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Maria Skubiszewska 
(1930-2011)

D
nia 13 kwietnia 2011 r. zmarła w Warszawie 
dr Maria Skubiszewska, znakomita znaw
czyni późnośredniowiecznego i wczesno- 
nowożytnego malarstwa włoskiego, do niedawna 

kurator Galerii Sztuki Obcej Muzeum Narodowego 
w Warszawie.

Dr Skubiszewska urodziła się w rodzinie zie
miańskiej w Suchodołach (powiat Krasnystaw) dnia 
31 marca 1930 r., jako jedno z pięciorga dzieci wła
ściciela majątku Wojciecha Michalskiego i Róży 
Ksawery Deskur ze Sancygniowa. Wyrzucona po 
wojnie ze swojej małej ojczyzny, zamieszkała z ro
dziną w 1945 r. w Krakowie, gdzie, po złożeniu egza
minu dojrzałości w liceum SS. Urszulanek w roku 
1948, studiowała - w latach 1948-1952 - historię 
sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, dzieląc ławę 
szkolną z takimi późniejszymi luminarzami naszej 
dyscypliny jak Klementyna Żurowska, Anna Różyc
ka Bryzek, Tadeusz Chrzanowski, Andrzej Ciechano
wiecki, Wojciech i Piotr Krakowscy. Wzorem 
szczególnie ambitnych studentów zapisała się Maria 
Michalska na seminarium ówczesnego nestora kra
kowskiej historii sztuki, znawcy sztuki późnoantycz- 
nej i starochrześcijańskiej oraz miłośnika malarstwa

weneckiego, wykształconego w Wiedniu, profeso
ra Wojsława Mole. Pod jego kierunkiem powstała 
jej praca magisterska pt. Człowiek w malarstwie we
neckim XVwieku, obroniona w roku 1952. Zaintere
sowanie włoskim malarstwem miało jej odtąd 
towarzyszyć przez całe życie.

Do podtrzymania tego kierunku zainteresowań 
przyczyniło się objęcie pracy w Państwowych Zbio
rach Sztuki na Wawelu w 1952 r., gdzie trafiła do 
Działu Malarstwa i Rzeźby pod skrzydła dr Anny 
Bocheńskiej z zadaniem opracowywania kolekcji 
malarstwa włoskiego, nota bene pochodzącej głów
nie ze zbiorów hr. Leona Pinińskiego we Lwowie. 
Obok opracowania florenckiego obrazu przedstawia
jącego pielgrzymów u grobu św. Mikołaja (poz. 2), 
w którym rozpoznała część predelli retabulum 
z roku 1433, dzieła Bicciego di Lorenzo, owocem 
tych studiów stały się liczne hasła w katalogach sze
regu wystaw (poz. 20,21,24,25) oraz pełne opraco
wanie katalogowe Malarstwo włoskie w zbiorach 
wawelskich (1973; poz. 26).

W ramach pracy na Zamku Wawelskim Maria 
Michalska włączona została przez profesora Jerze
go Szabłowskiego do zespołu przygotowującego 
tom Katalogu Zabytków Sztuki poświęcony zabyt
kom wzgórza wawelskiego, gdzie powierzono jej 
zadanie zinwentaryzowania gotyckich kaplic, rzeź
by gotyckiej oraz grobów królewskich w katedrze. 
Zaowocowało to jej zainteresowaniem rzeźbą na
grobną, a zwłaszcza nagrobkiem króla Kazimierza 
Jagiellończyka. Ikonografia tego wybitnego dzieła 
Wita Stosza, stała się przedmiotem jej pracy doktor
skiej, napisanej pod kierunkiem profesora Lecha 
Kalinowskiego i obronionej na Uniwersytecie Ja
giellońskim w roku 1969. Opublikowana partiami 
w latach 1971, 1973 i 1978 (poz. 6,7,9) rozprawa ta 
przyniosła m.in. szczegółowe rozpoznanie dwóch 
ważnych wątków treściowych dzieła: eschatologicz
nego, wyrażonego m.in. przy użyciu - niecodzien
nego w ówczesnej sztuce - antycznego motywu 
Matki Ziemi, rodzącej do innego, niematerialnego 
życia, oraz drugiego, dotyczącego chrześcijańskiej 
wiary w zbawienie, ukazanego przez artystę w sposób 
nie mniej oryginalny, zwłaszcza w scenie decyzji
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Maria Skubiszewska z Karoliną Lanckorońską 
na Monte Cassino w 1959 r.

Boga o Inkamacji i Odkupieniu. Nietypowe ujęcie 
pierwszego z tych wątków - zdaniem Autorki - było 
wynikiem wczesnej recepcji prądów humanistycz
nych w środowisku dworu królewskiego.

Ślub z Piotrem Skubiszewskim, w roku 1960, 
sprawił, że dr Maria przeniosła się do Poznania 
i podjęła pracę w Dziale Malarstwa Obcego tamtej
szego Muzeum Narodowego, gdzie zajęła się znowu 
zbiorem obrazów włoskich, pochodzących w lwiej 
części z dwóch dużych kolekcji wielkopolskich, 
hr. Atanazego Raczyńskiego i hr. Seweryna Miel- 
żyńskiego. I tak, w roku 1961 opublikowała pięć nie
znanych dzieł z epoki Trecenta (poz. 3), łącząc je 
z twórczością malarzy sieneńskich (Ugolino di Ne- 
rio; twórca z kręgu Simone Martiniego), florenckich 
(Bartolo di Fredi; warsztat Nicola di Piętro Gerinie- 
go) i weneckich (szkoła Paola Veneziana). W roku 
1964 ukazało się jej opracowanie pięciu dalszych 
obrazów pochodzących z XV i początku XVI w. 
(poz. 4 i 21), które rozpoznała jako dzieła sieneń- 
czyka Pietra di Giovanni d’Ambrogio; działającego 
w Umbrii Tiberia d’Assisi; reprezentującego środo
wisko Romanii Bemardina Zaganelli; ferraryjczyka

Michele Coltelliniego i znajdującego się pod wpły
wem sztuki kręgu Leonarda da Vinci mediolańczyka 
Antonia Pirriego. Piękny obraz Madonny ze szczy
głem Michela Tosiniego z lat 30. lub 40. XVI w. stał 
się przedmiotem jej rozprawki z roku 1966 (poz. 5), 
w której ukazała powiązania stylistyczne dzieła z ma
larstwem Ridolfa Ghirlandaia i Andrea del Sarto. 
W sumie, poznańskie studia dr Skubiszewskiej za
owocowały opracowaniem katalogu naukowego ca
łego zbioru włoskiego malarstwa (do roku 1600) 
w Muzeum Narodowym w Poznaniu (poz. 29).

Przeniesienie się rodziny do stolicy w 1964 r. 
otworzyło przed dr Marią pole nowych badań, tym 
razem nad zbiorem malarstwa włoskiego w warszaw
skim Muzeum Narodowym, gdzie podjęła pracę 
w Galerii Sztuki Obcej kierowanej przez profesora 
Jana Białostockiego, którego przyszło jej później 
zastąpić na stanowisku kierowniczym w roku 1990, 
także jako sekretarz, a następnie redaktor czasopis
ma Bulletin du Musee National de Varsovie. I tak, 
w zakupionych w roku 1973 dwóch tondach z przed
stawieniem Zwiastowania rozpoznała dr Skubiszew
ska, w publikacji z 1975 r. (poz. 8), zaginione frag-
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Maria Skubiszewska przy pracy 
w poznańskim mieszkaniu przy ul. Orzechowej, 1962 r.

menty retabulum ołtarza św. Mikołaja da Tolentino 
z kościoła Santo Spirito we Florencji, dzieła Francia- 
bigia z czasu między rokiem 1511 a 1518. W roz
prawce z roku 1979 o tondzie Botticellego z przed
stawieniem Madonny z Dzieciątkiem i św. Janem 
Chrzcicielem (poz. 10) ukazała miejsce tego dzieła 
wśród grupy obrazów artysty o tym samym temacie 
i opowiedziała się za jego datowaniem po powrocie 
Botticellego z Rzymu do Florencji w roku 1482. 
Wreszcie, całokształt swych dociekań na temat ma
larstwa włoskiego w zbiorach stołecznego Muzeum 
Narodowego zawarła w licznych katalogach wystaw 
(poz. 14, 22, 25, 27, 32) i obszernych partiach mo
numentalnego katalogu opracowanego przez zespół 
Jana Białostockiego (poz. 28; por także 24, 31).

Badania nad malarstwem włoskim prowadziła 
dr Maria Skubiszewska w oparciu nie tylko o znajo
mość szerokiej literatury przedmiotu, czego znakomi
tym dowodem było pierwsze w Polsce podręczniko
we opracowanie malarstwa w Italii z lat 1250-1400, 
ukazanego w powiązaniu z ówczesnymi prądami 
ideowymi, gdzie obok własnych przemyśleń zapre
zentowała stanowiska różnych uczonych (książka

1980, poz. 1), lecz przede wszystkim w oparciu 
o świetną znajomość dzieł z autopsji. Tę ostatnią za
wdzięczała Autorka częstym podróżom studyjnym 
umożliwionym przez stypendia licznych instytucji 
naukowych oraz dzięki dłuższemu pobytowi z mę
żem zagranicą (lata 1981-1989). Zaowocowały one 
m.in. współpracą, a często przyjaźniami, z wielu 
historykami sztuki, by wymienić tylko Roseline 
Bacou, kuratora rysunków w Luwrze, Rodolfa Pal- 
lucchiniego z Wenecji, Francesca Santi z Perugii, Ju
rija Kuzniecowa z Ermitażu, czy Michela Laclotte’a, 
dyrektora Luwru. Nade wszystko jednak inspirującą 
była dla niej - jak sądzę - znajomość, pomoc i przy
jaźń profesor Karoliny Lanckorońskiej, zawiązana 
podczas pierwszej podróży Marii do Włoch w roku 
1959. To w Wiecznym Mieście, w założonym przez 
lwowską uczoną Istituto Storico Polacco i w jej 
mieszkaniu, najpierw przy via degli Scipioni 284 
a potem przy via Virginio Orsini 19, prowadzone roz
mowy i dyskusje, swoiste seminarium privatissi- 
mum, kształtowały młodą uczoną z Kraju. Nic więc 
dziwnego, że właśnie dr Marii Skubiszewskiej 
powierzyła profesor Lanckorońska opracowanie
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włoskich obrazów z kolekcji swego ojca, hr. Karola 
Lanckorońskiego, jakie - po upadku reżimu komu
nistycznego - ofiarowała lwowska niegdyś profesor 
do zbiorów wawelskich.

I tak powstawały kolejne artykuły i rozprawy 
dr Skubiszewskiej: o pięknym Aniele Simone Marti
niego (1989; poz. 15); o epizodzie z życia Santa 
Francesco Romana na obrazie Liberale da Verona 
przeznaczonym dla ołtarza rzymskiego kościoła
S. Maria Nuova (2001; poz. 17); o trzech obrazach 
dewocyjnych Sano di Piętro (2001; poz. 16); o ne- 
apolitańskim, „wizyjnym” Pokłonie Trzech Króli 
z kręgu twórczości „Maestro delle Tempere Frances- 
cane”(2006; poz. 19) i wreszcie, przygotowany 
wspólnie z Kazimierzem Kuczmanem, obszerny ka
talog wszystkich obrazów z kolekcji Lanckoroń- 
skich z XIV-XVI w., jakie trafiły do zbiorów 
wawelskich (2008; poz. 33).

Obok problematyki ściśle stylistyczno-formalnej 
i skomplikowanych zagadnień atrybucyjnych w pra
cach dr Skubiszewskiej szczególne miejsce zajmo
wała ikonografia oraz kontekst ideowy dzieła. 
Problematyka treściowa była m.in. tematem dwóch 
jej osobnych artykułów: o rodzajowych przedsta
wieniach w tle Widoku Miasta Ambrogia Lorenzet- 
tiego i na miniaturze Jean’a de Limbourg ukazującej 
zajęcia w miesiącu sierpniu, ich pokrewieństwach 
i osobliwości (1981; poz. 11) oraz - wspólnie z mę
żem - o przedstawieniach ubogich na freskach obra
zujących Triumf Śmierci w Campo Santo w Pizie 
i w kościele Santa Croce we Florencji (Andrea Orca- 
gna), wyjaśnione oddziaływaniem myśli teologicznej

św. Hieronima i jej recepcji w zakonie franciszka
nów (1986; poz. 12).

Marii Skubiszewskiej, wychowanej w religijnej 
atmosferze domu rodzinnego (jednym z jej braci 
ciotecznych był kardynał Andrzej Deskur), a zara
zem w rodzinie dotkniętej - jak inne polskie tego 
czasu - ciężkimi doświadczeniami okrutnej wojny, 
bliska była duchowość sztuki włoskiego Trecenta 
i Quattrocenta, problematyka cierpienia i śmierci. 
Dała temu wyraz m.in. w pięknych stronnicach pracy 
o nagrobku Kazimierza Jagiellończyka oraz w - napi
sanym wspólnie z mężem - studium o wizerunkach 
Chrystusa Pasyjnego w zbiorach Lanckorońskich, 
dziełach Sano di Piętro i „Vicina da Ferrara” i ich 
zależności od sztuki Cosima Tury (2005; poz. 18).

Patriotyczne tradycje rodziny, której członkowie 
- zarówno ze strony ojca jak i matki - walczyli 
w obu powstaniach XIX w. i cierpieli zesłanie na Sy
bir, zadecydowały z kolei, że w momencie przebu
dzenia się „Solidarności”, dr Maria Skubiszewska 
stanęła na czele organizacji tego związku w war
szawskim Muzeum Narodowym, była delegatem 
kolegów do Komisji Krajowej w Gdańsku i zorgani
zowała pamiętną wizytę Lecha Wałęsy w Muzeum 
Narodowym.

W pamięci piszącego te słowa pozostaje Maria 
Michalska-Skubiszewska, pełną uroku starszą siostrą 
szkolnego przyjaciela, której zawdzięcza on dwie 
ważne decyzje życiowe: wybranie studium historii 
sztuki, a nie czystej historii, w Uniwersytecie Jagiel
lońskim, oraz - po latach - możliwość podjęcia pracy 
w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Stanisław Mossakowski
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