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historyka sztuki. Potocki przemyślał Winckelmanna 
zanim go przetłumaczył i ten właśnie proces refleksji 
nad lekturą Geschichte der Kunst des Alterthums […] 
jest istotą projektu zatytułowanego „Johann Joachim 
Winckelmann i Stanisław kostka Potocki / mistrzo-
wie i uczniowie“, który mamy przyjemność realizować 
z towarzystwem Winckelmanna w Stendal i naszymi 
partnerami z wielu instytucji naukowych i muzeów. 
Potocki – aby oddać naturę wiedzy mistrza, dodać 
swoje przemyślenia i ostatecznie połączyć idee swojego 
wilanowskiego muzeum z przesłaniem pism Winckel-
manna – pracował całe życie. Blisko 30 tysięcy kart 
jego rękopisów czeka na przeczytanie, publikację i do-
cenienie. Dodajmy do tego jego listy, rozproszone po 
europie. 

Dla muzeum Pałacu króla Jana iii relacja między 
Winckelmannem a Potockim jest o tyle ważna, że łą-
czy w całość głęboko już w XVii w. zakorzenione 
w europejskim muzealnictwie wyobrażenie, iż istnieje 
wiele starożytności, wiele nurtów i regionów artystycz-
nych, a wszystkie uzupełniają się w chwili spotkania 
i oddziaływania. Potocki z wybitną intuicją, wspartą 
wiedzą, zrozumiał  „starożytność“ Sobieskiego i jemu 
poświęcił pamięć, która sięgała do greckich, etruskich 
i rzymskich korzeni i mitów, aby w tym kontekście 
przedstawić homerycką wersję polskiego bohatera. ta 
prezentacja – muzeum jako theatrum historii – rozgry-
wała się wobec głębokich przemian społeczno-poli-
tycznych końca XViii i początku XiX stulecia: udo-
stępnienia wielkich galerii dla publiczności w celach 
edukacji – otwartych w Wiedniu (1776), wybuchu 

muzeum Pałacu króla Jana iii w Wilanowie łączy 
dwie wielkie i ważne dla polskiej kultury tradycje: li-
czącą ponad 300 lat humanistyczną – literacką i arty-
styczną, związaną z osobą króla Jana iii i jego żoną 
marysieńką Sobieską (marią kazimierą de la Grange 
d’arquien), oraz ponad 200-letnią – kolekcjonerską, 
muzeologiczną i edukacyjną, której twórcą i realizato-
rem był Stanisław kostka Potocki oraz jego żona, 
aleksandra z lubomirskich. trzeba jednak pamiętać, 
że nie byłoby tej pierwszej wielkiej tradycji Sobieskie-
go, gdyby nie koncepcje, wiedza, znawstwo i wyobraź-
nia artystyczna Potockich. to zaś, co przeistoczyło ko-
lekcje wilanowskie w publiczne muzeum, było 
zakorzenione w wielkim duchu edukacji, który prze-
nikał wiele ośrodków intelektualnych europy drugiej 
połowy XViii w. Ów duch wiedzy, potrzeby sztuki, 
doznań estetycznych i posłannictwa edukowania przez 
sztukę i historię wszystkich stanów społecznych miał 
swoich mistrzów. Jednym z nich był Johann Joachim 
Winckelmann, któremu kultura europejska zawdzię-
cza nowe spojrzenie na sztukę i  kulturę starożytną, 
nowy język opisu dzieł i nową emocjonalność w od-
biorze sztuki. Stanisław kostka Potocki już w bardzo 
młodym wieku, w latach 70. XViii w., w czasie swo-
ich podróży po europie, odwiedzin Rzymu, miast 
włoskich i Wiednia, docenił rolę Winckelmanna, cze-
go dowodem było napisanie i  wydanie 4-tomowej 
edycji zatytułowanej O sztuce u dawnych, czyli Winkel-
man polski (1815). Publikacja ta, znakomity przykład 
erudycji autora, nie była – wbrew brzmieniu tytułu – 
„tylko“ tłumaczeniem słynnego dzieła niemieckiego 

Słowo wstępne



rewolucji francuskiej, wojen napoleońskich i  pierw-
szego na taką skalę rabunku kolekcji i dzieł sztu ki, 
przywróconych właścicielom postanowieniami kon-
gresu wiedeńskiego w 1815 r. muzeum wilanowskie 
trzeba także widzieć w kontekście XVii- i XViii
-wiecznego muzealnictwa, atmosfery dworu króla Sta-
nisława augusta, kolekcjonerskich pasji lubomirskich 
i Potockich czy otwarcia przez izabelę z Flemingów 
czartoryską muzeum w Puławach w 1802 r. 

Przedstawione w niniejszym tomie artykuły – plon 
konferencji, która zainaugurowała wspólny polsko-
niemiecki projekt – poświęcone są zagadnieniom klu-
czowym dla recepcji Winckelmanna w środkowej eu-
ropie, takim jak: historia kolekcjonerstwa starożytności 
i rozwój muzealnictwa w okresie nowożytnym, kon-
tekst filozoficzny i narodziny estetyki, edukacja arty-
styczna (rola Grand Tour) i budowa modelu oświaty, 
nowy język humanistyki, edukacyjna rola muzeów. 
tłumacz i interpretator Winckelmanna, Stanisław 
kostka Potocki należący już do następnego pokolenia, 
przedstawiany jest w prezentowanych tekstach wielo-
stronnie jako kolekcjoner, znawca i koneser, projek-
tant ogrodów, architekt, nauczyciel, translator, krytyk. 
Dzięki tak różnorodnemu podejściu powstaje obraz 

epoki stale jeszcze oferującej wiele zagadnień do zba-
dania. obraz ponownie aktualny i wart dalszych ba-
dań. 

mamy nadzieję, że inicjowany projekt przyniesie 
w  latach 2017–2018 określone rezultaty: wystawę, 
budowę bazy danych dającej dostęp do rękopisów 
S.k. Potockiego, nową serię wydawnictw i publikację 
krytyczną przekładów pism Potockiego na język nie-
miecki, a nieprzetłumaczonych jeszcze dzieł Winckel-
manna na język polski. nie jesteśmy na początku dro-
gi, ale duża jej część czeka na rozpoznanie i przejście 
przez badaczy europejskich. Współpraca muzeum Pa-
łacu króla Jana iii w Wilanowie, opiekuna obu trady-
cji, z towarzystwem Winckelmanna w Stendal jest 
wielce obiecująca, czego najlepszym dowodem jest ni-
niejsza publikacja. Dziękuję dyrektorowi prof. maxo-
wi kunze, dr. ingo Pfeiferowi i pozostałym członkom 
towarzystwa za życzliwe zainteresowanie polską kul-
turą i nauką. Słowa wdzięczności za wsparcie tej 
współpracy kieruję również ku władzom partnerskich 
regionów europy mazowsza i Saksonii-anhalt. 

Paweł Jaskanis



Vorwort

Stanisław Kostka Potocki (1757–1821), Staatsmann, 
Kunstgelehrter und Schriftsteller, gab Johann Joachim 
Winckelmanns Geschichte der Kunst des Alterthums im 
Jahre 1815 neu heraus. Er übertrug den Winckel-
mannschen Text frei und teilweise verkürzt ins Polni-
sche und erweiterte den Inhalt durch völlig neue Ka-
pitel zu den Chaldäern, Indern und Chinesen. Es war 
seine Absicht, den Winckelmannschen Text zu nutzen 
für eine neue, dem Kunstkennertum, nicht der Ge-
lehrsamkeit verpflichtende Darstellung der Kunst der 
alten Völker. Er wollte „in einem neuen Werk die 
Kenntnis der Kunst als so leicht, so einfach dar[…]stel-
len, wie ich ihr Wesen empfinde, […] und nur die ange-
nehme Wissenschaft des Kunstkenners“ aus dem Werk 
des Begründers der Klassischen Archäologie und mo-
dernen Kunstwissenschaft herausfiltern.

Diese Übertragung ins Polnische wäre nur eines 
der vielen Rezeptionszeugnisse der Wirkung Winckel-
manns in Europa gewesen, zweifellos einzigartig durch 
Potockis Einleitung und die eingefügten neuen Kapi-
tel, die übrigens sogleich ins Deutsche übersetzt, aber 
dann doch nicht gedruckt wurden, wenn nicht Poto-
cki als Staatsmann und Bildungsreformer in Polen 
eine bedeutende Rolle gespielt hätte. Mit seinem 
Konzept der Einbeziehung des klassischen antiken Er-
bes in die kulturelle Bildung hatte er bedeutenden 
Einfluss auf die Bildungsinstitutionen und  wirkte 
selbst vorbildlich für die ästhetische Erziehung und 
die Schaffung eines neues Typs von Museum als 
Bildungsinstitution.

Vor einigen Jahren nahmen das MUZEUM 
PAŁACU JANA III W WILANOWIE und die Win-
ckelmann-Gesellschaft deshalb Kontakt auf, um sich 
ein gemeinsames Arbeitsprogramm zu erarbeiten, zu 
dem vertiefte Forschungen zu Stanisław Kostka Poto-
cki und Johann Joachim Winckelmann gehören, aber 
auch Übersetzungen weiterer Werke Winckelmanns 
ins Polnische und die Rückübersetzung von Potockis 
Werk „O sztuce u dawnych, czyli Winkelman Polski, 
Stanisława Potockiego“ ins Deutsche.

In dem gemeinsamen Arbeitsprogramm heißt es 
u.a. „Das wichtigste gesellschaftliche Ziel des Projek-
tes ist die Rückgewinnung des Wissens und die Erin-
nerung an gemeinsame intellektuelle und kulturelle 
Wurzeln in Mitteleuropa, besonders in den deutsch- 
und polnischsprachigen Gebieten sowie das Aufzeigen 
des Einflusses der Konzepte von Winckelmann und 
Potocki auf so wesentliche Staatsakte wie die Aufnah-
me von Bildung und Kultur in die Verfassungen euro-
päischer Länder und die amerikanischen Verfassung.“

Für die Öffentlichkeit sichtbar begonnen wurde 
diese fruchtbare Zusammenarbeit durch einen im Mai 
2014 organisierten internationalen Kongress zum 
Thema: „Johann Joachim Winckelmann (1717–
1768) i / und STANISŁAW KOSTKA POTOCKI 
(1755–1821) – Mistrzowie i uczniowie / Meister und 
Schüler“, der dank der freundlichen Einladung durch 
das Palastmuseum in Wilanow an diesem für das The-
ma authentischen Ort im Schloss Wilanow stattfin-
den konnte. Dafür sei an dieser Stelle den Gastgebern, 



insbesondere dem Direktor Paweł Jaskanis und seinen 
Mitarbeitern herzlich zu danken. Das gewählte The-
ma fand, wie der nun vorliegende Protokollband bele-
gen kann, reges Interesse und führte zu intensiven 
Diskussionen während der Veranstaltungen.

Die zweitätige Tagung wurde simultan übersetzt. 
Auch deshalb haben sich die Herausgeber entschlos-
sen, die Beiträge des Kongresses in diesem Band zwei-
sprachig zu veröffentlichen. Sie wurde allerdings für 
den Protokollband neu übersetzt. Dafür sei den ge-

nannten Übersetzerinnen vielmals gedankt, ebenso 
den Redakteuren auf deutscher und polnischer Seite 
sowie den an der Herstellung des Layouts beteiligten 
Kollegen. Mein besonderer Dank gilt unserem Kura-
toriumsmitglied Dr. Ingo Pfeifer, der sowohl den 
Kongress wie auch den Band ständig begleitete und 
uns half, diese Aufgabe zu realisieren.

Max Kunze


