
Szlakiem Polaków po cmentarzu Campo Verano w Rzymie:  
STEFAN BAKAŁOWICZ (ur. Warszawa 1857 - zm. Rzym 1947) 
 
Zbliża się listopad. Przed nami okres przygotowań do uroczystości Wszystkich 
Świętych i Zaduszek, kiedy to bez względu na to czy jesteśmy w Polsce, czy za 
granicą, udajemy się na cmentarze, odwiedzamy groby bliskich, a jeśli takich nie 
mamy, groby osób nam nieznanych, wczytujemy się w napisy, przyglądamy 
zdjęciom, zapalamy znicze, składamy kwiaty, modlimy się... wszystkich, którzy 
wyprzedzili nas w drodze do wieczności, otaczamy w te dni szczególną pamięcią. 
 
 

 
Stefan Bakałowicz (Wikipedia) 

 
 

Od kilku lat, na łamach Naszego Świata przypominam sylwetki Polaków 
spoczywających na rzymskim cmentarzu Campo Verano. Tym razem mój wybór padł 
na Stefana Bakałowicza – malarza  urodzonego w moim rodzinnym mieście – 
Warszawie. Zawsze, kiedy odwiedzam warszawskie Stare Powązki, chodzę na grób 
jego matki – Wiktoryny – znanej warszawskiej aktorki dramatycznej...  



 
Napis na grobowcu: PUBLICZNOŚĆ WARSZAWSKA WIKTORYNIE BAKAŁOWICZOWEJ ARTYSTCE 

DRAMATYCZNEJ TEATRÓW WARSZAWSKICH, ZMARŁEJ D. 30 PAŹDZIERNIKA 1874 R.  
(Fot. A. Rola-Bruni) 

 
 

   
Grobowiec W. Bakałowiczowej na Powązkach (Fot. A. Rola-Bruni), W. Bakałowiczowa (Wikipedia) 

 
 

Zanim przejdę do krótkiego przedstawienia sylwetki Stefana Bakałowicza, wskażę 
miejsce jego spoczynku na cmentarzu Campo Verano.  
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Stefan Bakałowicz został pochowany w grobowcu rodzinnym żony – Giuseppiny z d. 
Aloisi, w części cmentarza zwanej „SALITA A SERPA”, położonej w pobliżu 
wejścia głównego (Piazzale del Verano 1) - na mapce oznaczona jest nr III. Po 
wejściu na cmentarz, należy iść prosto aż do figury Chrystusa Zmartwychwstałego, 
znajdującej się w centralnej części „QUADRIPORTICO”. Następnie skręcić w lewo i 
schodami dojść do kaplicy oo. kapucynów (SEPULCRUM CAPUCCINORUM). 
Przy kaplicy skierować się w prawo. Z tego miejsca widać już grobowiec, w którym 
spoczywa Stefan Bakałowicz. 
 

  
Fragment mapki cmentarza, schody prowadzące z „Quadriportico” do kaplicy oo. kapucynów (Fot. A. Rola-Bruni) 

 

  
Kaplica oo. kapucynów, grobowiec rodziny Aloisi – miejsce spoczynku S. Bakałowicza (Fot. A. Rola-Bruni) 

 

Na pomniku w kształcie niewysokiego obelisku widnieje napis: LEOPOLDO 
ALOISI FECE PER SE E SUOI NEL 1873. Znajdują się na nim tonda – na jednym z 
nich inskrypcja upamiętniająca żonę. Niestety, brak tonda przypominającego Stefana 
Bakałowicza. Być może nigdy go nie było... być może zostało skradzione – kradzieże 
na Campo Verano są niestety zjawiskiem nagminnym. Na zdjęciu z 2013 roku 
(poniżej) są jeszcze wszystkie mosiężne obramowania tond. W chwili obecnej 
brakuje już jednego.  
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Zdjęcie z 2013 roku z wszystkimi mosiężnymi obramowaniami tond, tondo z inskrypcją upamiętniającą żonę S. 

Bakałowicza – Giuseppinę Bakałowicz z d. Aloisi (Fot. A. Rola-Bruni) 
 

Na murze cmentarnym Starych Powązek w Warszawie zamieszczono tablicę ze 
słowami Prymasa Polski ks. Stefana kard. Wyszyńskiego: GDY GAŚNIE PAMIĘĆ 
LUDZKA DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE.  
W przypadku Stefana Bakałowicza pamięć ludzka jeszcze nie zgasła. Może warto, 
póki trwa, utrwalić ją w kamieniu...  
 

 
Tablica umieszczona na murze Starych Powązek w Warszawie (Fot. A. Rola-Bruni) 
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W sobotę, 10 października br., korzystając z pięknej, jesiennej pogody, wybrałam się 
wraz z moim synem na cmentarz i uporządkowałam teren wokół pomnika. Po 
przycięciu rosnących tam palm, już bez problemu można do niego dojść – ze 
względu na położenie, tylko od tyłu.  
 

 
Autorka artykułu przy grobowcu rodzinnym S. Bakałowicza przed rozpoczęciem prac porządkowych (powyżej) oraz po 

ich zakończeniu (poniżej) w dniu 10 X 20 r. (Fot. M. Bruni) 
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Pomnik od tyłu – przed i po uporządkowaniu w dniu 10 X 2020 r. (Fot. A. Rola-Bruni) 

 
JAKIM CZŁOWIEKIEM I ARTRYSTĄ BYŁ STEFAN BAKAŁOWICZ? 
 

Dobrą odpowiedzią na to pytanie jest artykuł z 1933 roku, napisany z okazji 50-lecia 
pracy artysty w Rzymie. Pod artykułem, który przytaczam w całości, zamieszczam 
kilka zdjęć obrazów Stefana Bakałowicza ze zbiorów Muzeum Narodowego w 
Warszawie. Więcej prac można zobaczyć na Wikipedii lub na stronie 
www.pinakoteka.zascianek.pl  
 
 

Agata Rola-Bruni 
W Rzymie, 10 października 2020 r. 
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KURYER LITERACKO-NAUKOWY (dodatek do Nr 2 “Ilustrowanego Kuryera Codziennego” z dnia 2.01.1933), 

zdjęcie S. Bakałowicza w pracowni w Rzymie z dedykacją dla I.K.C. (Źródło: NAC) 
 

Sylwetki i profile. 
 

50-lecie artystycznej pracy Stefana Bakałowicza  w Rzymie. 
 

Rzym, w grudniu. 
 

Stefan Bakałowicz należy do artystów, którzy mają piękny dorobek na polu sztuki, 
której treścią są kompozycje rodzajowe i historyczne z dziejów Grecji, Rzymu i 
Egiptu oraz portrety. Dzieła artysty zdobią liczne galerie jak również i apartamenty 
książąt i wielkich mecenasów sztuki. W Italji zyskał sobie obywatelstwo i uznanie 
tak wielkie, że jego obrazy zawsze są w cenie, a portrety jego cieszą się rzadkiem 
powodzeniem mimo kryzysu. 
W grudniu 1932 r. obchodził artysta złote gody swych zaślubin z Rzymem. Lat 50 
upłynęło od tej chwili, kiedy, jako młody artysta, przysłany na studja przez akademję 
petersburską, pozostał tu po dzień dzisiejszy, aby pendzlem szerzyć imię swej 
ojczyzny. 
Przedstawiciel rzymski koncernu I. K. C. [Ilustrowanego Kurjera Codziennego] udał 
się z J. E. Ks. biskupem Dub-Dubowskim i z ks. Dr. Kociszewskim, aby wielkiemu 
artyście złożyć najlepsze życzenia z racji jego pięknego jubileuszu. Artysta, mimo 
swoich 75 lat trzyma się dobrze i pracuje z niesłabnącą werwą. Był wzruszony naszą 
wizytą, albowiem żyje na uboczu i nigdzie się nie udziela.  
Stefan Bakałowicz jako uczeń Gersona i Kamińskiego ze Szkoły Warszawskiej, do 
której wstąpił w roku 1873, a później wychowanek petersburskiej akademji, po 
studjach w Paryżu osiadł w Rzymie. Długie studja nad starożytną Grecją i Rzymem, 
kulturą klasyczną natchnęły go do utworzenia wielu płócien rodzajowych, które dziś 
ozdabiają piękne pałace Duca delle Puglie, hr. Volpi di Misurata oraz kilka galeryj.  
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Wycieczki artystyczne z Rzymu do Egiptu, Algieru francuskiego i Tripolisu 
wzbogaciły plon prof. Bakałowicza o kilkanaście pięknych obrazów z historji 
starożytnego Egiptu, z życia arabów. 



Nadto od dłuższego czasu Bakałowicz maluje liczne a świetne portrety, wśród 
których wyróżniają się portrety biskupa ks. Dub-Dubowskiego, prymasa Polski, ks. 
kardynała Hlonda, ks. arcybiskupa Cieplaka, biskupa Okoniewskiego i in.  
Nasz artysta, mimo swych 50 lat pobytu w Rzymie z polskości nic nie stracił. Miał 
łzy w oczach, gdy składaliśmy mu życzenia. Prosił nas, aby podziękować serdecznie 
I.K.C. za pamięć oraz oświadczył, że będzie nadal pracował dla imienia polskiego, 
jak to czynił przez lat 50 swego pobytu w Rzymie. 
 
 
 
 
 

Obrazy Stefana Bakałowicza ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie 
(www.cyfrowe.mnw.art.pl) 

 

  
Portrety: Alberta Radziwiłła (1927), Kobiety w białej sukni z perłami (koniec XIX w.) 
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Krużganek w Zamku Blois (1883), Portret damy w ogrodzie (lata 80. XIX w.) 

 
 

 
Głowa Madonny (przed 1918) 
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