
O sztuce u dawnych czyli Winkelman Polski wydany po niemiecku. Zestawienie idei 

Johanna Joachima Winckelmanna i Stanisława Kostki Potockiego.  

Dzięki współpracy Towarzystwa Winckelmanna w Stendal i Muzeum Pałacu Króla 

Jana III w Wilanowie ukazała się w 2018 roku trzytomowa edycja tłumaczenia na język 

niemiecki dzieła Stanisława Kostki Potockiego O sztuce u dawnych, czyli Winkelman Polski 

zestawiona dla porównania i badań z tekstem niemieckim Winckelmanna1.  Publikacja wyszła 

po ponad 200 latach od pierwszego polskiego wydania i była częścią ważnego, 

międzynarodowego projektu „Winckelmann/Potocki. Mistrzowie i uczniowie”, 

realizowanego w latach 2014 –2018 przez Towarzystwo Winckelmanna w Stendal i Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie2. Wydanie przygotowywane w naukowym partnerstwie  – 

pozwala badaczom zgłębić nie tylko istotę samych tekstów tych dwóch wybitnych 

reformatorów humanistyki europejskiej, ale także zaobserwować interesujący proces 

krytycznego przyswajania myśli Winckelmanna w Europie Środkowej.  

 

 

                                                           
1 Stanisław Kostka Potocki, Uber die Kunst den Alten oder polnischer Winckelmann (1815) und Johann Joachim 
Winckelmann, Geschichte der Kunst des Alterthums (1776), tłum. : Iwona Leitl, , opr. Eva Hofstetter, red.: D. 
Folga-Januszewska, M. Kunze, J. Paprocka-Gajek, w serii: Johann Joachim Winckelmann i/und Stanisław 
Kostka Potocki. Nowe badania i dokumenty / Neue Forschungen und Dokumente, t. 2.1 - 2.3, (3 vol. Razem 
1200 s), Winckelmann-Gesellschaft E.V., Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa-Stendal 2018.  
2 W serii Johann Joachim Winckelmann i/und Stanisław Kostka Potocki. Nowe badania i dokumenty / Neue 
Forschungen und Dokumente ukazały się także tom I: Johann Joachim Winckelmann i / und Stanisław Kostka 
Potocki. Mistrzowie i uczniowie/Meister und Schüler. Materiały Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej 
w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 8-9 maja 2014, Verlag Franz Philipp Rutzen, Mainz und 
Ruchpolding - Warszawa 2016; oraz:  
Tom III: O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego. Studia i szkice, red. D. Folga-Januszewska i T. 
Chachulski, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018. 



 

Il. 1-2. Edycja porównawcza trzytomowego wydania tłumaczenia na język niemiecki dzieła 

S.K.Potockiego O sztuce u dawnych czyli Winckleman Polski (1815) z wydaniem w języku niemieckim 

dzieła J. J. Winckelmanna Geschicte der Kunst des Alterthums (1776). Publikacja Muzeum Pałacu Króla 

Jana III w Wilanowie, Warszawa i Wickelmann-Gesellschat Stendal 2019. 

 

Publikacja ta poza tym, że udostępnia niemieckojęzycznemu czytelnikowi 

rozbudowany tekst autorstwa Stanisława Kostki Potockiego, wnosi także propozycję metody 

porównywania i badania tego, jak w przeciągu jednego pokolenia idee Winckelmanna 

przyjmowane były i „przekładane” wraz z interpretacją na inne języki. Edycja obejmuje trzy 

tomy. Za podstawę  – punkt wyjścia  – przyjęto wydanie wiedeńskie z 1776 Geschichte der 

Kunst des Alterthums, ponieważ wiadomo, że ta właśnie edycja wraz z wydaniem francuskim 

posłużyła Potockiemu do przygotowania polskiej wersji zatytułowanej O sztuce u dawnych 

czyli Winkelman Polski, wydanej nakładem własnym w Warszawie w 1815 roku. 

Tłumaczenie zaś na język niemiecki opracowania Potockiego zostało przygotowane tak, aby 

czytelnik śledzić mógł każdy wers bądź to dodany, bądź celowo pominięty przez Potockiego, 

co zostanie dalej szczegółowo umówione. 



 

Il. 3. Porównanie tekstu J. J. Winckelmanna z tekstem tłumaczenia S.K.Potockiego: czarną czcionką 

złożono te fragment tekstu J.J. Wicklemanna, które S.K.Potocki przełożył na język polski; kolorem 

zielonym (lewa karta) te framenty tekstu J.J. Winckelmann, które S.K.Potocki pominął; kolorem 

niebieskim (prawa karta) te fragment tekstu, które są autorstwa S.K.Potockiego i nie mają źródła w 

tekście J.J.Winckelamnna.   

 

Wspomniany projekt „J.J. Winckelmann / S.K. Kostka Potocki. Mistrzowie i 

uczniowie” został zapoczątkowany gromadzeniem i opracowaniem przez pracowników 

muzeum w Wilanowie (szczególną rolę odegrały badania Anny Kwiatkowskiej) 

porównawczych materiałów archiwalnych. Powstała w ten sposób baza danych licząca blisko 

siedemnaście tysięcy stron rękopisów Stanisława Kostki Potockiego, zachowanych w 

polskich archiwach: listów, dzienników, mów, uwag i refleksji. Penetrując i porządkując ten 

zasób można było szybko dostrzec, że ich autor całe życie przygotowywał się do 

zinterpretowania dzieła Winckelmanna. Ślady zrozumienia roli Winckelmanna w tworzeniu 

historii sztuki jako nauki – pojawiają się już w dzienniku podróży pisanym przez Potockiego 

w trakcie italskiego Grand Tour’u w latach 1779–1780. Przez resztę swego aktywnego 

twórczego i politycznego życia Potocki powracać będzie do osoby niemieckiego uczonego, 

aby w końcu w 1815 roku sfinalizować tę wiedzę we własnej edycji, która była na poły 

przekładem, na poły interpretacją rozprawy Geschichte der Kunst des Alterthums 

Wicklemanna.  



Zanim jednak Potocki przystąpił do tego tłumaczenia  – przez wiele lat zbierał 

informacje, gromadził kolejne edycje dzieł Winckelmanna w języku niemieckim, francuskim 

i angielskim, komentował je w wygłaszanych prelekcjach i praktycznie realizował gromadząc 

kolekcje sztuki. Kiedy zaś w 1799 roku wraz z żoną Aleksandrą z Lubomirskich  – stał się 

właścicielem dóbr wilanowskich przekazanych im przez teściową  – księżnę Izabelą 

Lubomirską   – rozpoczął organizację muzeum, które w zamyśle stało się ilustracją 

winckelmannowskiej koncepcji sztuki ewoluującej od idei i realizacji starożytnych aż po 

współczesne Potockiemu zjawiska artystyczne końca XVIII w. Muzeum wilanowskie otwarte 

w 1805 roku stało się od tego momentu pierwszą nowoczesną publiczną i edukacyjną 

instytucją na historycznych ziemiach Polski (od końca XVIII w. do 1915 r. Wilanów był na 

terenie zaboru rosyjskiego), w której biblioteka zawierająca dzieła Winckelmanna oraz 

kolekcja starożytności pozyskanych przez Potockiego na wykopaliskach w Nola, jak i 

regularnie zakupywanych do kolekcji  – stały się częścią świadomie rozwijanego programu 

wiedzy o sztuce, dedykowanego uczącej się młodzieży. Potocki jako minister oświecenia 

publicznego, znany był szeroko z przygotowania reformy edukacji powszechnej, której 

ważnym elementem była historia kultur i sztuk. 

Interesujące wydaje się, że już we wczesnym okresie swojego zainteresowania 

Winckelmannem Potocki odwoływał się do jego poglądów w bardzo różnych kontekstach 

odnoszących się do „czasów starożytnych” (Alterthum). Na przykład na kartach 131–132 

Dziennika podróży do Italii znajdują się refleksje czynione w trakcie zwiedzania Bazyliki św. 

Marka w Wenecji ujawniające głęboką infiltrację opinii na temat „ciemnego” średniowieczna 

okresu, gdy dokonano wielu zniszczeń dzieł starożytnych .  

Potocki pisze: „Tak więc [zniekształcono] okaleczono ozdoby będące arcydziełami 

architektury greckiej i najpiękniejszymi wytworami [smaku] geniuszu, by zastosować je do 

monstrualnych kaprysów gotyckiego barbarzyństwa. Na wspomnianych pięciu arkadach stoi 

mały porządek kolumn [zagłębiony w mur], tworzący zagłębioną w mur galerię. Na tej to 

galerii umieszczono słynne cztery antyczne złote konie, jeden z najlepiej zachowanych 

pięknych zabytków starożytności. Powszechna i najbardziej prawdopodobna opinia o ich 

pochodzeniu jest taka, że Konstantyn wywiózł je z Rzymu, gdzie zdobiły jakiś łuk triumfalny 

i kazał umieścić w konstantynopolitańskim cyrku, skąd z kolei Wenecjanie [zabrali] 

przetransportowali je na początku XIII wieku. Naprzeciwko jest długi budynek zwany Starą 

Prokuracją, na wpół nowożytny na wpół gotycki, wyglądający na wzniesiony w czasie lub 

przed odrodzeniem sztuk. […] Na jednym z węgłów kościoła, przy bramie pałacu, są dwie 



porfirowe figury wielkości mniejszej niż naturalna, rzadkie dzieło gotyckie tego rodzaju, o 

którym mówi Winckelmann”3. 

 

Il. 4. Stanisław Kostka Potocki, Voyage en Italie Contenant l’Histoire de l’Italie, Archiwum Publiczne 

Potockich, AGAD. 245. 

 

Notatka ta sporządzona została w trakcie podróży po Italii, tuż po 7 października 1779 

roku w trakcie zwiedzania zabytków Wenecji. Odwołanie do myśli Winckelmanna jest 

oczywiste i dotyczy czterech tetrarchów zauważonych w narożniku budynku skarbca Bazyliki 

św. Marka w Wenecji. Potocki wiedział, że po złupieniu Konstantynopola przez Krzyżowców 

w 1204 roku, przywieziona została do Wenecji rzeźba przedstawiająca czterech zarządców : 

Dioklecjana, Maksymiana, Konstancjusza Chlorusa i Galeriusza  – którzy władali cesarstwem 

rzymskim na przełomie III i IV w. Złączeni parami w uścisku współwładzy byli śladem 

                                                           
3 W wersji franc. oryginalnego zapisu: „C’est ainsi que l’on a defiguré mutilé ces ornements chef d’euvres de 
l’architecture grecque, et que la barbarie gothique a fait servire a ses monstrueux caprices les plus belles 
productions du gous genie et de l’art du goust. Les cinq arches sont surmontes d’un petit ordre engage dans le 
mure qui forme une galerie enga dans le mure. C’est au haut de cete galerie que sont placés les quatres fameux 
chevaux antiques dorés, c’est un des beaux restes de l’antiquité les mieux conserves qui soient parvenus jousqu’a 
nous. L’opinion comune et la plus probable est que ces chevaux furent enleves de Rome par Constantin ou ils ont servi 
a l’ornement de quelque arc de Triomphe, et qui le prince les fit placer placer dans le cirque de Constantinople, d’ou 
les venitiens les enlever transporterent au comencement du 13 siecle. * vis avis un batiment long qu’on apelle les 
vielles procuratiës moitié moderne moitié Gothique, qui parait avoir ete batie lors eu avant la restauration des 
arts. [...] A un des coins de l’eglise pres de la porte du palais, deux figures de porphire moindre que naturel 
ouvrage gothique rare dans ce genre dont parle Vinkelman’. 



zjednoczenia ziem  – symbolem concordii  – zgody w równości na rzecz powodzenia i 

trwania, ale jednocześnie znakiem wzajemnego wsparcia w chwilach trudności i czasach 

kryzysu. Połączeni ponad podziałami stanów i funkcji (dwóch Cesarów i dwóch Augustów)  – 

wmurowani zostali w mury Bazyli św. Marka w Wenecji na polecenie doży Enrico Dandolo. 

Interpretowani jako połączenie wschodu i zachodu Europy przynoszące pokój. Niemal 

nierozróżnialni, odziani podobnie, równi w sprawowanej władzy. Zjednoczeni wtórnie aktem 

wandalizmu Wenecjan, którzy najpierw wyrwali rzeźbę z konstrukcji cesarskiego pałacu, 

potem oderwali z ich diademów cenne kamienie. Jeden z tetrarchów wykutych w magmowej 

skale wulkanicznej zwanej porfirem, utracił stopę.  

Z punktu widzenia historii środkowej Europy, a zwłaszcza Polski, przywołanie przez 

Potockiego tej historii oraz pism Winckelmanna właśnie w tym miejscu, zdaje się łączyć z 

uwagami, które Potocki czytał w zakończeniu drugiej części Geschichte der Kunst des 

Altherthums. Winckelmann pisał tam: „W niniejszych dziełach sztuki wykroczyłem już poza 

jej granice, a choć spoglądając na jej upadek, doznaję uczuć podobnych do tych, jakich 

doznaje ktoś, kto opisując dzieje swojej ojczyzny musiałby również poruszyć temat jej 

zagłady, którą sam przeżył…”4.  

Takich odniesień i dygresji znaleźć można wiele. Dla Potockiego  – Winckelmann nie 

był tylko niemieckim znawcą sztuki starożytnej rezydującym w Watykanie, ale przede 

wszystkim czujnym obserwatorem budzącym przeszłość aby zmienić przyszłość. Wskazywał 

rolę, jaką sztuka i kultura mogą pełnić w czasach trudnych. Warto pamiętać, że okres między 

latami sześćdziesiątymi i siedemdziesiątymi XVIII w. a przełomem wieku XVIII i XIX  – był 

czasem wielkiego przełomu. Rewolucja Francuska naruszyła a wręcz obaliła wiele 

niepodważalnych wcześniej wartości. Kampanie Napoleona w Europie uświadomiły 

nietrwałość „posiadania”. Potocki przygotowywał tłumaczenie Winckelmanna obserwując 

jednocześnie zmiany, jakie przyniosły kampanie Napoleona: w tym grabieże dzieł sztuki, 

konfiskaty majątków kościelnych, ale też otwieranie muzeów publicznych.  

W Archiwum Publicznym Potockich zachowane są notatki i wypisy Stanisława Kostki 

– ujawniające proces pracy nad tłumaczeniem5. Obu zafascynowanych grecką starożytnością 

miłośników i kolekcjonerów dzieliło jedno pokolenie. Johann Joachim Winckelmann (1717 –

                                                           
4 Cyt. za tłum. polskim w: J. J. Winckelmann, Dzieje sztuki starożytnej, oprac. W. Bałus, tłum. T. Zatorski, 
TAiWPN Universita, Kraków 2012, s. 382-383. Tłumaczenie to wg. wydania niem: Dresden 1764 - w wielu 
miejscach odbiega od treści zawartej w innych wydaniach dzieł Winckelmanna, np. od najczęściej cytowanej 
edycji wiedeńskiej z 1776 r. 
5 AGAD, sygn. 251, karta 465 i n. 



1768) działał i tworzył w okresie zamykającym wielką tradycję europejskiego humanizmu 

wywodzącą się włoskiego renesansu starożytnej literatury i sztuki. Stanisław Kostka Potocki 

(1755 –1821) urodził się 13 lat przed śmiercią Winckelmanna i wychowany na jego pismach, 

wędrował jego śladami, poznał wielu wybitnych intelektualistów, którzy znali niemieckiego 

uczonego, ale sam należał już do innej epoki. Związany blisko z kręgiem rodziny (warto 

pamiętać , że jego brat  – Ignacy Potocki, a także kuzyn, znany pisarz  – Jan Potocki ożenili 

się z siostrami Lubomirskimi) , szczególnie z teściową, która dzieliła jego zamiłowanie do 

sztuki i podróży. W czasie gdy Lubomirska zamieszkała w Wiedniu, Potocki bywał tam 

wielokrotnie, jej rezydencja stała się także ważnym miejscem kultu Winckelmanna, czego 

ciekawym dowodem był nie tylko zakup przez Lubomirską słynnego portretu pędzla Rafaela 

Mengsa, ale także zamówienie ryciny według tego wizerunku.  

Data 1815 roku jest zatem potrójnie istotna. Czas Kongresu Wiedeńskiego i 

przywrócenia „dawnego” ładu w Europie, wydanie Winkelmana Polskiego i 

udokumentowanie poprzez rycinę  – posiadania w kolekcji portretu Winckelmanna. Trudno 

nie łączyć tych trzech zdarzeń w jednym obrazie nadziei na przemiany, jakich wtedy 

oczekiwano. W akcie końcowym Kongresu Wiedeńskiego zawarto nazwę Królestwa 

Polskiego, z czym Polacy wiązali nadzieję na zachowanie polskości. Znając wkład Stanisława 

Kostki w ustanowienie zasad edukacji w języku polskim, a zarazem pamiętając, że niemal 

całe wcześniejsze życie posługiwał się nawet w prywatnej korespondencji językiem 

francuskim – można zaryzykować wniosek, iż rozprawa O sztuce u dawnych – była w istocie 

inicjatywą na rzecz nowego rozdziału edukacji kulturowej Polaków pod zaborami. Nie można 

też zapominać, że publikacja ta ukazała się niemal równocześnie z drugim czterotomowym 

dziełem Potockiego – O wymowie i stylu, w którym zawarł rozważania o pięknie i doniosłości 

języka ojczystego. Czym zatem było przyswojenie Winckelmanna w języku polskim? Można 

sądzić, że wynikało z przekonania, że edukacja kulturowa jest najważniejszym fundamentem 

tożsamości, a przypomnienie dziejów sztuki w kontekście nazw ludów i kultur  – niezbędną 

lekcją świadomości.  

Drugi ślad związany z datą 1815 roku to utrwalenie i rozpowszechnienie w Polsce i 

Europie Środkowej  – wizerunku Winckelmanna. W zbiorach sztuki, zgromadzonych w 

wiedeńskim Palais Lubomirski znajdował się od 1810 roku słynny portret namalowany około 

1777 roku przez Antona Raphaela Mengsa (1728 –1779) przedstawiający Johanna Joachima 

Winckelmanna czytającego Iliadę, dzisiaj eksponowany w Metropolitan Museum w Nowym 



Jorku6. W kolekcji rycin British Museum w Londynie znajduje się zaś akwaforta, pięknie 

uzupełniona akwatintą, wykonana w 1815 roku przez Maurice Blota według obrazu Mengsa7. 

Napis u dołu ryciny nie pozostawia wątpliwości: „Według oryginalnego obrazu, który znajduje 

się w kolekcji Jej Wysokości Księżnej Lubomirskiej w Wiedniu”8. Nieco wyżej pod 

obramieniem portretu Winckelmanna podpis: „Winkelmann alluma au milieu de Rome / le 

flambeau de la saine étude / des ouvrages de l'antiquité”. Poniżej rytownik dodał jeszcze kilka 

symboli, istotnych z punktu widzenia interpretacji roli pism Winckelmanna dla czytającego  – 

co istotne  – po francusku  – Stanisława Kostki Potockiego. Warto przyjrzeć się tej niezwykłej 

rycinie, w której zaszyfrowane zostały liczne interpretacje.  

Istotność daty wykonania ryciny  – rok 1815 łączy się także z dziesięcioleciem otwarcia 

muzeum wilanowskiego. Wówczas wychodzi w Warszawie dzieło Stanisława Kostki 

Potockiego – drukarnia Xięży Pijarów wydaje trzy tomy O sztuce u dawnych, czyli Winkelman 

Polski9. Ale językiem sentencji na rycinie jest nadal język francuski! Z lewej na książce leży 

rozłożona karta, a na niej rytowany napis sugerujący odręczne pismo „Description / de / 

l’Apollon / du/ Belvedere” – po prawej stronie rozkładówki, po lewej zaś: „…/du Torse / 

Antique”10. W prawym dolnym narożniku ryciny widać otwartą księgę z tytułem – także 

sugerującym pismo odręczne: „Histoire / de l’art /des Anciennes”11. Pascal Griener poświęcił 

wnikliwe studium zmianom, jakie zaszły w języku historii kultury i historii sztuki w wyniku 

tłumaczeń pism Winckelmanna12. Szczególnie ciekawy był proces przekładu na język 

                                                           
6 Wcześniej w literaturze datowany na l. 60 XVIII w. Olej na płótnie, 63.5 x 49.2 cm, nr inw. 48.141. Obraz 
długo znajdował się w kolekcji Lubomirskich i był wielokrotnie opisywany . Zakupiony został do Metropolitan 
Museum w Nowym Jorku po II wojnie światowej za pośrednictwem Waltera Hugelshofera, w 1947 r. 
publikowany już Biuletynie Muzeum: Julius Brann, Das Winckelmann-Porträt von Anton Raphael Mengs, 
"Zeitschrift für Bildende Kunst”, 16, 7 (April 1905), s. 173–75, il. s.. 173; Hermann Uhde-Bernays, Zu den 
Bildnissen Winckelmanns, “Monatshefte für Kunstwissenschaft “, 6 (1913), s. 55–59; Josephine L. Allen, Johann 
Joachim Winckelmann Classicist, "Metropolitan Museum of Art Bulletin”, 7 (April 1949), s.. 229–32. Od tej 
publikacji obraz był wielokrotnie publikowany i pokazywany na wystawach.  
7 Por. M. in.: A. Schulz, Die Bildnisse Johann Joachim Winckelmanns, “Jahresgabe der Winckelmann-
Gesellschaft”, 1950/51, Berlin 1953, s. 19-20, 58-59. A także online na stronie Winckelmann Geselschaft w 
Stendal: http://www.museum-digital.de/san/index.php?t=objekt&oges=34736.  
8 „ Portret Johanna Joachima Winckelmanna, 1815, akwaforta, akwatinta, 31,2 x 12,2 cm, British Museum 
London, nr inw. 1862, 0208.225. U d. na ryc. : „Peint par A: R: Mengs. / Gravé par M: Blot. 1815. / D'après le 
tableau original, qui se trouve dans la collection de son altesse Madame la Princesse de Lubomirska à Vienne. / 
Déposé à la Direction. / A Paris, chez l'auteur, Rue St. Honoré, No. 347. Powyżej: “Winkelmann alluma au 
milieu de Rome / le flambeau de la saine étude / des ouvrages de l'antiquité”. 
9 W drukarni Xięży Piiarów. 
10 Pierwsza oryginalna wersja w jęz. niemieckim: Beschreibung des Torso im Belvedere zu Rom, 1759 
11 Pierwsza oryginalna wersja w jęz. niemieckim: Geschichte der Kunst des Alterthums, Dresden 1764; oraz 
drugie wyd. Geschichte der Kunst des Alterthums, Wien 1776 
12 P. Griener, L’Esthétique de la traduction Winckelmann, les langues et l’histoire de l’art (1755-1784), DROZ, 
Genève 1998.  



francuski, w którym tłumacze, jak Michael Huber13, „dodawali” pewne treści do 

winckelmannowskich koncepcji. Ale nie tylko sam fakt cytowania tytułów pism Winckelmanna 

w języku francuskim ma tu znaczenie, wiemy bowiem, że Stanisław Kostka Potocki studiował 

Historię sztuki starożytnych po francusku, następnie pisał ją – po polsku – co było nawet dla 

autora niełatwe14. Pisał  – wiele dodając. Na tle wielu przykładów francuskich i włoskich 

tłumaczeń, polskie opracowanie Potockiego jawi się jako indywidualna i uzupełniona 

dodatkowo własnymi rozważaniami (dodana w tomie I  – historia sztuki Chaldejczyków, 

Indów, Persów i Chińczyków15) wizja rozwoju sztuk i rzemiosł o silnym przesłaniu 

edukacyjnym. Czy możemy nadal mówić „tylko” o tłumaczeniu, czy raczej o uzupełnieniu 

Sztuki u dawnych ? 

Takie znaczące dodatki pojawiły się także w warstwie symbolicznej omawianej ryciny. 

Widać je zwłaszcza w kompozycji przedstawionych na rycinie atrybutów: wieniec z 

dziewięcioma gwiazdami odnosi się do popularnej we Francji symboliki światła – a zatem 

Oświecenia – i nie chodzi tu już o „Króla Słońce”, lecz o wieniec astralny16 symbolizujący 

wiedzę. Wzmacniają ten przekaz pozostałe atrybuty – w tym leżący po środku kaduceusz, 

symbol pokoju i wymiany myśli, przywołujący słynny dar Apolla dla wszędobylskiego 

Hermesa: „od razu się wszystko wydało i Hermes, aby przebłagać rozgniewanego brata, 

ofiarował mu cytrę ze skorupy żółwia. Apollo tak się ucieszył, że dał mu w zamian laseczkę z 

leszczyny, która miała cudowną właściwość uśmierzania sporów i godzenia nieprzyjaciół. Gdy 

ją Hermes rzucił między dwa walczące ze sobą węże, one natychmiast przestały się gryźć i 

zgodnie oplotły się dokoła laski, nachylając ku sobie głowy. Tak powstał kaduceusz, z którym 

Hermes nigdy się nie rozstawał”17. Lecz i ten symbol miał w odniesieniu do kolekcji 

Lubomirskiej i kontekstu wiedeńskiego jeszcze inne znaczenie. Kaduceusz był jednym z 

najważniejszych symboli masońskich, zresztą tak, jak i wieniec z gwiazdami. Jednak na 

                                                           
13 Michael Huber, Prospectus de l’Histoire de l’Art de l’Antiquité, par M. Winckelmann, traduite de l’allemand 
par M. Huber, d’après l’original refondu par l’auteur, Leipzig 1778. 
14 Proces przekładu pism Winckelmanna omówiono oraz relację oryginału niemieckiego do pierwszej polskiej 
edycji Winkelmana Polskiego S. K. Potockiego oddano w tzw. przekładzie porównawczym. Por.: Stanisław 
Kostka Potocki, Uber die Kunst den Alten oder polnischer Winckelmann (1815) und Johann Joachim 
Winckelmann, Geschichte der Kunst des Alterthums (1776), ubersetzt : Iwona Leitl, bearbaitet von Eva 
Hofstetter, red.: D. Folga-Januszewska, M. Kunze, J. Paprocka-Gajek, w serii: Johann Joachim Winckelmann 
i/und Stanisław Kostka Potocki. Nowe badania i dokumenty / Neue Forschungen und Dokumente, t. 2.1 - 2.3, (3 
vol. Razem 1200 s), Winckelmann-Gesellschaft E.V., Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa-
Stendal 2018, 
15 Rozdziałów tych nie ma w dziele Winckelmanna. 
16 Griener, op. cit., s. 40. 
17 Cyt. za: Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian. Poznań 1989, s. 59. 



omawianej rycinie przybiera on nietypową formę – bez węży. Laska wyposażona jest jedynie 

w skrzydełka, zaś tuż obok stoi kałamarz z trzema piórami – symbolizując pisarza.  

Najprawdopodobniej Izabela Lubomirska zamówiła rzeczoną rycinę aby uzupełnić nią 

wydanie Winkelmana polskiego pióra swego zięcia, co więcej wydaje się, że nabyła ten obraz 

gdy Stanisław Kostka pracował nad swoim dziełem. Uczyniła to będąc w Wiedniu, co także w 

przeszłości miało swoje odniesienie, bowiem inicjacja masońska Potockiego odbyła się 

zapewne po jego wizycie w 1779 roku w rezydencji Carla Firmiana w Mediolanie18  – 

austriackiego gubernatora Lombardii, miejscu słynnym ze spotkań Loży Masońskiej19 i chociaż 

o związkach Winckelmanna z ruchem masońskim wiadomo stosunkowo niewiele20, to sądzić 

można, że Lubomirska, a być może sam Potocki  – zamawiając rycinę celowo zlecili nadanie 

jej nowych znaczeń.  

Ślad wiedeński tkwił głęboko w pamięci także z innego powodu. Potocki pisząc 

biografię Winckelmanna  – pierwszą w języku polskim tak bogatą relacją o życiu i twórczości 

„najbieglejszego ze starożytników”21, przywoływał tragiczną śmierć uczonego w Trieście w 

drodze z Wiednia do Rzymu. I w końcu ostatnie pytanie  – jak portret Winckelmanna malowany 

przez Mengsa znalazł się w Wiedniu? Pochodzenie obrazu, wedle którego powstała omawiana 

rycina, jest dobrze znana. Wiadomo, że został najpierw odkupiony w Rzymie około 1808 lub 

1809 roku przez Jean Baptiste Pierre Le Bruna od kardynała Don Dionisio Bardaji y Azara, 

który z kolei wszedł w jego posiadanie w 1804 roku po śmierci ambasadora hiszpańskiego w 

Rzymie  – José Nicolása de Azara, markiza de Nibbiano, który miał obraz już w 1787 roku. Już 

wtedy powstała pierwsza wersja graficzna tego portretu według rysunku Bonaventury Salesa’y 

(1756 –1819) – miedzioryt rytowany przez Jacques Louis Copia’ę (1764 –1799) jako frontispis 

do francuskiego wydania Jansena z 1794 roku Histoire de l'Art chez les Anciens 

Winckelmanna22. LeBrun zabrał obraz do Paryża, gdzie sprzedał go na aukcji 23 marca 1810 

                                                           
18 Szczegółowo opisanej w rękopisie Podrózy do Italii…, piszę o tym w: D. Folga-Januszewska, Dziennik 
podróży do Italii Stanisława Kostki Potockiego (1779) i jego planowana publikacja, w: O spuściźnie literackiej 
Stanisława Kostki Potockiego, op. cit. s. 31. 
19 Na ten temat por. materiały pokonferencyjne publikowane przez Accademia Roveretana degli Agiati di 
Scienze, Lettere ed Arti”; Quaderno no 2. Trentini nel Europa dei luni: Firmian, Martini, Pilati, Barbacovi, pod 
red. M. Nequirito, Trento 2002. 
20 Chociaż znaleźć można wykazy Masonów, w których figuruje Winckelmann: 
http://www.muellerscience.com/ESOTERIK/Freimaurer_Beruehmte/Beruehmte_Freimaurer_mit_Schweizern.ht
m  
21 S. K. Potocki, O sztuce u dawnych czyli Winkelman Polski, opr. J. A. Ostrowski, J. Śliwa, część I, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1992, s. 65.  
22 Miedzioryt, 24,3 x 18,3 cm, sygn. u d.: “Gravé d‘après le dessin de Salésa fait sur le tableau d‘Antoine 
Raphael Mengs qui est dans le cabinet de M.le Chev. d‘Azara Ministre Plen. du Roi d‘Espagne à Rome”. Jedna z 
odbitek znajduje się w zbiorach Winckelmann Museum w Stendal. Por. także: S. Roettgen, Anton Raphael 



roku za 660 franków Leroche’owi, od którego z kolei nabyła go już w Wiedniu Lubomirska. 

Według ustaleń badaczy Metropolitan Museum w Nowym Jorku23 – po śmierci marszałkowej 

w 1816 roku portret Winckelmanna został przewieziony do Krakowa i Lwowa. Przed 1947 

rokiem znalazł się w Zurichu, gdzie książę Sebastian Lubomirski sprzedał go za pośrednictwem 

Waltera Hugelshofera do Metropolitan Museum.  

   

Il. 5. Anton Raphael Mengs (1728–1779), Johann Joachim Winckelmann czytający Iliadę, ok. 1777, 

płótno,  63.5 x 49.2 cm, Metropolitan Museum of Art in New York, reg. no. 48.141 

Il. 6.  Portret  Johanna Joachima Winckelmanna, 1815, akwaforta, akwatinta, 312 x 122 mm, British 

Museum London, reg. no. 1862, 0208.225. U dołu: “Peint par A: R: Mengs. / Gravé par M: Blot. 1815. 

/ D'après le tableau original, qui se trouve dans la collection de son altesse Madame la Princesse de 

Lubomirska à Vienne. / Déposé à la Direction. / A Paris, chez l'auteur, Rue St. Honoré, No. 347”. Wyżej: 

“Winkelmann alluma au milieu de Rome / le flambeau de la saine étude / des ouvrages de l'antiquité”. 

                                                           
Mengs 1728-1779, t. 1., Das malerische und zeichnerische Werk. München 1999, s. 307. Kontekst powstania 
ryciny opisuje: 
C. C. Mattusch, H. Lie, The Villa dei Papiri at Herculanum. Life and Afterlife of a Sculpture Collection, Getty, 
Los Angeles 2005, s. 40, repr.  
Inna, nieco mniejsza wersja ryciny znajduje się w Bibliotheque Nationale de France w Paryżu (miedzioryt, 23, 1 
x 17,2 cm ) w postaci, jako została wykorzystana jako frontispis, no FRBNF16852008.  
23 Pełna informacja na stronie: http://www.metmuseum.org/art/collection/search/437067 . Oprac. Wg.: P. 
Marandell (wprowadzenie), The Metropolitan Museum of Art, t. 7, Europe in the Age of Enlightenment and 
Revolution, MET New York 1987. 



 

 

Popularyzacja osoby Winckelmanna przez Potockiego dokonywała się więc w Polsce 

zarówno w języku francuskim i polskim. Uwaga ta jest ważna  – pozwala bowiem zrozumieć 

wielość interpretacji. Wiemy dzięki zachowanym zasobom Biblioteki Wilanowskiej, że 

Stanisław Kostka czytał Winckelmanna po francusku w przekładzie Michela Hubera, na 

egzemplarzu edycji z 1781 roku  – Histoire de l’art de l’antiquité  – wydanej w Lipsku, 

przechowywanej w Bibliotece Narodowej w Warszawie znajdują się jego odręczne notatki. 

Znał zapewne także wydania wcześniejsze, w tym publikację w przekładzie Gottfrieda Sella 

(zw. Selliusem) wydaną w Amsterdamie w 1766 roku, oraz wiedeńskie wydanie rozszerzone 

z 1776 roku24, które zapewne używał już w czasie swoich włoskich Grand Tour’ ów odbytych 

w latach 70. XVIII w. Wiele lat przed wydaniem całości Winkelmana Polskiego – ukazał się 

w „Roczniku Towarzystwa Przyjaciół Nauk” odczyt Stanisława Kostki Potockiego na temat 

Winckelmanna, wygłoszony 5 maja 1803 roku na posiedzeniu Towarzystwa, co pozwala 

sądzić i co podkreślała Maria Ludwika Bernhard, że dzieło Potockiego napisane zostało „na 

kilka lat przed drukiem”25, a ukończone zapewne już około 1810 roku26, czyli wtedy gdy 

Lubomirska kupiła w Wiedniu obraz Mengsa.  

Co ciekawe ukazanie się pierwszego tomu Winkelmana polskiego odnotowane zostało 

niemal natychmiast w Halle w Saksonii –Anhalt  – miejscu pierwszych studiów 

Winckelmanna. A jak istotne było pojawienie się tej publikacji w 1815 roku zaświadcza 

recenzja zamieszczona w październiku tegoż roku w przeglądzie literatury wydawanym w 

Halle i Lipsku  – „Allgemeine Literatur –Zeitung” zaczynająca się od słów: 

“Est ist diess keine sklavische Uebersetzung von Winkcelmanns Geschichte der Kunst, 

sondern eine liberale Bearbeitung von der Meisterhand eines Schriftstellers, der zum Theil 

alles selbit gesehen, was Winckelmann beschrieb, und was Entfernung des Orts dem gelehrten 

                                                           
24 O tłumaczeniach dzieł J. J Winckelmanna pisze obszernie: M. Kunze, Winckelmanns Übersetzungen im 18. 
Und 19. Jahrhundert, w: Johann Joachim Winckelmann i / und Stanisław Kostka Potocki. Mistrzowie i 
uczniowie. Akten des internationalen Kongresses im Museum Palast Köning Johann III. In Wilanów, Warschau 
8.-9. Mai 2014, Verlag Franz Philipp Rutzen, Stendal-Warschau 2016, s. 109-125. 
25 M. L. Bernhard, “O sztuce u dawnych, czyli Wnkelman Polski” Stanisława Kostki Potockiego, „Rocznik 
Historii Sztuki”, 1, 1956, s.518. 
26 Tak datują powstanie dzieła Janusz A. Ostrowski i Joachim Śliwa, autorzy opracowania wydania krytycznego: 
Stanisław Kostka Potocki, O sztuce u dawnych czyli Winkelman Polski, t. I-IV, PWN, Warszawa 1992, s. XXIII.  



Grafen selbst zu sehen nicht erlaubte, darüber hat die gründlichste Belesenheit und 

Bekanntschaft mit der Kunst ihn in Stand gesetzt, das richtigste Urtheil zu fallen”27.  

 

 

Il. 7-8. Adam Sagtyński, Rękopis tłumaczenia na jęz. niemiecki I tomu O sztuce u dawnych czyli 

Winkelman Polski S. K. Potockiego oraz poniżej sygnatura Adama Sagtyńskiego 

 

Niepodpisany autor tej recenzji zwracał uwagę, iż dzieło Potockiego „nie jest 

tłumaczeniem niewolniczym”, lecz raczej inspirowaną własnym doświadczeniem – 

interpretacją pism Winckelmanna, przygotowaną w celach popularyzatorskich, podkreślając 

dalej, że uzupełnienie wydania przez Potockiego tłumaczeniami pism autorów starożytnych 

wprowadza do języka polskiego nowe formy zapisu ich nazwisk właściwie brzmiące w 

                                                           
27 „Allgemeine Literatur-Zeitung” vom Jahre 1815, dritter Band. September bis December, Halle und Lepzig. 
Kolumna 263-264. Autor recenzji nie znany. Oznaczono iż relacja odnosi się do tomu I dzieła Potockiego, 
liczącego wówczas 440 stron, wyd. Drukarnia Xięży Pijarów 



językach słowiańskich („Sonorischer klingt doch Sofokles als Sofokl, Sofoklesa als 

Sofokla…)”28. Jest to ciekawy aspekt tej recenzji, skłaniający do przypuszczenia, iż jej 

autorem był dawny stypendysta rządu pruskiego w Halle – profesor Feliks Bentkowski (1781 

–1852), jeden z najwybitniejszych językoznawców, doctor honoris causa Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, którego korespondencja z Potockim z lat 1814 –1815 zachowała się w 

archiwach29 i który podobnie jak Stanisław Kostka pracował w tym czasie nad podręcznikami 

języka polskiego. 

Zainteresowanie dziełem Potockiego w Halle i Lipsku było powodem zamówienia 

przekładu na język niemiecki, które powierzono Adamowi Sagtyńskiemu, a które zapewne z 

powodów opisywanych przez samego tłumacza nie zostało ostatecznie dokończone30, jednak 

okoliczności tego przedsięwzięcia nie są bliżej znane. Ów pierwszy przekład na język 

niemiecki zachowany jest w rękopisie w zbiorach Ossolineum. Obecna równoległa i 

porównawcza publikacja dzieła Potockiego i Winckelmanna jest zatem powrotem do idei 

sprzed 200 lat  – stworzenia podstawy do rozumienia klucza kolekcjonerskiego, który stał się 

modelem dla dalszego rozwoju wilanowskiego muzeum. 

Dorota Folga Januszewska  

 

 

 

 

 

                                                           
28 „Allgemeine Literatur-Zeitung”, September – October 1815, kolumna 264. W Archiwum Potockich (sygn. 
242) przechowywanym w AGAD znajduje się rękopis z polskim tłumaczenie tej recenzji , sporządzony zapewne 
przez sekretarzy Stanisława Kostki Potockiego.  
29 Listy do Stanisława Kostki Potockiego z 1814-1815, w których wątek odmiany nazw starożytnych w języku 
polskim jest wzmiankowany, AGAD, sygn. 271. 
30 Carolyn C. Guile w artykule Winckelmann in Poland: An Eighteenth Century Response to the ‘History of the 
Art of Antiquity’, opublikowanym w “Journal of Art Historiography”, dostępnym online: 
https://arthistoriography.files.wordpress.com/2013/12/guile.pdf podaje za Ostrowskim i Śliwą (por. przyp. 4), że 
tłumaczenie zostało zamówione przez Wydawnictwo Waltera w Lipsku, ale nie zostało ukończone z nieznanych 
powodów. Zarówno Guile, jak Ostrowski i Śliwa mylnie podają zapis nazwiska tłumacza – Sagatyński zamiast 
Sagtyński , właściwą pisownię potwierdza jego podpis na zachowanym liście z 29 sierpnia 1816, w którym 
Sagtyński pisze: „ Nach dieser Darstellung, werden Sie mein verehrtester Herr Hofrath, vielleicht mit mehr 
Gwißheit bestimmen können, ob es sich der Mühe verlohnt, die Vergleichung zwi|-|schen beiden Werken 
fortzusetzen; worüber ich Ihre|n|”.  


