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śniejszych  n iźli budowa kościoła i stano- 
now iące obok skrzydeł ołtarza w  R uptaw ie 
(zniszczonych w  czasie ostatniej w ojny  
w  M uzeum Śląskim  w  Katowicach) naj
cenniejsze zabytki z okresu pełnego go
tyku na Górnym  Śląsku. Wśród figur tych  
na pierw szym  m iejscu należałoby postawić  
N P. Marię karm iącą Dzieciątko z niecki, 
przez długi czas znajdującą się na chórze 
m uzycznym , a przeniesioną przed w ojną  
do M uzeum w  Opolu i zaginioną w  czasie 
działań w ojennych. Treściową całość sta
now iły  w raz z nią cztery inne postacie: 
św . św. Barbary, M ałgorzaty, K atarzyny  
i Doroty lub Elżbiety. N ie pozbaw ionym i 
w artości artystycznych były  i figury z b e l
ki tęczow ej.

W artość zabytku pow iększały 3 ołtarze 
pochodzące z ostatniej ćw ierci X VII w ie
ku, chrzcielnica z roku ok. 1580 oraz w iele  
obrazów i param entów  z różnych lat w ie 
k ów  od X V II do X IX . Jednym  z najstar
szych szczegółów  były  drzwi do zakrystii 
z oryginalnym  zam kiem  pochodzące z okre
su budow y kościoła. W ostatnich dziesię
cioleciach kościół był k ilkakrotnie restau
rowany.

Mało opracow any przez naukę polską  
uszedł zabytek spod jej badań i studiów , 
uniem ożliw iając uzupełnienie w iedzy o nim  
spojrzeniam i okiem  historyka kultury  
i sztuki polskiej. Utracony został nim  zdo

ła liśm y w ydobyć zeń w artości, jak ie ukry
w ał, a które zasługiw ały  na głębsze po
znanie.

S. Sz.
N E K R O L O G I A

FELIKS KOPERA  
(1871— 1952)

Dnia 27 marca 1952 zmarł w  K rakow ie  
w  81-szym  roku życia F eliks Kopera, 
nestor polskich historyków  sztuki, b. d łu
goletn i dyrektor M uzeum Narodowego  
w  K rakow ie, profesor tyt. U niw ersytetu  
Jagiellońskiego, przew odniczący Kom isji 
H istorii Sztuki Pol. A kadem ii U m iejętno
ści i członek honorow y Stow arzyszenia  
H istoryków  Sztuki i K ultury M aterialnej.

B ył najstarszym  uczniem  M ariana Soko
łow skiego i podobnie jak on obejm ował 
sw ym i zainteresow aniam i i studiam i sze
rokie dziedziny h istorii sztuki i kultury  
polskiej i obcej. D ziałalność naukow ą roz
począł opublikow aniem  sw ej pracy dok
torskiej pt. G robowiec króla Jana Ol
brachta i pierw sze ślady stylu  odrodzenia 
na zam ku krakow skim  (18S‘5). R ów nocześ
n ie zajął się spraw ą polskich insygniów  
koronnych, a rezultaty sw ych badań ogło
sił w  pracy habilitacyjnej „Dzieje skarb
ca koronnego za P iastów “ (1904). Owocem  
licznych podróży naukow ych i studiów  za 
granicą był szereg rozpraw o zabytkach



polskich w  zbiorach obcych, opublikowany 
•w Sprawozdaniach KHS jak np. „Dary 
z Polski dla Erazma z Rotterdamu w  hi
storycznym muzeum bazylejskim“ (1897) 
i „Miniatury rękopisów polskiego pocho
dzenia biblioteki publicznej w Petersbur
gu“ (1900).

Nie jest rzeczą możliwą w ramach krót
kiego artykułu dać obraz bogatej dzia
łalności naukowej Kopery, obejmującej 

■czasowo wszelkie dziedziny sztuki pol
skiej od romanizmu aż po wiek XX-ty. 
Trudno jednak nie wymienić pozycji te
go rodzaju, jak pierwszej w polskiej lite
raturze naukowej książki o Wicie Stwo
szu (1907), jak — wspólnie ze Stan. Cer- 
chą napisanej — monografii Giov. Cini’e- 
go ze Sieny (1916), monografii o Janie Ma
rii Padovano (1938). Wyrazem skłonności 
do syntetyzowania jest opracowanie tek
stu do 3-tomowego dzieła „Pomniki Kra
kowa“ (1904), zawierającego rysunki z kra
kowskiej rzeźby nagrobkowej Maksymi
liana i Stanisława Cerchów. W tekście 
tym potraktował Kopera rzeźbę nagrob
kową na szerszym tle dziejów Krakowa 
i  Polski. Szczególnie ważną pozycją jako 
pierwsze syntetyczne ujęcie tego tematu 
jest 3-tomowe dzieło Kopery „Dzieje ma
larstwa w Polsce“ (1925—29). Podobny 
charakter nosi również jego „Sztuka pol
ska od czasów najdawniejszych do poło
w y XIX w.“, wydana w publikacji „Pol
ska, jej dzieje i kultura“ (1931).

Szczególną cechą działalności Kopery 
była jego dążność do jak największego 
publikowania zabytków, celem uratowa

nia ich przynajmniej w  tej formie na w y
padek ewentualnego zniszczenia. Wyrazem 
tej troski były jego publikacje o charak
terze inwentaryzatorskim, podjęte wspól
nie z L. Lepszym, jak „Kościoły drewnia
ne w  Galicji Zachodniej“ (1916) i „Ilumi
nowane rękopisy księgozbiorów oo. domi
nikanów i karmelitów w  Krakowie“ (1926). 
W latach 1905—1918 był Kopera konser
watorem okręgu tamowsko-rzeszowskiego 
i na tym stanowisku pracował ofiarnie 
i skutecznie. Jego zabiegom należy przy
pisać m. i. uratowanie średniowiecznych 
malowideł ściennych w  kościele w  Czcho
wie. O trudnych warunkach w pracy kon
serwatora w jej okresie pionierskim pisał 
w „Ochronie Zabytków“ (1949, nr 2).

Osobną, właściwie główną dziedziną 
działalności Kopery było muzealnictwo. 
Objąwszy po zgonie Wład. Łuszczkiewi- 

cza dyrekturę Muzeum Narodowego

w Krakowie (1901), położył w ciągu swej 
prawie 50-letniej pracy na tym stanowi
sku olbrzymie zasługi około rozwoju tej 
instytucji, pomnażając 20-krotnie zbiory 
przez niestrudzoną zabiegliwość w  uzys
kiwaniu darowizn (m. i. słynnych kolek
cji E. Hutten-Czapskiego, E. Goldsteina, 
St. Rusieckiego, Fel. Jasieńskiego, E. Ba- 
rącza i in.). Z połowy gmachu Sukiennic 
rozprzestrzeniło się muzeum pod jego 
kierownictwem na szereg oddziałów w  
mieście. Uczynił też Kopera z instytucji 
krakowskiej jeszcze w  czasach zaborczych 
placówkę kulturalną o znaczeniu ogólno
krajowym, dążąc do maksymalnego udo
stępnienia zbiorów drogą wystaw stałych 
i czasowych, licznych wydawnictw i pre
lekcji.

W czasie okupacji, dzięki jego osobistej 
odwadze i umiejętności postępowania Mu
zeum Narodowe wyszło względnie obron
ną ręką. Jego autorytet w  dziedzinie mu
zealnictwa sięgał daleko poza mury kra
kowskiej placówki. Przez szereg lat pia
stował godność przewodniczącego Związ
ku Muzeów w  Polsce i reprezentował 
przed wojną muzeologię polską na m ię
dzynarodowych zjazdach.

Działalność Feliksa Kopery, naukowa, 
muzeologiczna, konserwatorska i popula
ryzatorska doczeka się niewątpliwie w łaś
ciwej i dogłębnej oceny. Wkład jego długo
letniej pracy i znaczenie jej na polu 
kultury narodowej jest naprawdę wielkie. 
Z jego odejściem zamknął się rozdział 
w dziejach polskiego muzealnictwa.

Z. B.

WŁADYSŁAW PODLACHA 
(1875—1951)

Dnia 20 grudnia 1951 roku zmarł we 
Wrocławiu przeżywszy 76 lat prof, dr 
Władysław Podlacha. Młodość spędził 
w Krakowie studiując na Uniwersytecie 
Jagiellońskim historię sztuki pod kierun
kiem Mariana Sokołowskiego. Dalsze swe 
losy związał z Uniwersytetem Lwowskim, 
gdzie habilitował się w  roku 1916, a w  pięć 
lat później otrzymał katedrę. Studiował 
również za granicą na Uniwersytecie Ber
lińskim.

Pozostając w  początkach swej działalno
ści naukowej pod wpływam i profesora 
Uniwersytetu Lwowskiego Jana Bołoza 
Antoniewicza Podlacha kiei-uje swe zain
teresowania na sztukę cerkiewną Rusi 
i Bukowiny. Publikuje szereg prac z tej 
dziedziny jak np. „Malowidła ścienne 
w cerkwiach Bukowiny“ (Lwów 1912),


