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O kolekcji strzyżowskich rysunków Wojciecha Weissa pozyskanej do zbiorów Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej
Powrót Mistrza. Weiss w Strzyżowie — to tytuł zeszłorocznej wystawy, na której
pokazana była cała kolekcja, a zarazem określenie obecnej sytuacji zainteresowania
twórczością młodopolskiego artysty w mieście nad Wisłokiem. W tym roku Muzeum
Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej pozyskało do swych zbiorów kolekcje trzynastu
prac Wojciecha Weissa bezpośrednio związanych ze Strzyżowem. Wszystkie dzieła
pochodzą z kolekcji rodziny artysty, przechowywane z pietyzmem przez lata wojennych zawieruch i trudnego okresu PRL. Teraz, po ponad stu dziesięciu latach, z powrotem wracają do Strzyżowa. Są to studia pejzażowe i portrety, które nie tylko świadczą o wielkim talencie artysty, ale również są zapisem minionej epoki, utrwalonej na
kartach papieru biegłymi pociągnięciami węgla czy też ołówka. Zanim przejdziemy
do szczegółowego opisu nowych nabytków muzealnych należy zaznaczyć, że Strzyżów
dzięki zakupionej kolekcji zdobył niezwykle cenne „dokumenty” wizualnego zapisu
pejzażu kulturowego, w którym rozwijało się miasto na przełomie XIX/XX wieku.
Z dzisiejszego punktu widzenia godny jest podkreślenia fakt, że zakupiona kolekcja
dodatkowo sankcjonuje wielokulturowość obszaru rozpościerającego się wzdłuż Wisłoka, gdzie obok Polaków, w zgodnej koegzystencji, rozwijała się społeczność żydowska. Obok rozległych pejzaży z widokiem na strzyżowski kościół i dzwonnicę, pojawiają się przedstawienia starego cmentarza żydowskiego i studia kamiennych macew.
Weiss nie rozgranicza kultur, religii, społeczności. W jego szkicach Strzyżów jawi się
jako jeden organizm zatopiony w nostalgicznym pejzażu owianym aurą melancholii.
Artysta ten, jak żaden inny, rozsławił ziemię strzyżowską nie tylko wśród polskich
miłośników sztuki, ale również wśród zachodnioeuropejskiej publiczności. Pozyskanie do zbiorów muzeum prac Weissa zbiega się z niezwykle prestiżową wystawą monograficzną malarza w Holandii, w Gemeentemuseum w Hadze ( 19.03 – 12.06.2016
r.), na której zaprezentowano głównie młodopolskie dzieła, udostępnione przez Muzea
Narodowe Krakowa, Warszawy i Poznania, rodzinę artysty i Fundację Muzeum Wojciecha Weissa oraz Muzeum Fryderyka Chopina i Muzeum Literatury w Warszawie.
Uroczyste otwarcie zostało uświetnione przemówieniem Ambasadora RP w Hadze dr.
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Jana Borkowskiego oraz obecnością Ambasadora Królestwa Niderlandów P. M. Kurpershoeka, rodziny artysty, a także przedstawicieli polskich muzeów. Znakomita część
prac artysty pokazana na wystawie i reprodukowana w obszernym katalogu wydanym
w języku niderlandzkim, to dzieła powstałe właśnie w Strzyżowie około 1900 roku.
Tytuł wystawy Wojciech Weiss (1875-1950) De trots van Polen w mediach polskich tłumaczony jest jako Wojciech Weiss. Duma polskiej sztuki. Warto zaznaczyć, że zarówno
na okładkę katalogu jak i na zaproszenie, holenderscy organizatorzy wybrali obraz
Maki namalowany w Strzyżowie w 1902 roku. Obraz, o którym Wiesław Juszczak pisał: „Maki są jednym z najwspanialszych, bo najbardziej namiętnych, szalonych tworów polskiego modernistycznego malarstwa. Mają w sobie bujną zmysłowość poezji
Tetmajera; erotyczną brutalność Malczewskiego – tyle że doprowadzoną do spazmu,
odartą z mitologicznych przenośni; noszą w sobie zapowiedź zagadkowego i wywróconego na opak naturalizmu ballad Leśmiana. […] Bez Maków panorama <nowej
sztuki> wydaje się niepełna. W naszej wiedzy o naszym modernizmie brakowało jakby
tego jednego elementu: gorącej, żarliwej, niepohamowanej, chaotycznej jak sen i zarazem niemal namacalnie prawdziwej, niemal przyziemnej, malarskiej wizji przyrody. To płótno, rozdzierane światłem, pękające pod gwałtownymi uderzeniami pędzla,
stanowiące serię wybuchów bieli, ostrej czerwieni, ciemnego błękitu – niespodzianie
scala się w ciężkim, nieruchomym akordzie upalnego południa”1.
Prezentowane na haskiej wystawie kompozycje pejzażowe Weissa malowane nad
Wisłokiem to: Opętanie, Altana, Mielizna, Pocałunek na trawie, Taniec z faunem. Ich
charakter najlepiej oddają słowa Juszczaka pochodzące z monografii poświeconej
młodopolskiej twórczości artysty, w której analizuje je jako: „[…] pozór studiów robionych przed naturą, lecz dominuje w nich element fantastyki, swoisty żywioł senny,
jakiego żaden plenerowy seans nie jest w stanie usprawiedliwić, uprawomocnić, wytłumaczyć. Są to do gruntu krajobrazy wewnętrzne – i uczuciowe raczej niż cerebralne.
Natura jest w nich pełna człowieczego wyrazu, ale owa antropomorfizacja nie przybliża jej do nas, nie czyni jej bardziej zrozumiałą. Staje się przez to, przeciwnie, tworem
nieodgadnionym, zamkniętym w swoim milczeniu i obcości”2.
Szczególną uwagę holenderskiej publiczności przykuwał Promienny zachód słońca malowany także w Strzyżowie w 1900 roku. Obraz wybitny, należący do czołowych
dzieł polskiego modernizmu. Trafnej interpretacji tego dzieła dokonał monografista
Wojciecha Weissa Łukasz Kossowski, pisząc: „Dziełem szczególnym okresu strzyżowskiego jest Promienny zachód słońca. To ostry, przenikliwy krzyk natury, krzyk wręcz
1
2

W. Juszczak, Młody Weiss, Warszawa 1979, s. 188.
Tamże, s. 174.
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Munchowski, lecz pozbawiony zbędnej w tym przypadku obecności człowieka. Słoneczna kula zwisa nad horyzontem, przeszywa go promieniami, złotymi iskrami rozsypuje się po ściernisku. W złoto ognistym zmierzchu trwają zwęglone sylwety drzew.
Nieobecna, lecz stojąca za kadrem obrazu noc oziębia i wyostrza kolory, nasyca gamę
barwną szafirami i fioletami. Słońce nie jest siłą życiodajną, lecz zgodnie z ideą solarnego katastrofizmu staje się potęgę niszczącą, zapowiada noc i śmierć”3.
Powracając do zakupionej kolekcji strzyżowskich rysunków, należy podkreślić
fakt, że pozyskany zespół studiów można uznać za plastyczny zarys przestrzeni i postaci pojawiających się we wspomnieniach Weissa, spisanych przez artystę pod koniec
życia. Ze względu na ogromne znaczenie tego tekstu, w kontekście przywracania pamięci samego Weissa i jego strzyżowskiego oeuvre przytaczam go w całości:
„Wyjechałem do Strzyżowa do siostry, której mąż tam był naczelnikiem stacji.
W poszukiwaniu motywów chodziłem z przyborami i pieskiem, malując miasteczko
przytulone do wzgórza, jary porosłe drzewami, srebrną wstęgę rzeki i fale wzgórz biegnących wzdłuż horyzontu do Przełęczy Dukielskiej.
Nad rzeką lubiłem siedzieć i malować mieliznę błyszczącą jak łuska ryby. Przy
brzegach wiklina, łąki, zboża i jak cyprys – daleko wieża kościelna.
Gdy teraz staram się odtworzyć moje pejzażowe przeżycia, brzmią mi one jak
gdyby jeden wielki akord młodzieńczych zachwytów.
Snułem projekty kompozycji, chodziłem po pustych torach przed budynkiem stacyjnym, tam i z powrotem, malując w wyobraźni obrazy. Cisza małej stacyjki. Nie raz
spłoszyłem stado kuropatw. Zapadał zmrok. Ostatni pociąg do Jasła odszedł. Dzień się
skończył. Na stryszku w budynku stacyjnym ćwiczyłem na skrzypcach, chodząc po
pokoju tam i z powrotem. Na sztalugach stały obrazy: siostra z mężem, synek z zabawkami, drugi syn w plenerze, szwagier odpoczywający po pracy, staruszka matka chora,
siedząca w łóżku, mielizna i dużo notatek pejzażowych.
Przed stacją – łąki, dalej na stoku wzgórza nad Wisłokiem – dwór Godowa. Tu
spędzałem dużo czasu rysując. Przy mnie piesek i dzieci burmistrza – służą mi za
modele.
Przyjechała na wakacje ciocia z Wiednia z córeczką Hildą. Panienka szesnastoletnia o ślicznych czarnych oczach. Ponieważ przebywaliśmy ciągle razem, graliśmy na
cztery ręce na fortepianie, zacząłem ją bardzo lubić, ona też mnie. Rozpoczęła się miłostka. Jak innego wyrazu nabrał pejzaż! Jak inaczej, jak gdyby jej oczami odbierałem
wrażenia… I to się skończyło. Musiałem wracać do domu. Trudne było nasze rozsta3

Ł. Kossowski, Pejzaże Wojciecha Weissa , katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Kielcach, Kielce
1985, s. 14.
141

Renata Weiss

nie. Pociąg zajechał. Pożegnanie. Jej łzy, i wszystko się rozwiało. Po roku odwiedziłem
ją we Wiedniu. Wyjęła szkatułkę z jej tajemnicami. Siedzieliśmy przytuleni do siebie,
całując się ciągle. Słodka, droga Hildzio. Już cię więcej nie widziałem”4
Omawianie poszczególnych prac z zakupionej kolekcji rozpocznijmy od Autoportretu z około 1906 roku (ołówek i węgiel, biały papier, 25 cm x 20 cm, na odwrocie
pieczęć z faksymile artysty oraz numer 003810), który poprzez pełne zadumy spojrzenie i melancholijny wyraz twarzy doskonale wpisuje się w zespół wizerunków artysty
powstałych po 1900 roku.
W tym miejscu warto przytoczyć słowa Andrzeja Wajdy odnoszące się do malowanych przez Weissa, na stacji w Strzyżowie, słynnych pejzaży kolejowych, gdyż są
one znamienne dla postrzegania jego sztuki przez wytrawnych znawców: „Samotna
stacyjka kolejowa na pustkowi to raczej temat dla literatury (jakiś telegrafista Piotr
Płaksin z wiersza Tuwima) niż motyw do malowania. Do tego letnie południe i nic się
nie dzieje, nie widać nawet dymu z komina lokomotywy. Ale, jak mówi Księga, duch
Boży wiedzie, kędy chce, i tu właśnie przyprowadził w chwili natchnienia Wojciecha
Weissa. Te trzy niewielkie studia uważam za dowód, iż Polacy nie tylko mogą wybić
się na niepodległość (czego nieraz dokonywali), ale również malować świat widziany
własnymi oczami”5.
Kolejna kompozycja to Pełnia księżyca nad Strzyżowem z 1902 roku, przedstawia
nastrojowy pejzaż (rysunek węglem na szarym papierze, 22,5 cm x 33,5 cm, na odwrocie owalna pieczęć z napisem: Ze zbioru dzieł Wojciecha Weissa. Dom artysty; z faksymile artysty pośrodku; oraz nr 001547, oraz odręczny napis artysty Strzyżów 1902).
Rysunek ten jest jednym z tych melancholijnych krajobrazów pogrążonych w zapadającym zmroku, które wykraczają poza malarski zapis rzeczywistości. W skupionej ciszy drzemie echo ukrytych znaczeń, rzeczy niepojętych, trudnych do wyrażenia. Symbolicznego znaczenia nabiera tarcza księżyca pojawiająca się ponad falistą linią wzgórz
Przełęczy Dukielskiej i sylweta kościoła wraz z dzwonnicą. Rysunek ten uczestniczył
w wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie, Wojciech Weiss – wystawa monograficzna – w grudniu 1962 roku.
W podobnym nastroju utrzymana jest praca Widok Strzyżowa z oddali z 1902
roku (rysunek węglem na szarym papierze, 22,5 cm x 33,5 cm, na odwrocie z boku
pieczęć z faksymile oraz nr 001557). Rysunek ten operuje miękkim malarskim mode4

Wojciech Weiss. Wspomnienia, [w:] Szkicownik Wojciecha Weissa, doboru dokonali Irena Weissowa
i Stanisław Weiss, przedmową opatrzył Wiesław Juszczak, Kraków 1976, s. 26-27.
5
To lubię [katalog wystawy] oprac. Z. Gołubiew, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1996. Na wystawie tej pokazywane były szczególnie cenione przez Andrzeja Wajdę trzy pejzaże kolejowe: Upał (1898),
Pompa na stacji kolejowej (1902), Wieczór na stacji kolejowej (1902).
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lunkiem. Na pierwszym planie ukazuje rozległy nurt rzeki, natomiast na horyzoncie
widoczny jest kościół i dzwonnica. Kompozycja ta zdaje się być odzwierciedleniem
cytowanych powyżej wspomnień artysty: „…nad rzeką lubiłem siedzieć i malować
mieliznę, błyszczącą jak łuska ryby. Przy brzegach wiklina, łąki zboża i jak cyprys
– daleko wieża kościelna”6. Leniwy nurt rzeki i spokojnie płynące po niebie obłoki
wprowadzają typowo dekadencki, melancholijny nastrój. W studium tym dochodzi do
głosu olbrzymia wrażliwość artysty i jego kontemplacyjne podejście do natury. W tym
rysunkowym studium pejzażowym zdołał zawrzeć wszystkie charakterystyczne elementy typowe dla młodopolskiego „krajobrazu wewnętrznego”. Warto również zwrócić uwagę na znakomicie wykreśloną perspektywę utworzoną przy użyciu falistej linii,
silnie nawiązującej do estetyki secesji.
Dopełnieniem tej kompozycji jest Pejzaż z Wisłokiem z 1900 roku (rysunek ołówkiem na szarym papierze 22,5 cm x 33,5 cm, na odwrocie owalna pieczęć z napisem:
Ze zbioru dzieł Wojciecha Weissa. Dom artysty; z faksymile artysty pośrodku; oraz
nr 001562). Studium pejzażowe ukazuje rozlewiska Wisłoku ze stromym brzegiem
porośniętym zagajnikiem i odległą linią wzgórz. Jest to notatka artystyczna, jeden ze
szkiców studyjnych do sławnego obrazu Mielizna (1902).
Brzegi Wisłoka stały się również tematem rysunku Domostwa nad Wisłokiem
z 1900 roku (węgiel na szarym papierze, 22,5 cm x 33,5 cm , na odwrocie owalna
pieczęć z napisem: Ze zbioru dzieł Wojciecha Weissa. Dom artysty; z faksymile artysty pośrodku; oraz nr 001530). Ukazany na rysunku krajobraz jest znaczącym dokumentem minionej epoki, gdy na zboczach, powyżej rzeki, istniały wiejskie chaty. Po
prawej stronie kompozycji widnieje najprawdopodobniej zarys Pałacu Dydyńskich.
W tym miejscu warto zaznaczyć, iż bryła tej budowli kilkakrotnie pojawia się także na płótnach artysty. W tradycji rodzinnej pałac ten zwany był Dworem Godowa,
i tak też zatytułowany jest słynny obraz Dwór Godowa nad Wisłokiem (1900) zdobiący
Galerię Malarstwa w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Praca ta, ukazująca wieś polską sprzed ponad stu laty, była prezentowana w Muzeum Etnograficznym w Krakowie
w 1976 roku na wystawie poświeconej Weissowi.
Odmienną stylistykę reprezentuje scena Przed karczmą w Strzyżowie, rysunek
wykonany węglem około 1900 roku (szary papier, 22,5 cm x 33,5 cm, na odwrocie
owalna pieczęć z napisem: Ze zbioru dzieł Wojciecha Weissa. Dom artysty; z faksymile artysty pośrodku; oraz nr 001506). Praca ta jest studium przygotowawczym do
obrazu olejnego Przed karczmą w Strzyżowie (1902; 60 cm x 70 cm), który brał udział
w wystawie Żydowskie tematy Wojciecha Weissa w Starej Synagodze na Kazimierzu,
6
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oddziale Muzeum Historyczngo Miasta Krakowa w 1999 roku. Na pierwszym planie
widoczne są syntetycznie ujęte postaci wieśniaków zbierających się na placu przed
karczmą. Artysta stara się sugerować bliżej niedookreślone wydarzenie, wprowadza
nastrój zagadkowości. Zgromadzone postaci zdają się przygotowywać jakieś tajemnicze obrzędy. Rysunek ten posiada dużą ekspresję dzięki zastosowaniu grubych kresek
węglem, potęgujących dynamikę kompozycji. Praca ta z uwagi na swą ludową tematykę była prezentowana w Muzeum Etnograficznym w Krakowie w 1976 roku na
wystawie poświeconej Weissowi.
Zanim przejdziemy do motywów żydowskich, zajmijmy się studiami portretowymi najbliższych członków rodziny artysty. Na początku portretem Kazimierza Florka
z 1902 roku (Kazio, rysunek węglem na białym papierze 21 cm x 17 cm, na odwrocie pieczęć z faksymile artysty WWeiss i numer 001355). Rysunek ukazuje młodego chłopca, który był synem siostry artysty Emilii Florkowej. W tym miejscu należy
wspomnieć, że szwagier Weissa, Stanisław Florek, w latach 1900-1905 pełnił funkcję
naczelnika stacji kolejowej w Strzyżowie7 i mieszkał wraz z rodziną w budynku dworca. Weiss, odwiedzając bliskich zamieszkiwał u nich na strychu budynku, o czym pisał
we wspomnieniach cytowanych na początku tekstu. Kazimierz, nazywany w tradycji
rodzinnej Kazio, był modelem wielu dzieł malarskich. Jego portrety reprodukowane są
niemal w każdym opracowaniu twórczości Weissa. Omawiany rysunkowy portret należy do znakomitych przykładów młodopolskich wizerunków pełnych psychologicznej głębi. Pomimo iż artysta ukazuje młodego chłopca, wyraz jego twarzy nosi piętno
charakterystycznej zadumy i smutku, który przywodzi na myśl studia dzieci wykonane
pastelem przez Stanisława Wyspiańskiego. Portret ten jest na tyle charakterystyczny
dla modernistycznej twórczości Weissa, że został wybrany przez wdowę i syna artysty
do reprodukowania w książce ze wspomnieniami artysty, zatytułowanej Szkicownik
Wojciecha Weissa8.
Portret staruszki powstał w 1901 roku (rysunek węglem, szary papier, 22,5 cm
x 3,5 cm, na odwrocie pieczęć z faksymile artysty; oraz nr 001971, oraz szkice węglem
przedstawiające twarz). Jest to najprawdopodobniej wizerunek matki artysty Marii
z domu Kopaczyńskiej, która wielokrotnie była portretowana przez syna. Znakomita
ekspresyjna forma linii wykreślonych węglem przywodzi na myśl słynne młodopolskie
portrety wykonane przez Weissa, eksponowane w ostatnim czasie w ramach wystawy
Młodopolskie plakaty i rysunki Wojciecha Weissa w wielu miastach Polski (m.in.: Cho7

Daty pełnienia funkcji naczelnika stacji przez S. Florka podaję za: S. Wnęk,Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze z dziejów Strzyżowa od końca XIX do połowy XX wieku, [w:] Strzyżowski Rocznik
Muzealny, t. I, 2015, s. 139.
8
Szkicownik..., il. 24.
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rzów 2013, Łódź 2013). Artysta w dziele tym doskonale charakteryzuje rysy twarzy
staruszki poprzez ostre, nieco geometryzujące kreski budujące owal twarzy. Portretowana z lekko pochyloną głową, zajęta jest czytaniem, bądź też szyciem. W takich
momentach Weiss chętnie malował również swoja żonę Irenę, wspominając, że był to
najlepszy moment do „notowania” ulotnej chwili codziennych czynności, będących
dla artysty zupełnie czymś innym niż pozowanie podczas seansów malarskich.
Pozostając jeszcze przy tematyce portretu, warto zaznaczyć, że w Muzeum Narodowym w Warszawie przechowywane są znakomite młodopolskie portrety przedstawiające szwagra artysty: Urzędnik kolejowy. Portret Stanisława Florka, (tempera na
płótnie, ok. 1902, 85 cm x 60 cm) oraz Portret Emilii i Stanisława Florków (olej na
płótnie, 1902, 142 cm x 97 cm). Obydwa dzieła zostały namalowane w Strzyżowie.
Kolejnym działem zakupionej kolekcji są rysunki związane z tematyką żydowską.
Szkice te uczestniczyły w wystawie zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta
Krakowa w Starej Synagodze w 1999 roku zatytułowanej Żydowskie tematy Wojciecha
Weissa. Pośród zgromadzonych dzieł prezentowane były tam również pejzaże olejne,
malowane na strzyżowskim cmentarzu. W katalogu towarzyszącym wystawie czytamy: „Drugą wyrazistą grupę tworzą przedstawienia żydowskich cmentarzy. Wszystkie powstały w pierwszych latach naszego stulecia w Strzyżowie […]. Siła ich wyrazu,
wyjątkowa nawet na tle powstających współcześnie pejzaży Wyspiańskiego czy Wyczółkowskiego, płynie zapewne ze szczególnej antropomorfizacji. […] intensywna
„człowieczość” omawianych przedstawień zawarta jest w samej strukturze kirkutu,
gdzie macewy stoją jak skamienieli ludzie: wysokie, niskie, przysadziste smukłe. To,
że są one kamiennymi znakami indywidualnych istnień ludzkich, dodatkowo wzmaga
odczuwanie antropomorficzności. Znamienne, że najintensywniej dochodzi do głosu
w dziele o najwyższym stopniu syntetyczności, w którym indywidualna struktura poszczególnych macew – czytelna w pozostałych przedstawieniach strzyżowskiego kirkutu – zanika czy raczej krystalizuje się w formę najbardziej skrótową, niemal znak”9.
Warto jeszcze przytoczyć kolejny fragment tekstu, w którym autor stara się znaleźć odpowiedź, skąd u Weissa pojawia się ta tematyka. „Można przypuszczać, że źródło zainteresowania malarza motywem cmentarza żydowskiego tkwiło w atrakcyjnej wówczas
dla niego emocjonalności i ekspresyjności tego motywu, a także w jego urodzie czysto
wizualnej”10. Z całą pewnością dowodem takiego podejścia do pejzażu jest, utrzymany
w aurze młodopolskiej uczuciowości, rysunek Cmentarz żydowski w Strzyżowie z 1901
9

J. Fiedrich, Żydowskie tematy Wojciecha Weissa, katalog wystawy Żydowskie tematy Wojciecha Weissa,
Stara Synagoga, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 1999, s. 8.
10
Tamże, s. 9.
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roku (rysunek węglem na szarym papierze, 22 cm x 31 cm, na odwrocie owalna pieczęć z napisem: Ze zbioru dzieł Wojciecha Weissa. Dom artysty; z faksymile artysty
pośrodku; oraz nr 170 i odręczny napis artysty ołówkiem Stary cmentarz żydowski
w Strzyżowie 23x32). Melancholijny pejzaż rozległych mrocznych pagórków zostaje
naznaczony jaśniejącą grupą kamiennych nagrobków strzyżowskiego kirkutu. W oddali widać przytulone do wzgórz miasteczko i bryłę kościoła. Ponad tym posępne niebo, po którym przelatują ptaki, niczym zwiastuny tajemniczych wydarzeń. Omawiane
studium należy do wybitnych młodopolskich pejzaży wykonanych techniką rysunku.
Kompozycja ta była eksponowana na wystawie Żydowskie tematy Wojciecha Weissa
w Starej Synagodze na Kazimierzu, w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w 1999 roku oraz reprodukowana w katalogu11.
Oprócz tego wybitnego rysunku w pozyskanej kolekcji znajduje się szkic ukazujący z bliższej perspektywy obszar kirkutu Cmentarz żydowski (Strzyżów) z 1901 roku,
(rysunek ołówkiem na białym papierze, 17 cm x 21 cm, na odwrocie, pieczęć z faksymile artysty WWeiss i numer 001784), który również był eksponowana na wystawie
Żydowskie tematy Wojciecha Weissa w Starej Synagodze na Kazimierzu, oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w 1999 roku oraz reprodukowany w katalogu.
Pośród falistych linii wzgórz na pierwszym planie widoczne są malowniczo pochylone
macewy, które można uznać za „kamienne znaki indywidualnych ludzkich istnień”, jak
pisał Jacek Friedrich12 w eseju dotyczącym fascynacji Weissa motywami żydowskimi.
Dopełnieniem tego pejzażu są studia poszczególnych macew ze strzyżowskiego kirkutu zakupione przez muzeum.
Studium macewy I (Strzyżów) z 1901 r., (rysunek ołówkiem na szarym papierze,
22 cm x 31 cm, na odwrocie owalna pieczęć z napisem: Ze zbioru dzieł Wojciecha Weissa. Dom artysty; z faksymile artysty pośrodku; oraz nr 001687) było eksponowana
na wystawie Żydowskie tematy Wojciecha Weissa w Starej Synagodze na Kazimierzu,
w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w 1999 roku, oraz reprodukowane w katalogu13. Studium to należy do cyklu szkiców przedstawiających malownicze
formy żydowskich nagrobków. „Ich charakter dokumentacyjny, czy wręcz inwentaryzacyjny […] – jak czytamy we eseju zamieszczonym w katalogu wspomnianej wystawy
– może przemawiać za tym, by rozumieć je jako przejaw głębszego zainteresowania
żydowską odrębnością, swoistością kulturową”14. Prezentowany nagrobek posiada bogatą formę, ozdobiony jest kolumnami, a w jego zwieńczeniu widoczne są lwy pod11
12
13
14

Kat. poz.14, s. 33, il.s. 39.
J. Fiedrich, Żydowskie tematy..., s. 8.
Kat. poz. 15, s. 33, il. s. 39.
J. Fiedrich, Żydowskie tematy..., s. 8.
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trzymujące koronę. Dekoracja ta wskazuje, że został pochowany uczony. Mamy tu do
czynienia z często powtarzającym się na nagrobkach żydowskich motywem korony,
podtrzymywanej przez dwa lwy, jelenie lub gryfy. Interpretacja tego symbolu może być
różnoraka. Korona jest znakiem Tory, a Torę w synagodze zdobi korona, należy więc
rozumieć, że nagrobek z koroną należy do zmarłego uczonego w księgach judaizmu.
Natomiast widoczne płaskorzeźby lwów odnoszą się do fragmentu Talmudu głoszącego: „Bądź wytrzymały jak tygrys, a lekki jak orzeł, rączy jak jeleń, a silny jak lew, abyś
mógł wypełnić wolę Ojca twego w niebiosach”15. Warto zaznaczyć, iż artysta udokumentował kolorystykę nagrobka, podpisując barwy poszczególnych jego elementów.
Jest to niezmiernie cenna informacja ułatwiająca kolorystyczną rekonstrukcję ocalałych nagrobków.
Kolejne Studium macewy II (Strzyżów) z 1901 r. (rysunek ołówkiem na szarym
papierze, 22 cm x 31 cm, na odwrocie owalna pieczęć z napisem: Ze zbioru dzieł Wojciecha Weissa. Dom artysty; z faksymile artysty pośrodku; oraz nr 001688) również
było eksponowane na wystawie Żydowskie tematy Wojciecha Weissa w Starej Synagodze na Kazimierzu, w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w 1999 r.
oraz reprodukowane w katalogu16. Rysunek ukazuje fragment nagrobka najprawdopodobniej zmarłej kobiety, ozdobionego dekoracją kwiatową i stylizowaną wazą. Poniżej
widoczne są wykute w kamieniu litery „pe” i „nun” będące skrótem od hebrajskiego
zwrotu „tu pochowany”.
Kolejne Studium macewy IV (Strzyżów) z 1901 r. (rysunek ołówkiem na szarym
papierze, 22 cm x 31 cm, na odwrocie owalna pieczęć z napisem: Ze zbioru dzieł Wojciecha Weissa. Dom artysty; z faksymile artysty pośrodku; oraz nr 001689) było eksponowana na wystawie Żydowskie tematy Wojciecha Weissa w Starej Synagodze na
Kazimierzu, w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w 1999 r., oraz reprodukowana w katalogu17. Rysunek ten przedstawia macewę z przeciętym drzewem
i ptakiem wyrywającym pióra z własnej piersi. Drzewo należy rozmieć jako symbol
życia i odpoczynku w raju. Złamane drzewo oznacza również żałobę. Widoczny ptak
posiada także symboliczne znaczenie, jest to znak gotowości do wyrzeczeń i poświecenia. Można go jednak interpretować również jako napomnienie do życia w żałobie.
Może oznaczać także miejsce spoczynku bogobojnej żony, gdyż pelikan przypomina
o niespotykanej opiekuńczości, a zarazem gloryfikuje gotową do wszelkich poświęceń
matczyną miłość.
15
Pirke Awot, Przypowieści Ojców 5, 23, [w:] http://magdalipiec.pl/wp-content/uploads/2014/03/
Sentencje_ojcow.pdf, [dostęp 5.04.2015].
16
kat. poz. 16, s. 33, il. s. 39.
17
kat. poz. 18, s. 33, il. s. 39.
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Rysunki Weissa ukazujące macewy strzyżowskiego cmentarza są z całą pewnością
ważnym dokumentem dla badaczy dziejów społeczności żydowskiej nad Wisłokiem.
W tym miejscu należałoby wspomnieć o współudziale ludności żydowskiej w historii
miasta, która w 1880 roku stanowiła 49,4% ludności, a w 1931 roku 34,3%18. Z pracy
badawczej Sławomira Wnęka poświeconej zagadnieniom społeczno-gospodarczym
Strzyżowa, w tym także społeczności żydowskiej, dowiadujemy się, że: „Najlepiej sytuowani przedstawiciele inteligencji strzyżowskiej, tj. adwokaci, notariusze, lekarze
oraz przedsiębiorcy mieszkali w centrum miasta w kamienicach zlokalizowanych na
rynku, aktywnie uczestnicząc w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. […]
Kres trzystuletniej obecności Żydów w Strzyżowie przyniosła II wojna światowa. […]
Latem 1942 roku utworzono strzyżowskie getto, do którego zwożono Żydów z okolicznych wsi oraz z Krakowa, Łodzi i Warszawy”19. Niemcy niszczyli kirkuty, a macewy zostały wykorzystane przez okupanta do utwardzenia nawierzchni rynku20. Przed
wojną istniały trzy cmentarze żydowskie. Najstarszy założony w latach siedemdziesiątych XVII wieku, funkcjonujący do końca XVIII wieku mieścił się na terenie obecnej
ulicy Przecławczyka. Drugi znajdował się w centrum miasta przy ulicy Daszyńskiego.
Z kolei trzeci cmentarz zlokalizowany był pod Żarnowską Górą, i to właśnie on był
przedmiotem studiów i inspiracji Weissowskich kompozycji. W 1992 roku skromne
pozostałości kirkutu zostały zabezpieczone przez Fundację Nissenbaumów, której
podstawowym celem są działania zmierzające do ratowania zabytków i pamiątek żydowskich na terenie Polski21.
W kontekście prac Weissa poświeconych tematyce żydowskiej i przedstawieniu
zarysu historii Żydów na terenie ziemi strzyżowskiej należy wspomnieć, że w stulecie
urodzin artysty, w 1975 roku, z inicjatywy jego syna Stanisława Weissa zorganizowano
wystawę jego twórczości w budynku Starej Synagogi, w której od 1966 roku mieści się
Miejska Biblioteka Publiczna22. Organizacją wystawy zajęła się rodzina artysty wraz
z Miejskim Komitetem Frontu Jedności Narodu w Strzyżowie oraz z Towarzystwem
Miłośników Ziemi Strzyżowskiej. To doniosłe wydarzenie dla społeczności strzyżow18

Dane te pochodzą z pracy badawczej S. Wnęka Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze z dziejów
Strzyżowa od końca XIX do połowy XX wieku, [w:] Strzyżowski rocznik muzealny, t. I, 2015, s. 146.
19
Tamże.
20
M. Bober, Strzyżowski rynek w świetle badań archeologicznych, [w:] Strzyżowski Rocznik Muzealny,
t. I, 2015, s. 24. Przytoczmy wyniki badań dotyczące interesującej nas kwestii: „W okresie okupacji hitlerowskiej Niemcy wybrukowali wschodnią część rynku macewami z żydowskiego cmentarza, położonego
naprzeciwko synagogi. W połowie lat 50. XX wieku macewy te zebrano i złożono na byłym cmentarzu
żydowskim na ulicy Bohaterów Getta. Jeszcze w 2013 roku podczas nadzoru archeologicznego znaleziono
fragmenty trzech macew.”
21
Por. S. Wnęk, Wybrane zagadnienia..., s. 144-145.
22
Tamże.
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skiej miało miejsce w maju i w czerwcu 1975 roku. W tym czasie w ramach obchodów
jubileuszu artysty, z inicjatywy Stanisława Weissa, 4 maja tegoż roku wmurowano tablicę pamiątkową w budynku stacyjnym o treści:
W BUDYNKU TYM
MIESZKAŁ I TOWRZYŁ
W LATACH 1898-1903
WOJCIECHWEISS
ZNAKOMITY ARTYSTA MALARZ,
KTÓRY UKOCHAŁ PIĘKNO ZIEMI STRZYŻOWSKIEJ.
SYN KOLEJARZA POWSTAŃCA Z 1863 R.
W LATACH 1910-1950 PROFESOR AKADEMII SZTUK
PIĘKNYCH W KRAKOWIE I JEJ TRZYKROTNY REKTOR
Żona artysty, jego uczennica i znana malarka, Irena Weissowa Aneri przygotowała na tę uroczystość bardzo osobiste przesłanie skierowane do Strzyżowian, które
zamieszczam w całości ze względu na historyczny już charakter tego dokumentu:
„SŁOWO OD ANERI
Czy śniło się kiedy temu młodemu artyście, że w stulecie jego urodzin na małej
stacyjce kolejowej Strzyżów nad Wisłokiem wmurowana zostanie dla uczczenia jego
pamięci w budynku stacyjnym – tablica murowana? Tablica oznajmująca światu, że tu
żył i tworzył swoje skromne, tak wielkie prace.
Czy marzył kiedyś o takim Dniu Majowym, gdy nad brzegiem Wisłoka, wpatrzony w tęczowe fale rzeki, w migotliwą grę kolorów przelewających się strużek wody
w słonecznej ciszy, kiedy ze szkicownikiem w ręce i z psem u nóg – będzie <odnaleziony>.
Czy w samotnych wędrówkach po drogach strzyżowskiej ziemi błysnęła mu myśl,
że jego złocisty krzyż zachodzącego słońca, namalowany z pasją i zachwytem znajdzie
się na wystawie w starej żydowskiej bożnicy. A może powiedziały mu o tym kamienie
nagrobków na cmentarzu żydowskim, nad którym krzyż był na niebie?
Czy w samotne wieczory, gdy pod dachem stacyjnego budynku rozbrzmiewały
tony ukochanych jego skrzypiec, kiedy opracowywał kwartety Mozarta, Bacha, Mendelsona, przeleciała jak zbłąkany ptak – myśl, że echo tych melodii odezwie się w sercach ludzi czczących jego pamięć?
To wszystko, co działo się w jego sercu, tak wrażliwym na ludzkie cierpienia, zostało zatrzymane dotykiem jego pracowitych rąk w jego dziełach.
Trzeba wejść w głąb jego sztuki jak w głąb kopalni idzie górnik, by skarby wypracowane oddać światu.
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Pamiętajcie, że ten skromny, a tak wielki artysta ukochał te Wasze wzgórza, lasy,
pola, że pokrzepiał się pięknem, które nas uczył podziwiać.
25.05.1975”23
Jeszcze jednym elementem obchodów jubileuszu artysty w Strzyżowie było nadanie jego imienia ulicy wiodącej do stacji kolejowej.
***
Obecnie po czterdziestu latach, jakie minęły od tamtych wydarzeń, Strzyżów
nie tylko przywraca pamięć Mistrza, ale również czyni starania, aby stworzyć kolekcje dzieł Wojciecha Weissa ściśle związaną z miastem i okolicą. Zakup trzynastu rysunków z tego okresu jest niezwykle cennym nabytkiem zważywszy na fakt, że dzieła
z tego okresu praktycznie nie pojawiają się na rynku antykwarycznym. Zainicjowana
w 2016 roku kolekcja, w przyszłości będzie stanowić nie tylko wizytówkę miasta i muzeum, ale będzie mogła być pokazywana zarówno w innych placówkach muzealnych,
jak i za granicą, w partnerskich miastach Strzyżowa lub w ramach wymiany kulturalnej towarzyszącej współpracy z regionami Europy.

About the collection of the drawings of Strzyżów by Wojciech Weiss acquired
for the Municipal Museum of the Strzyżów Region
Wojciech Weiss (1875-1950) is a world-known painter whose works are sought for by
institutions of culture and private collectors. The acquisition of the artist’s drawings for the Museum in Strzyżów in 2016 is a very important fact. The article was written by the artist’s granddaughter. It discusses the contents of the drawings, the main elements of the representations
and as the history of exhibitions. The drawings were created over a century ago in Strzyżów and
they are an artistic commentary to the town’s history.
Wojciech Weiss, Strzyżów, drawings collection, museum in Strzyżów

23

Maszynopis tego tekstu przechowywany jest w archiwum rodziny artysty. Słowo od Aneri zostało powtórnie odczytane podczas uroczystości otwarcia wystawy Powrót Mistrza. Weiss w Strzyżowie 27.09.2015 r.
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Wojciech Weiss, Autoportret, ołówek i węgiel, biały papier, 25 x 20, ok. 1906,
na odwrocie pieczęć z faksymile artysty; zbiory MSZS.
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Wojciech Weiss, Pełnia księżyca nad Strzyżowem, 1902, 22,5 x 33,5, na odwrocie owalna pieczęć z napisem: Ze zbioru dzieł
Wojciecha Weissa. Dom artysty; z faksymile artysty pośrodku oraz odręczny napis artysty Strzyżów 1902; zbiory MSZS.
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Wojciech Weiss, Pejzaż z Wisłokiem, 1900, rysunek ołówkiem na szarym papierze 22,5 x 33,5, na odwrocie owalna pieczęć
z napisem: Ze zbioru dzieł Wojciecha Weissa. Dom artysty; z faksymile artysty pośrodku; zbiory MSZS.
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Wojciech Weiss, Domostwa nad Wisłokiem, 1900, rysunek węglem na szarym papierze, 22,5 x 33,5,
na odwrocie owalna pieczęć z napisem: Ze zbioru dzieł Wojciecha Weissa. Dom artysty; z faksymile artysty
pośrodku; zbiory MSZS.
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Wojciech Weiss, Przed karczmą w Strzyżowie, rys. węglem, szary papier, 22,5 x 33,5, na odwrocie owalna pieczęć z napisem:
Ze zbioru dzieł Wojciecha Weissa. Dom artysty; z faksymile artysty pośrodku; zbiory MSZS.
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Wojciech Weiss, Portret staruszki, 1901, rys. węglem, szary papier, 22,5 x 33,5,
na odwrocie pieczęć z faksymile artysty oraz szkice węglem twarzy; zbiory MSZS.
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Wojciech Weiss, Cmentarz żydowski (Strzyżów), 1901, 17 x 21, rysunek ołówkiem na białym papierze,
na odwrocie pieczęć z faksymile artysty; zbiory MSZS.
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Wojciech Weiss, Studium macewy I (Strzyżów), 1901, 22 x 31, rysunek ołówkiem na szarym
papierze, na odwrocie owalna pieczęć z napisem: Ze zbioru dzieł Wojciecha Weissa. Dom
artysty; z faksymile artysty pośrodku; zbiory MSZS.
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W j i h Weiss,
Wojciech
W i Studium
S di
macewy II (Strzyżów),
(S
żó ) 1901,
1901 22 x 31,
31 rysunek
k ołówkiem
łó ki na
szarym papierze, na odwrocie owalna pieczęć z napisem: Ze zbioru dzieł Wojciecha Weissa.
Dom artysty; z faksymile artysty pośrodku; zbiory MSZS.
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W j i h Weiss,
Wojciech
W i Studium
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macewy IV ( Strzyżów
S
żó )), 1901, 22 x 31, rysunek
k ołówkiem
łó k
na szarym papierze, na odwrocie owalna pieczęć z napisem: Ze zbioru dzieł Wojciecha Weissa.
Dom artysty, z faksymile artysty pośrodku; zbiory MSZS.
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Kolekcja rysunków Wojciecha Weissa (1875-1950)
została zakupiona przez Muzeum Samorządowe
Ziemi Strzyżowskiej w 2016 r.
ZAKUP TEN WSPANIAŁOMYŚLNIE WSPARŁY NASTĘPUJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA:

SYMBIOFARM sp. z o.o.
Nowa Wieś 160, 38-120 Czudec
(Paweł Krok prezes)

BROWAMATOR S.C.
ul Przekopna 39A, 38-100 Strzyżów
(Ziemowit Fałat, Przemysław Czarnik)

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
ul. J. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów
(Andrzej Raszka dyrektor)

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
ul Rynek 3, 38-100 Strzyżów
(Paweł Siuta prezes)

DS-Bud Dariusz Gajewski
Żarnowa 89, 38-100 Strzyżów
(Dariusz Gajewski)

NET COMP Wacław Szary
ul. Kochanowskiego 6, 38-100 Strzyżów
(Wacław Szary)

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Leśniak
ul. Bieszczadzka 5A, 38-100 Strzyżów
(Marek Leśniak)

TRITON S.C.
ul. Słowackiego 12, 38-100 Strzyżów
(Marcin Bosek, Janusz Rokita)
Tablicę wykonała ﬁrma WBX Studio, Drukarnia Wydawnictwo, www.wbxstudio.pl
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