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Smierc Patroklesa Pawla Malinskiego 
w Szkole Glownej (lnstytut Archeologii UW) 

Na pierwszym pi�trze w budynku Szkoly Gl6wnej (fig. 1), wewillltrz jednej 

z sal seminaryjnych1 
wmurowany w scian� znajduje si� relief o wymiarach 1.50 m x 

0.60 m. Zachowany niemalze w idealnym stanie, do dzisiejszego dnia budzil szereg 

w&.tpliwosci atrybucyjnych oraz ikonograficznych. Dzi�ki najnowszym badaniom 

udalo si� ostatecznie ustalic zar6wno tw6rc�, jak i temat naszego zabytku. 

Plaskorzezba ukazuje scen� oplakiwania mlodego m�zczyzny
2 

(fig. 2-5). Na 

podluznym reliefie widnieje dziewi�c figur. Centralilll c�sc, wok61 kt6rej skupia si� 

cala uwaga widza, a takze poW<l_Zonych w smutku postaci, zajmuje okryte draperi&. 

loze ze spoczywaj&.cymi zwlokami mlodzienca. Glowa mlodego herosa, kt6rego pra

wa �ka bezwladnie opada w kierunku ziemi, podtrzymywana jest przez kl�c2qc&_ 

kobie�. Kobieca postac, odziana w chiton z widocznym zapi�ciem na prawym ra

mieniu, w gescie wyrazajqeym smutek sklania si� w kierunku mlodzienca i przy

klada sw6j policzek do jego opadaj&.cej glowy. Nad cialem, naprzeciw kl�cz&_cej 

kobiety ukazany zostal stoj&.cy m�zczyzna. Lekko pochylony, lew&. �k� opiera na 

piersi zmarlego, praw&. zas unosi do g6ry. Tuz za nim, przy krancu loza, 

przedzielona umieszczoilll w tle lamp&. oliwlll na wysokim stojaku, znajduje si� 

trzyosobowa grupa. Postac najbardziej zblizona do centrum przedstawienia to 

siedzqey z zalozoilll nog&. na nog� mlodzieniec. PoW<l_Zony w zadumie, wydaje si� 

byc „straznikiem" tarczy i helmu zlozonych u jego st6p. Tuz za nim stoi s�dziwy 

m�zczyzna ze zlozonymi �koma, przez kt6re przerzucona jest tkanina. Obok znaj

duje si� postac kolejnego mlodzienca w bogato udrapowanej szacie. Kompozycj� z 

prawej strony zamyka pancerz, przez kt6ry przewieszona zostala lwia sk6ra. 

Autor fest pracownikiem Zakladu Tradycfi Antyku w Sztukach Wizualnych lnstytutu Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Artykul stanowi CZ(!SC przyszlef rozprawy doktorskie;; kt6ref promotorem 

fest dr hab. prof UW J. Miziolek. 

1 Obecnie budynek Szkoly Gl6wnej jest siedzibllc Instytutu Archeologii Uniwersytetu W arszawskiego.
2 Non omnis moriar (nie wszystek umr11) - tak mo:i:na interpretowac naszll scen11, kt6ra przedstawia 

wielkosc tego, kt6ry odszedl, jego wspaniale cechy, kt6re pozytywnie b11dllc oddzialywac na ludzi, 
pobudzac ich do czynu i przede wszystkim wychowywac; szerzej na temat scen oplakiwania cf.: 
R. Rosenblum, Transformations in Late Eighteenth Century Art, Princeton 1967. 

Originalveröffentlichung in: Studia i Materiały Archeologiczne 13 (2006), S. 39-58 
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Po przeciwleglej stronie sceny, za oplakuj<l_C<l, kl�CZ<l_Ccl kobieti_ siedzi skulony 

na charakterystycznym greckim stolku starzec. Przed nim, w tle przedstawienia 

znajduje si� jeszcze jeden pancerz. Za plecami starca oparty o wl6czni�, na wp6l 
nagi ukazany zostal brodaty m�zczyzna w helmie. Dopelnieniem sceny jest unosZ<l_

ca si� w powietrzu postac kobieca w rozwianych szatach, kt6ra trzyma zdobiony 

gryfami i bogatym pi6ropuszem heim. 

Calosc kompozycji, jej uklad, charakterystyczne stroje i przedmioty wskazuj<l_ 

bez w<l_tpienia, iz mamy tu do czynienia z przedstawieniem oplakiwania jednego 

z bohater6w homeryckich. Nie jest to przedstawienie Smierci Horacjusza, jak suge

rowal Andrzej Grzybkowski
3

, kt6remu zawdzi�czamy odkrycie plaskorzezby „na 

nowo"
4

• R6wniez teza postawiona przez Jerzego Miziolka, kt6ry wspominaj<l_c i re

produkuj<l_c relief w jednej z publikacji, wysunaj: przypuszczenie, iz mamy tu do 

czynienia z tematem z mitologii greckiej, a mianowicie z Oplakiwaniem Hektora5 
-

nie wydaje si� dzisiaj wlasciwa. Jednakze nalezy przypomniec w tym miejscu, iz 

pierwsze pr6by interpretacji zabytku mialy miejsce jeszcze przed konserwacj<l_ 

plaskorzezby6 (fig. 6), kt6ra zakonczona zostala dopiero w 2005 roku, zas stan 

reliefu w latach poprzedzaj<l_cych renowacj� pozostawial wiele do zyczenia. Obecnie 

jednak, kiedy z naszego zabytku usuni�te zostaly kilkudziesi�cioletnie warstwy 

farby zakrywaj<l_ce kompozycj�, a takze gdy udalo si� odnalezc dokument archiwal

ny, zagadkowy relief odzyskal nie tylko imi� tw6rcy, ale takze zdradzil sw6j temat. 

*** 

W roku 1825 na Warszawskiej Wystawie Sztuk Pi�knych, kt6ra odbyla si� 

w gmachu Uniwersytetu Warszawskiego, lewym (blisko wejscia), w sali uroczystych 
obchod6w i sali sqsiednie/, Pawel Malinski - juz w6wczas profesor tej uczelni -
wystawil dwie prace. Opr6cz jigury wyobratajqcej Parysa8 pojawila si� r6wniez 

jedna plaskorzezba. Pod numerem 157 w Katalogu Dziel Sztuk Piflmych z 1825 

roku czytamy: Plaskorzeiba wyobratajqca smierc Patrokla, wlasnego ukladu przez 
tegot (Malinskiego - przyp. H. K.)9. W Gazecie Warszawskiej z 1825 roku, 

w numerze 173 z 29 pazdziernika, w c�sci dotycz<l_cej rzezby mozemy przeczytac: 

3 Takie odczytanie tematu zostalo zasugerowane przez prof. Teresl) Grzybkowsk11; cf.: A. Grzybkowski, 

Gmach Gimnazjum Realnego (Szkoly Gl6wnej) w Warszawie. Skr6cona dokumentacja historyczno
architektoniczna, Warszawa 2000, p. 19. 

4 Trudno bowiem m6wic o odkryciu, gdy:i: relief caly czas znajdowal sil) w pomieszczeniu pracownik6w 

naukowych Wydzialu Biologii UW. 
5 J. Miziolek, Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego: uwagi i rozwatania, Warszawa 2002,

p. 39, il. 44.
6 Cf. tak:i:e: H. Kowalski, Nieznany relief klasycystyczny w Gimnazjum Realnym (Szkole Gl6wne;), in: 

J. Miziolek ed., Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego: ars et educatio, Warszawa 2003,
p. 285-293.

7 St. Kozakiewicz, Warszawskie Wystawy SztukPüpcnych w latach 1819-1845, Wroclaw 1952, p. 137.
8 Jbidem, p. 144. 
9 lbidem.
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N157. Niskorzeiby: mianowicie wystawiajqca smierc Patrokla ma znakomite zalety; 
uklad os6b, narysowanie i draperyje czyniq zalet� artyscie10

. 

Po sukcesie, jakim okazala si� - przynajmniej w opiniach krytyk6w prasowych 
- ,,gipsowa historia Patroklesa", Malinski przez szereg kolejnych lat musial chocby

w myslach wracac do historii opowiedzianej w jednej z ksi::ig Iliady. Stcld, po pieiw

szej pr6bie podj�cia tematu w 1825 roku, artysta po 11 latach ponownie si� z nim

zmierzyl. Na Wystawie Sztuk Pi�knych w 1836 roku, kt6ra odbyla si� w gmachu

pomuzealnym Uniwersytetu Warszawskiego, znalazla si� Smierc Patrokla wlasnego
ukladu, rzecz wzi�ta z Jliady przez Malinskiego11

. W Kurierze Warszawskim12 

wspomniano: W srodku Sali stoi st6l od dolu kwiatami Pani Baier i jej uczennic
przystrojony, na kt6rym wznoszq si� posqgi i plaskorzeiby Tatarkiewicza; przed
tymte stolem jest plaskorzeiba b. profesora Malinskiego13

. 

Po zamkni�ciu wystawy gipsowy relief trafil do zbioru odlew6w gipsowych 

Uniwersytetu Warszawskiego. Niestety, wlclczenie go w sklad zbioru nie zostalo od

notowane w zadnym inwentarzu. Fakt ten rzuca nowe swiatlo na mozliwosci zbada

nia calej kolekcji uniwersyteckich odlew6w. Spos6b prowadzania inwentaryzacji 

zabytk6w, a dokladniej - balagan panujclCY w dokumentacji - oznacza, ze prawdo

podobnie juz nigdy nie b�dziemy mieli pewnosci, jakich jeszcze rzeib antycznych 

odlewy gipsowe mogly nalezec w przeszlosci do naszego zbioru. Sytuacj�, o kt6rej 

mowa, opisuje jeden z dokument6w archiwalnych. W Odbiorze Gabinet6w14 z 18/20 

sierpnia 1862 roku mozemy przeczytac, ze wyszlo na jaw, iz po pietwsze w zbiorze 

znajduje si� szereg rzeib, kt6re nigdy nie zostaly umieszczone w spisach, po drugie 

duza cz�sc rzeib jest potluczona, po trzecie zas nieokreslonej liczby zabytk6w 
brakuje. Wsr6d brakujclcych byly mi�dzy innymi gipsy z przedstawieniami: Platona, 

Epikura, Wenus Medycejskiej oraz Amom greckiego15
. 

Dla nas jednakze powyzsze uchybienia, powstale na przestrzeni kilkudziesi�ciu 

lat XIX wieku, okazaly si� jednoczesnie niezastclPionym ir6dlem archiwalnym. Przy 

dokumencie zawierajclcym Odbi6r Gabinet6w zachowal si� szereg zalclcznik6w, 

posr6d kt6rych istnieje bezcenny dokument zatytulowany Dzialo si� w Warszawie, 
w Gabinecie Odlew6w Gipsowych dnia 18/30 Sierpnia 1862 roku16

. SpofZ<ldzony 

z pewnoscicl na skutek dyrektyw wladz chcclcych poznac faktyczny stan zbioru, 
przedstawia m.in. Wykaz przedmiot6w nie zapisanych dotqd w Jnwentarzu Gabinetu 
Odlew6w Gipsowych, kt6ry spisany zostal w Warszawie 18/30 sierpnia 1862. Ten 

zas wymienia poza innymi dwie pozycje. Jedna z nich, opatrzona numerem 2, 
to Plaskorzeiby z kolumny drogowej w Grochowie kompozycji Malinskiego [. .. ] 

'
0 

Jbidem, p. 163. 
11 

Jbidem, p. 211. 
12 Kurier Warszawski nr 299, 9 listopada 1836, p. 213; cf.: Tygodnik Petersburski nr 89, 29 listopada 

1836, p. 534. 
13 Kurier Warszawski, op.cit., p. 213. 
14 Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie (MNW), sygn. 1. 
15 Wykaz przedmiotöw, ktörych nie znaleziono w Gabinecie: Archiwum MNW, sygn. 1. Wykaz ten 

wylicza 36 sztuk; przy Platonie napisano, iz {. . .} stluczony, a gruzy po nim znajdujq Si€ w Antresoli. 
16 Archiwum MNW, sygn. 1. 
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sztuk 9. Druga zas, umieszczona pod numerem 3, to Smierc Patroklesa z lljady 
Homera p. tegot [. .. ] sztuk 1, z dopiskiem W Szkole Gl6wnej (!). Podpisany m.in. 

przez Feliksa Pawla Jarockiego dokument stwierdza jednoznacznie, iz plaskorzezba, 

znajdujcl_ca si� obecnie w budynku Szkoly Gl6wnej, jest tym samym dzielem Pawla 

Malinskiego
17

. 

Kiedy dokladnie relief zostal wmurowany w scian� najwi�kszej sali gmachu, 

tego na dzien dzisiejszy nie jestesmy w stanie ustalic. Budowa budynku Gimnazjum 

Realnego (p6zniejszej siedziby Szkoly Gl6wnej) rozpoc�ta zostala przez Antonio 

Corazziego w 1841 roku. Wielce prawdopodobnym jest, iz juz w 1842 roku, kiedy 

prace zostaly ukonczone, plaskorzezba znalazla si� na swoim miejscu. Argumentem 

w tym wypadku moze byc adnotacja Zygmunta Batowskiego w Inwentarzu z 1917 
roku: W Zakladzie Botanicznym [. .. J Plaskorzeiba, wmurowana w sei an� jednej 
z sal - z czas6w pierwotnego jej przeznaczenia na sal� gimnazjalnq okolo r. 184518

• 

W sferze domysl6w r6wniez pozostaje pow6d, dla kt6rego wlasnie t� rzezb� 

wybrano na przyozdobienie pomieszczenia w nowo powstalym budynku
19

. Czy byl 

to hold oddany emerytowanemu juz w tamtym czasie profesorowi Uczelni?20 
To py

tanie pozostanie na razie raczej bez odpowiedzi21
• 

Relief, zapomniany przez kolejne pokolenia, trwal niezmiennie w tym samym 

miejscu. Jeszcze w roku w 1949, jak to ukazuje fotografia ze Stolicy (fig. 7), nadal 

pelnil swojcl_ byc moze dydaktyczno-upami�tniajcl_Ccl rol� w najwi�kszej sali Szkoly 

Gl6wnej. Niestety, kolejne lata przyniosly przedzielenie wyzej wspomnianej sali 

sciankcl_ dzialowcl_ i relief zostal odizolowany w malym pomieszczeniu, w kt6rym 

przez kilkadziesicl_t kolejnych lat �dowali wykladowcy, asystenci Wydzialu 

Biologii. Przez wszystkie lata pod plaskorzezbcl_ toczylo si� codzienne zycie pra

cownik6w, kt6re, o dziwo, nie spowodowalo uszkodzenia zabytku. Jedynym „aktem 

wandalizmu", kt6ry - paradoksalnie - w pewnym sensie zabezpieczyl i chronil 

17 Prawdopodobnie umieszczenie dziela Malinskiego wewnlltiZ budynku Szkoly Gl6wnej i zapomnienie 
o tym fak:cie stalo sie; przyczynllc mylnego przez lata przypisywania Malinskiemu autorstwa plaskorze:i:

by z tympanonu gmachu Szkoly Gl6wnej z przedstawieniem Arystotelesa wsr6d uczni6w. Wiedziano,
:i:e nazwisko Malinskiego zwi11,Zane jest z wystrojem architektonicznym Szkoly Gl6wnej, ale nie 
pamic;tano ju:i:, kt6re z dw6ch dziel jest jego autorstwa. Rzeczywistym autorem Arystotelesa wsr6d
uczni6w byl lgnacy Vincenti.

18 Dzial rc;kopis6w Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Akc. 331, p. 83, Z. Batowski, Inwentarz
zbioru odlew6w gipsowych i rzezb.

19 Na temat przedstawien temat6w z Iliady i ich symboliki cf.: D. Wiebenson, Subjects from Homer's
Iliad in NeoclassicalArt, The Art Bulletin 46, 1964, fase. 1, p. 23-37.

20 Mo:i:e relief uznany zostal za ostatnillc pracc; artysty na Uniwersytecie w chwili pelnienia obowill,Zk6w

profesora-w Kurierze Warszawskim z 3 lipca 1837 roku na stronie 845 czytamy: N. Pan raczyl udzie
lic pensje emerytalne pod d. 4 (16) maja rb.; P. Ant[oniemu] Blankowi, b. profesorowi malarstwa w d.
Kr6l. Alek. Uniw., za 19-letniq slutb� zl 2100; Paw[lowi] Malinskiemu, b. profesorowi rzezby w tymte
Uniwersytecie, za 15-letniq slutb� zl 750 - za E. Moszoro, Zycie artystyczne w swietle prasy
warszawskiej pierwszej polowyX!Xwieku, Wroclaw 1962, p. 144.

21 Na temat symboliki przedstawien Patroklesa cf.: S. Lowenstam, The Death of Patroklos: A Study in
Typology, Beiträge zur Klassischen Philologie 133, Königstein 1981 oraz K. Stähler, Grab und Psyche 
des Patroklos. Ein schwarzfiguriges Vasenbild, Münster 1967; na temat oplakiwan cf.: M. Alexiou, 
The Ritual Lament in Greek Tradition, Oxford 2002. 
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relief, bylo cüigle pokrywanie zabytku wraz ze scianami pomieszczenia färb&. emul

syjffil podczas kolejnych remont6w na przestrzeni stu kilkudziesi�ciu lat
22

• 

W 2000 roku Wydzial Biologii przeni6sl si� do nowej siedziby. W tym samym 

czasie budynek Szkoly Gl6wnej przeszedl w posiadanie Instytutu Archeologii UW. 

Niestety, renowacja wewn�trznej struktury gmachu nie przyniosla powrotu do pier

wotnej koncepcji w�trz budynku z reprezentacyjffil sal&. ozdobioffil reliefem. Nasza 

plaskorzezba zostala w malym pomieszczeniu, dokladnie tak, jak umiescily j&. socja

listyczne uwarunkowania, dziel&.c sal� sciank&. dzialow&. (fig. 8-9). W prawie 50 lat 

po tym fakcie dykt� zastcij)iono murowaffil sciarul, kt6ra prawdopodobnie zamknie 

rzezb� przed szersZ&. publicznosci&. na kolejne dziesi&.tki lat. 

Zrodla Literackie 
Z Iljady Homera - juz sam zapisek, zar6wno w cytowanym dokumencie z 1862 

roku
2
3, jak i w katalogu Wystawy Sztuk Pi�knych

24
, podaje nam zr6dlo literackie, 

z jakiego zaczerpni�to histori� ukazaffil na plaskorzezbie. Jednakze pozostaje jeszcze 

do ustalenia kwestia, kt6r&. wersj&. z 6wczesnych wydan eposu m6gl posluzyc si� 

Malinski przy tworzeniu reliefu. 

Artyscie bez w&.tpienia znane bylo m.in. dzielo Homera w tlumaczeniu 

Franciszka Dmochowskiego, wydane w Warszawie w 1805 roku
25

. Juz wst�pna

lektura tego przekladu nie pozostawia w&.tpliwosci, � Malinski, id&.c za tekstem 

Homera, przedstawil w omawianym reliefie kilka epizod6w z Jliady, m.in. Czule 
narzekanie Achillesa i Bryzeidy nad smierciq Patroklesa26

• Na reliefie postac 

kobieca, kt6ra tuli opadaj&.c&. glow� martwego Patroklesa, to najprawdopodobniej

wlasnie Bryzeida:

Bryzeis, bydi mogqca Wenery obrazem, 
Widzqc Patrokla srogiem skl6tego telazem, 
Krzyczy, pada, caluie rany iego liczne, 
Drze lono, mütkka szyi�, drze usta przesliczne, 
Wynurzaiqc wsr6d i�k6w sw6y tal, wsr6d lez wielu: 
,,Patroklu! Bryzeidy biedney przyiacielu! 
Zywegom ci� odeszla rycerzu waleczny, 
Dzis, gdy wracam, iut ciebie okrywa cien wieczny. 
Nieszcz�scie po nieszcz�sciu me ciqgnie t�sknice! 
Mqj, kt6rego mi dali kochani rodzice, 
Widzialam, iak przed miastem pchni�ty miedziq zginql. 

22 Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, AC. 3440 - dokument dotyczllCY przeprowadzonego w la-
tach 1966-1967 remontu pomieszczen Szkol:y Gl6wnej, w tym malowania! 

23 Archiwum MNW, sygn. 1. 
24 S. Kozakiewicz, Warszawskie Wystawy SztukPi�knych w latach 1819-1845, Wroclaw 1952, p. 137.
25 Dziela Homera. Przez Franciszka Dmochowskiego, vol. 1-3, Warszawa 1804-1805; artysta mögl te:i: 

korzystac z trzeciego wydania z 1827 roku. 
26 Homer, lliada, XIX.256-424, in: Dziela Homera. Tom Drugi. Przez Franciszka Dmochowskiego, 

Warszawa 1805, p. 365-371. 
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Tente smutny los braci lubych nie ominql: 
Mialam ich trzech, z jednego wyszli ze mnq lona. 
Jednak tylq kl�skami gdym byla strapiona, 
Gdy Pelid zabil m�ta, i miasto obalil, 
Tys moie lzy ocieral, tys i�k6w si� talil: 
I abym nie tak czula srogosc moiey zguby, 
Swietnes mi z Achillesem obiecywal sluby. 
Ty miales plynqc ze mnq do Ftyi przez wody, 
Ty mi sprawic weselne przyrzekales gody. 
Plqcz� ciebie, z lez oczu nigdy nie osusz�, 
Twa dobroc zawsze b�dzie zaymowac mq dusz�." 
Inne branki swe i�ki lqczq z jey rozpaczq: 
Lecz na pozor Patrokla, w rzeczy siebie placzq. 27 

Hubert Kowalski 

Pamiqtka Dziej6w Bochatyrskich z wieku grayskotroskiego w spiewach Homera 
i Kwinta wedlug pierwotwor6w greckich Slowianom dochowana28 daje nam kolejffil

interpretacj� tej samej sceny, kt6ra tutaj nazywa si� Bryzeida lzq zakrapia 
Patroklowe zwloki, Achil przy marach Drutby jqtrzy tal gl�boki29

: 

Tu, zlocistyy Wenerze r6wna Bryzeida, 
Widzqc rany Patrokla, szloch piskliwy wyda. 
Porzuca si� na cialo w rozpacznyy talobie, 
R�ce na siebie zwraca, sama szkodzqc sobie. 
Ona piers, mi�kq szyj� i lic krasny drapie; 
A jiy na martwe zwloki lza rz�sista kapie. 
Tu tak sliczna Niewiasta ztyska, ni lez suszy: 
,, 01 Patroklu! mnie n�dznyy naykochanszy z duszy! 
Odeszlam ci�, porwana! Zywego w namiocie. 
Dzis ci�, Kr6lu! Znayduj� martwym po powrocie. 
Oto pasmem nieszcz�scie trajia po nieszcz�sciu 
Mnie, Sierot� w rodzinie i W dow� w zam�tciu! 
Leg/ mi Mq_t, ostrq miedziq pod Miastem zraniony, 
Wybrany od Rodzic6w; a czuly dla Zony! 
Legli trzey Bracia, co mi tak lubemi byli ! 
Bosmy si� z jedney Matki czworo urodzili. 
Oni si� mi�dzy sobq niezmiernie kochali; 
A ich wszystkich w dniu jednym smierc okropna zwali 
Gdy mi cale Rodzenstwo zgladzil Wyrok ostry, 
Tys nie opuscil biedney Cory, Zony, Siostry. 

27 Homer, Jliada, XIX.256-290, in: Dziela Homera ... , op.cit., p. 365-366. 
28 J.I. Przybylski, Pamiqtka Dziej6w Bochatyrskich z wieku grayskotroskiego w spiewach Homera i Kwin

ta wedlug pierwotwor6w greckich Slowianom dochowana, vol. 1-3, Krakow 1814-1815.
29 Jbidem, vol. 2, p. 240.
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Gdy Achil zburzyl Miasto boskiego Mineta, 
W tobie mialam pociech�, ja bl�dna Kobieta! 
Gdy on mi M�ta zabil; a mnie bral w characzu, 
Tys mi rozpaczac nie dal, tys mi wzbronil placzu. 
Ty, obietnicq, moje osladzales troski, 
Ze mi� za pierwszq Zon� poymie Achil boski. 
Tys mi� z sobq mial przewieic do Ftyi za wody, 
Tys mi, wsr6d Mirmidon6w, slubne zsprawic gody 
Jakte ja, eo ci jestem naywdzi�cznieyszq czule, 
Po tobie, tak lagodnym! w talach si� utul�?" 
M6wi z szlochem; a drugie wt6rzq szloch z talobq, 
Rzekomo nad Patroklem; w istocie nad sobq ". 

30 

45 

Waznym zr6dlem wydaje si� r6wniez przeklad umieszczony w dzielach 

Staszica
31

, kt6ry podaje swojcl nazw� sceny: Tei rozpacz i wyrzekania na zoczenie 
ciala Patrokla32

: 

Bryzejs rownie pienkna niebianskie Jak Bostwo, 
Zoczywszy zszkaradzone Patroklesa cialo, 
Padla, piers do rozkoszy piescien, tlucze piensciq; 
Drze lice twarzy, wsr6d lzow, j�kow, slychac bylo: 
,, Cny Patroklu! ty biednej Bryzej obronco! 
Jednq niesczesliwei tys bywal pociechq,· 
Tot w mem sercu i wdziencznosc byc musi niesczesnq. 
Zostawilam tywego porwana z namiotu; 
Twa smierc byla potrzebnq dla mega powrotu! 
Dnie mei mlodosci tloczq z niescz�sciem niesczescia! 
W mei przytomnosci skloty grotem Achillessa 
Padl mqj; zamordowano trzech braci rodzonych, 
Patrzalam Jak burzono domy przodkow moich; 
Jak moje plemie cale moi narod w pien ci�ty! ... 
Tys mi� sam w ten dzien grozy nie odstqpil nigdy: 
Ocierales lzy z oczu; w rozpaczy, wsrod talu 
Tys mi dawal nadziej�, mei cnocie obron�; 
Tys mi przyrzekal swietne z Achillessem sluby; 
Tys mi� mial wiese do Phtyj; urzqdzic me gody 
Z twq smierciq trac� wszystko ... Pami�c strat mam tylko ... "
Z Bryzej rozpaczq niewolnice lzy lqczq: 
Lecz nad Patroklem placzqc plakaly nad sobq. 33 

30 Przybylski, op.cit., vol. 2, p. 256-257. 
31 Homer, lliada, in: Dziela Stanislawa Staszica, vol. 6, Warszawa 1816. 
32 lbidem, p. 150. 
33 lbidem, p. 159. 
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Do rozstrzygni�cia pozostaje kwestia, w kt6iym dokladnie momencie oplakiwa
nia Patroklesa ukazany zostal Achilles. Bez w;:itpienia scena, kt6r::ic widzimy na relie
fie, to moment, gdy wodzowie po bezowocnych pr6bach nam6wienia Achillesa do 
posilenia si� wychodz::ic z narniotu34

. Wewn::ictrz pozostaj::ic tylko „Atiydy"35 

(Agamemnon i Menelaos), Ulisses i Nestor oraz ldomeneus i Fojniks36
, Achilles zas, 

stoj::iccy nad cialem Patroklesa, rozpoczyna sw6j monolog37
: 

On, wspominajqc sobie Przyjaciela tycie, 

Z gl�bi piersi dobywal ci�tkich lkan obficie: 

,, 01 nieszcz�sny Patroklu! o! nayslodszy Drutbo! 

Ty mi co dzielz naylepi dogadzales slutbq. 

Tys mial nayczulszq piecz� o mnie od zarania. 

Tys mi zastawial choyne w namiocie sniadania. 

Tys czuwal, gdy Achiwy spieszyly wypraw� 

I gotowaly Trosom boje Marsa lzawe. 

Ty letysz teraz zkl6ty! jut ja przy tym stole, 

Gdzies ty ze mnq siadywal, ucztowac nie zdol�! 

Choc potraw i napoj6w jest tu w obfitosci, 

Bez ciebie, Przyjacielu! Moje serce posci. 

C6t gorzyy zstac si� moglo? tys mi byl jedyny! 

Nie tak o smierci Oyca sluchalbym nowiny. 

Mote starzec we Ftyi lz� usqcza drogq, 

lt jego oczy widziec Potomka nie mogq; 

A ja, tu w obcyy Ziemi, Syn tak ukochany! 

0 przemierzlq Helen� wojuj� z Trojany. 

Aniby mi� swym zgonem rozrzewnil dotkliwiy 

M6y wlasny Syn naydrotszy, co go Scyra tywi! 

Jeili tam jeszcze tyjesz, moje lube plemi�! 

Pachol�, Jak B6g, pi�kne! m6y Neoptolemie! 

34 
Zaklinam was, jezliscie nasi Przyjaciele, / Niechcieycie mi Si€ przykrzyc przez naglen tak wiele I Nie 

nasyci mie pokarm, ni napay przed bojem. / Eo nieznosne gorycze wadzq w wnqtrzu mojem / Czekac 

b€d€ do doby o Slonca zachodzie; / A jednak dzienne trudy wytrzymam o glodzie. / Tak wyrzekl i w 

uporze trwal, nienakloniony. / Wnet drugie Krale w raine rozbiegly Si€ strony. (Przybylski, op.cit., 

vol. 2, p. 257). 
35 Homer, Iliada, in: Dziela Stanislawa Staszica, op.cit., p. 160. 
36 Nie odesli od niego Atreyczycy oba. I Zostal Ulis i Nestor, Hellady ozdoba. / Idomen, stary Fenix, 

rawnie pozostali. I Ci go szesciu smutnego cieszyli naytrwali. (Jbidem, p. 257); Wsr6d przedstawio

nych na reliefie postaci nie ma takiej, kt6ra moglaby byc Agamemnonem. By6 mo:i:e Malinski zrezyg

nowal z przedstawienia go, wbrew tekstowi Jliady, z powodu konfliktu Agamenmona z Achillesem 

o Bryzejd,;, kt6ra bierze aktywny udzial w scenie (tal Bryzeidy). 
37 

You are not to recognize Achilles by his long hair, for that is gone since the death of Patroclus [. .. J 

(Nie rozpoznacie Achillesa po jego dh1gich wlosach, postradal je bowiem po smierci Patroklesa;

Philostrates, Imagines, A. Fairbanks trad., Harvard 1960. p. 157) - tak charakteryzowali Achillesa

niekt6rzy tw6rcy, st<1.d te:i: mo:i:e nie dziwic fakt odbiegaj<1.cego od powszechnie stosowanych w sztuce

przedstawienia go na naszym reliefie.
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Dawniy karmilem w sercu nadzieje jedyne: 
Ze ja odal od Arg6w, sam pod Trojq zgin�, 
Ze ty, Patroklu! po mnie zostaniesz si� tywy, 
Ze ty jeszcze zaslyniesz pomi�dzy Achiwy, 
Ze ty wr6cisz do Ftyi! slodki Bochatyrze! 
Ze mi tarn zaciqgniesz Syna, eo tyje na Scyrze, 
Ze go obeznasz z flotq, kt6rq mam pod Trojq, 
Ze mu w drogiy Oyczyinie pokatesz wlosc mojq: 
M6y tron, Kr6lewskie domy, wspanialq Stolic�, 
Posiadlosci, kleynoty, Dw6r i Slutebnice. 
Teraz jut zdamis Peley lety pod mogilq, 
Lub si� smuci, starosciq zgrzybiony niemilq. 
Chory i ut�skniony przez oczekiwanie, 
Rychlo o mojiy smierci smutnq wiese dostanie!,, 
Tak rzekl z placzem; a Starsi pomogli st�kami, 
Pomnqc, te Lubych w domu zostawili sami. "38 

47 

Lecctca postac z helmem to niewcttpliwie Tetyda, kt6ra przynosi Achillesowi 

nowct zbroj� wykutct przez Hefajstosa; w Jliadzie scena ta opisana jest na samym 

poczcttku piesni XIX. Pojawienie si� Tetydy w momencie wyglaszania mowy przez 

Achillesa moze byc dowodem na to, iz Malinski opr6cz polskich przeklad6w korzy

stal takze z obcoj�zycznych wydan Iliady. Tym bardziej, ze wlasnie wydania nie

mieckie i angielskie byly ilustrowane, a posr6d rycin znajdujct si� mi�dzy innymi 
przedstawienia omawianej sceny z wyobrazeniem Tetydy39

• 

Wzorce 

Malinski, twomtC swojct kompozycj�, posilkowal si� z pewnoscict szeregiem 

dziel o tym samym temacie. Rozmieszczenie bohater6w, uklad poszczeg61nych atry

but6w, jak r6wniez same postaci zostaly niekiedy lekko przeksztalcone, niekiedy zas 

niemalze calkowicie przej�te z innych zabytk6w. 

Jednym z takich wzorc6w, byc moze nie tylko dla Malinskiego, ale dla wi�k

szosci artyst6w zajmujctCYch si� tym tematem, moglo byc srebme oinochoe z relie

fem ukazujctcym Achillesa przy zwlokach Patroklesa oraz wazenie ciala Hektora
40

. 

Na interesujctCej nas cz�sci reliefu przedstawieni zostali m.in. Ulisses, Nestor oraz 

Fojniks, kt6ry dokladnie tak samo jak na plaskorzezbie ze Szkoly Gl6wnej 

38 Jbidem, p. 258-259. 
39 Cf.: lliad ofHomer, C.C. Felton ed., Cambridge 1833. 
40 Opis i przedstawienie wazy oraz reliefu: M.R Rochette, Monumens lnedits D 'Antiquite Figuree 

Grecque, Etrusque et Romaine, Paris 1833, p. 274-278, pi. 52; cf.: J. Overbeck, Gallerie heroischer 
Bildwerke der alten Kunst, Braumschweig 1853, vol. 1, p. 481-482, nr 146 (Silbergefoss (Oinochoe 
zierlichster Form) gefunden bei Bernay); J. Overbeck, Die Bildwerke zum Thebischen und Troischen 
Heldenkreis, Stuttgart 1857, vol. 2, Taf. XX.12; A. Baumeister, Denkmäler des Klassischen Altertums 
zur Erläuterung des Lebens der Griechen und Römer in Religion, Kunst und Sitte, München 1885, vol. 
1, p. 738-740, Abb. 793; W.H. Roscher, Ausführliches Lexikon der Griechischen und Römischen 
Mythologie, Leipzig 1902-1909, vol. 3, p. 1705-1708, Abb. 8. 



48 Hubert Kowalski 

przytrzymuje tarc� (fig. 10). Podobienstwo wyst�puje r6wmez w ukladzie Iqk 

Ulissesa przej�tym przez Malinskiego z przedstawienia Nestora, zas postac 

mlodzienca stoj<l_cego obok Ulissesa i Fojniksa na warszawskim reliefie ma ten sam 

uklad �ki co jedna z postaci ukazanych w scenie wazenia ciala Hektora na 

naczyniu
41

• 

Poza wspomniall<l_ waz<l_ znanych jest szereg sarkofag6w, z kt6rych przedsta

wienia takze mogly miec wplyw na kompozycj� omawianej plaskorzezby. Przede 
wszystkim jest to sarkofag z Ostii z wyobrazeniem Achillesa oplakuj<l_cego 

Patroklesa
42

, gdzie widzimy t� Sam<l_ scen� rozgrywaj<l_Ccl si� w namiocie oraz Achil

lesa, kt6remu towarzyszy kilka postaci wraz z Bryzeid<l_. Sam Patrokles przedstawio

ny jest w podobny spos6b - na lozu, obok kt6rego znajduj<l_ si� heim i miecz. 

Kolejne sarkofagi, kt6re r6wniez mogly byc wzorem dla przedstawienia sceny 

oplakiwania, to te, ukazuj<l_ce oplakiwanie Meleagra. Ich uklady kompozycyjne 

niezwykle zblizone do uklad6w oplakiwania Patroklesa takze musZ<l_ byc brane pod 

uwag�
43

. Z pewnoscicl posluzyly one r6wniez za wz6r naszemu artyscie44
. Zapozy

czen przedstawienia z sarkofagu ze scell<l_ oplakiwania Meleagra dokonali m.in. 

Jacques-Louis David45 
oraz Hermann Wilhelm Bissen 46. 

Poza antycznymi zabytkami do dnia dzisiejszego zachowal si� szereg zabytk6w 

z XVIII i XIX wieku
47

• Historia smierci i oplakiwania Patroklesa byla wielokrotnie

ukazywana. Przytoczyc tu wypada chociazby obraz Gavina Hamiltona z 1760 roku 

zatytulowany Achilles oplakujqcy Patroklesa
48 b<l_dz tez kilka wersji tego tematu, 

kt6re powstaly podczas konkurs6w akademickich49
• Mi�dzy innymi Scl to Briseis

pleurante Patrocle Jeana Alaux i Leona Cogniet z 1815 roku50 oraz La Colere 

41 A. Baumeister, op.cit., vol. 1, p. 740, Abb. 793.
42 P. Zanker, B.C. Ewald, Mit Mythen Leben, Die Bilderwelt der römischen Sarkophage, München 2004,

p. 69, Abb. 50. 
43 Na temat interpretacji obydwu temat6w, jak röwnie:i: ich wsp61nego pizenikania sil) w ikonografii cf.:

Zanker, Ewald, op.cit.; L. Giuliani, Achill-Sarkophage in Ost und West: Genese einer Ikonographie, 
Jahrbuch der Berliner Museen 31, 1989, p. 25-39. 

44 Jeden z pizerys6w takiego sarkofagu znajduje sil) w niezwykle wa:i:nym dziele, jakim jest Thesaurus 

Graecarum Antiquitatum J. Gronoviusa z 1737 roku - J. Gronovio, Thesaurus Graecarum Antiquita
tum, Venetiis 1737, vol. 4. 

45 P. Rosenberg, L.A. Prat, Jacques-Louis David 1748-1825. Catalogue raisonne des dessins, Milan

2002, vol. 1, p. 630, fig. 929.
46 C. Christensen, Catalogue H. W Bissen sculptures, Ny Carlsberg Glyptotek, vol. 1, 1995, p. 29.
47 Na temat antycznych pizedstawien cf.: K. Schefold, F. Jung, Die Sagen von den Argonauten, von The

ben und Troia in der klassischen und hellenistischen Kunst, München 1989; S. Woodford, The Trojan 
War in Ancient Art, London 1993.

48 Ohraz znajduje sil) w Edynburgu, w National Galleries of Scotland; cf.: F. Mazzocca, Neoclassicismo,

Firenze 2002, p. 31; ciekawost4jest waza, znajdujllca sil) w Palazzo Venezia w Rzymie, z pizetrans
formowanym obrazem Hamiltona.

49 P. Grunchec, Les concours des Prix de Rome 1797-1863, Paris 1986, vol. 1-2; cf.: P. Grunchec, Les 

concours d'Esquisses peintes 1816-1863, Paris 1986, vol. 1-2. 
50 Grunchec, Les concours d'Esquisses ... , op.cit., vol. 1, p. 104-105, nr 60-62; vol. 2, p. 55-57, pi. 1-6 -

kilka wersji pizygotowawczych do tematu. 
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d'Achille51 Michel-Martina Dröllinga52 i Abela de Pujol. Podczas tych samych 
konkurs6w pojawily si� dwa inne tematy oplakiwania - z motywem lampy oliwnej, 

ukazanej niemalze tak samo jak na reliefie Malinskiego. Mowa tu o Pericle au lit de 
mort de son fils53 i Thetis consolante Achille54

. Ta sama lampka oliwna pojawia si� 
r6wniez na reliefie Luigiego Mainoni'ego przedstawiaj&.cym {. . .} talab� rodziny 
i geniusza sztuk z powodu utraty wielkiego rodzica i mecenasa55

. 

Oplakiwanie Patroklesa przedstawil takze Johan Tobias Sergel, kt6rego dwa ry
sunki zachowaly si� w Londynie56

. R6wniez Jean-Auguste-Dorninique Ingres zosta

wil po sobie rysunek na ten sam temat57
. Inn&. wersj� tematu mozna znaleic u Felice 

Gianiego - rysunek przedstawiaj&.cy Tetyd� prezentujqcq brofz Achillesowi58 zacho
wal si� w Nowym Yorku w Cooper-HewittMuseum59

. 

Wzoru dla istotnego elementu calej sceny, jakim jest Tetyda z helmem, m6gl 

Malinski zaczerpilllC ze wspomnianych juz obcoj�zycznych ilustrowanych wydari. 

Jliady. Bliskiej analogii dostarcza ilustracja z niernieckiego wydania Jliady6° 

(fig. 11), gdzie Tetyda przynosi heim, kt6rego blask oslepia wszystkich obecnych, 
podczas gdy Achilles wyci�a po niego r�k�. Czy gest prawej �ki Achillesa w oma

wianym reliefie nalezy interpretowac jako gest pozegnania przyjaciela czy tylko 
si�gania po „zbroj�"? Moment pojawienia si� Tetydy przedstawiony zostal r6wniez 

w angielskim wydaniu Jliady z 1833 roku61 
(fig. 12). Jest to o tyle istotne, iz mamy 

tu do czynienia z ilustracjarni wykonanyrni przez Johna Flaxmana62
. Ten angielski 

rzeibiarz i projektant doby neoklasycyzmu na zam6wienie Georgiany Rare-Taylor 

zilustrowal w 1793 roku Iliad� Homera63
. Posr6d wykonanych rysunk6w znalazl si� 

51 Grunchec, Les concours des Prix ... , op.cit., vol. 2, p. 43; w obydwu wypadkach warto r6wniez zwr6cic 
uwagl) na motyw unoszitcej sil) w powietrzu Ateny, kt6ra byc moze stala sil) wzorcem dla naszej 
leqcej Tetydy. 

52 Grunchec, Les concours des Prix ... , op.cit., vol. 1, p. 95. 
53 Temat ten podjl)li mil)dzy innymi: Chifllont, Emile Levy, Fran9ois-Nicolas oraz Felix-Henri Giacomotti; 

Grunchec, Les concours des Prix ... , op.cit., vol. 2. 
54 Autorstwa Jules-Joseph'a Lefebre'a; cf.: P. Grunchec, Les concours d'Esquisses ... , op.cit., vol. 1, 

p. 123, nr 74 .
55 Jl lutto della famiglia e del genio delle arti per la perdita de! grande genitore e mecenate; relief 

majduje si\: na pomniku Giovaniego Torloniego; cf.: B. Steindl, Una connmittenza Torlonia: la 
Cappella Torlonia a San Giovani in Laterano, in: P. Kragelund, M. Nykjrer eds, Thorvaldsen: 
l'ambiente, l'injlusso, il mito, Rome 1991, p. 80, fig. 4. 

56 G. Schiff, Johann Heinrich Füssli 1741-1825, Zürich 1973, vol. 2, fig. 382-383 - rysunk:i datowane na
ok. 1771 roku.

57 G. Vigne, Dessins d'Jngres, Catalogue raisonne des dessins du musee de Montauban, Paris 1995,
p. 438, fig. 2469 (Achille pleurant Patrocle)-rysunek wykonany w latach 1816-1820.

58 Teti mostra le armi ad Achille. 
59 A.0. Cavina ed., L 'eta neoclassica a Faenza 1780-1820: Faenza, Palazzo Milzetti, 9 settembre-

26 novembre 1979: catalogo critico, Bologna 1979, p. 41, ill. 65. 
60 Homers werke von Johann Heinrich Bor, Stuttgart-Tübingen 1840, p. 289. 
61 Jliad ofHomer, C.C. Felton ed., Cambridge 1833. 
62 Jliade d'Homere gravee par Thomas Piroli d'apres !es desseins composes par Jean Flaxman Sculpteur 

a Rome, in: Compositions de Flaxman gravees par Thomas Piroli, Rome 1845 - (Thetis porte !es 
armes a Achille pleurant sur le corps de Patrocle); cf.: G. Pavanello, Antonio Canova e il suo ambiente 
artistico fra Venezia, Roma e Parigi, Venezia 2000, fig. 13. 

63 D. Bindman, John Flaxman, in: The Dictionary of Art, 1. Turner ed., vol.11, New York 1996, p. 162-
165.
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m.in. jeden z przedstawieniem Achillesa, kt6ry oplakuj<l_c Patroklesa, otrzymuje od

Tetydy heim symbolizuj<l_cy zbroj�
64

. Z pewnosci<l zar6wno sam rysunek, jak

i pozostale dziela Flaxmana, kt6ry r6wniez zajmowal si� dydaktyk4 musialy byc 

znane profesorowi Uniwersytetu, kt6rym byl Pawel Malinski. Oczywistym jest 

r6wniez fakt, iz Malinski znal dziela Winckelmanna, a wlasnie w jego Monumenti 

Antichi
65 znajduje si� kilka stron poswi�conych Achillesowi oplakujqcemu smierc 

P atroklesa66
• 

Kolejil<l_ grup<l_ zabytk6w ilustruj<l_cych histori� Patroklesa Scl plaskorzezby z 

pierwszej polowy XIX wieku. Warto tu wymienic wykonane w marmurze dzielo 

Massimiliano Puttiego67 Achilles placze nad cialem Patroklesa68 z 1840 roku, prze

chowywane obecnie w Bolonii w Accademia di Belle Arti
69

, czy plaskorzezb� Pietro

Pelizza ukazuj<l_C<l moment powiadomienia Achillesa o smierci Patroklesa
70 

- gips

z 1819 roku znajduj<l_cy si� w Pannie w lstituto d' Arte Paolo Toschi. Zblizone 

w fonnie do naszego reliefu Scl r6wniez dwie plaskorzezby przedstawiaj<l_ce oplaki

wanie Hektora. Pierwsza z nich to scena wymodelowana w gipsie przez Hermanna 

Wilhelma Bissena powstala w latach 1826-1827
71

• Druga to dzielo Hennanna Ernsta

Freunda z 1816 roku
72

• 

Relief Pawla Malinskiego zdaje si� zawierac zapozyczenia r6wniez z dziel 

Jacquesa-Louisa Davida
73

, Bertela Thorvaldsena i Antonia Canovy. Cialo Patroklesa

przypomina w swym ukladzie postac Marata ze znanego obrazu Davida wykona

nego w 1793 roku
74

; Menealos jest rodzajem adaptacji statui Waclawa Potockiego

znajduj<l_cej si� w katedrze wawelskiej, wykonanej przez Bertela Thorvaldsena
75

, zas

postac Nestora wzorowana jest na reliefach Canovy
76

• Ponadto wydaje si�

64 Szerzej na temat ilustracji dziel Homera cf.: R.N. Essick, J. La Belle, Flaxman 's Illustrations to Homer, 
New York 1977. 

65 Monumenti antichi inediti spiegati ed illustrati da Giovanni Winckelmann, vol. 1-2, Roma 1821. 
66 Achille piangente la morte di Patroclo, ibidem, vol. 2, p. 170-175. 
67 A. Panzetta, Dizionario degli scultori italiani dell'ottocento e del primo novecento, Torino 1994, vol. 3,

p. 223, ill. 656.
68 Achille piange sopra il corpo di Patroclo, ibidem, p. 223.
69 lbidem, ill. 656; V. Vicario, Gli Scultori ltaliani dal neoclassicismo al liberty, Lodi 1994, vol. 2, p. 852.
70 Panzetta, op.cit., vol. 2, p. 210, ill. 616; inna wersja tego tematu znajduje sil) w klatce schodowej

Palazzo Braschi w Rzymie.

71 Christensen, op.cit., vol. 1, p. 29, il. 4. 

72 J.P. Munk, Danish Sculpture 1694-1889 [Ny Carlsberg Glyptotek Catalogue ], 1995, p. 17, il. 9. 
73 Odnosniki do Davida bardzo powszechnie stosowano w I polowie XIX wieku. Na wystawach sztuk 

pojawialy sil) nie tylko kopie wykonywane z jego obraz6w, ale r6wnie:i: studentom zalecano
studiowanie jego dziel. 

74 Tak:i:e obrazy zatytulowane Oplakiwanie Hektora oraz Smierc Sokratesa powinny byc brane pod 

uwagl); cf.: Rosenberg, Prat, op.cit., vol. 1-2 - jest tu m.in. siedem szkic6w do La douleur
d'Andromaque - vol. 1, p. 80-83.

75 Na temat innych motyw6w zaczerpnil)tych z Thorvaldsena cf.: Kowalski, op.cit., p. 287-289.
16 lbidem, p. 288; H. Ost, Ein Skizzenbuch Antonio Canovas 1796-1799, Tübingen 1970; F. Licht,

Canova, New York 1983; cf.: tak:i:e szereg dziel artysty w: 0. Stefani, / rilievi del Canova. Una nuova
conezione del tempo e dello spazio, Milano 1990. 
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prawdopodobne, ze postac Fojniksa jest lustrzanym odbiciem Ulissesa z dziela 

Johanna Heinricha Wilhelma Tischbeina77 
(fig. 13). 

Bez wzgl�du na wszystkie pytania dotycz&.ce zagadkowego do tej poty reliefu
78

, 

jedno wydaje si� niemal oczywiste. Pojawienie si� w Szkole Gl6wnej tematu z 

Jliady zwiclµllle bylo niew&.tpliwie z programem nauczania gimnazjalnego, a nast�p

nie uniwersyteckiego, kt6ty realizowali wykladowcy owladni�ci kultem tradycji an

tycznej, a w szczeg6lnosci kultuty starozytnej Grecji. W gloszonych przez nich 

pogl&.dach Grecja i jej sztuka wyniesione zostaly na stopien przewodniej gwiazdy, ku 

kt6rej do konca czas6w ludzkosc b�dzie musiala zwracac swe oczy, ateby 

bezpiecznie sw6j korab, po falujqcym oceanie wiek6w sterowac mogla79
• Obok 

naszego reliefu, w wielkiej pierwotnie sali
80 

ci wlasnie ludzie wykladali mitologi� 

Grek6w, Jliad� i Odysej�, starozytnosci greckie i Dialogi Lukiana81
• 

Death of Patrokks by Pawel Malinski in the Main School (Institute of 

Archaeology Warsaw University) 

ABSTRACT 

The author presents a histoiy of the forgotten relief placed in one of the 

historical buildings of the Warsaw University (at present the seat of the Institute of 

Archaeology). Tue publication brings closer acquaintance to researchers' knowledge 

about another work of Pawel Malinski. 

(Transl. by A. Tomas) 

77 J.H.W. Tischbein, Homer nach Antiken gezeichnet, Metz 1801-1802, Taf. 23; motyw siedz11ccego 
Ulissesa wykorzystal röwnie:i: Christoph Heinrich Kniep w jednym ze swoich dziel - cf.: G. Striehl, 
Der Zeichner Christoph Heinrich Kniep (1755-1825), Landschaftsauffassung und Antikenrezeption, 

Hildesheim 1998, p. 172-176, 190-191, Abb. 228-230. 
78 Sam Zygmunt Batowski na pocz11ctku XX wieku, w czasie tworzenia lnwentarza gips6w uniwersytec

kich nie byl w stanie rozpoznac tematu ani przypisac reliefu konkretnemu artyscie. 
19 Szkola Gl6wna Warszawska 1862-1869, vol. 1: Wydzial Filologiczno-Historyczny, Krakow 1900, 

p. 74-75.
80 Pierwotny stan, z reliefem w wielkiej sali wykladowej, ukazuje jeszcze zdjl)cie z 1949 roku zamiesz

czone w Stolicy (Stolica nr 19, 8. 05. 1949, p. 6); we wspomnieniach Bohdana Korzeniewskiego 
mo:i:emy przeczytac, jak to rosyjscy :i:olnierze W Szkole Gl6wne;; w tej dutej sali na pierwszym pi(Etrze, 
dobrali si(E do eksponat6w w formalinie; w tej:i:e sali wedlug wspomnien przed wojn11c miescil sil) 
Gabinet Zoologiczny, stanowill(:y jednoczesnie sall) Muzeum Zoologicznego; cf.: B. Korzeniewski, 
Ksiq;tki i ludzie, Warszawa 1993, p. 76-80. 

81 Wykazy Szkoly Gl6wnej Warszawskiej, nr 1-10, Warszawa 1864-1868. 
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Fig. 1. Gimnazjum Realne (Szkola Gl6wna) w Warszawie, fasada zachodnia (fot. Muzeum 
Narodowe w Warszawie) 

Fig. 2. Smierc Patrok/esa, relief, Szkola Gl6wna (fot. H. Kowalski) 
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Fig. 3. Smierc Patrok/esa, fragment reliefu, Szkola Gl6wna (fot. H. Kowalski) 

Fig. 4. Smierc Patrok/esa, fragment reliefu, Szkola Gl6wna (fot. H. Kowalski) 
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Fig. 5. Smierc Patroklesa, fragment 
reliefu, Szkola Gl6wna (fot. 
H. Kowalski)

Fig. 6. Smierc Patroklesa, reliefprzed konserwacj<1., Szkola Gl6wna (fot. M. D<1.bski) 
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.. 

Fig. 7. Wm::trze sali wykladowej w Szkole Gl6wnej (fot. Stolica nr 19, 8. 05. 1949, p. 6) 

-·· 

/! I I 
Fig. 8. Wnl!trze sali wykladowej w Szkole Gl6wnej, rok 2002 (fot. H. Kowalski) 
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Fig. 9. Wm<trze sali wykladowej w Szkole Gl6wnej, rok 2006 (fot. H. Kowalski) 

Fig. 10. Oplakiwanie/Smierc Patroklesa (za: A. Baumeister, Denkmäler des Klassischen Altertums zur 
Erläuterung des Lebens der Griechen und Römer in Religion, Kunst und Sitte, München 1885, 
vol. 1, p. 738-740, Abb. 793) 
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Fig. 11. Tetyda wn;czajqca heim Achillesowi (za: Homers werke von Johann Heinrich Bor, Stuttgart� 
Tübingen 1840, p. 289) 

Fig. 12. J. Flaxman, Oplakiwanie Patroklesa (za: Iliade d'Homere gravee par Thomas Piroli d'apres 

/es desseins composes par Jean Flaxman Sculpteur a Rome, in: Compositions de Flaxman 
gravees par Thomas Piro/i, Rome 1845) 
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Fig. 13. J.H.W. Tischbein, Odyseusz (za: 
.1.H.W. Tischbein, Homer nach 
Antiken gezeichnet, Metz 1801-
1802, Taf. 23) 


