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TADEUSZ PRZYPKOWSKI

W SPOMNIENIE O LUDWIKU WIKTORZE KIELBASSIE 
I JEGO ZBIORACH W  SUDOLE POD JĘDRZEJOWEM

Sudół poznałem późną jesienią roku 1917. Wtedy to „dla przegróżek po
wietrza, jakim Jędrzejów był mocno ruszony”, jak mawiano w XVII wieku, 
wyjechaliśm y do Sudołu do państwa Dominikostwa Kielbassów. Matka moja 
spotykała panią Tymoteę z Szumańskicłi Dominikową Kielbassową w Związku 
Ziemianek, do którego była dopuszczona w drodze ła*śki, ze względu na spo
łeczne pochodzenie (mimo że była już tylko żoną lekarza). Przypadły sobie na 
tych zebraniach do gustu, toteż gdy zaszła potrzeba „emigracji”, wyjechała 
do tak pobliskiego miejsca z uwagi na szybki dojazd do miasta, gdzie przecież 
dom z biblioteką i poważnymi już zbiorami gnomonicznymi pozostał tylko na 
opiece służby, bowiem i ojciec tę jesień oraz zimę spędzał w Warsza
wie.

„Powietrzem” był tyfus plamisty z ponad 700 wypadkami w mieście i pa
roma wypadkami śmiertelnymi z tego powodu, nawet w naszym podwórzu. 
Walczył z nim dzielnie lekarz powiatowy, dr Henryk Palester z Turki, który, 
przetrwawszy w bardzo ciężkich warunkach powstanie warszawskie w r. 1944, 
zginął już po powstaniu, przypadkowo zmiażdżony pod Warszawą przez nie
miecką ciężarówkę. Stłum ienie tyfusu w Jędrzejowie, a potem pod Lwowem, 
w yniosło go na szefa do walki z chorobami zakaźnymi w całej nowo powstałej 
potem Rzeczypospolitej. On to namówił Ojca do odbycia specjalnych kursów  
lekarzy powiatowych w  Warszawie, gdyż za czasów carskich Ojciec posady 
państwowej nie przyjąłby. Ojciec, za zachętą dra Palestra, przygotowywał się 
do stanowiska, które piastował do śmierci w r. 1951. Za jego też zachętą w yje
chaliśm y z miasta, a on sam przedtem syna jedynaka, Romana, który latem  
zaczął się uczyć muzyki u mojej Matki, wysłał do Zakopanego. Roman po uwol
nieniu z Pawiaka okres 1940— 1941 spędza znów w Jędrzejowie, częstymi w izy
tami w Sudole, prawie wyłącznie na komponowaniu wielkich symfonii, któ
rymi potem świat podbije (ostatnio w  Rzymie na światowym konkursie opero- 
A v y m  otrzymał pierwszą i jedyną nagrodę za nową operę.

Do Sudołu więc przyjechałem z Matką, Siostrą Zofią, zwaną po domowemu 
Hassą, obecnie Makomaską, po ukończeniu Akademii Muzycznej w  Wiedniu 
profesorką Szkoły Muzycznej w Warszawie, ,oraz kuzynką Janiną, obecnie Ści- 
słowską, późniejszą zażartą konspiratorką w czasie II wojny, a teraz zapaloną 
działaczką młodzieżowo-oświatową w Warszawie.



Stary dworek klasztornych dzierżawców w Sudole



Stary ogród dworku w Sudole

Oficyna przybudowana od tyłu dworku
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Srebrne świerki

* Państwo Kielbassowie m ieli pięciu synów'. Antoni już wtedy nie żył.
Zygmunt i Feliks, który zginął pod koniec wojny, byli z rodzicami w  Sudole. 
Ludwik Wiktor kształcił się w  Warszawie i w  następnym już roku poszedł 
do wojska, Kazimierz był również poza domem. O Ludwiku tylko tyle z tych 
czasów pamiętam, że maluje czy rzeźbi.

Sudół znałem jeszcze ze wspomnień Dziadka i walk o bliższy dworzec ko
lejowy w czasie planowania kolei żelaznej w  Jędrzejowie. Sudół to podobno 
ongiś Suchy Dół, jeden z najbliższych folwarków potężnego obszarnika, jakim  
przez kilka wieków był w tych stronach klasztor cystersów. Po sekularyzacji 
kupuje go Hrabia Tarło wraz z folwarkiem W incentynów, który, podobno przez 
swe znajomości petersburskie, korzystnie sprzedaje kolei żelaznej na przyszły
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Alejka ze starymi drzewami

dworzec kolejowy. Inżynierów zaś zachęcił wielki staw klasztorny, przez który 
przeprowadzony nasyp kolejowy musiał znaczne ilości złotych rubli carskich 
przesypać do zasypujących go prywatnych przedsiębiorców nie bez tego, by się 
inżynierom nie odsypało porękawicznego. Oni też podobno zorganizowali dele
gację miejscowej ludności handlowej, która orzekła: „Ny, tym ciortem i tak  
nikt nie pojedzie, chce wariat jechać, to niech nasz dorożkarz zarobi, a jak  
żelazowa droga za blisko, to kozy się będą strachać!” I podobno dzięki Tarle, 
inżynierom i spółce mamy taki piękny dojazd MKS-em do stacji. Ośrodek Su- 
dołu Tarło sprzedał Dominikowi Kielbassowi, pochodzącemu ze Śląska, gdzie 
wypaczył staropolskie, znane spod Grunwaldu, nazwisko Kiełbasa.

Cystersi sami nie gospodarowali na swych kilkudziesięciu folwarkach. W y
dzierżawiali je po prostu, a dzierżawcom naturalnie pałaców nie budowali.

13 — Rocznik Muzeum Św iętokrzyskiego
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Stefan Mrożewski z synem oraz L. W. Kielbass

Emerytowani dzierżawcy, rekrutujący się z zubożałej, ale zawsze szlachty, bądź 
dorabiali się własnych folwarków, bądź, przyzwyczajeni do wiejskiego życia, 
otaczali małymi folwarkami sam Jędrzejów, nadając nawet folwarczkom nazwy  
od herbów, jak Nowina, lub od nazwisk, jak Kraykowszczyzna czy Skrzydło- 
wszczyzna, w której sam się urodziłem, ciesząc teraz tą nazwą miejsca urodze
nia cudzoziemców.

Jędrzejów już w XVII wieku posiada olbrzymi procent mieszkańców szla
checkiego pochodzenia, jak mało które miasteczko w  Polsce. Folwarczki te  
pochłonął teraz Wielki Jędrzejów, jak Wielka Łódź pochłonęła osadę Jędrzejów, 
którą dawniej z naszym miastem mylono.

Stąd też Sudół posiada tylko m ały dworek dzierżawców, który przede 
wszystkim  pamiętam z zimy 1917— 18 oraz wspaniałej „zalewajki” na kolację.
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Tuje o rzadko w Polsce spotykanej wielkości

Zapadliny i nierówności za dworkiem, w zimie dopiero wyraźniej występujące, 
są chyba śladami dawniejszej budowli wznoszonej z gruzu poklasztornego. 
Ludwik Kielbass, kopiąc tutaj, znalazł fragment portalu o profilowaniu późno- 
gotyckim, lecz jeszcze wyraźnie z XV wieku, oraz pootłukiwany kartusz baro
kowy z herbem Nałęcz. Mam nadzieję, że cenne te fragmenty przeszły do la
pidarium kieleckiego, a powrócą do jędrzejowskiego, gdzie ich właściwe miejsce.. 
Dworek był otoczony zawsze starym ogrodem, a jego przybudowana od tyłu, 
tak dla polskich dworków charakterystyczna oficynka (dla teściowej lub młodej 
pary) świadczy, iż niektórzy dzierżawcy musieli tutaj siedzieć przez niejedno' 
pokolenie.

Ludwik Wiktor rozbudował przede wszystkim  stary sad, który powiększył 
o znaczny teren pod szkółki drzew owocowych. Na drzewkach tych głównie
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opierał swój nie najgorszy budżet. Obok powiększenia sadu założył poletka na
sienne, a także uporządkował alejki pod starymi dekoracyjnymi drzewkami, 
dodając nowe dekoracyjne srebrne świerki oraz tuje, które wyrosły do rzadko 
w Polsce spotykanej wysokości. Poza nimi rozpościerały się niewielkie poletka 
orne wznoszące się dość ostro w górę (jako dowód pochodzenia nazwy Sudołu 
cd Suchego Dołu), do ostatniego w Polsce „prywatnego horyzontu’’, gdyż obszar 
całości nie podlegał reformie rolnej 1945 roku. W ostatnim dziesięcioleciu swego 
życia Ludwik Wiktor nieraz ten ostatni „prywatny horyzont” na terenie Polski 
gościom pokazywał.

Dworek obecny pochodził zapewne z przełomu XVIII i XIX wieku. O ile 
bowiem jego architektura nie zachowała żadnych stylowych oznak tej epoki, 
to świadczyły o niej drzwi drewniane, dziesiątki razy olejno malowane, lecz 
posiadające kanelurowane filungi, tak charakterystyczne dla tego czasu. Nie
które z nich zachowały się chyba do dzisiaj, mimo znacznych przeróbek i re
stauracji samych murów budyneczku.

Osobiście poznałem Ludwika Kielbassa dopiero około roku 1926. Przyjechali 
do nas, do Jędrzejowa, dla obejrzenia zbiorów i nawiązania bliższej znajomości 
razem z Michałem Radziwiłłem z Nagłowic. Obaj bowiem w tym czasie obej
mowali u siebie gospodarstwa: Radziwiłł przyjechał z Oxfordu, by objąć wielki 
klucz po Mikołaju Reyu z Nagłowicami i Oksą na czele; Kielbass, po praktykach 
ogrodniczych u Paderewskiego w Vevey i wielkich ogrodniczych firmach 
Francji, miał objąć wydzieloną z gospodarstwa ojcowego działkę na ogrodnictwo. 
Jednakowoż z jednym i drugim zbliżyły nas dopiero czasy wojenne, które 
spędzałem w Jędrzejowie, odnawiając od razu i kontynuując znajomości sprzed 
14 lat, które zamieniły się w wielką zażyłość między Sudołem, Nagłowicami 
i Jędrzejowem. Pierwszy, za naszym poduszczeniem, zaopatrywał nam stoły 
rzadkimi przysmakami, których uprawę poznał we Francji i doskonale do na
szych klimatycznych warunków zaadoptował. Były tu wspaniałe sałaty roz
maitego gatunku, szparagi, salsefia, topinambur, a przede wszystkim ogromne 
karczochy, którymi po wyjeździe Radziwiłłów z Nagłowic w r. 1944 już tylko 
samiśmy się rozkoszowali, gdyż ta jarzyna nie znalazła zbytniego upodobania, 
mimo że Aniela Ostrowska w swej Kucharce W arszaw skie j  Dobrze Usposobionej  
w roku powstania styczniowego pisze: „Jarzyna kształtu jabłka, cała jakby 
z łusk (!) rybich złożona, z końcami fioletowymi, karczochy najlepsze są w oko
licach Kielc”. A więc nie w okolicach Rzymu i Paryża, jak by niektórzy my
śleli! Ludwik to rzeczywiście udowodnił. A było to wszystko podlane najwspa
nialszymi francuskimi burgundami czerwonymi i białymi, Vouvrais itp., które 
z piwnic francuskich dochodziły bezpośrednio w lasy świętokrzyskie, gdzie nasz 
rozdzielnik zamiast pod Stalingrad kierował je w znacznie godniejsze przełyki.

W takiej to atmosferze toczyły się całodniowe i całotygodniowe dyskusje 
o sztuce, która w wysokim stopniu zawładnęła całą umysłowością Ludwika Wi
ktora.

Mało mówiło się o jego własnych artystycznych studiach. Jedynie w przy
stępie dobrego humoru, raczej z pewnymi kpinami, pokazywał tylko bliższym  
przyjaciołom medalion rzeźbiony w białym marmurze własnoręcznie, z bardzo 
silnymi wpływami greckiego antyku. Ostra samokrytyka osłabiła jego własną 
twórczość, lecz artystyczna predyspozycja pozostała w wielkim miłośnictwie 
sztuki, a możliwość studiowania największych europejskich galerii i muzeów  
w Paryżu, Londynie i innych stolicach europejskich wyrobiły u niego takie 
znawstwo i wyczucie najlepszych walorów w sztuce, jakiego nie spotykało się



Medalion rzeźbiony przez L. W. Kielbassa
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Kompozycja romantyczna E. Żaka dedykowana Jerzemu Remerowi

nieraz u zawodowych krytyków czy historyków sztuki. Dodatkowym bodźcem 
w jego zamiłowaniach kolekcjonerskich było wydelegowanie go w jesieni 
1920 r. przez Miriama Przesmyckiego w charakterze konwojenta wystawy  
sztuki polskiej w Wenecji. Zdobył on wówczas (były to czasy powojennego roz
przężenia we Włoszech) podobno oryginalny szkic Leonarda da Vinci. Niestety, 
nigdy go nie widziałem; wiem. że niektórym artystom był pokazywany, 
choć nigdy historykowi sztuki. Prawdopodobnie został nabyty w zawierusze 
powojennej we Włoszech. Ludwik obawiał się widocznie, że rozpoznamy skąd 
pochodzi. Ten nabytek, kontemplowany w ukryciu, rozbudził w  nim pasję ko
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lekcjonerską. Przed samą śmiercią w r. 1956 w szpitalu jędrzejowskim powie
dział do mnie, że Leonarda da Vinci przekazuje także do Muzeum Święto
krzyskiego i bardzo teraz żałuje, że mi go nigdy nie pokazał i nie dał sfoto
grafować. Na kartce napisał, u kogo jest na przechowaniu. Kartkę tę dołączyłem  
do papierów, jakie muzeum przyjęło.

Po powrocie z Włoch zaczyna kupować dzieła sztuki w Warszawie: obrazy 
W awrzenieckiego i Żmurki. Jest to pierwsza faza jego zbieractwa. Drugą za
czynają zakupy paryskie w  czasie pobytu we Francji. Przede wszystkim więc 
typowe dla lat dwudziestych obrazy Eugeniusza Żaka; wspaniała sangwina 
przedstawiająca głowę robotnika (niestety negatyw tego zdjęcia, jak i zdjęcia 
Żmurki uległy u mnie zniszczeniu, tak że istnieją tylko wyblakłe kopie; mam 
nadzieję jednak, że oba oryginały są w Muzeum Świętokrzyskim) oraz dwie 
typowe kompozycje romantyczne Żaka, z tym iż jedna z nich została kupiona 
już w Polsce od Jerzego Remera i jemu była dedykowana przez artystę. Przy 
następnych wyjazdach do Francji przybywa oryginalny rysunek tak modnego 
wówczas Fujity oraz dwie jego barwne grafiki; wreszcie litografia Maillola 
o tak wyraźnie rzeźbiarskim traktowaniu postaci. Ludwik miał wyjątkowy

Rysunek Fujity



Meśtrović — Szkic aktu kobiecego



Maillol — Akt
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Grafika Fujity

pociąg do rzeźby obok wspaniałego wyczucia także i kolorytu obrazów. Po 
uzyskaniu Maillola marzy o Meśtroviću, udaje się wreszcie do niego osobiście 
do Jugosławii i przywozi od artysty szkic aktu kobiecego o silnej, prawie 
męskiej muskulaturze, tak charakterystycznej dla Meśtroyića.

Przy ponownym wycofywaniu się wojsk carskich z terenu Jędrzejowa 
w późnej jesieni 1914 roku spłonęły hełmy wież klasztornych zapalone od 
kul niemieckich. Hełmy były kryte w  XVIII wieku grubą miedzianą blachą, 
która w większości stopiła się w pożarze. Resztki proboszcz (wówczas klasztor 
nie istniał, gdyż cystersi wrócili dopiero w r. 1946) potrafił ukryć przed nie
miecką konfiskatą wojenną miedzi i po odbudowaniu wież, pokrytych tylko 
blachą cynkową, owe miedziane resztki sprzedał Ludwikowi, który marzył 
o brązach rzeźbiarskich w swej kolekcji. Kupując więc model od Edwarda
Wittyga, daje w  brązie '(na klasztornej miedzi stopionym) odlać słynny akt 
z r. 1906, przedstawiający w portretowy sposób ostatnią z książąt Jabłonowskich, 
co wywołało skandal wśród dworów polskich na Ukrainie.

Nieco później w  ten sposób uzyskuje dwie współczesne i bardzo piękne 
głowy Kuny.

Około roku 1930 poznaje Ludwik w Paryżu Stefana Mrożewskiego i od 
razu wpada niesłychanie silnie pod urok jego wspaniałej grafiki. Nabywa pra
w ie całą jego dotychczasową twórczość graficzną, a to znów podnieca go do 
szerszego kolekcjonowania grafiki, a specjalnie drzeworytu, czemu poświęca 
ostatnie lata przed wojną. Od 1932 r. ściąga na dłuższy okres czasu do siebie, 
do Sudołu, Mrożewskiego, już po jego pobycie w  Paryżu, w  Amsterdamie i Lon-



•dynie. Bibliofilsko u Jahody w  Krakowie oprawiane teki drzeworytów w cy
klach: Villona, P iękn e j  i bestii,  Parcivala, Don K ichota  posiadają nieraz w ła
snoręcznie przez Mrożewskiego rysowane karty dedykacyjne. Niezależnie od
tego Mrożewski przysyła mu z Londynu serie najnowszych prac drzeworyto
wych najwybitniejszych drzeworytników angielskich, z Paryża prace Campiona
i innych. W roku 1936, w czasie jednego z pobytów Mrożewskiego w kraju,
Ludwik przychodził z nim do mnie w Warszawie, gdzie wówczas pełniłem
funkcje artystycznego doradcy prezydenta Stefana Starzyńskiego. W tym  czasie
powstaje cykl Legend  W a rsz a w y  w  drzeworytach Mrożewskiego. On sam likw i
duje swoje m ieszkanie londyńskie, przewożąc meble i całe urządzenie do Su- 
dołu, a mieszkając tymczasem w Warszawie w pokoikach wieży ratuszowej,
gdzie wystarałem mu się o pracownię. Przed samą wojną Ludwik zwraca się
ku litografiom W yczółkowskiego i nabywa najlepsze z nich w świetnych odbit
kach. Mrożewski, który po ukończeniu Legend W a rsz a w y  i otrzymaniu, jak
na owe czasy dobrego honorarium, które udało mi się dla niego wyciągnąć
(10 000 zł), zbierał materiały szkicowe we Włoszech (Florencja, Rzym i Etna
z polami siarkowymi) do B oskiej kom edii  Dantego, przed samą wojną zjeżdża
do Sudołu z rodziną: żoną, Ireną z Blizińskich, wnuczką dramaturga a brata
nicą słynnego prałata z Liskowa, i synem, Andrzejem, obecnie historykiem
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Brązowy odlew rzeźby E. Wittyga



Kuna ■— Głowy
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Wyczółkowski — Wnętrze katedry na Wawelu  z r. 1923

i krytykiem  sztuki. Wojna zastaje Ludwika w wojsku, do którego został 
powołany. Przebywa w nim wszystkiego parę dni i po klęsce wraca do Sudołu. 
M rożęwskiego wojna zapędziła do Ostroga, w którym wita on czerwonymi 
kwiatam i wchodzące wojska radzieckie, o czym dotarła wieść do Jędrzejowa, 
wyrabiając mu, zresztą nie bez cienia słuszności, opinię komunisty, tak groźną 
wówczas w warunkach niemieckiej okupacji. Wraca zresztą także po paru ty
godniach do Sudołu, gdzie przebywa z rodziną do roku 1942, przenosząc się 
później do Czaryża Siemieńskich. Lata te spędza na niesłychanie pilnej pracy,
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Wyczółkowski •— Widok Sandomierza

tnąc w gruszkowych deskach (wycięliśmy na nie z Ludwikiem wszystkie stare  
grusze w okolicy) płyty do B osk ie j  kom edii  oraz mnóstwo okolicznościowych 
większych kompozycji i exlibrisôw. Naturalnie pierwsze odbitki zawsze wzbo
gacają zbiory Ludwika.

Gdy zimą 1939 roku zjechałem i ja do Jędrzejowa, zaczęły się coparodmowe 
odwiedziny Sudołu i w izyty Ludwika i Stefana u mnie, które trwały przez sze
reg lat. Ludwik był wtedy pod urokiem W yczółkowskiego i Noakowskiego. 
Wówczas bliżej poznałem jego zbiory (poza tajemniczym zawsze dla mnie- 
Leonardem da Vinci). Posiadały one wyżej wspomniane pozycje, a oprócz nich 
szereg przedmiotów przemysłu artystycznego, jak francuskie brązy ź XVIII 
wieku, jak dwa doskonałe putta oraz okucia meblowe, do których Ludwik do
rabia zgrabnie u stolarza w Oksie komodę. Miał także nieco wschodniej cera
miki, bardzo dobrej, i nieco przedmiotów z kości słoniowej. Pamiętam bardzo 
drobiazgowo rzeźbione płaskie pudełko na bilety i nóż do papieru z doskonale 
grawerowanymi trzema małpami o gestach: „nie słyszeć'’, „nie widzieć”, „nie 
mówić”.

W interesach swej szkółki drzewek Ludwik często jeździ do Krakowa 
i przywozi stamtąd Wyczółkowskiego: piękny widok Sandomierza, pierwszy 
w jego zbiorach rysunek oryginalny, a nie autolitografię, jak dotychczas; ry
sunek z cyklu ukraińskiego z r. 1912; wnętrze katedry na Wawelu z r. 1923 
oraz wyjątkowo piękne, leciutkie akwarele: cynerarie i okazałe herbaciane róże. 
Te ostatnie znam dobrze od r. 1924, kiedy to zaprzyjaźniłem się z rodziną S te-
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S. Noakowski — akwarela przedstawiająca fantazję architektoniczną na 
temat polskiego baroku

fana Filipkiewicza, jemu bowiem je Wyczółkowski dedykował. Zachwyciły one 
tak Edwarda Tyszkiewicza, że Filipkiewicz mu je odstąpił. Zwróciłem kiedyś 
uwagę Ludwika, że jest to jeden z najpiękniejszych obrazów Wyczółkowskiego 
i za parę tygodni kupił go od wyprzedającego się w  czasie wojny Tyszkiewicza. 
Niezależnie od tych dużych obrazów przybywają i litografie Wyczółkowskiego, 
a wśród nich nadzwyczajny portret Chopina, który sprawił Ludwikowi w y
jątkową przyjemność. Ostatni obraz W yczółkowskiego kupił w Krakowie, znacz-
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S. Noakowski — Wnętrze zamkowe

nie już po wojnie. Był to, zdaje się, pastel lub jakaś mieszana technika, przed
stawiająca widok na ogród warzywny z bijącymi w oczy swą czerwienią 
pomidorami na pierwszym planie. Pamiętam, że wtedy już finansowo stał 
Ludwik gorzej i pożyczyłem mu nieco grosza na zakup, a zwracając mi po
życzkę, przyjechał ze słowami: „No, wykupuję te kilka kilo pomidorów od ciebie, 
które na obrazie W yczółkowskiego są dotychczas ciągle tw oje”. Z jednej z po
dróży do Krakowa przywozi szereg oryginalnych szkiców ołówkowych Jana 
Matejki, które przypadkowo wpadły mu w ręce.

Z Warszawy przybywały w  tym czasie akwarele Noakowskiego. Starsze, 
jeszcze z czasów pierwszej wojny światowej fantazje architektoniczne na temat 
polskiego baroku i realniejszej rosyjskiej architektury oraz późniejsze wspaniałe
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S. Noakowski — Wnętrze kościelne

i okazałe stylowe wnętrza: czy to niezwykle pięknego w swych seledynach 
i błękitach salonu rokokowego, majestatycznego w czerwieni i złocie wnętrza 
zamkowego, czy też o przykurzonych brązach wnętrza kościelnego.

Po wyjeździe Mrożewskich z Sudołu przyjechał do mnie Ludwik z propo
zycją wskazania jakiegoś artysty plastyka, który by mógł zamieszkać, przjmaj- 
mniej na jakiś czas, w Sudole. Najchętniej widziałby jednak rzeźbiarza. Pod
sunąłem mu od razu Józefa Klukowskiego, zdobywcę olimpijskiego medalu na 
olimpiadzie w  Los Angeles i niewątpliw ie jednego z najlepszych naszych rzeź
biarzy dwudziestolecia. Zaprzyjaźnili się oni bardzo szybko i Klukowski spędził 
tutaj szereg m iesięcy latem i zimą, zarówno w Sudole jak i znaczny okres 
czasu w  Nagłowicach, u Radziwiłłów, z którymi się również zaprzyjaźnił, two
rząc u nich szereg portretów i kompozycji.

Jeżeli chodzi o rzeźbę, to plany obydwu obejmowały całkowitą przebudowę

14 — Rocznik Muzeum Św iętokrzyskiego



Józef Klukowski przy ramie do zegara słonecznego, rzeźbionego przez
niego w Sudole



Dr Feliks Przypkowski przy zegarze słonecznym w Sudole

14*
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J. Klukowski — Portret Ludwika W. Kielbassa

dworku z bardzo bogatym wystrojem rzeźbiarskim wnętrza. Pozostały jednak 
po tym tylko projekty. Natomiast jedyną większą jego rzeźbą była oprawa 
zegara słonecznego wykonanego pod osobistym nadzorem mojego Ojca, naj
większego specjalisty w  teoretycznej i praktycznej gnomonice w całej ówczesnej 
Europie. Z dekoracji wnętrza pozostały jedynie malowane błękitem przez Klu- 
kowskiego kafle pieca w  sypialni Ludwika. Piec ten został przeniesiony do 
Muzeum Świętokrzyskiego i teraz, po uporządkowaniu sprawy zapisu dla mu
zeum, winien być zestawiony i odremontowany jako niezwykłe dzieło Kluków-



Tadeusz Cieślewski Syn
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skiego, którego tyle prac zginęło w Warszawie w roku 1944, a on sam zginął 
w obozie koncentracyjnym po powstaniu, już w czasie ewakuacji w r. 1945. 
W Sudole pozostawił on dwa portrety Ludwika oraz całą tekę rysunków, pasteli, 
akwarel, rzeźbiarskich projektów; wśród tych rysunków parę portretów swej 
towarzyszki, która spędzała z nim letnie miesiące w Sudole, oraz wiele kompo
zycji kwiatowych.

Letnie miesiące 1942 i 1943 i'oku spędza u mnie Tadeusz Cieślewski syn, 
znakomity drzeworytnik, ciekawy filozof i pisarz. W tym czasie poza kolekcjo
nowaniem dzieł sztuki, opieką nad artystami, która przejawiała się nie tylko 
w goszczeniu Klukowskiego, lecz w wielu zapomogach zarówno gotówkowych  
jak, co wówczas było ważniejszym, prowiantowych, utrzymywanych zresztą 
w tajemnicy, o której tylko mi sami artyści mówili, posiadał Ludwik małe 
swoiste hobby: hodowlę szopów. Nie były one wcale więzione, lecz chodziły 
swobodnie po ogrodzie, wspinając się niekiedy i na najwyższe drzewa. Emocjo
nowały one bardzo Cieślewskiego, który sporo czasu spędzał w Sudole. Ludwik 
do swej kolekcji zdobył wszystkie większe drzeworytowe jego kompozycje, 
a nawet Cieślewski wykonał jego portret w barwnym rysunku, rzecz w jego 
twórczości zupełnie wyjątkową. Niestety latem 1944 r. już nie przyjechał ze 
zbytku ostrożności, gdyż psychicznie bardzo źle znosił okupację (zginął 
w powstaniu warszawskim zażywając truciznę).

W r. 1943 zaczynają do Sudołu napływać obrazy Hadziewicza, będące zja
wiskiem zupełnie specyficznym na tle tej nowoczesnej kolekcji. Ludwik bowiem  
w tym czasie zbliża się bardzo do rodziny Jarońskich w Kielcach, z którymi 
znajomość jego datuje się jeszcze z jego szkolnych czasów. Byli oni spokrew
nieni z Hadziewiczem. Jako pierwszy pojawia się w Sudole mały rodzinny, zna-

L. W. Kielbass i J. Klukowski
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Jacek Malczewski — Jan Chrzciciel

komity w wyrazie portrecik, a później nieco większy, lecz uszkodzony portret 
damy. Następnie przybywa kompozycja, malowana przez Hadziewicza w czasie 
studiów w e Włoszech i będąca bodajże kopią z jakiegoś włoskiego oryginału; 
wreszcie historyczny „portret” Sieciecha z Bolesławem Krzywoustym i stu
dium portretowe z psem. Jest to wyjątkowa pozycja dawnego malarstwa w tych 
zbiorach.

Równocześnie z Warszawy zjeżdża wspaniały portret kobiecy Konrada 
Krzyżanowskiego, a z Krakowa wyjątkowo monumentalny Jan Chrzciciel Jacka 
Malczewskiego.

Stosunki z Jarońskimi sprawiają, że Ludwika zaczynają pasjonować rów
nież w tym  czasie dywany i tkaniny wschodnie. Jeden bowiem z Jarońskich 
w XIX w ieku był skrzypkiem w Konstantynopolu, i to na dworze sułtańskim, 
i przywiózł stamtąd w iele dywanów, z których pewne okazy miały nawet być 
darami sułtańskimi. Najlepsze z nich przeciekają do Sudołu w ciągu 1943 
i 1944 roku. Są to doskonałe modlitewniki, z których tylko kilka zdołałem sfo-
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E. Eibisch — Portret Ludwika Wiktora Kielbassa

tografować, grube ścienne tkaniny, aplikacje perskie wyjątkowej delikatności 
i nawet rodzaje altembasów.

Rok 1944 poza tymi tkaninami stoi u Ludwika pod znakiem kobiet w  ma
larstwie. A więc Boznańska i Stryjeńska z predylekcją naturalnie do pierwszej, 
której (poza doskonałą kompozycją z biżuterią i budzikiem) zdobywa jeszcze 
nieduże kwiaty oraz większy, lecz nie dokończony portret kobiecy. Ten okres 
pasji do obrazów Boznańskiej u Ludwika i mnie wyszedł na dobre, gdyż latem
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Hadziewicz— Sieciech z Bolesławem Krzywoustym  — ze zbiorów rodziny Jarońskich

1944 roku, mimo tłoku w pociągach i niewygód, przywiózł on, nawet bez poro
zumienia się ze mną, z mego zajętego przez Niemców warszawskiego mieszka
nia mój portret, jaki mi zrobiła Olga Boznańska w Paryżu w r. 1930. Był 
to karton w dość ciężkiej ramie, rzeźbionej w  drzewie przez jej ulubionego pa-



L. W. Kielbass i E. Eibisch
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L. W. Kielbass z wizytą u Nikifora w Krynicy

ryskiego rzeźbiarza-ramiarza Czesława Szemberga. Przyniósł mi go Ludwik 
w tedy ze słowami, że z Warszawą jeszcze nie wiadomo co będzie. Dzięki jego 
przewidywaniom portret ten ocalał.

Pierwsze lata powojenne upływają pod znakiem przyjaźni i częstych w Su
dole wizyt Eibischa, który bywa tutaj z małżonką. Ludwik posiadał jeszcze z bar
dzo dawnych czasów jego kompozycję pejzażową, młodzieńczą, w odmiennym  
zupełnie od późniejszego stylu jego malarstwa, oraz jedną, już typową dla 
Eibischa kompozycję kwiatową. Teraz przybywa tych ostatnich jeszcze parę 
oraz dwa portrety Ludwika.

W tych też latach zdobywa ciekawą rzeźbę Kolbego w brązie, dając znów  
upust swej predylekcji do rzeźby, oraz liczne przedmioty przemysłu artystycz
nego: typową filiżankę Capo di Monte, srebrem okuwane chińskie karafki, 
porcelanowe i srebrne chińskie łyżkomiseczki, srebrne kute chińskie lichtarze 
wysokiej klasy oraz sporo okazów chińskiej porcelany użytkow ej; wreszcie 
wschodni ciekawy kafel oraz tajemniczą, mosiężną wazę z hebrajskim napisem.

W początku lat pięćdziesiątych przychodzą niestety na Ludwika i jego 
prywatną szółkę drzewek trudności gospodarcze, które uniemożliwiają powięk
szanie już tak bardzo bogatych zbiorów. Jednak Ludwik jeszcze nie upada na 
duchu. Prowadzi wówczas w  Sudole bardzo żyw e życie towarzyskie. Bywają 
w Sudole, poza Eibischami: Walicki, Berezowska (szereg jej prac tutaj pozostaje). 
Piwocki, Gieysztor, Skierski, Źukrowski, który powinien by Ludwikowi jakieś 
wspomnienie literackie poświęcić, dalej Kobzdej, Nacht-Samborski, Karny, Ka
zimierz W iszniewski, rytujący tu w drzewie wielkie widoki Sudołu, i wielu  
innych. Zbiory jednak mało już się powiększają.

Przychodzi wreszcie w  r. 1952 ostatnia wielka jego pasja artystyczno-ko- 
lekcjonerska: Nikifor. Jeździ wielokrotnie do niego do Krynicy i te w izyty



Filiżanka Capo di Monte

Chińska karafka okuta srebrem
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Wschodni dywan-modlitewnik

i zabiegi o prace mogłaby opisać moja żona, która ich magna pars fuit.  
W rezultacie uzyskuje wybór około pięćdziesięciu prac Nikifora i to zarówno 
dawnych, z dna słynnego kufra u niego wygrzebanych, jak i najnowszych. 
Zestaw ten bodaj że wolałbym od zestawu Andrzeja Banacha i wielka byłaby 
szkoda, żeby się on rozproszył, gdyż wybór ten posiada już cechy własnej 
twórczości Ludwika w dziedzinie znawstwa i finezyjnego miłośnictwa 
sztuki.

W ostatnich latach życia następuje pod wpływem  trudności finansowych  
i postępującej ciężkiej choroby krwi dziwne załamanie się fizyczne i duchowe. 
Jeszcze ożywia się przy hodowli karłowatych drzewek owocowych, ale już 
czasy, gdy gości znanego zbieracza Tadeusza Lesznera, starającego się dopomóc 
m u w jego trudnościach administracyjnych — to czasy i przedwczesnej sta
rości i, co gorsza, czasy początków rozpraszania się zbiorów. Kontakt nasz
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Chińskie porcelanowe łyżkomiseczki

bardzo się osłabia, tak że w rozpraszaniu tym nie jestem zupełnie zorientowany  
i wspominam tu zbiory takie, jakie znałem.

Los tego niezwykłego, nie tylko w naszych polskich warunkach, ale w  skali 
europejskiej kolekcjonera, rozpraszanie jego zbiorów i to nie przez spadkobier
ców, czego się całe życie obawiał, męcząc się projektami ich utrwalenia i za
bezpieczenia w całości, lecz przez niego samego, zmożonego ciężkimi warunkami 
ekonomicznymi i chorobą — stały się dla mnie odstraszającym przykładem, 
który niewątpliwie znacznie się przyczynił do przekazania własnych zbiorów  
Państwu jeszcze w sile wieku, by mieć siłę i czas dla należytego opracowania 
ich ekspozycji.

To, co ocalało z tak okazałych zbiorów Ludwika Wiktora Kielbassa, za
sługuje jednak na należytą ekspozycję, do której winniśm y dołożyć wszelkich  
starań, by po jego myśli wypadła.

Kończę to wspomnienie o tym  niezwykłym  rzeczywiście człowieku poka
zaniem jego exlibrisów, jakimi ozdabiał niewielką, lecz bardzo doborową bi
blioteczkę z zakresu ogrodnictwa naukowego, sztuki i przemysłu artystycznego. 
Są one tworem doskonałego rylca Mrożewskiego, Cieślewskiego syna i Fijał
kowskiej. Pokazuję je tutaj w myśl zasady: „Pokaż mi swój exlibris, a powiem  
Ci kim jesteś” !



Exlibris rylca T. Cieślewskiego Syna

Exlibris rylca Z. E. F ijałkow skiej
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LEGAT LUDWIKA WIKTORA KIELBASSA

Dnia 21 listopada 1956 roku zmarł w  Jędrzejowie inżynier ogrodnik Ludwik 
Wiktor Kielbass, urodzony w Przysusze dnia 5 stycznia 1893 roku z ojca D o
minika i matki Tymotei z Szumańskich.

Zmarły był abiturientem Kieleckiej Szkoły Handlowej im. Jana Śnia
deckiego z rocznika 1912 roku — następnie kształcił się z przerwami, spowo
dowanymi pierwszą wojną światową, w  Wyższej Szkole Ogrodniczej w Warsza
wie. Ukończył ją chlubnie w  1922 roku — po czym odbywał praktykę ogrod
niczą w przedsiębiorstwach krajowych: w F-m ie Braci Hoser, w  Wierbce 
u Moesa, w  Zakładzie Genetyki Hodowli Roślin Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego. Za granicą pracował w majątku Ignacego Paderewskiego w  Vevey 
w Szwajcarii i w szeregu firm francuskich. Praktykę zaczynał jako zw ykły  
pracownik fizyczny — kończył zaś, już kierując określonym działem pracy.

Po zakończeniu wojny w 1921 roku zakłada w  Sudole pod Jędrzejowem, 
majętności swego ojca, zaczątki gospodarki ogrodniczej — na razie w  skrom
nych rozmiarach — następnie rozwijając i ulepszając aż do czasów drugiej 
wojny światowej. Podstawą była produkcja nasion i szkółki drzew owocowych  
i dekoracyjnych. Ta dziedzina przedsiębiorstwa, dzięki swej dochodowości, 
zezwoliła L. Kielbassowi zająć się swą pasją życiową, tj. kolekcjonowaniem dzieł 
sztuki. Ostatnia wojna obniżyła dochody gospodarstwa i doprowadziła do tego, 
że w roku 1956 postanowił on wydzierżawić gospodarkę. Zły stan zdrowia 
spowodował zaniepokojenie o cenne zbiory, które chciał zabezpieczyć dla spo
łecznego użytkowania. Nagły atak choroby zmusił Kielbassa do szpitalnego 
leczenia w Jędrzejowie.

Dnia 19 października 1956 roku L. Kielbass po rozmowie z doktorową 
Stefanią Przypkowską poprosił o telefoniczne wezwanie swego kolegi szkolnego 
i przyjaciela, Władysława Kosterskiego-Spalskiego, dla pomocy przy sporządze
niu testamentu, legującego jego zbiory Muzeum Świętokrzyskiemu w  Kielcach.

W. Kosterski udał się do Jędrzejowa wraz z drugim pracownikiem mu
zeum, mgrem Januszem Kuczyńskim.

Sprowadzono notariusza, dra Franciszka Kuca, który sporządził testament, 
czyniący spadkobiercą ucznia testatora, W ładysława Skowronka, z obowiązkiem  
przekazania Muzeum Świętokrzyskiemu wszystkich zbiorów sztuki i biblioteki 
według wyboru Władysława Kosterskiego i dra Tadeusza Przypkowskiego.

Po sporządzeniu testamentu W ładysław Kosterski i mgr Janusz Kuczyński 
udali się do Sudołu celem dokonania inwentaryzacji i zabezpieczenia zbiorów  
testatora w  obecności jego brata, Zygmunta, W ładysława Skowronka i Tadeusza 
Kędzierskiego, kierowcy WRN.

Po śmierci testatora obaj jego bracia, niezadowoleni z ominięcia ich 
w spadkobraniu, rozpoczęli długotrwały proces przez wszystkie instancje, który 
ostatecznie przegrali w  1962 roku.

W dniach 19 i 20 grudnia 1956 r. przedstawiciele muzeum z wykonawcą 
testamentu, W ładysławem Kosterskim-Spalskim, udali się do Sudołu i za zgodą 
spadkobiercy, Władysława Skowronka, zabrali zbiory i bibliotekę do Kielc, 
gdzie zostały one złożone w Muzeum Świętokrzyskim.

Wartość całego legatu wynosi 800 000 do 1 000 000 zł.
W zbiorach znajdują się następujące pozycje:
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R z e ź b y :  Kuny, Wittiga i Kolbego.
O b r a z y  : W yczółkowskiego, Malczewskiego, K. Krzyżanowskiego, Boznań- 

skiej, Klukowskiego, Wawrzenieckiego, Hadziewicza, Żmurki, Berezowskiej, 
Nikifora, Żaka, Eibischa, Noakowskiego.

G r a f i k a  : Mrożewskiego, Wyczółkowskiego, W iszniewskiego, Płoszaya, K u
czyńskiego, Klukowskiego, Cieślewskiego, Chrostowskiego, Fijałkowskiej, Me- 
śtrovića, Maillola.

C e r a m i k a  : chińska, japońska, miśnieńska, szwedzka.
T k a n i n y  w s c h o d n i e :  dywany perskie, średnioazjatyckie oraz

haftowane tkaniny wschodnie.
Ponadto różne przedmioty sztuki stosowanej przeważnie wschodnie.
Długotrwały proces nie pozwolił dotychczas wystawić tych zbiorów, co 

zostanie dokonane w swoim czasie.

15 — Rocznik Muzeum Św iętokrzyskiego


