
Czym jest oświecenie? 200 lat Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 

 

Gabinet Rycin BUW powstał w 1818 roku i jest najstarszym publicznym zbiorem 

grafiki i rysunku na ziemiach polskich, a do roku 1939 był również zbiorem największym. 

Mimo dotkliwych strat poniesionych w czasie II wojny światowej zachował wyjątkową 

pozycję w dziejach polskiego kolekcjonerstwa ze względu na rangę artystyczną i historyczną 

posiadanych zasobów. Podstawą utworzenia uniwersyteckiego Gabinetu Rycin stał się słynny 

Gabinet Rycin króla Stanisława Augusta, zakupiony od jego spadkobierców w 1818 roku z 

inicjatywy ministra Komisji Rządowej do Spraw Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego ‒ Stanisława Kostki Potockiego, który uzupełnił zakup hojnym darem z własnej 

kolekcji. Pozyskane rysunki, ryciny, projekty architektoniczne i woluminy przydzielono do 

powstałej rok wcześniej (1817) Biblioteki Publicznej przy Królewskim Uniwersytecie 

Warszawskim (obecnie BUW – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie), a tradycyjna nazwa 

kolekcji królewskiej objęła całość zasobów graficznych Biblioteki. Gabinet Rycin stał się 

ważnym ośrodkiem artystycznym, edukacyjnym i naukowym w życiu uczelni i całej 

Warszawy, powiększał stan posiadania dzięki zakupom, darom i egzemplarzowi 

obowiązkowemu. Po upadku powstania listopadowego (1831) zbiór został skonfiskowany, 

wywieziony do Petersburga i wcielony do Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych. Powrócił do 

Polski dopiero w 1923 roku na mocy traktatu ryskiego i został ulokowany w gmachu 

Biblioteki (obecny „Stary BUW”). Lata 1939-1945 były w dziejach Gabinetu Rycin okresem 

wyjątkowo tragicznym, straty wojenne objęły ponad 60% kolekcji, całą bibliotekę podręczną, 

archiwum fotograficzne, inwentarze i katalogi. Dzięki akcji rewindykacyjnej podjętej po 

ustaniu działań wojennych, zdziesiątkowany i zniszczony zbiór powrócił do Biblioteki i 

zaczął funkcjonować już w styczniu 1946 roku. W 1955 roku został przeniesiony do pałacu 

Tyszkiewiczów-Potockich przy Krakowskim Przedmieściu 32, zaś od roku akademickiego 

2001/2002 rozpoczął działalność w nowym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. 

Dobrej 56/66. 

Obecnie w Gabinecie Rycin znajduje się ok. 50 000 prac oryginalnych, w tym rysunki 

artystyczne i architektoniczne, ryciny luźne i w woluminach oraz ekslibrisy. Najpełniej 

reprezentowane są wieki XVII i XVIII, przeważa twórczość artystów szkół 

zachodnioeuropejskich. Wśród rysunków znalazły się prace takich twórców jak  m.in. Giorgio 

Vasari, Pietro da Cortona, Giovanni Battista Piranesi, Pieter Paul Rubens, Rembrandt,  

François Boucher, Jan Chrystian Kamsetzer, Franciszek Smuglewicz, Zygmunt Vogel, André 

Le Brun. Nadal reprezentowane są niemal wszystkie szkoły i okresy grafiki europejskiej XV-
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XVIII w., w tym ryciny włoskie i niemieckie XV-XVI w. (Andrea Mantegna, Antonio 

Pollaiuolo, Marcantonio Raimondi i jego szkoła, Sebald i Barthel Beham, Albrecht Dürer), 

ryciny mistrzów szkoły Rubensa, największy w polskich zbiorach zespół akwafort 

Rembrandta i Piranesiego, prace Jacques’a Callota, francuska i angielska grafika barwna 

XVIII w. Wyjątkowo cenny zespół rysunków architektonicznych i dekoracyjnych jest ściśle 

związany z historią i kulturą Polski. Reprezentują go unikatowe w skali europejskiej 

Archiwum Tylmana z Gameren oraz projekty z 2. poł. XVIII i 1. poł. XIX w., pochodzące w 

większości z kolekcji króla Stanisława Augusta, dopełnionej m.in. zbiorami Dominika Witke-

Jeżewskiego i Stanisława Patka. Do cimeliów należą 53 rysunki Victora Louisa z lat 1765-

1766, dotyczące przebudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, uzupełnione projektami 

wyposażenia wnętrz autorstwa rzeźbiarza i dekoratora Jeana-Louisa Prieura. Doborową 

kolekcję tworzą prace wybitnych grafików europejskich, polskich i amerykańskich 2. poł. 

XIX-XX w., pochodzące m.in. z kolekcji Henryka Grohmana (Camille Corot, Félicien Rops, 

Edouard Manet, James McNeil Whistler, Henri de Toulouse-Lautrec, Edvard Munch, Leon 

Wyczółkowski, Feliks Jabłczyński, Józef Pankiewicz, Józef Mehoffer, Władysław Skoczylas i 

in.). 

*** 

Kiedy wiosną 2017 roku na bulwarze wiślanym w bliskim sąsiedztwie Biblioteki 

Uniwersyteckiej wyrósł nagle pawilon projektu austriackiego architekta Adolfa Krischanitza, 

służący w latach 2008-2010 jako tymczasowa siedziba Kunsthalle w Berlinie, a obecnie 

udostępniony bezpłatnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zrodził się niemal natychmiast 

śmiały, wręcz ekstrawagancki pomysł. Wyobraziliśmy sobie bowiem jubileuszową wystawę 

uświetniającą 200-lecie Gabinetu Rycin przygotowaną wspólnie z Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej i eksponowaną w owym pawilonie! Ta wizja podyktowana była z jednej strony 

brakiem własnej przestrzeni wystawowej, z drugiej zaś wyjątkowo kuszącą okazją – skoro jak 

na zamówienie obok Biblioteki stanął profesjonalny pawilon Muzeum nad Wisłą, to może 

warto rozważyć połączenie sił obu instytucji i stworzyć wyjątkowy projekt? Okazało się, że 

obie strony są zainteresowane i po kilku dyskusjach zapadła decyzja o współpracy i podjęciu 

trudnego wyzwania. Zależało nam na nowatorskim pomyśle na zaprezentowanie sztuki 

dawnej, która jest kwintesencją Gabinetu Rycin BUW, ale w nieoczywistych kontekstach, w 

nowoczesnej architekturze wystawy, z profesjonalnym scenariuszem i niekonwencjonalną 

koncepcją doboru obiektów, które niosłyby ze sobą pewien ideowy przekaz oraz poszerzały 

zakres estetycznych doświadczeń tworząc być może nową (lub na nowo odczytaną? 
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reinterpretowaną?) wartość ideowo-estetyczną historycznej kolekcji. Odrzuciliśmy wersję 

najprostszą i najczęściej stosowaną przy jubileuszowych wystawach, zazwyczaj efektowną, 

ale zarazem nudną, bo ograniczającą się do pokazania najbardziej atrakcyjnych dzieł i 

największych nazwisk z kolekcji, ponieważ nie o to nam chodziło. 

Centrum zainteresowania Autorów scenariusza i główną inspiracją wystawy stał się 

oświeceniowy Gabinet Rycin Stanisława Augusta, jedyna spośród artystycznych kolekcji 

króla, która mimo ogromnych strat wojennych przetrwała, zachowując swój pierwotny 

wygląd. Był to najbardziej osobisty zbiór króla obejmujący ryciny, rysunki, projekty 

architektoniczne oraz ilustrowane woluminy z XVI-XVIII w. Opracowane i posegregowane 

według tematów ryciny (częściowo rysunki) przyklejano na białe arkusze papieru, a następnie 

otaczano jasnozieloną akwarelową obwódką i rytowaną ramką, kaligrafowano karty tytułowe 

poszczególnych tek. Tak przygotowane zespoły układano w ozdobnych, pokrytych cielęcą 

skórą ze złoceniami i królewskim superexlibrisem portefeuilles, wyklejanych wewnątrz 

ręcznie malowanym papierem. Kolekcja tworzyła wizualne kompendium wiedzy o sztuce 

europejskiej XVI-XVIII w., służąc jako materiał porównawczy lub inspirując nowe dzieła 

sztuki. Koncepcja zbioru łączyła funkcje dydaktyczne i informacyjne z estetycznymi, 

artystycznymi i reprezentacyjnymi, a także z niezrealizowaną ideą Stanisława Augusta – 

powołania Akademii Sztuk Pięknych, kształcącej nowe pokolenia artystów polskich w 

oparciu o najlepsze wzory sztuki europejskiej. 

Rezultatem ideowym i artystycznym wystawy jest współczesna wizja oświeceniowej, 

XVIII-wiecznej kolekcji stawiająca pytanie o jej genezę i rolę, ale także o jej dzisiejsze 

znaczenie i/lub oddziaływanie w kategoriach estetycznych, filozoficznych, dydaktycznych, 

społecznych, a także twórczych, jako inspirującej dialog, a nawet pewną emulację między 

dawnymi rysunkami i rycinami a pracami współczesnych artystów stworzonymi specjalnie 

na potrzeby tej ekspozycji. Czy podołaliśmy niecodziennemu wyzwaniu? Czy wystawa 

wzbudzi zainteresowanie, czy może zainicjuje szerszą dyskusję na temat współczesnego 

miejsca i funkcji artystycznych kolekcji historycznych? Odpowiedzią będzie frekwencja, 

recenzje i ocena publiczności. 

*** 

Na zakończenie pragnę gorąco podziękować za wspólny trud i śmiałe podjęcie 

wyzwania przede wszystkim Pani Joannie Mytkowskiej, dyrektor MSN, autorom scenariusza 

– dr. Tomaszowi Szerszeniowi i dr. Łukaszowi Rondudzie, ekipie MSN zaangażowanej 

w przedsięwzięcie i wszystkim osobom z Biblioteki Uniwersyteckiej, które przyczyniły się 
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do powstania tej wystawy, szczególnie Koleżankom i Kolegom z Gabinetu Rycin (tu 

zwłaszcza Urszuli Dragońskiej), Oddziału  Konserwacji i Zabezpieczania Zbiorów pod 

czujnym okiem Pani Ewy Urzykowskiej, Oddziału Promocji, Wystaw i Współpracy – tu 

zwłaszcza Pani Agnieszce Kościelniak Osiak, Oddziału Projektów Celowych i Funduszy 

Zewnętrznych. Składam również podziękowanie Miastu st. Warszawa za przyznanie dotacji, 

bez której udźwignięcie tego projektu nie byłoby możliwe. 

 

Dr hab. Jolanta Talbierska 

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 

 


