostra 
- Frida Rose, z męża Unterberger oraz brat Franza Rose 
- Carl von Rose. Ten z kolei przekazuje posiadłość dzie-
ciom, są nimi: Ursula i Botho von Rose. Ostatnim, przed-
wojennym właścicielem jest właśnie syn Carla a bratanek 
kolekcjonera - Botho von Rose. Dokonał on w parku jesz-
cze kilku prac, np. przy wzgórku przykrywającym grotę. 
W tej grocie właśnie znajdowały się (Fig. 43 -44 ) i znaj-
dują nadal (Fig. 46 -47) m. in. dwie reliefowe maski dłuta 
Wildt 'a ; tworzące fon tannę [nr VIII]: słynne dzieło 
Wildt 'a, relief z 1901 r. zatytułowany: L'Uomo che ride e 
l'Uomo che piange. N a miejscu ogrodowej świątyńki 
wzniesiono jednak później drewnianą altanę z blaszanym 
dachem, z której dziś pozostały już tylko fundamenty 
(Fig. 38) . Botho von Rose w latach 30 - tych sprowa-
dził do parku wspomnianą kopię Zeusa z Artemizjonu 
[nr II] (Fig. 74 -76 ) , gdyż jej prototyp odkryto dopiero 
w 1926 r. 

Część swojej kolekcji, kilka dzieł artystów no-
wożytnych Franz Rose podarował za swego życia jeszcze 
do muzeum w Königsberg - Królewcu; później Carl von 
Rose przekazał tam inne obiekty. Te dzieła wraz z całym 

81 Cf. wyżej nasz przypis 37. Głowa Witeliusza w wersji Wildt'a, 
uważana przez P. Mola za zaginioną, przypuszczalną kopię ręki 
Wildt'a (Storia dell'arte, op.cit., fig. 29, za fotografią w zbiorach 
S. Friedberg w Monachium) znana jest w literaturze od kilku 
lat, cf. literatura cytowana wyżej w przypisie 31. Znajduje się 
w magazynie Muzeum w Olsztynie: Muzeum w Olsztynie, nr 

inw. RW-980-0M0 14174; Panu Mirosławowi Hoffmannowi 
składam podziękowania za udostępnienie rzeźby. 
82 Bozetto gipsowe przechowywane było w Döhlau, zaginęło; 
utrwalone na fotografii w zbiorach rodziny (archiwum S. Fried-
berg), reprodukowanej przez MOLA, Storia del'arte, op.cit, pl. 
22, tu fig. 73 
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muzeum zostały jednak zniszczone w czasie bombardo-
wań ostatniej wojny.83 Kilka z rzeźb znajdowało się też 
u schyłku wojny w posiadłości Fridy von Rose-Unter-
berger, w jej domu w Königsberg.84 Z ponad trzydziestu 
dzieł dłuta Wildt 'a znajdujących się niegdyś w Döhlau 
w zbiorach rodziny po wojnie zachowały się jedynie La 
Vedowd'' oraz Piccolo operaio.86 

Zimą na przełomie 1944 i 1945 r. rodzina właś-
cicieli - jak możemy się domyślać - ucieka przed nadcią-
gającymi wojskami radzieckimi: zabiera niewiele z artys-
tycznego wyposażenia pałacu. Służba i okoliczna ludność 
jest na kilka dni wysiedlona. 17 stycznia 1945 r. w pałac 
uderza bomba: niszczy jego centralną część - stary dwór 
nieomal aż do fundamentów (jak chcą autorzy innych 
relacji, ogień pod niezburzony pałac podkładają rosyjscy 
żołnierze; jak twierdzą niektórzy autorzy87 pałac spłonął 
dopiero w dwa-trzy lata po wojnie); wywołuje pożar. Gdy 
po kilku dniach wraca okoliczna ludność i pałacowa służ-
ba rozpoczyna się szabrowanie oraz niszczenie pozosta-
łości pałacu, gospodarstwa i ogrodu. Znalezione wtedy 
w ruinach srebra i porcelana - jak się później od naocz-
nego świadka (autochtonki, Pani Łucji Zudro z d. Le-
wandrowskiej) dowiedzieliśmy - a może i inne rozkra-
dane obiekty - są, przynajmniej częściowo, sprzedawane 
na targu w pobliskiej Ostródzie/Osterode. Nikogo na 
pewno nie interesują wtedy fragmentaryczne, połamane 
kamienne rzeźby: jedynym może wyjątkiem jest wspom-
niana, pokryta złotem marmurowa kompozycja: Carattere 
fiero anima gentile (Fig. 7 0 a,b,c) [nr XI]. Fragmenty 
zniszczonych rzeźb, tak jak oderwana głowa Sfinksa 
[nr V] walają się w parku podobno jeszcze przez wiele lat. 

W zrujnowanej i wypalonej przestrzeni między 
później wzniesionymi skrzydłami dawnego pałacu posta-
nowiono później zbudować dodatkowy pawilon: dziś 
w tym miejscu stoi nowoczesny budynek szkolny. Szkoła 
wykorzystuje także jedno z zachowanych skrzydeł. W trak-
cie budowania fundamentów gruz pochodzący z kon-

strukcji i wyposażenia zrujnowanego pałacu wybierano 
podobno koparkami i wsypywano do stawu; w gruzie 
udało się nawet znaleźć kompletną figurkę, uznaną wtedy 
za kopię zabytku staroegipskiego (Fig. 78).88 

Artystyczne wyposażenie pałacu zostało komplet-
nie zniszczone, wśród niego podobno - tak uważają bada-
cze opracowujący twórczość wielkiego rzeźbiarza - wszyst-
kie dzieła Adolfo Wildt 'a. Z wykonanych przez niego 
w okresie współpracy z Franzem Rose rzeźb nieliczne je-
dynie wywieziono, uprzedzając zniszczenie; dziś znajdują 
się w M o n a c h i u m w posiadaniu rodziny. Twórczość 
Wildt 'a z lat 1894-1912 znana jest więc właściwie tylko 
z powtórzeń, kopii, nielicznych bozetti i ... reprodukcji 
fotograficznych. Ten okres jego twórczości pozostaje więc 
nieomal nieznany i nieobecny na licznych ostatnio wysta-
wach ukazujących twórczość wspaniałego artysty, który 
miał szczęście już w okresie początków swej kariery na-
potkać światłego i możnego mecenasa. Po jego śmierci 
w 1912 r. osamotniony rzeźbiarz, wyizolowany ze swego 
środowiska ze względu na twórczość skierowaną wyłącz-
nie dla niemieckich odbiorców, przeżywa wiele trudnych 
chwil, zanim uzyska jedną z najwyższych pozycji we włos-
kim środowisku artystycznym okresu międzywojennego. 
Wkrótce zostaje jednak doceniony, jego dzieła są nagra-
dzane, wystawiane; znajdują się dziś w największych włos-
kich i zagranicznych kolekcjach. 

* * * 
Wizyta w Dylewie pozwoliła na odkrycie, iż nie 

cała twórczość Wildt 'a uważana za nieistniejącą i znisz-
czoną bezpowrotnie została rzeczywiście stracona. 

W parku i w kościele w Dylewie a także w pol-
skich państwowych muzeach pozostały bowiem do dziś nie-
liczne rzeźbiarskie dzieła Wildt 'a i niewielka część artys-
tycznego wyposażenia pałacu i parku w Döhlau. Pozostałe 
dzieła spalono, rozgrabiono lub zniszczono: fragmenty rzeźb 
tkwią lub tkwiły w zasypanych fundamentach i piwnicach 
pałacu, w błocie pobliskiego stawu. 

83 Cf. MÜHLPFORDT, loc.cit. Na podstawie wzmianek roz-
proszonych w literaturze zestawić można listę, wysłanych do 
K0nigsberg/Królewca dzieł, kilkakrotnie publikowanych: 

dar Franza Rose: 
a) La Martire; 

depozyt Carla von Rose: 
b) l'Uomo che tace; 
c) Vir temporis acti, wersja „kompletna" wykonana w l. 1910-11 
[istnieje kilka wersji głowy lub biustu, zatytułowanych L'uomo 
antico]; 
d) Crociato. 
84 P. MOLA, Storia dell' arte, op.cit., p. 153 zestawia tu (za 
archiwalnym spisem w zbiorach rodziny): 
a) Marinaretto; 

b) Johannes; 
c) La Martire; 
d) Głowa dziecka, kopia z Donatella. 
85 Zbiór wnuczki Fridy von Rose-Unterberger, Giseli Herrmann 
w Monachium 
86 Zbiór córki Fridy von Rose-Unterberger, Cornelii, Mona-
chium 
87 KNERCER, Losy założeń, op.cit, p. 280 
88 Dziś w zbiorach Friedberg w Monachium. Informację tę, jak 
i wiele innych detali dotyczących powojennej historii miejsca 
i kolekcji zawdzięczam uprzejmości Pani Marii Kębłowskiej 
z Poznania, której gorąco dziękuję za pomoc i zainteresowanie 
moimi pracami. 
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Przeprowadziliśmy terenową i muzealną kwe-
rendę mającą na celu - oprócz inwentaryzacji dzieł an-
tycznych lub antykizujących - także skatalogowanie uz-
nawanych w nauce za zaginione wczesnych dzieł Adolfo 
Wildt 'a. W tekście artykułu zestawiliśmy nasz pierwszy 
katalog dzieł rzeźbiarskich należących niegdyś do kolekcji 
rodziny Rose w Döhlau. Wypunktowaliśmy także zacho-
wane w Polsce dzieła Wildt 'a, mając nadzieję, iż ten pro-
wizoryczny spis rozszerzymy znacznie po ukończeniu na-
szych przyszłych badań, zapoczątkowanych kolejną 
wizyta w Dylewie.89 

Wróćmy jednak do obiektu, z powodu którego 
udaliśmy się w podróż do Dylewa: do marmurowego, 
„rawennackiego" sarkofagu [nr I], by spróbować odpo-
wiedzieć na zadane wcześniej pytania: kto, kiedy, dla 
kogo i po co ten obiekt przywiózł do Döhlau i wykonał 
na n im relief. 

Już uważna kwerenda bibliograficzna, poparta 
później tak analizą przedwojennych zdjęć założenia jak 
wyraźnym wspomnieniem mieszkanki pałacu w Döhlau, 
Pani Friedberg, pozwoliłaby, być może, dać odpowiedź 
na ostatnie z postawionych pytań, a pośrednio także na 
pytania: kto, kiedy i dla kogo ? 

Spekulując, można było przypuszczać, iż tak jak 
inne rzeźby sarkofag mógł służyć dekoracji ogrodu. 
Podobnie jak sarkofag - lenos z motywami morskimi 
(Fig. 56), mógłby znaleźć się we wnętrzach pałacowych, 
jako pojemnik na kwiaty. Jego relief pełen dekoracyjnego 
waloru wywołuje jednak odmienne, niż czysto dekoracyj-
ne i czysto ornamentalne skojarzenia. Łączy się na pewno 
z kręgiem sacrum: z kręgiem sepulkralnym poprzez formę 
(ewidentny charakter t rumny podkreśla wyrzeźbiony we 
wnętrzu podgłówek na głowę zmarłego), z kręgiem kul-
tury chrześcijańskiej poprzez rodzaj reliefu. Uważna kon-
sultacja starych zdjęć pozwala nam zlokalizować miejsce, 
w którym w Döhlau sarkofag ustawiono. Stał on miano-
wicie w przybudowanym do kościoła pawilonie - mauzo-
leum (Fig. 22), w zespole obiektów upamiętniających 
zmarłych członków rodziny Rose. Sarkofag znalazł się 
w Döhlau między 1890 a 1912 r.; w rodzinnym archi-
w u m nie ma jednak o nim żadnych wzmianek.90 

Odpowiedź na zasadnicze pytanie, o autora 
reliefów, jest j ednak znacznie trudniejsza, i - m i m o 

prawdopodobnych dosyć spekulacji - nie doszliśmy tu nie-
stety do sprawdzalnych sądów. Spodziewaliśmy się oczy-
wiście, iż autorem reliefów był wymieniany tu wielokrot-
nie włoski rzeźbiarz. Mimo, że w żadnym z dzieł ani ry-
sunków Adolfo Wildt 'a nie widać znikomych nawet cech 
sztuki rawennackiej (pojawiają się wszak u niego motywy 
bizantyjskie) mamy przecież dowód, iż ten artysta już je-
den antyczny sarkofag (Fig. 56) ozdobił reliefem. Czyżby 
więc interesujący nas obiekt także wyszedł spod jego ręki ? 
Takie przypuszczenie wydawało się umotywowane. A więc 
sarkofag został zakupiony w Italii, relief - na zlecenie ko-
lekcjonera, zapewne Franza Rose - wykonał prawdopo-
dobnie sam Adolfo Wildt . 

Nasze przekonanie, graniczące nieomal z pew-
nością podważył jednak uprzejmy list, jaki otrzymaliśmy 
od wnuczki kolekcjonera, wymienianej już kilkakrotnie 
Pani Friedberg. Jako historyczka sztuki postanowiła wy-
ręczyć nas w badaniach i szukając odpowiedzi na liczne 
pytania skierowane do niej w liście z września 2001 sama 
zwróciła się do Paoli Mola, specjalistki od twórczości 
rzeźbiarza. Włoska badaczka - stwierdzając, iż w znanych 
jej archiwach, tak niemieckich jak włoskich nie ma żad-
nego śladu po naszym sarkofagu - stanowczo także sprze-
ciwia się przypisaniu Wildt 'owi rzeźb na sarkofagu. Jej 
zdaniem sarkofag nie tylko stylem ale też prostotą ikono-
grafii gustowi Wildt 'a nie odpowiada (!). 

Niestety nie tylko poszukiwania autora niean-
tycznego reliefu na antycznym sarkofagu skończyły się dla 
nas klęską (może zresztą nie ostateczną, gdyż niezupełnie 
zgadzamy się z opinią Paoli Mola). 

W pierwszych dniach listopada ubiegłego roku 
(zapewne w nocy 3.11.2001) bowiem przy użyciu dużych 
sił i z pewnością ciężkiego sprzętu mechanicznego wy-
wieziono z wyspy na stawie w Dylewie pośmiertny port-
ret Larassa. Monumen ta lnym, wspaniałym ale też cięż-
kim, ogromnym wprost reliefem, który nie wzbudził 
troski ani ze strony konserwatora ani muzeów zainte-
resowali się zapewne złodzieje dzieł sztuki. 

D o dnia dzisiejszego (lipiec 2002) policja nie 
odnalazła śladów skradzionego wybitnego dzieła lom-
bardzkiego symbolisty, które mogłoby być chlubą każdego 
światowego muzeum. 

89 Cf. T. MIKOCKI, Rzeźby z kolekcji von Rose w Döhlau, II: 
druga wizyta w Dylewie, w następnym roczniku „Światowita" 
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(archiwum autora). 
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Katalog zachowanych w Polsce rzeźb z kolekcji rodziny Rose w Döhlau/Dylewie 

Nr I: Sarkofag „rawennacki", dziś w Arkadii koło Nieborowa (Fig. 1-9). 

Nr II: "Zeus z Artemizjonu". Kopia z brązu, dziś w Muzeum Miejskim w Szczecinie (Fig. 75-77) . 

Nr III: Tańczący Faun z Domu Fauna w Pompejach, kopia w brązie, Muzeum Narodowe w Warszawie (Fig. 10). 

Nr IV: „Narcyz" - kopia w brązie posążku Dionizosa z Pompejów, Muzeum Narodowe w Warszawie (Fig. 11-12). 

Nr V: Sfinks (Fig. 25) - który miał niegdyś zindywidualizowaną głowę męską, monumentalna rzeźba w czerwonym 
kamieniu stojąca dziś w Dylewie w przykościelnym ogrodzie. Dzieło dłuta Wildt'a. 

Nr VI: W kruchcie stojącego na brzegu parku kościoła znajduje się hermalny portret w białym marmurze, z uszko-
dzoną twarzą (Fig. 19-20), jest to zapewne pierwszy portret Franza Rose, wykonany przez Wildt'a w 1894 r. 

Nr VII: [czy w Polsce ?] portret Johanna Larass'a (Fig. 26, 29-32) w bardzo wysokim reliefie, z konstrukcji, która stała 
na jednej z wysp stawu. Wielki prostopadłościan różowego marmuru, w którym wykonano bardzo ekspresyjny 
portret brodatego starca. Nad nim inskrypcja: LARASS. Niżej podpis: Dem Meister der Gartenbaukunst 
Doehlau Ostpr. 1879-1893. Na boku zaś: W (A wpisane w W) 03. Wildt wykuł biust w 1903 r. Rzeźba, zrzu 
cona z piramidalnej podstawy zbudowanej z granitowych, nieobrobionych kamieni, pęknięta na dwie części, 
z obtłuczonym nosem i fragmentem brody leżała do 3 listopada 2001 r. na małej wysepce na stawie. 

Nr VIII: W grocie w parku wmurowana w ścianę reliefowa, sygnowana przez artystę kompozycja (Fig. 46-47): dwie 
monumentalne maski: L'Uomo che ride e Vu-omo chepiange, zwane także Brunnen. Bardzo zniszczone i narażone 
na dalsze zniszczenia; górna część maski z lewej strony nie istnieje. Dzieło Wildt'a z r. 1901. 

Nr IX: "Broncebüste" (Fig. 49) - biust z brązu ukazujący miejscowego wieśniaka (Alter Bauer), stojący niegdyś 
w parku Döhlau na wysokim cokole przy którym pełzały trzy wężowe ciała, znajduje się na ekspozycji 
w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Z parku w Dylewie zabrał go pierwszy olsztyński Konserwator 
Zabytków, p. Rewski. Dzieło Wildt'a z ok. r. 1900. 

Nr X: W magazynach Muzeum w Olsztynie znajduje się marmurowa kopia „głowy cesarza Witeliusza" (Fig. 51-52); 
nosi nietypową sygnaturę (Fig. 53). Jest to słaba artystycznie kopia zabytku, którego oryginał, niesłusznie 
określany jako portret Witeliusza znajduje się w Museo Archeologico w Wenecji. Dzieło Wildt'a nieznanej 
daty. 

Nr XI: „Carattere fiero - anima gentile" - fragmenty (Fig. 71) jednej z dwóch wersji dzieła Wildt'a z r. 1912. W trak-
cie konserwacji i opracowania w Instytucie Archeologii UW. 

Nr XII: Kilkanaście fragmentów przynajmniej siedmiu rzeźb. Fragmenty czasowo w trakcie prac dokumentacyjnych 
i konserwacyjnych w Instytucie Archeologii UW. Wśród nich szczątki przynajmniej trzech dzieł Wildt'a, może 
też innych rzeźbiarzy: kopie słynnych dzieł nowożytnych. Po zakonserwowaniu i zadokumentowaniu tego 
zespołu zostanie zestawiony jego katalog. 
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T H E VON ROSE COLLECTION OF SCULPTURE IN D Ö H L A U (THE FIRST VISIT IN DYLEWO) 

SUMMARY 

T h e article is the first of a series of three 
publications (to be published in the forthcoming volumes 
of Swiatowit - an exhibition as well as a monograph of 
the subject are also planned) concerning a once famous 
art collection of the von Rose family in Döhlau - Dylewo 
today - near Ostróda (Osterode) in the Warmia and 
Masuria District. The founder of the collection, Franz 
Rose (1854-1912), had created an admirable collection 
consisting mainly of modern works of art, but also of 
antique and renaissance pieces (and their copies). The 
sculptures were exhibited in the palace and in the adjoin-
ing park, designed by a famous landscape architect, 
Johann Larass (1820-1893). The estate was destroyed in 
1945 - most of the paintings and sculptures were burnt, 
stolen or forgotten. A few years after the Second World 
War the National Museum in Warsaw came in posses-
sion of a couple of the preserved sculptures, among which 
was a unique sarcophagus decorated with a relief imitat-
ing sarcophagi of the Ravenna type. 

The wish to verify the provenance of this enig-
matic sarcophagus became the motif for the undertaking 
of further investigations. According to museum registers 

the sarcophagus came from Dylewo, and therefore a visit 
to this small village seemed necessary. Once there, the 
author and his two assisstants documented the remains 
of what must have once been a wonderful garden. In 
the park we found, hidden under leaves and branches, 
several sculptures considered lost during the war. Among 
these were discovered sculptures of an Italian symbolist 
and expressionist artist Adolfo Wildt (1868-1931), a very 
popular sculptor among art collectors and scholars of 
today. 

In the article is presented a complete list of 
Wildt's works created during his stay in Dylewo, and 
a list - supplemented by photographs - of Wildt's 
sculptures preserved in Polish museums. 

Results of further investigations concerning the 
von Rose collection will be the subject of subsequent 
articles prepared for publication in the yearly of the 
Institute of Archaeology - Swiatowit. After the theft of 
the portrait - sculpture depicting Johann Larass a num-
ber of articles referring to Adolfo Wildt have already 
appeared in Polish newspapers. 
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Fig. 1. Sarkofag „rawennacki” z Dylewa [nr I], front. Muzeum Narodowe w Warszawie (fot. Muzeum)

Fig. 2. Sarkofag „rawennacki” z Dylewa [nr I] w Arkadii k. Nieborowa (fot. autor)

Fig. 3. Sarkofag z koÊcio∏a San Francesco w Rawennie, rycina Garucci 1879 (fot. autor)
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Fig. 7. Sarkofag „rawennacki” z Dylewa, fragment.
Muzeum Narodowe w Warszawie (fot. Muzeum)

Fig. 5. Sarkofag „rawennacki” z Dylewa, fragment.
Muzeum Narodowe w Warszawie (fot. Muzeum)

Fig. 6. Sarkofag „rawennacki” z Dylewa, fragment.
Muzeum Narodowe w Warszawie (fot. Muzeum)

Fig. 4. Sarkofag „rawennacki” z Dylewa, fragment.
Muzeum Narodowe w Warszawie (fot. Muzeum)
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9. Sarkofag „rawennacki” z Dylewa, fragment. Muzeum Narodowe w Warszawie (fot. Muzeum)

Fig. 8. Sarkofag „rawennacki” z Dylewa, fragment. Muzeum Narodowe w Warszawie
(fot. Muzeum)
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Fig. 10. Taƒczàcy Faun, kopia w bràzie rzeêby
z Domu Fauna w Pompejach [nr III].
Muzeum Narodowe w Warszawie (fot.
Muzeum)
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Fig. 11. „Narcyz” – bràzowa kopia rzeêby z Pompejów
[nr IV]. Muzeum Narodowe w Warszawie (fot.
Muzeum)

Fig. 12. „Narcyz” – bràzowa kopia rzeêby z Pompejów.
Muzeum Narodowe w Warszawie (fot.
Muzeum)
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Fig. 13. Siedzàcy Hermes, bràzowa kopia rzeêby

z Willi Pizonów w Herkulanum, Muzeum
Podlaskie w Bia∏ymstoku (fot. Muzeum)

Fig. 14. Park w Dylewie (fot. autor)
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Fig. 15. Park w Dylewie (fot. autor)

Fig. 16. Park w Dylewie (fot. P. Kobek)
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Fig. 17. Park w Dylewie (fot. autor)

Fig. 18. KoÊció∏ w Dylewie (fot. P. Kobek)
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Fig. 19. Portret Hermalny Franza Rose, koÊció∏
w Dylewie (fot. J. Osta∏owski)

Fig. 20. Portret Hermalny Franza Rose, koÊció∏
w Dylewie [nr VI] (fot. J. Osta∏owski)
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Fig. 21. Mauzoleum rodziny Rose w Dylewie (fot. P. Kobek)

Fig. 22. Mauzoleum rodziny Rose w Döhlau (fot. archiwalna, archiwum S. Friedberg)
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Fig. 23. Pa∏ac w Döhlau (fot. archiwalna, archiwum S. Friedberg)

Fig. 24. Pa∏ac w Dylewie (fot. P. Kobek)



Fig. 26. Rzeêba Larassa na wyspie w parku w Dylewie [nr VII] (fot. P. Kobek)
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Fig. 25. Sfinks w parku w Dylewie [nr V], (fot. J. Osta∏owski)
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Fig. 27. Sfinks, rzeêba A. Wildt’a z ok. 1901 r. w parku w Döhlau (reprodukcja widokówki ze zbiorów S. Friedberg)

Fig. 28. Sfinks, rzeêba A. Wildt’a przed zachodnim skrzyd∏em pa∏acu w Döhlau (fot. archiwalna z ok. 1940 r. w zbio-
rach S. Friedberg)
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Fig. 29. Rzeêba Larassa na wyspie w parku

w Dylewie (fot. J. Osta∏owski)

Fig. 30. Rzeêba Larassa zrzucona z postumentu
na wyspie w parku w Dylewie (fot.
J. Osta∏owski)
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Fig. 32. Rzeêba Larassa na wyspie w parku
w Dylewie – zbli˝enie twarzy (fot.
J. Osta∏owski)

Fig. 31. Monument ku czci ogrodnika Larassa
w parku w Döhlau (fot. archiwalna, ok.
1904, archiwum S. Friedberg)
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Fig 33. Maska gipsowa, model twarzy
Larassa, Wenecja Ca’ Pescaro
(reprodukcja)

Fig. 34. Drugi portret Franza Rose, d∏uta A.Wildt’a
z 1913 r. (reprodukcja)



PLANSZA 47

TOMASZ MIKOCKI

Fig. 35. Konstrukcja ceglana w parku w Dylewie (fot. autor)

Fig. 36. ¸uk kamienny w parku w Dylewie (fot. P. Kobek)
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Fig. 38. Pozosta∏oÊci altany nad grota parku w Dylewie (fot. autor)

Fig. 37. Wiadukt w parku w Dylewie (fot. P. Kobek)
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Fig. 39. Grota parkowa w Dylewie z wmurowanym reliefem (fot. P. Kobek)

Fig. 40. Grota z altanà w parku w Döhlau (fot. archiwalna, archiwum S. Friedberg)
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Fig. 41. Aleja parkowa w parku w Dylewie, w tle grota (fot. autor)

Fig. 42. Grota parkowa w Dylewie (fot. autor)
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Fig. 45. Fragment reliefu „Brunnen” d∏uta A. Wildt’a w grocie
w parku w Döhlau (fot. archiwalna, archiwum
S. Friedberg)

Fig. 44. Relief „Brunnen” d∏uta A.Wildt’a w grocie w parku
w Döhlau (fot. archiwalna, reprodukcja)

Fig. 43. Relief „Brunnen” d∏uta A.Wildt’a
w grocie w parku w Döhlau (fot.
archiwalna z ok. 1912 r., archiwum
S. Friedberg)
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Fig. 46. Relief „Brunnen” d∏uta

A. Wildt’a w grocie
w parku w Döhlau
[nr VIII], stan obecny
(jesieƒ 2001)
(fot. P. Kobek)

Fig. 47. Relief „Brunnen” d∏uta A.Wildt’a
w grocie w parku w Döhlau, stan
obecny (jesieƒ 2001), fragment
z sygnaturà rzeêbiarza (fot. P. Ko-
bek)

Fig. 48. Rzeêba „Broncebüste” (Alter Bauer) d∏uta
A. Wildt’a z ok. 1900 r. w parku w Döhlau
(fot. archiwalna, archiwum S. Friedberg)

Fig. 49. Rzeêba „Broncebüste” d∏uta A.Wildt’a [nr IX],
biust na ekspozycji w Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie (fot. P. Kobek)
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Fig. 52. „Pseudo-Witelliusz” marmurowa kopia d∏uta
A. Wildt’a wg rzeêby antycznej w Wenecji,
dziÊ Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,
dzia∏ archeologiczny – magazyn (fot. P. Kobek)

Fig. 53. „Pseudo -Witelliusz” marmurowa kopia d∏uta
A. Wildt’a – sygnatura rzeêbiarza, Muzeum
Warmii i Mazur w Olsztynie, dzia∏ archeolo-
giczny – magazyn (fot. P. Kobek)

Fig. 50. „Warwick Vase” sztych Piranesiego, wg an-
tycznej wazy marmurowej. Jej kopia znajdo-
wa∏a si´ w parku w Döhlau (reprodukcja)

Fig. 51. „Pseudo -Witelliusz” marmurowa kopia d∏uta
A. Wildt’a wg rzeêby antycznej w Wenecji [nr X],
dziÊ Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, dzia∏
archeologiczny – magazyn (fot. P. Kobek)
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Fig. 54. Portret Homera „typu Schwerin”, jakiego kopia znajdowa∏a si´ niegdyÊ w Döhlau (reprodukcja)

Fig. 55. Portret tzw. „Pseudo-Seneki”,
jakiego kopia znajdowa∏a si´
niegdyÊ w Döhlau (repro-
dukcja)
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Fig. 56. Antyczny sarkofag typu lenos w pa∏acu w Döhlau z nowo˝ytnym reliefem o tematyce morskiej d∏uta A. Wildt’a
(widokówka z ok. 1910 r. w archiwum S. Friedberg)

Fig. 57. „Vedova”, rzeêba A.Wildt’a z r. 1892 (reprodukcja)
Fig. 58. „Marinetto”, rzeêba A.Wildt’a z ok. 1885 r.,

Korfu, Achilleion (reprodukcja)



Fig. 59. La Martire, rzeêba A. Wildt’a z ok.
1894 r., niegdyÊ kolekcja Rose, za-
giniona (reprodukcja)

Fig. 60. L’Uomo che dorme, rzeêba A. Wildt’a
z ok. 1896, niegdyÊ kolekcja Rose,
zaginiona (reprodukcja)
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Fig. 61. Uomo che tace, rzeêba A.Wildt’a z 1899 r., niegdyÊ kolekcja Rose, zaginiona (reprodukcja)
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Fig. 62. Piccolo operaio, rzeêba A.Wildt’a z r. 1903,
niegdyÊ w kolekcji Rose, dziÊ kolekcja
Cornelii Hermann, Pary˝ (reprodukcja)

Fig. 63. Fides, rzeêba A. Wildt’a z 1906 r., replika rzeêby
z 1904 r. z kolekcji Rose w Döhlau, Nowy York
kolekcja Barry Friedmann (reprodukcja)

Fig. 64. Maschera dell’idiota, rzeêba A. Wildt’a, lata 1903-1910,
wersja rzeêby z kolekcji w Döhlau, Gardone Riviera,
Fondazione Il Vittoriale degli Italiani (reprodukcja)

Fig. 65. Teschio, rzeêba A.Wildt’a z ok. 1905 r.,
niegdyÊ w pa∏acu w Döhlau, zaginiona
(reprodukcja)
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Fig. 66. I Parlatori, rzeêba A. Wildt’a z 1905 r.,
niegdyÊ w kolekcji Rose, zaginiona (repro-
dukcja)

Fig. 68. Maschera del dolore, autoportret A. Wildt’a
z 1909 r., jedna z wersji rzeêby z kolekcji Rose
w Döhlau (reprodukcja)

Fig. 67. Il Crociato, rzeêba A. Wildt’a z 1906 r., niegdyÊ
w kolekcji Rose, zaginiona (reprodukcja)

Fig. 69. Vir temporis acti, rzeêba A. Wildt’a z 1911 r.,
niegdyÊ w kolekcji Rose, zaginiona (reprodukcja)



Fig. 71. Fragmenty rzeêby A. Wildt’a z 1912 r. [nr XI] (fot. J. Osta∏owski)
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Fig. 70. Carattere fiero anima gentile,

jedna z wersji rzeêby A. Wildt’a
z 1912 r. niegdyÊ w kolekcji
Rose w Döhlau (reprodukcja)
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Fig 72. Relief z portretem Larassa – fotografia z epoki ekspozycji
w Dreênie w 1904 r. (reprodukcja)

Fig. 74. Widok parku w Döhlau (widoczny „Zeus z Artemizjonu” i Sfinks, w tle grota z altanà), pastel i kreda na papierze,
malowa∏ W.Geffcken, paêdziernik 1936 (w zbiorze S.Friedberg)

Fig. 73. Bozetto grupy Trilogia, dzie∏o A.Wildt’a
z ok. 1911 r. niegdyÊ w Döhlau, zaginione
(reprodukcja)



Fig. 75. „Zeus z Artemizjonu” w parku w Döhlau, zdj´cie
z lat 30-tych XX w. (archiwum S. Friedberg)

Fig. 76. „Zeus z Artemizjonu” i Sfinks w parku
w Döhlau, zdj´cie z lat 30-tych XX w. (archi-
wum S. Friedberg)

Fig. 78. Posà˝ek egipski w zbiorach
S. Friedberg, niegdyÊ ko-
lekcja Rose w Döhlau (fot.
S. Friedberg)
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Fig. 77. Kopia w bràzie posàgu „Zeusa z Artemizjonu” [nr II]. Muzeum
Miejskie w Szczecinie (fot. Muzeum Narodowe w Warszawie)


