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ROMUALD ROCHACKI MNIEJ ZNANY

Od 17 maja do 18 sierpnia 2019 roku w Muzeum Warszawy prezentowana była
wystawa czasowa Spółdzielnia ORNO. Biżuteria. Miała ona charakter monograficzny, przybliżała dzieje i dorobek warszawskiej spółdzielni metaloplastycznej
ORNO (1949–2003). Na wystawie pokazano ponad 1,6 tys. eksponatów: biżuterię,
srebrną galanterię, zdjęcia, dokumenty, projekty, rysunki, karykatury, narzędzia.
Szczególnie interesujące były eksponaty wypożyczone Muzeum przez byłych
pracowników ORNO. Wśród nich znalazły się również pamiątki związane z Romualdem Rochackim, założycielem i pierwszym prezesem spółdzielni, współtwórcą
charakterystycznego „stylu ORNO”. Przedmioty te zostały udostępnione na
wystawę przez syna Romualda Rochackiego – Jacka, rzeźbiarza, złotnika, autora
książek o złotnictwie. Część tej spuścizny (26 obiektów) została następnie przekazana w darze do zbiorów Muzeum Warszawy. Są to m.in. projekty biżuterii,
imiennik Rochackiego czy etui na zapałki z jego gmerkiem. W czasie przygotowań do wystawy odbyły się spotkania z Jackiem Rochackim. Przekazane przez
niego informacje, dotyczące działalności jego ojca, dziejów ORNO i powojennej
historii polskiego złotnictwa stanowiły cenne uzupełnienie wiedzy i były bardzo
pomocne przy tworzeniu scenariusza wystawy. Kontynuacją tej współpracy
jest poniższy tekst, w którym Jacek Rochacki omawia źródła inspiracji swojego
ojca: zachodnioeuropejskie rękodzieło i spółdzielczość. Prezentuje również
nieznane dotychczas przykłady złotej biżuterii, zaprojektowanej i wykonanej
przez Romualda Rochackiego przed 1939 rokiem dla żony Agnieszki.
Romuald Aleksander Rochacki (1904–1961) znany jest głównie jako założyciel warszawskiej spółdzielni ORNO. Wyróżniała się ona na tle podobnych
placówek w Polsce daleko idącą inspiracją i realizacją na naszym gruncie idei
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Książka Brytyjskie rzemiosło artystyczne

Williama Morrisa oraz, co może mniej znane, elementów spółdzielczości angielskiej. Do dziś w zbiorach rodzinnych zachowały się materiały, które kształtowały poglądy Romualda Rochackiego na sprawy tak spółdzielczości, jak
i rękodzieła artystycznego. Ważna wydaje mi się fraza: „I ja coś sam wykonam
i będę się radował tworzeniem” – poeta Robert Bridges1.
Poza materiałami z Wysp ważne i pomocne było też zapoznanie się i analiza
działalności Georga Jensena z Danii, kraju słynącego z wysokiego poziomu
rękodzieła i w ogóle sztuki użytkowej. Bardzo ciekawe może okazać się porównanie kilku prac z zakresu prostej biżuterii srebrnej Georga Jensena i innych
projektantów związanych z nim z niektórymi pracami z wczesnego okresu
ORNO. Moim zdaniem istniejące podobieństwa wskazują na podobne systemy
edukacji w obu środowiskach warsztatowych, podobne zestawy ćwiczeń w zakresie projektowania. Georg Jensen i jego krąg żywo interesował Romualda
Rochackiego od lat trzydziestych XX wieku.
Poza inspiracją ideami Morrisa i rzemiosła brytyjskiego oraz dorobkiem
Georga Jensena i jego kręgu Romuald Rochacki starannie zapoznał się ze znakomitym dorobkiem rękodzieła złotniczego sąsiednich Niemiec, w tym oczywiście sławnego ośrodka w Pforzheim. Znakomite, znane na całym świecie
Schmuckmuseum w Pforzheim powstało ze stałej kolekcji wzorów wybitnych
złotników i jubilerów i służyło także jako swoista wzorcownia nie tylko w zakresie
estetyki – dekoracji, ale i często nowatorskich, nietypowych konstrukcji. Tutaj
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Bridges Robert, Wstęp [w:] Charles Marriott, Brytyjskie rzemiosło artystyczne, London, polska edycja 1945 r.

Romuald Rochacki mniej znany

Pozycja z biblioteki Romualda Rochackiego, pismo „Studio”. Londyn, styczeń 1936, zawierające m.in.
monograficzny tekst wspomnieniowy po śmierci Georga Jensena.

publikujemy taki szkic w materiale, propozycję nietypowej oprawy owalnego
kamienia, wymyśloną i wykonaną w celach dydaktycznych przez Romualda
Rochackiego w latach trzydziestych XX wieku. Ilustruje ten szkic także stary
schemat budowy pierścionka, według którego ma on składać się z kamienia
zamocowanego w oprawie – cardze – zamieszczonej na części frontowej – placie – wspartej od spodu ażurową bizą, a całość trzyma się na palcu dzięki tzw.
szynie, rozciętej na dwa, trzy czy nawet cztery rozgałęzienia zwane szarnirami 2.
Wspominam powyższe dla przypomnienia, iż poza inspiracją naszą sztuką
ludową i uwzględnianiem rodzimej specyfiki ORNO od samego początku miało w swych założeniach nawiązanie do głównych nurtów europejskiej sztuki
użytkowej. Założenie to było jednym z punktów odniesienia, według których
stworzono i prowadzono program permanentnego szkolenia artystycznego
obejmującego – w sposób nietypowy dla polskiej spółdzielczości – wszystkich
członków spółdzielni. Dla właściwego docenienia i realizacji spraw artystycznych ORNO we wspomnianym aspekcie europejskim Romuald Rochacki przyjął
od początku istnienia spółdzielni obowiązki kierownika artystycznego, z której
to funkcji musiał zrezygnować już w roku 1953 z racji wprowadzenia przepisów zabraniających łączenia stanowiska prezesa i kierownika artystycznego.
Program szkolenia artystycznego zaś, nawiązujący w wielkiej mierze do idei
wspominanego Williama Morrisa, rychło zaczął podlegać zmianom i w końcu
został zarzucony, gdyż za żelazną kurtyną nawiązywanie do idei z Zachodu było
w tamtych czasach co najmniej niewłaściwe. Z tej przyczyny, jak i z powodu braku
akceptacji biorącego się z niezrozumienia założeń działań Romualda Rochackiego przez środowiska zarówno artystów złotników pracujących w srebrze, jak
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Szarnir to zazwyczaj nazwa cienkiej rurki stosowanej do wykonywania zawiasów do zamykania puzderek,
papierośnic etc. Istnieje wszakże i mniej znane jego znaczenie służące do nazwania rozcięć w szynach
pierścionków.
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Kilka przykładów biżuterii srebrnej z katalogu Georga Jensena powstałych w różnych okresach
istnienia firmy

Kilka przykładów prac członków ORNO (od lewej: Franciszki Szymanek, Wiktora Chruckiego, Ryszarda
Janowskiego), opublikowanych w Księdze ORNO.

i rzemieślników złotników został on, mimo oczywistych sukcesów kierowanego
przez niego ORNO, usunięty z pracy pod pretekstem choroby. Niemniej realizacja
idei Morrisowskich i solidne podstawy ugruntowane szkoleniem artystycznym
we wczesnych latach istnienia spółdzielni okazały się tak owocne, że ORNO
kwitło jeszcze przez wiele lat.
Warto pamiętać, iż od 1945 roku istniał w Polsce administracyjny rozdział rzemiosła od sztuki. W przypisie3 podaję dane referatu na ten temat wygłoszonego
na międzynarodowej konferencji „Ars Ornata Europeana” w Strasburgu w roku
1997, a potem w wersji polskojęzycznej w Warszawie w „Zachęcie” w tym samym
roku. I tak niektórzy artyści plastycy legitymujący się i ukończonymi studiami
artystycznymi, i pięknym dorobkiem twórczym postrzegali niektóre instytucje
(na przykład spółdzielnię CPLiA [inaczej Cepelia] czy całą CPLiA jako taką) jako
zagrożenie, obawiając się przymusowego organizowania indywidualnych twórców w swego rodzaju spółdzielnie. Nic więc dziwnego, że Romuald Rochacki –
twórca i prezes spółdzielni ORNO, a więc spółdzielni cepeliowskiej – postrzegany
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Jacek A. Rochacki, Konsekwencje administracyjnie wprowadzonego rozdziału rzemiosła i sztuki w Polsce po
1945 roku (referat) [w:] Ars Ornata Europeana Strasbourg 1997: International Jewellery Symposium Held in
Strasbourg in June 1997, s. 57–64.

Romuald Rochacki mniej znany

Przykłady nowatorskiej oprawy nietypowej – kamień (tu markowany wytoczonym z drewna i lakierowanym quasi-kaboszonem) utrzymywany jest nałożonym z góry i zanitowanym od spodu elementem
z pazurkami zwanymi prongami. Górna część wsparta jest na ażurowej bizie. Romuald Rochacki, lata
trzydzieste XX wieku.

bywał przez niektórych jako „aparatczyk” cepeliowski, co dla mnie dowodzi
przede wszystkim zrozumiałych obaw niektórych wrażliwych, a nieznających
faktów artystów w tamtych niełatwych dla sztuki czasach.
Do tego trzeba dodać, iż w wyniku wspomnianego rozdziału znaczna liczba
najzdolniejszych nawet artystów plastyków zajmujących się pracą w srebrze
nie znała zarówno właściwej architektury – konstrukcji obiektów złotniczych –
jak i nawet podstaw profesjonalnego warsztatu złotniczego. Znany i wielce
zasłużony artysta Jerzy Zaremski, według tego, co słyszałem od jednego z jego
synów, nie używał określenia „polerowanie”, a „czyszczenie” – chcąc nazwać
opracowanie powierzchni swoich znakomitych srebrnych dzieł. Temat był
wielokrotnie omawiany np. na ogólnopolskich sesjach naukowych organizowanych przez Katarzynę Kluczwajd, wieloletnią prezes Toruńskiego Oddziału
Stowarzyszenia Historyków Sztuki4.
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Jacek A. Rochacki, Relacje pomiędzy sferą twórczą a wykonawczą we współczesnym polskim złotnictwie
artystycznym, [w:] Amulet – znak – klejnot. Biżuteria w Polsce, materiały z IV sesji naukowej zorganizowanej
przez Muzeum Okręgowe w Toruniu oraz Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń 2003,
s. 114–117.
Jacek A. Rochacki, Ewolucja technologiczna i jej wpływ na wyraz polskiego złotnictwa artystycznego po
drugiej wojnie światowej [w:] Biżuteria w Polsce, materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum
Okręgowe w Toruniu oraz Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń, 2001, s. 161–173.
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Tablica ORNO przechowywana w warszawskim Muzeum Narodowym

Dr. Bronisława Kusto i art. plastyk Andrzej Milwicz w karykaturze Wiktora Chruckiego

Znane jest motto spółdzielni ORNO, widniejące na wyrepusowanej w miedzi
przez Reinharda Shiwy tablicy, zawierającej cytat z jednej z wypowiedzi Romualda Rochackiego: „Sprząc artystę z rzemieślnikiem, aby wspólnie tworzyli
dzieło plastyczne – oto cel i sens powołania ORNO”.
Sprawa wydaje się oczywista, dziś nikt nie neguje konieczności opanowania
warsztatu, aby właściwie realizować założenia designerskie w wykonywanym
obiekcie, nie wspominając o konieczności opanowania zasad właściwego konstruowania danego typu obiektu tak, aby dobrze spełniał swą funkcję. Mowa
wszak o dziełach z zakresu sztuki użytkowej. Powodem powstania tego, jak się
wydaje oczywistego, motta było – według przekazu rodzinnego, potwierdzonego
mi po pewnym czasie przez Wiktora Chruckiego – wydarzenie podczas sławnej
Wystawy Ziem Odzyskanych w 1948 roku. W jednej z sal na stołach ustawiono
w naczyniach – wazonach czy dzbanach – ręcznie wykonane śliczne srebrne łyżki autorstwa znanych artystów plastyków. Niestety konstrukcja wystawianych
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Agnieszka z Tomickich primo voto Rochacka

łyżek nie zapewniała solidnego zamocowania lawki (czerpaka) do trzonka.
Będący na sali Romuald Rochacki, bezkompromisowy zwolennik dobrej roboty,
bez słowa podchodził do kolejnych łyżeczek, brał je jedna po drugiej za koniec
trzonka i delikatnie uderzał brzegiem lawki o krawędź wazonu czy stołu, tak jakby mieszał cukier w herbacie czy otarł łyżeczkę o brzeg talerza, w wyniku czego
niewłaściwie przylutowany czerpak odpadał, w ręku pozostawał sam trzonek.
Tak bezpardonowe podkreślenie konieczności opanowania zasad konstrukcji
i warsztatu było z pewnością niedyplomatycznym, zbyt daleko idącym weredyzmem. Nic więc dziwnego, że walczący także i takimi sposobami o właściwe
proporcje pomiędzy sferą wykonawczą i kreatywną w procesie tworzenia dzieła
złotniczego, Romuald Rochacki był przez artystów plastyków postrzegany jako
zagrożenie, gdy bezpardonowo podkreślał konieczność docenienia, wyuczenia
się i stosowania z pełną odpowiedzialnością profesjonalnego warsztatu. Stąd
środowiska artystów nigdy nie zaakceptowały osoby i idei prezesa spółdzielni
ORNO, widząc w nim li tylko fanatyka techniki i technologii, a na dodatek, jak
wspomniałem powyżej, „aparatczyka” cepeliowskiego.
Z perspektywy czasu los Romualda Rochackiego nie powinien dziwić nikogo,
kto zna losy prekursorów. Z jednej strony padł on ofiarą klimatu politycznego niesprzyjającego szerzeniu idei z tzw. Zachodu, z drugiej strony – wielowiekowych
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animozji pomiędzy artystami a zapiekłymi w podświadomie odczuwanym
kompleksie niższości reprezentantami tradycyjnie pojmowanego rzemiosła.
O niechęci artystów powiedziano przed chwilą. Środowiska rzemieślnicze
natomiast, nierzadko spadkobiercy wielowiekowej tradycji, gdzie od stuleci
posługiwano się wzornikiem, czyli katalogiem gotowych projektów (podobnie
jak krawcy czy modystki) zawsze odnosili się do niego z rezerwą, pewnym
pobłażaniem nawet, ironicznie traktując tego inteligenta, nielegitymującego
się prawdziwą tradycją rzemieślniczą, a wciąż nawołującego do samodzielnego
projektowania na bazie solidnego wykształcenia designerskiego oraz nauczenia się choćby podstaw metalurgii dla złotników oraz wiedzy o narzędziach.
Mówiąc o sprawach mniej znanych, pragnę wymienić mniej lub wcale nie
kojarzące się bezpośrednio z ORNO osoby, które mądrą, dobrą radą wspierały
Romualda Rochackiego niekiedy w bardzo istotny sposób. Należą tu dr Bronisława Kusto, inżynier chemik oraz artysta plastyk Andrzej Milwicz, który
dopomógł w stworzeniu programu szkolenia artystycznego. Pokazuje ich tutaj
w karykaturach nieocenionego Wiktora Chruckiego.
Aby dopełnić obrazu tego, co mniej znane czy wręcz nieznane o Romualdzie
Rochackim, przypomnijmy, iż w zakresie działalności w metalu znany jest on
z licznie zachowanych w muzeach i zbiorach prywatnych obiektów, głównie
biżuterii srebrnej. Pierwsze pozycje w Księdze ORNO to prace Romualda Rochackiego. Przypominam więc, iż jest on autorem zespołu złotych pierścionków
i obrączek, które to przedmioty wykonał przed rokiem 1938 dla swej żony
Agnieszki z Tomickich primo voto Rochackiej (1908–1998), matki piszącego te
słowa Jacka i młodszego syna Marka (1946–2008). Jeden z przedstawionych tu
pierścionków należał do Ireny Żukrowskiej.
Obiekty szczęśliwie przetrwały burzliwe czasy 1939–1945 i są nadal własnością rodziny. Wydaje mi się, iż jakkolwiek są to obiekty jubilerskie, a niektóre
wyglądają wręcz na ćwiczenia i doskonalenie kolejnych technik bez większych
ambicji twórczych, to jednak nie kojarzą się z tym, co w języku potocznym
nazywamy „jubilerszczyzną”.
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Obrączki ślubne Agnieszki i Romualda Rochackich, złoto; projekt i wykonanie Romualda Rochackiego

Pierścionek „miodowy”, złoto; projekt i wykonanie Romualda Rochackiego

Pierścionek z chalcedonem, złoto; projekt i wykonanie Romualda Rochackiego

Pierścionek z kamieniem ciemnozielonym, złoto; projekt i wykonanie Romualda Rochackiego
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Pierścionek z rubinkami, złoto; projekt i wykonanie Romualda Rochackiego

Pierścionek z turkusem, złoto; projekt i wykonanie Romualda Rochackiego

Pierścionek z kamieniem księżycowym i małymi diamencikami (melami); złoto, projekt i wykonanie
Romualda Rochackiego

Pierścionek z chalcedonem po Irenie Żukrowskiej, złoto; projekt i wykonanie Romualda Rochackiego
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STRESZCZENIE
Romuald Aleksander Rochacki (1904–1961) znany jest głównie jako twórca
biżuterii i innych prac ze srebra oraz założyciel warszawskiej spółdzielni
ORNO w 1949 roku. Prace ORNO, a więc i Romualda Rochackiego opisywano
jako inspirowane polskim art deco i do pewnego stopnia polską sztuką ludową.
Niniejszy tekst ukazuje, iż Romuald Rochacki inspirował się ideami i spółdzielczymi, i artystycznymi z Zachodu. Przywołujemy zachowane źródła z jego
biblioteki. Publikowane po raz pierwszy prace w złocie, które Romuald Rochacki
zaprojektował i wykonał dla żony, świadczą, iż nie ograniczał się on tylko do
srebrnego tworzywa.
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SUMMARY
Romuald Aleksander Rochacki (1904–1961) is mostly known as artist goldsmith
working in silver – creator of silver jewellery and other goldsmith’s objects.
He is also known as an organizer of the ORNO cooperative in Warsaw, PL,
1949. Works made in ORNO are described as inspired by Polish Art Deco and,
to certain extend, by Polish folk art.
This article shows that Romuald Rochacki has been also inspired by western
ideas concerning cooperative organization, movement etc. Also some artistic
ideas of Romuald Rochacki were inspired by the West. We may see it in presenting here some surviving sources from his library.
The choice of jewellery – finger rings in gold that Romuald Rochacki designed and made for his wife proves that he was not limiting his creativity to
silver material only.
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