Szlakiem Polaków po cmentarzu Campo Verano w Rzymie:
HENRYK CIESZKOWSKI (†Rzym 25 XI 1895)

Fragment grobu H. Cieszkowskiego na cmentarzu Campo Verano w Rzymie (Fot. A. Rola-Bruni X 2014),
Widok na Rzym H.Cieszkowski (Wikipedia)

Dobiega końca listopad – miesiąc, w którym częściej niż zazwyczaj myślimy o
naszych bliskich zmarłych, nawiedzamy cmentarze i groby tych, którzy wyprzedzili
nas w drodze do wieczności. W tym roku, ze względu na panującą pandemię
COVID-19 oraz związane z nią ograniczenia i zalecenia, czynimy to przez cały
miesiąc.
Wyjątkowo piękna, nadal „złota” jesień, zachęca do spacerów alejkami zabytkowego
rzymskiego cmentarza Campo Verano, przy których znajdują się groby wielu
Polaków. Niedawno przypomniałam na łamach „Naszego Świata” sylwetkę
spoczywającego na Campo Verano artysty - Stefana Bakałowicza, dzisiaj pragnę
zwrócić uwagę Czytelników na postać Henryka Cieszkowskiego – malarzapejzażysty, którego ulubionym tematem była „rzymska Kampania”. Przypadająca w
tym roku 125. rocznica śmierci artysty jest dodatkową zachętą to nawiedzenia jego
grobu oraz wybrania się na spacer po Rzymie, w poszukiwaniu uwiecznionych przez
niego widoków.

Ogólny widok na QUADRIPORTICO od strony Kaplicy (Fot A. Rola-Bruni)

LOKALIZACJA I STAN GROBU
Henryk Cieszkowski spoczywa w grobie z innym polskim artystą – Aleksandrem
Stankiewiczem (†1892). W „Bluszczu” z maja 1896 roku czytamy, iż jego „ciało
złożono w grobie cudzym jedynie na czas jakiś”, do czasu zebrania funduszu na
zakupienie osobnego miejsca. Tymczasowość, jak to niestety często bywa, okazała
się trwała... do dziś obaj malarze spoczywają razem. Ich grób znajduje się w
kwaterze nr 12, w części cmentarza zwanej „PINCETTO NUOVO” (na mapce nr
VI). Nie jest trudno do niego trafić. Idąc od wejścia głównego przy Piazzale del
Verano, należy dojść do figury Chrystusa Zmartwychwstałego, znajdującej się w
centralnej części „QUADRIPORTICO”. Następnie, podobnie jak do grobu S.
Bakałowicza, skręcić w lewo i wejść po schodach widocznych na zdjęciu poniżej.

Fragment mapki cmentarza, schody prowadzące w kierunku grobu H. Cieszkowskiego (Fot. A. Rola-Bruni)
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Od schodów, alejkami „PINCETTO VECCHIO”, iść w kierunku kwatery 22, za którą
zaczyna się już „PINCETTO NUOVO”. Wejść na drogę między kwaterami 17 i 19 –
doprowadzi nas ona do kw. 12, w której pochowany jest H. Cieszkowski. Grób
położony jest przy samej drodze (na wprost kwatery 24). Idąc dalej prosto, po 5
minutach, dojdziemy do grobu artystów polskich, w którym, oprócz Aleksandra
Gierymskiego spoczywają: Antoni Madeyski, Wiktor Brodzki i Jadwiga
Bohdanowicz (kw. 15 „ALTOPIANO PINCETTO”).
Na zdjęciach poniżej prezentuję stan grobu A. Stankiewicza i H. Cieszkowskiego w
roku 2013, przed wykonaniem prac konserwatorskich.

Grób A. Stankiewicza i H. Cieszkowskiego w lipcu 2013 r. (Fot. A. Rola-Bruni)

W roku 2014, odnowione zostały na cmentarzu Campo Verano trzy polskie groby wśród nich grób A. Stankiewicza i H. Cieszkowskiego. Pisałam o tym na łamach
„Naszego Świata” w artykule pt. „Kolejne polskie groby na cmentarzu Campo
Verano odnowione!” (artykuł dostępny na stronie www.naszswiat.net).
Po przeprowadzonym remoncie płyta nagrobna prezentowała się imponująco,
śnieżnobiałością wyróżniała się spośród okolicznych grobów. Niestety, wystarczyło
kilka lat, aby trawertyn, z którego została wykonana znowu pociemniał a napis zrobił
się prawie nieczytelny. Poniżej zamieszczam zdjęcia grobu wykonane tuż po
remoncie w roku 2014 i pod koniec października br. Niewidoczny już prawie napis
na płycie brzmi: ENRICO/CIESZKOWSKI/DA/VARSAVIA/ART PITTORE/†/25
NOVEM 1895 (z lewej strony krzyża) oraz ALESSANDRO/STANKIEWICZ/DA/
VARSAVIA/ART PITTORE/†/12 GIUGNO 1892 (z prawej strony).
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Portret A. Stankiewicza pędzla Henryka Siemiradzkiego (Wikimedia)

Od lewej: grób A. Stankiewicza i H. Cieszkowskiego w roku 2014 (Fot. A. Rola-Bruni), autorka artykułu przy grobie w
październiku 2020 r. (Fot. Renata Kobendzowska).

JAKIM CZŁOWIEKIEM I ARTRYSTĄ BYŁ HENRYK CIESZKOWSKI?
Podobnie, jak w przypadku Stefana Bakałowicza, najlepszej odpowiedzi udzielą nam
na to pytanie ci, którzy Henryka Cieszkowskiego znali osobiście, np. wspomniany
przeze mnie powyżej Antoni Madeyski. Ich wypowiedzi przytoczę w całości pod
niniejszym artykułem.
Henryk Cieszkowski urodził się w 1832 roku w Płocku, był bratem znanego
lubelskiego architekta Juliana Cieszkowskiego. Po ukończeniu w 1856 roku studiów
w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, otrzymał stypendium rządowe i ok. 1858
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roku wyjechał do Rzymu, gdzie pozostał aż do śmierci. Utrzymywał stały kontakt z
polską kolonią artystyczną, był lubiany i szanowany. Skromny i wrażliwy, żył przede
wszystkim sztuką. „Niemiłosiernie” wyzyskiwany przez handlarzy obrazami,
zredukował swoje potrzeby do minimum. Po śmierci, „Ambasada rosyjska położyła
pieczęcie na ruchomościach zmarłego, który tu nikogo z krewnych nie miał”. W
skromnym pogrzebie uczestniczyła garstka Polaków. Niestety, nie udało mi się
odnaleźć żadnego wizerunku artysty... Pomimo że był stałym bywalcem Antico Caffè
Greco, nie został przedstawiony na tablicy upamiętniającej Polaków odwiedzających
tę kawiarnię w XIX wieku, umieszczonej w sali, w której zwykli się spotykać.

Tablica upamiętniająca polskich bywalców w kawiarni Antico Caffè Greco.
Brak wśród nich Henryka Cieszkowskiego. A. Stankiewicz pierwszy od lewej strony w dolnym rzędzie.
(Fot. Br. Marcin Mosakowski CFCI)

Do dzisiaj w rzymskich antykwariatach można natrafić na prace Cieszkowskiego,
jego obrazy pojawiają się również w ofercie domów aukcyjnych. Stale pamiętają o
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nim pracownicy Parku Appia Antica, o czym miałam przyjemność nie raz się
przekonać.
CHWILA NA OSOBISTĄ DYGRESJĘ...
Henryk Cieszkowski nierozerwalnie będzie mi się kojarzył z pandemią COVID-19...
Kiedy na początku maja tego roku zniesiono w Rzymie zakaz wychodzenia z domu,
pierwsze kroki, po dwóch miesiącach życia w izolacji, skierowałam na „rzymską
Kampanię” rozpościerającą się tuż za moim domem. Udałam się tam z Renatą
Kobendzowską – towarzyszką moich sentymentalnych wędrówek po Rzymie - w
celu odnalezienia miejsca utrwalonego przez Cieszkowskiego na obrazie,
znajdującym się obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie (poniżej).

Obraz H. Cieszkowskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (www.cyfrowe.mnw.art.pl)

Po przejściu antycznej Appii na trasie od Bazyliki św. Sebastiana za Murami aż do
via di Fioranello (okolice lotniska w Ciampino), doszłyśmy do wniosku, że jedynym
miejscem, które odpowiada pejzażowi „zaklętemu” w obrazie Cieszkowskiego są
okolice odnowionego kilka lat temu kompleksu CASALE SANTA MARIA NOVA,
graniczącego z wejściem do Villi dei Quintili od strony Appia Antica. Pracownicy
Parku potwierdzili nasze przypuszczenia, zwracając jednocześnie uwagę na to, że
Cieszkowski z dużą, artystyczną swobodą przedstawił wybrane przez siebie miejsce,
nie zachowując m.in. właściwych odległości między poszczególnymi obiektami itp.
Najwierniej oddał kształt samego CASALE oraz jego położenie na tle wzgórz Colli
Albani. Dość realistycznie uchwycił również okrągłą budowlę położoną na
niewielkim wzniesieniu, po przeciwnej stronie drogi.
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Casale Santa Maria Nova od strony wejścia i od strony Villi dei Quintili (Fot. A. Rola-Bruni)

Niestety, całą posiadłość Santa Maria Nova otacza bujna roślinność. Budynek
(casale) jest zupełnie niewidoczny od strony Appii. Otwarta przestrzeń, którą ukazał
na obrazie Cieszkowski należy w tym miejscu już do przeszłości (poniżej).

Budynek Casale Santa Maria Nova ukryty wśród gęstej roślinności (Fot. A. Rola-Bruni).
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Okrągła budowla widoczna na obrazie H. Cieszkowskiego (Fot. A. Rola-Bruni)

Wędrując po Rzymie w poszukiwaniu widoków z obrazów Cieszkowskiego należy
być przygotowanym na różnego rodzaju nieścisłości. Niektóre są wynikiem
upływającego czasu, inne wynikiem swobodnego ujęcia tematu przez samego autora.
Bez względu na to, warto wybrać się w taką sentymentalną podróż po Wiecznym
Mieście do miejsc, które „wyszły” spod pędzla polskiego artysty.
Poniżej przedstawiam kilka obrazów Henryka Cieszkowskiego oraz informacje
prasowe, które ukazały się już po jego śmierci.
Renacie Kobendzowskiej serdecznie dziękuję za wspólne pokonanie ponad 20kilometrowej trasy w maju i tej krótszej, wokół Koloseum, kilka dni temu.
Zapraszam na kolejne wyprawy.
Agata Rola-Bruni
W Rzymie, 25 listopada 2020 r.
Z okazji 125. rocznicy śmierci Henryka Cieszkowskiego –
malarza rzymskiej Kampanii.
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Pejzaż włoski z ruinami (Wikipedia)

TYGODNIK ILUSTROWANY
nr 49 z dn. 23 listopada (7 grudnia) 1895 r., s. 411.

„Ś.p. Henryk Cieszkowski. Wspomnienie pośmiertne.”
W dniu 24-ym zeszłego miesiąca, nasza drużyna artystyczna, Rzym zamieszkująca,
uszczupliła się przez śmierć znanego pejzażysty, Henryka Cieszkowskiego.
Osiadły przed laty przeszło 30-tu w Wiecznym Mieście, zmarły, mimo szczupłego
zakresu, w jakim pracował, dobił się jednak popularności, zarówno wśród swoich,
jak i obcych. Urodzony w roku 1835-ym w Królestwie, pod kierunkiem Breuslaura
zaczął pracować na polu sztuki, a jako bardzo pilny i nie bez zdolności uczeń jego,
otrzymał stypendium dla dalszego kształcenia się za granicą. Raz dostawszy się do
Rzymu, nie mógł się z nim rozstać i zrósł z nim jakby z drugą ojczyzną.
Jeśli w danym rodzaju, jaki sobie artysta obiera, może być jeszcze specyalność, to
taką specyalnością w pejzażu była dla zmarłego rzymska Kampania. Krajobrazy jego,
z zawsze krójującym na nich kościołem Św. Piotra, posiadały taki odrębny charakter,
stanowiły taki znamienny typ, okolicę Wiecznego Miasta przypominający, iż kto
chciał przywieźć do kraju jakąś z Rzymu pamiątkę, nabywał Kampanię
Cieszkowskiego.
Labo jeszcze nie obarczony wiekiem, zmarły nie hołdował jednak nowym
kierunkom, i wolał raczej obrazom przyrody dodać piękna, na które był niezmiernie
wrażliwy, aniżeli za jedyny swój cel jej kopiowanie sobie obrać.
Poznaliśmy Cieszkowskiego w r. 1880-ym, gdy stał u szczytu swej artystycznej
działalności, i wielokrotnie zwiedzaliśmy jego pracownię. Był to jeden z
najsympatyczniejszych ludzi pomimo pozornego chłodu. Skromny aż do przesady,
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nigdy o swoich projektach nie mówiący, był zawsze wiernym towarzyszem całego
grona rodaków, czując potrzebę choć chwilkę każdodziennie z nimi przepędzić.
Takim samym pozostał aż do ostatnich chwil życia, bez cienia mizantropii, o którą go
tylko nieznający bliżej posądzać mogli. Zamieszkując od dawna część miasta za
Porta del Popolo, położoną w willi zwanej Papa Julio, Cieszkowski, całkiem oddany
sztuce, wielbiciel Rzymu aż do bałwochwalstwa, znający jego piękności i skarby
ukryte, o których może nie wszyscy badacze wiedzieli, żył prawie w odosobnieniu; a
potrzeby swoje umiał tak zredukować i do twardego żywota artystycznego się
przystosować, że do szczęścia niewiele mu było potrzeba. Sztuka zastępowała mu
wszystko; dla niej i w niej żył tylko. Ona jedna potrafiła go ożywić i zapalić, gdy o
niej mówił, dając mu chwile prawdziwego spokoju, gdy wszystko inne było mu, jeśli
nie obojętnem, to tak głęboko na dnie duszy spoczywało, że niełatwo było je stamtąd
wydobyć.
Cieszkowski malował dużo i szybko, może za pośpiesznie nawet; i gdybyśmy go
chcieli jako artystę oceniać z tego, co za marne pieniądze na obstalunek robić był
zmuszony, sąd nasz o nim nie zawsze wypadłby korzystnie. Artysta nie zawsze tak
malował, jak mógł i jak chciał, będąc zmuszonym z konieczności talent swój
wypuścić w dzierżawę handlarzom.
Handlarze też, których Rzym niemało liczy, trzymali go w swych szponach, płacąc
mu po 50 lub 80 franków za obrazki, za które potem po 200 lub 300 franków brali. I
jeżeli cena sprzedażna dla publiki mogła skutkiem tego ulegać nieraz znacznym
wahaniom, to natomiast cena kupna od artysty była zawsze stałą, t. j. bajecznie nizką.
W szeregu jednak licznych prac Cieszkowskiego znajdujemy rzeczy wysokiej
artystycznej wartości. W tych to dziełach widzimy, jak wielkie poczucie natury
posiadał zgasły artysta, zarówno w szczegółach, jak i w całości. Jego krajobrazy,
mianowicie słoneczne, o dalszych planach, nad wyraz miłe robiły wrażenie swym
spokojem, jakby marzycielskim nastrojem, stanowiąc zawsze harmonijną całość.
Odznaczały się również ogromem powietrza, ciepłem i szlachetnością w traktowaniu.
Natura Cieszkowskiego nigdy szorstką lub zimną nie była. Nic też dziwnego, że
lepsze prace jego zjednały mu uznanie i przez innych artystów nabywane były, a to
chyba może służyć za dowód, iż zmarły zaszczytnie na polu sztuki pracować umiał i
rzeczywisty taleny posiadał.
H. D.
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Widok Rzymu nocą (Wikipedia)

KRAJ. Pismo polityczno-literackie.
ROK XIV nr 47, s. 32.
Ś. p. Henryk Cieszkowski, malarz, zmarł nagle w Rzymie 23 b. m., skutkiem ataku
apoplektycznego. Był jednym z najstarszych członków kolonji polskiej w Rzymie.
Rodem z Królestwa polskiego, od lat trzydziestu kilku mieszkał w Rzymie, gdzie
miał pracownię na Via Flaminia 114. Kolega Wojciecha Gersona i K. Millera,
Cieszkowski malował pejzaże. Malował dużo, głównie dla handlarzy obrazów,
zwykle z potrzeby, wyzyskiwany częstokroć niemiłosiernie, malował ciągle,
zamykając się w kółku pokupnych tutaj widoków okolic Rzymu. Bardzo skromny,
szlachetny, idealista, udzielał się ludziom niechętnie. Ci, co go bliżej znali, cenili jego
wysoce wykwintną, artystyczną duszę, prostotę i poczucie godności. Ambasada
rosyjska położyła pieczęcie na ruchomościach zmarłego, który tu nikogo z krewnych
nie miał, z braku adresu rodzina nie mogła być uwiadomiona. Skromnemu
pogrzebowi towarzyszyła garstka polaków, znajomych zmarłego, Teodor Rygier i
Henryk Siemiradzki. Na wystawie sztuk pięknych w Warszawie znajduje się obecnie
jeden z lepszych obrazów artysty, nocny pejzaż, przedstawiający most św. Anioła z
widokiem na Watykan, posiadający wszystkie cechy dobrej techniki, sumiennego
wykonania, jekiemi artysta celował, ile razy nie malował pośpiesznie, dla chleba i na
doraźną sprzedaż handlarzom płócien.
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Pejzaż z piniami (Wikipedia)

BLUSZCZ.
PISMO TYGODNIOWE ILLUSTROWANE DLA KOBIET.
ROK XXXII, nr 21 z dn. 9 (21) maja 1896 r., s. 168.

“Z bieżącej chwili.”
„Zmarły w Rzymie artysta malarz, Henryk Cieszkowski zostawił po sobie
kilkanaście obrazów i szkiców, któremi zajęli się przebywający tam ziomkowie:
malarz H. Siemiradzki i rzeźbiarz T. Rygier, odsyłając je za pośrednictwem War.
Towarzystwa sztuk pięknych, uprosili przytem St. Adamczewskiego o zajęcie się ich
sprzedażą z celem zebrania funduszu na zakupienie miejsca na grób, gdyż obecnie
ciało złożono w grobie cudzym jedynie na czas jakiś.”
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Pinie nad wodą (Wikipedia)

SZTUKI PIĘKNE.
ROCZNIK SZÓSTY, nr 1 (1930 r.).
Antoni Madeyski

„ARTYŚCI POLSCY W RZYMIE (GARŚĆ WSPOMNIEŃ)”
(...) Niektórym pobyt w Rzymie tak przypadł do gustu, że przedłużali czas studiów,

odkładali wyjazd z roku na rok, mijały lat dziesiątki i nieraz dawny studjosus, jako
patryarcha kolonji, składał swe kości na Campo Verano. (...)
Żyją jeszcze ludzie, którzy pamietają w Rzymie sympatyczną postać malarza
Aleksandra Stankiewicza. Będąć dzieckiem w Warszawie, sąsiadował i kolegował w
szkole z Chopinem. (...)
Współczesnym Stankiewicza był Henryk Cieszkowski, także, jak tamten, lubiany i
szanowany przez swoich i przez obcych, zdolny pejzażysta, rozkochany w
nastrojowym wdzięku rzymskiej kampanji, której melancholijną krasę odtwarzał z
głebokim odczuciem. Jego obrazy chętnie kupowali handlarze, szły one przeważnie
do anglii i do Ameryki. Cieszkowski umarł w kilka lat po Stankiewiczu, pochowany
we wspólnym z nim grobie.
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Widok na Colosseum (Wikipedia)
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