Beata Mielcarz

HISTORIA POSĄGU WELEDY ETIENNE’A HIPPOLYTE’A MAINDRONA
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE OGRODU SASKIEGO. PRÓBA
REKONSTRUKCJI1

W XIX wieku na terenie Ogrodu Saskiego pojawiła2 się rzeźba autorstwa francuskiego rzeźbiarza Etienne’a Hipolyte’a Maindrona.
Wspomniana statua przedstawia młodą kobietę wspartą o pień drzewa
sięgający do wysokości jej ramienia. Nogi ma bose, skrzyżowane, z ozdobami na
wysokości kostek. Szata krótka, odsłaniająca piersi. Podbródek wsparty na lewej
ręce. Nadgarstki ozdobione obręczami. U lewego boku kobiety zawieszony jest
sierp, na plecy zarzucona harfa. Długie włosy opadają na korę pnia. Na głowie
długi welon i wieniec z liści dębu. Miękko zarysowane, spokojnie opadające
fałdy szaty i przede wszystkim statyczność przedstawienia, budująca duży
1
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Za wsparcie przy pisaniu artykułu i pomoc w poszukiwaniu fotografii do niego dziękuję Piotrowi Głogowskiemu, Elżbiecie Kamińskiej, Ewie Nowak-Miturze i Annie Topolskiej.
Świadczy o tym m.in. zdjęcie ze zbiorów ikonograficznych Muzeum Warszawy (AF 18107), przedstawiające
fragment warszawskiego Ogrodu Saskiego z rzeźbą, która do niedawna była niezidentyfikowana. Rzeźbę
odnalazłam również m.in. na zdjęciach przechowywanych w Narodowym Archiwum Cyfrowym oraz w publikacji 1727 – 1927. W dwóchsetną rocznicę oddania Ogrodu Saskiego do użytku publicznego.
Fotografia przechowywana w Muzeum Warszawy należy do tzw. Teki Schultza, zbioru zdjęć wykonanych przez
niemieckich naukowców w czasie pierwszej wojny światowej, w ramach komisji ustanowionej przez Hansa
von Beselera. W jej składzie znaleźli się m.in.: A. Schultz, H. Praesent, E. Wunderlich, M. Frederichsen. Celem
komisji było gromadzenie informacji nt. geografii, geologii, historii, etnografii państw okupowanych przez Rzeszę. Zdjęcia wykonane w Warszawie obejmują okres 1915–1918. Część zbioru jest przechowywana w Muzeum
Etnograficznym w Krakowie, skąd w latach sześćdziesiątych XX w. została fragmentarycznie przekazana do
Muzeum Historycznego m.st. Warszawy (obecnie Muzeum Warszawy). Wybrano zdjęcia przedstawiające Warszawę, m.in. centrum miasta, jak pl. Zamkowy, pl. Żelaznej Bramy i tereny odleglejsze jak np. rejon dzisiejszej
dzielnicy Mokotów. Na podst.: Anna Topolska, Warszawa na niemieckich fotografiach z okresu I wojny światowej,
„Almanach Muzealny”, 2003, t. 4.; oraz Wojciech Nowicki, Tuż obok, Wołowiec–Kraków, 2018.
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kontrast z dynamiką póz i szat pozostałych figur z Ogrodu Saskiego, pozwala
przyjąć, że pochodzenie rzeźby jest późniejsze3. Została wtórnie wkomponowana w przestrzeń ogrodu4.
W 1921 roku urząd konserwatorski zlecił spisanie zabytków zlokalizowanych w Warszawie. Zadanie to powierzono jednostkom policji. Sporządzono
również listę rzeźb z Ogrodu Saskiego. Dzięki niej5 możliwe stało się zidentyfikowanie rzeźby jako posągu Weledy6.
Twórcą rzeźby jest francuski artysta Étienne Hippolyte Maindron (1801–
1884)7. W 1839 r. zaprezentował na Salonie Paryskim gipsowy8 model rzeźby
o wysokości 150 cm przedstawiający Weledę9. Był to pierwszy duży sukces
w jego karierze. W efekcie otrzymał od rządu francuskiego zamówienie na
rzeźbę w marmurze, którą planowano umieścić w paryskich Ogrodach Luksemburskich. Maindron zrealizował zamówienie w 1843 r. Figura mierząca 195
cm wysokości została pokazana na Salonie Paryskim w 1844 roku10, a następnie
umieszczona w ogrodach od strony bulwaru Saint Michel. W tym samym roku
Maindron przekazał gipsowy model do zbiorów Muzeum Angers, gdzie, wraz
ze szkicem na papierze, jest przechowywany do dziś.
W 1869 r. autorowi zlecono wykonanie marmurowej repliki11 posągu z Ogrodów Luksemburskich (wysokość 196 cm)12. Powodem były uszkodzenia rzeźby.
Prace zakończono w 1871 r. Do 1883 r. oryginał był przechowywany w Muzeum
Luksemburskim. Następnie do 1893 r. w Muzeum Luwru. W latach 1893–1920
rzeźba została ustawiona w Ogrodach Tuileries.
Stworzony przez Maindrona posąg druidki był popularny. W okresie 1838–
1871 wykonywano jego liczne repliki13, m.in. w brązie. Jedna z nich znajduje
się w zbiorach Muzeum Sztuki w Los Angeles, znana jest również wersja
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Większość figur z Ogrodu Saskiego pochodzi z drugiej połowy XVIII w. Najstarsza, powstała na początku
lat czterdziestych, jest personifikacja Zimy. Najpóźniejsza jest rzeźba Wenus z XIX w., będąca kopią innej,
nieznanej rzeźby. Autorem części z nich jest Jan Jerzy Plersz, część pochodzi z warsztatu rzeźbiarza działającego w Warszawie. (Mariusz Karpowicz, Piękne nieznajome z Saskiego Ogrodu [w:] tegoż, Piękne nieznajome.
Warszawskie zabytki XVII i XVIII wieku, Warszawa, 1986.
O takiej praktyce wspominał M. Karpowicz, powołując się na przykłady osiemnastowiecznych rzeźb Flory
i Jesieni; tamże, s. 258.
AP w Warszawie, Akta Konserwatora Zabytków, sygn. 56, k. 8.
W literaturze przedmiotu jest kilka wersji zapisu tego imienia. Tacyt stosuje pisownię Veleda (spolszczone
Weleda), na rzeźbie w Ogrodzie Saskim widnieje podpis Velleda, w języku francuskim imię zapisywane jest
Velléda. Na potrzeby niniejszego artykułu stosowany będzie zapis Weleda.
Genevieve Bresc-Bautier, Anne Pingeot, Sculptures des jardins du Louvre, du Carrousel et des Tuileries, Paris,
1986, s. 305.
Powszechną praktyką było prezentowanie na Salonie gipsowych modeli rzeźb. Jeśli zamówiono je do realizacji
(rząd, osoba prywatna), wykonywano je w szlachetniejszym materiale – brązie, marmurze – w powiększonej
skali. Więcej o Salonie: Sculpture and Salon in the 19th-century France, https://www.christies.com/features/
Sculpture-and-the-Salon-in-19th-century-France-7404-1.aspx [dostęp: 27 III 2019].
Dla porządku należy dodać, że w Muzeum Sztuk Pięknych w Rennes przechowywana jest inna, wcześniejsza
wersja rzeźby Maindrona z 1838 r. (wysokość: 49 cm). Została ona ofiarowana do muzeum przez M. de
Botherel. Znacznie różni się od ostatecznej wersji (z 1839 r.). Ma mniej staranne proporcje, mniejszą dokładność w opracowaniu szczegółów. Zamiast harfy ma instrument z pudłem rezonansowym, zapewne lirę.
Nosiła numer 2254.
Numer inw.: RF 2992.
Replika została wykonana przez twórcę oryginału lub jego pracownię.
Velléda: mythes & representations [katalog wystawy], Musée des beaux-arts de Quimper, Quimper, 1995, s. 68.

Historia posągu Weledy Etienne’a Hippolyte’a Maindrona...

1. Ogród Saski. Widok wodozbioru, fot. M. Friederichsen, 1915–1916, wł. Muzeum Warszawy,
nr inw. AF 18107

2. Szkic posągu ołówkiem na papierze, Hippolyte Maindron, Weleda, 1839 r., wł. Muzeum Angers, nr
inw. AMD 77.6, strona internetowa Francuskiego Ministerstwa Kultury http://www2.culture.gouv.fr/
3. Pierwsza wersja posągu, Hippolyte Maindron, Weleda rozmyślająca nad miłością Eudorusa, 1838 r.,
wł. Muzeum Sztuk Pięknych w Rennes, nr inw. 871.18.1, strona internetowa Francuskiego Ministerstwa Kultury http://www2.culture.gouv.fr/
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4. Weleda, Hippolyte Maindron, Weleda, 1839 r., wł. Muzeum Angers, nr inw. MBA 74 J 1881S, strona
internetowa Francuskiego Ministerstwa Kultury http://www2.culture.gouv.fr/
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z 1855 roku wykonana przez Collina, następna powstała w latach 1838–1840
i sygnowana przez Hippolyte’a Maindrona i znajduje się w Muzeum Girodet
w Montargis14.
Wykonywano również wersje terakotowe. Znane są przykłady z Muzeum Sztuki i Techniki w Cholet, z ogrodu hospicjum Saint-Jean w Angers
(1884 r.)15, z ogrodu należącego do zamku Marochetti w Turynie czy też z domu
Chateaubrianda (wys.: 44 cm)16. Rzeźba pochodząca z Ogrodu Saskiego również
jest wykonana z tego materiału.
Jako pierwszy o Weledzie wspomina Tacyt m.in. w Dziejach w kontekście
powstania Cywilisa przeciwko rzymskiemu panowaniu w Galii17 w latach 69–70.
Przypisuje jej pochodzenie germańskie18 i nazywa wieszczką. Mając na uwadze
dokumentacyjny charakter jego pism, należy uznać Weledę za postać historyczną.
Poza wspomnianą zdolnością do prorokowania zarówno Tacyt, jak i brytyjski historyk Ellis są zgodni co do wyjątkowej pozycji kobiety w społeczności
i przytaczają na to liczne dowody. Ellis wspomina o kobietach celtyckich dowodzących wojskami czy wybieranych na ambasadorów ze względu na umiejętności pertraktowania i łagodzenia sporów19. Pisząc o Weledzie, Tacyt zaznacza,
że plemię w celowy sposób budowało jej rangę:
(...) wysłali z darami do Cywilisa i Weledy posłów, którzy wszystko wedle
życzenia Agryppińczyków przeprowadzili; lecz zabroniono im osobiście
do Weledy się zbliżyć i do niej przemówić: trzymano ich z dala od jej
widoku, aby tym większą cześć dla niej czuli. Przebywała ona w wieży;
wybrany spośród jej krewnych pytania i odpowiedzi jako pośrednik
bóstwa nosił20.

14
15

Tamże, s. 73.
Genevieve Bresc-Bautier, Anne Pingeot, Sculptures des jardins du Louvre, du Carrousel et des Tuileries, Paris,
1986, s. 308.
16 Pisarz miał niewielką rzeźbę nad swoim kominkiem, prezent od Maindrona, zob.: Elizabeth Emery, Photo
journalism and the Origins of the French Writer House Museum (1881–1914). Privacy, Publicity, and Personality,
2012, United Kingdom, s. 50.
17 Tacyt, Dzieła, tłum. Seweryn Hammer, Warszawa 2004
18 „Ta dziewica, z plemienia Brukterów pochodząca, rozległe posiadała wpływy, dawnym u Germanów zwyczajem, na mocy którego bardzo wiele kobiet za wieszczki, a w miarę wzrostu zabobonu – za boginie uważają.
A teraz właśnie powaga Weledy wzrosła; ona bowiem niegdyś Germanom powodzenie i zagładę legionów
przepowiedziała”; tamże, s. 564.
Współcześnie pojawiają się ogromne wątpliwości co do pochodzenia Weledy. Historyk i celtolog Peter
Berresford Ellis, odnosząc się do pism Tacyta, zauważa, że Rzymianie często mylili plemiona germańskie
z celtyckimi. Według niego Weleda pochodziła z plemienia celtyckiego: „prorokini plemienia Bructeri, których Tacyt określa mianem »szczepu teutońskiego«, nazywała się Veleda, co z całą pewnością jest imieniem
celtyckim, pochodzącym od rdzenia gwel, »widzieć« (pokrewnego irlandzkiemu fili); Veleda wydaje się
wspólnym dla kontynentalnych języków celtyckich określeniem prorokini; Peter Berresford Ellis, Druidzi,
tłum. Piotr Stelmaszczyk, s. 79. Na potwierdzenie swojej tezy dodaje, iż słowo Teuton użyte przez Tacyta
w nazwie szczepu również pochodzi z języka celtyckiego. Ponadto Ellis charakteryzuje Weledę jako druidkę.
19 W sposób kontrastowy zestawia ich wysoką pozycję z sytuacją kobiet greckich i rzymskich, przytaczając
słowa Jeana Markale: „Rzymianie postrzegali swe kobiety jako rodzicielki dzieci i przedmioty przyjemności,
druidzi zaś włączali kobiety do życia politycznego i religijnego”; Peter Berresford Ellis, Druidzi…, s. 78; Tacyt,
dz. cyt., s. 603.
20 Tamże, s. 566.
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5. Weleda, replika posągu z 1839 r., Hippolyte Maindron, „Weleda”, 1871 r., Muzeum Luwr, strona
internetowa Muzeum Luwr http://cartelfr.louvre.fr/
6. Weleda, replika posągu z 1839 r., Hippolyte Maindron, „Weleda”, 1871 r., Muzeum Luwr, strona
internetowa Muzeum Luwr http://cartelfr.louvre.fr/
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Źródłem literackim 21 dla powstania rzeźby Maindrona jest powieść Męczennicy
francuskiego pisarza François-René de Chateaubrianda z 1809 roku. Autor
umieszcza w niej m.in. fikcyjny wątek miłosny rzymskiego żołnierza Eudorusa
i galijskiej kapłanki Weledy. Kreśli postać kobiety i historię jej życia. Weleda
zostaje uwięziona przez Eudorusa w zamku, w którym on sam mieszka. Druidka zakochuje się w nim. Jej miłość niestety nie jest spełniona. Żołnierz zostaje
niesłusznie oskarżony o zgwałcenie jej. Weleda postanawia przejąć odpowiedzialność za sytuację i decyduje się na tragiczny krok. Popełnia samobójstwo.
Chateaubriand wymienia liczne funkcje sprawowane przez Weledę (m.in.
prorokini, wieszczka, druidka)22. W chwili śmierci sama nazywa siebie westalką: „gwałtownie zdjęła ze swojego czoła koronę z werbeny i chwyciła złoty
sierp, który wisiał przy jej gorsecie, tak jakby chciała złożyć te dobra w ofierze.
Wykrzyknęła »nie powinnam profanować tych ozdób westalki«”23. Umiera,
zraniona złotym sierpem.
Rzeźbiarz odwołał się do dwóch fragmentów Męczenników. Upozowanie
dziewczyny opartej o drzewo jest odtworzeniem sceny, w której Weleda wyczekuje pod zamkiem na Eudorusa: „Pozostawała długo oparta o drzewo, z oczami
niezachwianie wpatrującymi się w mury fortecy”24. Natomiast atrybuty postaci
nawiązują do odnalezienia Weledy na wrzosowisku. W scenie tej Eudorus jest
zaniepokojony, bo „jej [Weledy – B.M.] wygląd dowodził pomylenia zmysłów”25 .
Instrument muzyczny26 umocowany na wieńcu z bluszczu fantazyjnie przewieszonym przez ciało druidki, naszyjnik z jagód zdobiący dekolt i długi welon sięgający ziemi – te wszystkie elementy zostały drobiazgowo odtworzone w rzeźbie.
Pewne światło na okoliczności pojawienia się posągu w Ogrodzie Saskim
mogą rzucać informacje podane w czasopiśmie „Ogrodnik Polski” z 1883 roku:
„Wprost wejścia od ulicy Niecałej postawiono przed paru laty posąg Welledy
z terrakoty – dar D-ra Levitoux”27.
21

22

23
24
25
26

27

Na stronie internetowej francuskiego Ministerstwa Kultury są przykłady dzieł z wizerunkiem Weledy (rysunki,
rzeźby) wraz z informacją o Męczennikach jako źródle literackim, np. Velleda, 1871 (marmur), Velleda, 1839
(gips), http://www2.culture.gouv.fr/.
Opisuje ją m.in. jako archidruidkę. Ta zaszczytna funkcja dowodzi nadrzędnej pozycji wśród druidów i przynależności do szlachetnego rodu. Na kartach powieści kobieta opowiada o sobie: „Weleda, osłabiona druidka,
pozostaje sama, aby składać ofiary w waszym [Galów – B.M.] imieniu. Wyspo Sayne, czcigodna i święta
wyspo! Z dziewięciu dziewic, które sprawowały święte obrzędy w twojej świątyni, ocalałam niestety tylko
ja! Już niedługo Teutates [bóg Galów, któremu służyła Weleda jako kapłanka – B.M.] nie będzie miał ani
swoich kapłanów, ani ołtarzy” (tłumaczenie własne na podst. François-René de Chateaubriand, The Martys,
trans. O.W. Wright, New York 1859, s. 190). Podczas pierwszej rozmowy z Eudorusem Weleda przedstawia
się jako wróżka: „[wróżki] mogą rozpętać burzę, a potem zmienić trwogę w pokój; mogą uczynić siebie
niewidzialnymi i przyjąć postacie różnych zwierząt” (tamże, s. 196). Oznajmia, że jest również prorokinią
i próbuje dzięki temu zyskać jego miłość: „»Wojowniku, (...) twoje serce wydaje się spokojne (…), lecz może
tron mógłby sprawić, że zacznie bić szybciej. Powiedz, czy marzysz o cesarstwie? Raz już kobieta z rodu
Galów obiecała je Dioklecjanowi; teraz kobieta z rodu Galów obiecuje je tobie ” (tamże, s. 199).
Tamże, s. 210.
Tamże, s. 200.
Tamże, s. 201.
W wydaniu francuskim Męczenników z 1885 r. jest użyte słowo gitara (franc. guitare), w tłumaczeniu angielskim
analogicznie (ang. guitar). Zastanawia zatem zabieg rzeźbiarza polegający na zastąpieniu gitary innym instrumentem – harfą. Zapewne kierował się chęcią wyboru instrumentu adekwatnego do epoki, w której żyła postać. Zob:
Velléda: mythes & representations [katalog wystawy], Musée des beaux-arts de Quimper, Quimper, 1995, s. 68.
Franciszek Szanior, Ogród Saski w Warszawie w 1883 r., „Ogrodnik Polski”, 1883, nr 15, s. 356.

7

Beata Mielcarz

Mowa o lekarzu Henryku Józefie Piotrze Levittoux28, którego z Francją
łączyła bliska relacja. W młodości studiował w tym kraju i poznał tam Chateau
brianda, autora Męczenników29. Pisarz miał nawet wspierać finansowo przyszłego medyka. Z Francją połączyła go również sztuka30. W 1878 roku Levittoux
wziął udział w paryskiej Wystawie Światowej 31. Miał tam zaprezentować odlew
gipsowy powstały w myśl zasad opracowanej przez siebie techniki. Prezentacja
wzbudziła zainteresowanie i była sukcesem.
Zainteresowania sztuką dowodzi również działalność publicystyczna lekarza. W 1878 roku opublikował tekst o sztycharzu Henryku Redlichu, który
zdobył złoty medal na Wystawie Światowej w 1877 roku za sztych obrazu
Matejki Kazanie Piotra Skargi32. Levittoux zmarł w Warszawie w 1879 roku.
Z informacji opublikowanych w prasie wynika, że ciężko zachorował przed
śmiercią: „po długich i bolesnych cierpieniach zakończył życie”.33
Według cytowanego wyżej „Ogrodnika Polskiego” z 1883 roku posąg Weledy
był zlokalizowany w ogrodzie naprzeciwko wejścia od strony ulicy Niecałej34.
Prace projektowo-aranżacyjne na terenie ogrodu były rozciągnięte w czasie.
W latach 1852–1854 budowano rezerwuar wzorowany na świątyni Westy
w Tivoli. Brama od strony ul. Niecałej została zbudowana w 1863 roku, a otwarta
pięć lat później35, więc posąg nie pojawił się w ogrodzie wcześniej niż przed
1868 rokiem. Jego usytuowanie naprzeciwko wejścia mogło być uzasadnione
chęcią zaakcentowania tego miejsca w dużej przestrzeni ogrodu i mogło mieć
związek z otwarciem nowej bramy. Ponadto warto przypomnieć, że w 1871
roku wykonano marmurową replikę rzeźby Weledy przechowywaną obecnie
w Muzeum Luwru. Na podstawie zdjęć da się stwierdzić, że wielkość posągów
z Ogrodu Saskiego i z Luwru była bardzo zbliżona lub identyczna. W tym czasie pojawiły się we Francji na Wystawie Światowej gipsowe odlewy Levittoux
i zapewne ponowny, intensywniejszy kontakt z tym krajem mógł być okazją
do sprowadzenia rzeźby do Warszawy. Weleda pojawiła się więc na terenie
ogrodu w okresie 1871–1879.
28 Urodzony 2 VII 1822 w Strzemieszycach Wielkich (pow. olkuski), zmarł 31 VIII 1879 w Warszawie. W 1851
roku ukończył studia w Paryżu i wziął ślub z Marią Pommeret. Mieli dwójkę dzieci, Marię i Henryka. W roku
1858 uzyskał pozwolenie na powrót do kraju. Dzięki poparciu profesorów Armanda Velpeau i P. Dubois
u namiestnika Królestwa Polskiego został profesorem kliniki wewnętrznej (lub położniczej) przy powstającej
Akademii Medyko-Chirurgicznej w Warszawie. Ożenił się po raz drugi, z Marią Kleczewską, śpiewaczką
operową, z którą miał syna Henryka.
29 Edward Stocki, Levittoux, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XVII, Warszawa 1972, s. 196.
30 Henryka Levittoux łączyła przyjaźń z Janem Matejką. Trwały ślad tej relacji pozostał w obrazie Astronom
Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem. Henryk był jednym z modeli, który pozował do postaci astronoma.
Podobieństwo jest uderzające. Drugim modelem był siostrzeniec malarza Antoni Serafiński, zob.: Astronom
Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem [katalog wystawy], Ratusz Staromiejski, Toruń 1995, s. 2.
31 Nie można tego stwierdzić jednoznacznie. Przepisy o Russkim Oddziale Wystawy Powszechnej w Paryżu
1878 r. informują jedynie, że twórcy mieli możliwość wysłać swoje prace, brak jest danych o ich osobistym
uczestnictwie.
32 Henryk Levittoux, Henryk Redlich, „Kłosy” 1878, nr 681, s. 36.
33 Henryk Levittoux, „Gazeta Polska” 1879, nr 196, s. 2.
34 „Ogrodnik Polski” opublikował tekst o rzeźbach z ogrodu już w 1882 roku. Wymieniono w nim rzeźby
zlokalizowane w ogrodzie do 1877 roku. Nie pojawia się w tym spisie Weleda. Zapewne została pominięta
przypadkowo. Franciszek Szanior, Ogrody warszawskie. Ogród Saski, „Ogrodnik Polski” 1882, nr 24, s. 558.
35 Elżbieta Charazińska, Ogród Saski, Warszawa 1979, s. 94.
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7. Weleda w Oranżerii Ogrodu Saskiego, Oranżeria — wnętrze, 1926 r., wł. Narodowe Archiwum Cyfrowe, nr inw. 1-U-7360-2
8. Twórczość (Rolnictwo), lata 30. XX w., wł. Muzeum Warszawy, sygn. AI 5356, Pracownia Reprograficzna Muzeum Warszawy

O samej lokalizacji rzeźby wzmiankują kolejne teksty źródłowe. Przewodnik
po Warszawie z 1893 roku tak opisuje jej położenie na terenie ogrodu:
tak w głównej alei, jak i w kilku pobocznych, znajdują się figury dawniejsze i nowsze, małej wartości artystycznej, wszystkie w ciągu ostatnich paru lat odnowione, a dla ochrony od mrozu i śniegu podczas zimy
specyalnemi budynkami z desek ochronione. Figury przedstawiają:
astronomię, geometryę, budownictwo, muzykę, rzeźbę i malarstwo; dalej
idą: roztropność, próżność, medycyna, arytmetyka, cztery pory roku,
inżynierya, historya, poezya, geografia, rolnictwo; wreszcie z mitologicznych: Jowisz, Wenus, Hygea i ostatnio postawiona w kierunku do
Niecałej Welleda36 .

Następny jest, wspomniany wcześniej, spis rzeźb z 7 czerwca 1921 roku.
Przypuszczalnie zastosowano (umieszczono) w nim tzw. spis z natury, czyli
wymieniono wszystkie rzeźby, które znajdowały się w otwartej przestrzeni
ogrodu w dniu spisu. Można przyjąć zatem, że w 1921 r. Weleda nadal stała
pod wodozbiorem.
36 Ilustrowany Przewodnik po Warszawie wraz z treściwym opisem okolic miasta, Warszawa 1893, s. 58.
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9. Weleda w oranżerii (palmiarni) Ogrodu Saskiego, Henryk Poddębski, Palmiarnia w Ogrodzie Saskim,
1933 r., wł. Muzeum Warszawy, nr inw. AN 27209, Pracownia Reprograficzna Muzeum Warszawy
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10. Weleda w oranżerii, Mieczysław Bil-Bilażewski, Warszawa. Palmiarnia w Ogrodzie Saskim —wnętrze, 1940 r., wł. Narodowe Archiwum Cyfrowe, nr inw. 2-8936

Wkrótce, z nieznanych przyczyn, została przeniesiona. Dowodzą tego źródła
ikonograficzne. Dzięki nim wiemy, że Weleda trafiła do ogrodowej oranżerii
(palmiarni)37 . Musiało się to stać pomiędzy 1921 a 1926 rokiem – najwcześniejsze znane zdjęcie z tego miejsca datowane jest na 1926 rok. Natomiast na
pocztówce38 wydanej w latach trzydziestych XX wieku, widoczna jest już inna
rzeźba stojąca w omawianym miejscu, „Twórczość”. Data wykonania zdjęcia
wykorzystanego w pocztówce nie jest jednak znana. Warto zwrócić uwagę,
że zmieniono również postument rzeźby: „Velleda” była ustawiona na podwyższeniu o przekroju wielobocznym, „Twórczość” natomiast postawiono na
prostopadłościanie.
Nieco informacji na ten temat wnoszą doskonałe zdjęcia wykonane przez
Henryka Poddębskiego, datowane na 1933 rok i Mieczysława Bila-Biłażewskiego
z 1940 roku. W 1933 i w 1940 roku rzeźba znajdowała się w tym samym miejscu.
Oranżeria została zniszczona w czasie Powstania Warszawskiego. Fragmenty znajdujących się w niej rzeźb były oddawane przez mieszkańców Warszawy
głównie do zbiorów Królikarni (oddziału Muzeum Narodowego).
Podsumowując, na podstawie zebranych informacji można przyjąć, że
rzeźba powstała prawdopodobnie we Francji w XIX wieku jako jedna z licznych replik posągu autorstwa Hippolyte’a Maindrona. Do Warszawy trafiła
dzięki Henrykowi Levittoux. W latach 1871–1879 została ustawiona w Ogrodzie
37 W 1912 roku przeprowadzono remont budynku. Dodano groty i sztuczne kaskady. Wśród przechowywanych roślin przeważały palmy, stąd oranżerię zaczęto nazywać palmiarnią. Posąg Weledy był prezentowany
w odnowionym budynku. Elżbieta Charazińska, Ogród..., s. 142.
38 W zbiorach Muzeum Warszawy, nr inw.: AI 5356.
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Saskim. W okresie 1921–1926 przeniesiono ją do oranżerii mieszczącej się na
terenie ogrodu. Pozostawała w tym miejscu przynajmniej do około 1940 roku.
W ramach moich badań nie udało mi się dotrzeć do innych zachowanych
kopii rzeźby w zbiorach polskich.
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STRESZCZENIE
W końcu XIX wieku, na terenie Ogrodu Saskiego w Warszawie ustawiono
rzeźbę, której losy nie są do końca znane. Artykuł jest próbą ich rekonstrukcji.
Pierwowzorem posągu był gipsowy model wykonany przez francuskiego
rzeźbiarza Étienne Hippolyte Maindrona (1801–1884), zaprezentowany na
Salonie Paryskim w 1839 r. pod tytułem „Velléda”. Rząd francuski zamówił
u rzeźbiarza marmurową wersję posągu, która po pokazie na Salonie w 1844
roku stanęła w Ogrodach Luksemburskich. W 1869 r., z powodu zniszczenia
posągu, Maindron wykonał jego replikę.
Inspiracją dla powstania rzeźby była powieść Męczennicy François-René
de Chateaubrianda z 1809 roku. Pisarz umieścił w niej m.in. historię miłosną
westalki Weledy i rzymskiego żołnierza Eudorusa.
Terakotowa kopia posągu Maindrona trafiła do Polski. Jej ofiarodawcą był
lekarz Henryk Levittoux (1822–1879). Na podstawie źródeł można ustalić, że
w latach 1871–1879 rzeźba była umieszczona w Ogrodzie Saskim, przy wejściu od strony ul. Niecałej. Następnie, między 1921 a 1926 rokiem, posąg trafił
do palmiarni na terenie ogrodu i pozostał w niej co najmniej do 1940 roku.
W czasie Postania Warszawskiego Ogród Saski był objęty walkami, zniszczono
palmiarnię i rzeźby na terenie ogrodu, w tym „Weledę”.

13

