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INFORMACJE DOTYCZĄCE KWERENDY
ZAMAWIAJĄCY
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
ul. Puławska 14
02-512 Warszawa
tel.: (+48) 22 270 14 66
e-mail: kontakt@polonika.pl
NIP 5213806959
Regon 369021810

WYKONAWCA
MONUMENT SERVICE sp. z o.o. sp. komandytowa
ul. Raszyńska 2
05-816 Michałowice

AUTORZY OPRACOWANIA
Dr Krystyna Charczuk,
Marcin Kozarzewski
Konsultacja Karolina Zalewska,

CEL I ZAKRES KWERENDY
Celem przeprowadzanej kwerendy jest poszerzenie wiedzy na temat historii i ikonografii
do kaplicy Barczewskich znajdującej się na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Poszukiwania skoncentrowano na zasobach lwowskich archiwów i muzeów. Osobnym zadaniem
było pozyskanie przekazów związanych z oszkleniem kaplicy, które udostępniła firma Tiroler Glas Malerei z Innsbrucka w Austrii.
Niniejsza kwerenda stanowi uzupełnienie pracy Karoliny Zalewskiej z 2018 r., obejmującej kwerendę archiwalną w zasobach polskich, sporządzonej na potrzeby opracowania
badawczo- konserwatorskiego kaplicy Barczewskich (projekt wykonawczy remontu).

CZAS i REALIZACJI ZADANIA
Kwerendę przeprowadzono w okresie listopad-grudzień 2019 r.
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KWERENDA ARCHIWALNA
Lwowskie Muzeum Historyczne
pl. Rynek 6, Lwów 79008
tel.: +38 32 235 83 34
e-mail: lhm@mail.lviv.u
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Zespół
i sygnatura

Autor

Data

Opis

Zbiór fotograficzny: fn 2415

NN

ok. 1900

Mauzoleum Barczewskich

Zbiór fotograficzny: fn 2876

NN

ok. 1910

Mauzoleum Barczewskich
analogiczne ujęcie
NAC_Zbiór fotografii
Lwowa i okolic: 1015 (Zalewska 2018)

Zbiór fotograficzny: fn 2877

NN

ok. 1910

Mauzoleum Barczewskich
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Ryc. 1. LWOWSKIE MUZEUM HISTORYCZNE, Zbiór fotograficzny: fn 2415, ok. 1900
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Ryc. 2 LWOWSKIE MUZEUM HISTORYCZNE, Zbiór fotograficzny: fn 2876, ok. 1910
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Ryc. 3 LWOWSKIE MUZEUM HISTORYCZNE, Zbiór fotograficzny: fn 2877
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Instytut Etnologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
(Biblioteka Muzeum Przemysłowego we Lwowie)
Prospekt Swobody 15, Lwów 79000
tel: +38 32 297 01 57
fax: +38 32235 53 50
e-mail: ina@mail.lviv.ua

Zespół i sygnatura

Zbiór fotograficzny: 9570

Autor

NN

Data

ok. 1910

Opis

Mauzoleum Barczewskich

Ryc. 4 INSTYTUT ETNOLOGII NARODOWEJ AKADEMII NAUK UKRAINY (BIBLIOTEKA MUZEUM PRZEMYSŁOWEGO WE LWOWIE) Zbiór fotograficzny: 9570, ok. 1910 (awers i rewers).
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Ryc. 5 INSTYTUT ETNOLOGII NARODOWEJ AKADEMII NAUK UKRAINY (BIBLIOTEKA MUZEUM PRZEMYSŁOWEGO WE LWOWIE) Zbiór fotograficzny: 9570, ok. 1910
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Lwowskie Państwowe Archiwum Obwodowe (LPAO)
ul. Podwalna 13, Lwów 79008
tel: +38 32 270 92 67; fax: +38 32 235 70 88
e-mail: archive_lviv@arch.gov.ua
Negatywny wynik kwerendy ikonograficznej.

Ryc. 6 Wykaz osób pogrzebanych w kaplicy Barczewskich, Lwowskie Państwowe Archiwum Obwodowe, ДАЛО – Державний Архів Львівської Області, f. R-3152: Cmentarz Łyczakowski we
Lwowie , оpis. 1, spr. 44: [księga pochowanych na polach nr 70 ]. Fot. Ch. Charczuk.
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Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (CPAH)
pl. Soborna 3a, Lwów 79008
tel: +38 32 2354063
fax: +38 32 2357088
e-mail: tsdial@arch.gov.ua
tsdial.archіves.gov.ua
Negatywny wynik kwerendy.

Lwowska Państwowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka
ul. Stefanyka 2, Lwów 79000
tel. +38 32 261 41 21
e-mail: library@lsl.lviv.ua
WYDZIAŁ RĘKOPISÓW
tel. +38 32 236 80 28
e-mail: manuscr@lsl.lviv.ua
Negatywny wynik kwerendy.

Filia nr2 Instytut Badań Bibliotecznych Zasobów Artystycznych
ul. Biblioteczna 2, Lwów, 79000
tel.: +38 32 261 55 20
e-mail: osadcia@bigmir.net
Negatywny wynik kwerendy.
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Tiroler Glasmalerei
Müllerstrasse 10, 6020 Innsbruck
Glasermeister Herr Thomas Medicus, tel.: +43 650 338 45 86
Inhaberin Frau Natascha Mader, tel.: +43 699 121 95 043
e-mail: info@tirolerglasmalerei.com
www.tirolerglasmalerei.com

Ryc. 7. Zamówienie Leopolda Schimsera z dnia 25.02.1889 na przeszklenia do kaplicy Barczewskich na Cmentarzu Łyczakowskim, źródło: TG&MA, księga zamówień, skan udostępniony przez
archiwum firmy Tiroler Glas Malerei, (©TGM Innsbruck).
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Tekst na karcie:
H.[err] Leop.[old] Schimser bestelt
25.II.[18]89 für eine romanische Capelle in

Pan Leopold Schimser zamówił 25 lutego
1889 do kaplicy romańskiej we

Lemberg

Lwowie

13 Fenster u.[nd] z.[war]

13 okien, a mianowicie

8 Stück nach a.

8 sztuk wg [rysunku] a.

3 Stück nach b.

3 sztuki wg [rysunku] b.

2 Stück nach c.

2 sztuki wg [rysunku] c.

LXXIV.378

LXXIV.378

Preis für alle 13 F[en]ster 340 Fori [Forint=Floren]

Cena za wszystkie 13 okien 340 florenów [vel forintów]

loco Innsbruck verpackt gegen [gegen
wzgl. gezin?]

odbiór Innsbruck zapakowane w [?]

die 11 klinnen eingerechnet in Messing

11 zacisków włożonych w mosiężne

hülsen, die 2 groβeren in Winkela[c]hse

tuleje [?], 2 większe w osi kąta [?]

durch aus Querschnis geth[e]ilt.

podzielone wzdłuż przekroju [?].

In die 2 Fenster nach c tannen Luft- [tannen wzgl. Können?] thäl.

W 2 oknach wg [rysunku] c sosnowe [?]

Bezahlung baar z[u]r Postbehebung

Płatność gotówką za pobraniem [?] pocztowym

5% Provision.

5% prowizji.

LXXV.31

LXXV.31

Tłum. M. Witkowski
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PODSUMOWANIE KWERENDY
W wyniku przeprowadzonej kwerendy odnaleziono cztery archiwalne fotografie
obiektu, ukazujące obiekt przed zniszczeniami wojennymi. Żadna z fotografii nie jest ściśle
datowana. Trzy z nich przedstawiają obiekt w ekspozycji od strony tarasu dolnego. Ze zdjęć
można odczytać pełną formę kopuły oraz krzyża wieńczącego [Ryc. 17, 18], bogatą ornamentykę okien witrażowych na ścianach kaplicy oraz w bębnie kopuły głównej. Jedno zdjęcie przedstawia kaplicę od strony tylnej, z ogrodzeniem i przylegającym ogródkiem.
Przy powiększeniu fotografii można dostrzec jak wyglądały witraże okien apsydy oraz
bębna kopuły [Ryc. 19, 20, 21]. Witraże apsydy mają wyraźny, zasadniczy rysunek konturów wyznaczony przez ołowiane oprawy szyb, dodatkowo malowanych emalią naszkliwną,
natomiast witraże w bębnie wyglądają na archiwalnych fotografiach na jednolite, dość gładkie, a wyraźne podziały wyznaczają jedynie wiatrownice. Nie wydaje się by miały one
osłonę z gładkiego szkła od zewnętrznej strony, lecz wynika to z faktu umieszczenia całych
kwater okiennych malowanych emalią. Spostrzeżenie to potwierdza znalezienie na galerii
w obrębie kopuły fragmentów tłuczonego szkła z „witraży malowanych emaliami” 1. z okien
w bębnie [Ryc. 22, 23, 24, 25]. Jednak trzy okna w apsydzie i dwa w ramionach transeptu,
choć maiły tradycyjne oprawy witrażowe z listwami ołowianymi, były również wykonane
w technice witraży malowanych emaliami, charakterystycznej dla tyrolskiego atelier, w którym powstały. Archiwum firmy Tiroler Glasmalerei udostępniło dokument, potwierdzający
zamówienie witraży do kaplicy. Niestety nie odnaleziono projektów (kartonów) do zrealizowanych witraży. Przekaz ikonograficzny z odnalezionych fotografii archiwalnych jest
oczywiście niekompletny i daje tylko pogląd na to jak wyglądały szklenia w kaplicy, ale bogaty materiał porównawczy pozwala zastosować szereg elementów należących do repertuaru tyrolskiej wytwórni, która wskazała na kilka projektów o podobnym charakterze i formie.
Odnośnie do metalowych zdobień na skrzydłach drzwi wejściowych, z powiększonego
zdjęcia z Lwowskiego Muzeum Historycznego (fn 2876) można odczytać częściowo rysunek [Ryc. 28].
Nie ma postępu, jeśli chodzi o informacje dotyczące wnętrza. Wg zapisu testamentowego Probusa Barczewskiego (pkt. 17) we wnętrzu kaplicy miały zawisnąć wizerunki swiętych i obrazy religijne ze zbiorów testatora. Nie natrafiono jednak na jakiekolwiek informacje co się stało z zapisanymi przez niego obrazami i czy mauzoleum zostało ostatecznie
przyozdobione zgodnie z wolą Barczewskiego.
Nb. nie wiadomo też, co stało się z portrem Probusa Barczewskiego, dziełem znanego
malarza Giulio Carliniego, który miał być przekazany Wszechnicy Lwowskiej.

Ewa Letkiewicz, Witraże nowożytne malowane emaliami. Uwagi o terminologii, Ochrona Zabytków 46/4
(183), 1993, s, 354-355,
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Zweryfikowano listę osób, które pochowano w kaplicy. Potwierdzono w zapisach cmentarnych nazwiska wymienione w spisie Nicieji 2. Na marginesie poszukiwań informacji o kaplicy, pozyskano szereg informacji prasowych o tych osobach, z których wyłania się obraz
niezwykłych postaci i ich związków. Ten wątek, z konieczności powierzchownie zarysowany tylko w przypisach, wart jest dalszych badań i studiów, z których powinien wyłonić
się pelniejszy wizerunek lwowskiego filantropa i kręgu najbliższych mu ludzi.

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE
LPAO – Lwowskie Państwowe Archiwum Obwodowe, ДАЛО – Державний
Архів Львівської Області, f. R-3152: Cmentarz Łyczakowski we Lwowie , оpis. 1,
spr. 1: [Lista alfabetyczna].
LPAO – Lwowskie Państwowe Archiwum Obwodowe, ДАЛО – Державний
Архів Львівської Області, f. R-3152: Cmentarz Łyczakowski we Lwowie , оpis. 1,
spr. 44: [księga pochowanych na polach nr 70 ].
LPAO – Lwowskie Państwowe Archiwum Obwodowe, ДАЛО – Державний
Архів Львівської Області, f. 27: [Lwowska Politechnika. Wydział inżynierii], оpis. 5,
spr. 3083: [Sprawa osobista Władysława Halickiego ].
JBC - Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra
ANNO - AustriaN Newspapers Online
Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften online
http://anno.onb.ac.at/

Indeks osób wymienionych w książce „Cmentarz Łyczakowski we Lwowie” Stanisława Nicieji, pozycje: 96.
Barczewscy, 97. Barczewska, 98. Barczewska Wieńczysława (I voto Jurjewiczowa, II voto Rodokonakis), 99.
Barczewski Feliks, 99. Barczewski Piotr, 100. Barczewski Probus Piotr Włodzimierz, 101. Barczewski Wojciech, 102. Barczewski Zdzisław, 103. Barczewski Ziemomysł; http://www.lwow.home.pl/lyczakow/indeks.html [dostęp: 03.12.2019]
2
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KALENDARIUM HISTORYCZNE
Data

Wydarzenie

Żródło

1880.17.10.

Rozporządzenie ostatniej woli Probusa Piotra
Barczewskiego, testament spisany w Wiedniu.

Zapisy i dary...

1881

Lwowski magistrat zezwolił na kupno pod budowę kaplicy 50 m2 powierzchni gruntu na 70
polu Cmentarza Łyczakowskiego.

LPAO, f. R-3152, opis
1, spr. 44, k.1.

1884.20.10

Śmierć Probusa Piotra Włodzimierza Barczewskiego herbu Samson w czeskim uzdrowisku
Franzensbad (Franciszkowe Łaźnie,
cze. Františkovy Lázně) .

Kurier lwowski, nr
305, 2.XI.1884, s. 1.

Zwłoki Probusa Barczewskiego przybyły specjalnym powozem z Franzensbadu do Lwowa.
1884.31.10.
Prasa ogłosiła postanowienia ogłoszone w testamencie.

Kurier lwowski, nr
303, 31.X.1884, s. 4.;
Czas. [R.37], Ner 254
(4 listopada 1884);
Kurjer Polski w Paryżu: R.4, Nº 23 (1
grudnia 1884)

1887

Lwowski magistrat zezwolił na kupno dodatkowych 40 m2 powierzchni gruntu pod budowę
kaplicy.

LPAO, f. R-3152, opis
1, spr. 44, k.1.

Lato 1887

Rozpoczęcie prac budowlanych.

Gazeta Narodowa, nr
171, 29.VII.1887, s. 2.

1889.02.25.

Leopold Schimser zamówił 13 witraży dla
okien kaplicy.

TGM&MA , księga zamówień

1889.04.28. Termin wykonania witraży do kaplicy.

TGM&MA, , księga zamówień

1890

Magistrat lwowski wydzielił 130 m2 powierzchni gruntu na 70 polu Cmentarza Łyczakowskiego na ogródek z obu stron kaplicy.

LPAO, f. R-3152, opis
1, spr. 44, k.1.

1900.28.10

Śmierć w Paryżu siostry Probusa Barczewskiego – Wieńczysławy 10 voto Jurjewiczowej,
20 voto Rodocanachi.

LPAO, f. R-3152, opis
1, spr. 44, k.1.

1941

Uszkodzenie kopuły kaplicy w trakcie bombardowania Lwowa.

Łoza, Charczuk 2016,
Cmentarz..., s. 277.
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KAPLICA BARCZEWSKICH NA CMENTARZU ŁYCZAKOWSKIM WE LWOWIE
Opis kaplicy
Monumentalna i, jak słusznie powiedział lwowski historyk sztuki Jurij Biriulow, „nieco
teatralna” 3 kaplica rodziny Barczewskich zbudowana została w stylu bizantyjsko-neoromańskim. Jest to olbrzymia, jak na warunki cmentarne, trzykondygnacyjna budowla, wzniesiona na planie krzyża greckiego, z wydłużoną apsydą od strony wschodniej. Mury kaplicy,
dachy i kopuły wykonano z ciosów i płyt piaskowca. Wewnątrz budynku lico kamienia opracowane jest gładko, na zewnątrz większość powierzchni ścian ma charakterystyczną fakturę kamieniarską, tak zwane groszkowanie. Nad częścią centralną grobowca wznosi się
kopuła, pierwotnie zwieńczona ozdobnym kamiennym krzyżem na cokole. Zwieńczenie to
można zobaczyć na fotografiach ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego oraz Instytutu Etnologii we Lwowie. Szczątki krzyża wraz z podstawą odnaleziono w 2018 r. w
czasie przeprowadzanej wizji lokalnej. Kopuła od zewnątrz została przepasana sześcioma
poziomymi pierścieniami, złożonymi z wyprofilowanych bloków piaskowca. Absyda od zewnątrz przesklepiona została podwójną czterostopniową półkopułą z ozdobnym zwieńczeniem. Dwuspadowe dachy ramion krzyża nakryto elementami kamiennymi równoległymi
do kalenicy, kładzionymi na zakładkę. Kalenice natomiast wzmocniono kamiennymi żebrami.
Centralna kopuła wraz z bębnem wsparta jest od wewnątrz na trompach (pendentywach). Ujmują ją, posadowione na zewnątrz u zbiegu ramion krzyża, małe dwupoziomowe
wieżyczki kamienne, nakryte trzystopniowymi kopułkami o ozdobnych sterczynach. Każda
z wieżyczek posiada ozdobny gzyms, pod nim fryz arkadkowy, wgłębne płyciny w formie
wąskich, ślepych okienek z okrągłymi wgłębieniami. Niżej, pod wieżyczkami, na dwóch zewnętrznych ścianach umieszczony został stylizowany krzyż na wsporniku z motywem
„psiego zęba”. Pod zachodnią częścią kaplicy znajduje się krypta z osobnym wejściem. Do
drzwi wejściowych mauzoleum i do otaczającego go ogrodu prowadzą od zachodu dwubiegowe kamienne schody, połączone z tarasem zlokalizowanym pod portykiem. Balustrady
tworzą kamienne cokoły połączone ze sobą metalowymi poręczami. Nad wejściem z kutych
krat żelaznych, niegdyś ozdobionych metaloplastycznymi płycinami, umieszczona została
tablica z napisem „Grobowiec rodziny Barczewskich”. Nad tablicą umieszczono w archiwolcie okrągły medalion z płaskorzeźbą św. Feliksa, ujęty z obu stron herbem szlacheckim Samson [Ryc. 11].
Centralna część wnętrza przykryta została kopułą z kamiennymi żebrami i dekoracyjnym
zwornikiem [Rys. 12], apsyda zaś półkopułą z użebrowaniem i zwornikiem [Rys. 13]. Płytkie
ramiona transeptu przesklepiono kolebkami na masywnych gurtach [Rys. 14]. Portyk wejściowy przykryto sklepieniem krzyżowym z żebrami i zwornikiem. Pod kopułą umieszczono
wąską galerię z balustradą z kolumienek, doświetloną oknami w bębnie kopuły. Ściany wnętrza podzielono poziomo wysokim kilkustopniowym cokołem, powyżej gładka ich część
ozdobiona została, częściowo tylko zachowanymi, zdwojonymi kolumienkami na wspornikach z motywem „psich zębów” w miejscach podpór pod gurty sklepień. W absydzie oraz

3

Biriulow 2007, s. 68-69.
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w narożach ramion krzyża żebra sklepienia podtrzymują umieszczone na wspornikach pojedyncze kolumienki o kapitelach kostkowych z motywem kwiatów. Ramiona krzyża mają
proste gurty sklepień, centralne przęsło z kopułą – profilowane archiwolty. Wszystkie te
elementy wsparte są na obiegającym odcinkowo gzymsie wspartym na konsolach. U zbiegu
ramion krzyża znajdują się cztery kolumny z głowicami bizantyjskimi z piaskowca ozdobione liściem akantu [Rys. 15].
Kaplica ma trzynaście okien: osiem w bębnie kopuły, dwa w ramionach transeptu i trzy
w apsydzie. Posadzka wyłożona została marmurową mozaiką w kolorach białym, żółtym,
czerwonym, błękitno-szarym i czarnym [Rys. 16]. W miejscu pod centralną kopulą tworzy
ona wizerunek krzyża łacińskiego otoczonego gwiazdami i promieniami. W gruzach za
mensą ołtarza odnaleziono bogate elementy wystroju – zapewne niezachowanej nastawy.
Ze względu na brak źródeł archiwalnych jej forma jest trudna obecnie do odtworzenia. Odnalezione relikty (dwie głowice złocone, w tym jedna z trzonem z barwnego marmuru oraz
fragmenty kamiennych skrzydełek anielskich) sugerują, że była to aedicula (możliwe, że z
nadbudową), obramiona kolumienkami z figurą Matki Boskiej, figurami aniołów lub przedstawieniem Anioła Zmartwychwstania.

Zagadnienia historyczne i stylistyczne
Latem 1887 r. „Gazeta Narodowa” poinformowała, że na Cmentarzu Łyczakowskim we
Lwowie rozpoczęto budowę mauzoleum śp. Probusa Barczewskiego 4, który zmarł niespodziewanie na atak serca w wieku 51 lat 20 października 5 1884 r. w czeskim uzdrowisku
Franzesbad. 2 listopada 1884 r. „Kurier Lwowski” zawiadamiał, że zwłoki śp. Probusa Barczewskiego przybyły z Franzesbadu w piątek do Lwowa. Wystawione są w realności, zwanej
ujeżdżalnią koło Karmelitów. Nieboszczyk zakupił ją był przed laty celem wystawienia tamże
pięknej kamienicy, któraby była ozdobą miasta. Jednocześnie informowano, że pogrzeb odbędzie się jutro (w poniedziałek) /tj. 3 listopada/ przed południem, nasamprzód do kościoła OO.
Bernardynów, a następnie na cmentarz Łyczakowski do grobu prowizorycznego. 6
Probus Piotr Włodzimierz Barczewski herbu Samson urodził się w 1833 r. Był synem
Feliksa, sędziego granicznego i Anieli z Pichelsteinów, wnukiem Piotra – miecznika bracławskiego oraz prawnukiem Wojciecha Barczewskiego, konfederata barskiego, który brał
udział w obronie Baru w czerwcu 1768 r. Był właścicielem dóbr ziemskich w Galicji oraz na
Podolu (w Raszkowie i okolicach), ale wiele czasu spędzał za granicą. 7 Posiadał znaczne

„Gazeta Narodowa”, nr 171, 29.VII.1887, s. 2.; nb. kaplica nie została zatem wzniesiona w latach 1885 –
1887, jak piszą badacze Cmentarza Łyczakowskiego (patrz.: Nicieja 1989, s.226; Nicieja 2010, s.234; Krуsa,
Figol 2006, s. 66; Biriulow 2007, s. 68-69 i wielu innych).

4

Niektóre źródła jako datę śmierci podają 23 października (patrz.: Kronika bieżąca. Hojne zapisy. „Prawda.
Tygodnik Polityczny, Spoleczny i Literacki”, Warszawa, 8 listopada (27 października)1884, Nr 45, s. 540.

5

6

„Kurier Lwowski”, nr 305, 2.XI.1884, s. 1.

Patrz liczne anonse hotelowe; jak wynika np. z doniesienia prasowego zimę 1884 r. spędził w San Remo.
„Czas” nr 104, 4 maja 1884 r.

7
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kapitały, jednak z powodu złego stanu zdrowia trzymał się z dala od ludzi i żył skromnie, do
śmierci pozostając w stanie kawalerskim.
Jak podała prasa 8, testament Barczewskiego, spisany w Wiedniu 17 października 1880
r., został ogłoszony i uznany za kodycyl uchwalą z dnia 31 października 1884 r. L 49146 w prezydjum Sądu krajowego we Lwowie w obecności radcy Lewickiego, pani Wieńczysławy Barczewskiej, siostry testatora oraz adwokatów Jana Czajkowskiego i Krattera. Majątek składał się z
sumy 585 000 gld w gotówce, dóbr ziemskich Olesza w Galicji i na Podolu oraz nieruchomości we Lwowie. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w testamencie, nieboszczyk przeznaczył 50 000 gld na zakup gruntu na Cmentarzu Łyczakowskim i wybudowanie kaplicy
rodzinnej. Na projekt grobowca zarezerwowano 2 000 gld, zaznaczając, że ma on być wykonany przez profesora Politechniki Lwowskiej. 12 000 gld mieli otrzymać OO. Bernardyni
na msze za zmarłych oraz 6 000 na utrzymanie, 5 000 przeznaczono dla ojców Zmartwychwstańców. Po 100 000 gld otrzymały uniwersytety: Jagielloński w Krakowie i Lwowski. W
testamencie znalazł się także zapis 10 000 gld dla Politechniki Lwowskiej. Z tej sumy miały
być ufundowane stypendia lub internaty dla Polaków wyznania katolickiego, w połowie dla
szlachty, w połowie dla nieszlachty.
Rozporządzeniem ostatniej woli Probus Piotr Barczewski zapisał Akademii Umiejętności
w Krakowie 50 000 złr. jako fundusz żelazny, od którego roczny procent obracał się w
połowie na nagrody za najlepszą rozprawę z dziedziny historii polskiej (historia, historia literatury, językoznawstwo i in.), napisaną przez Polaka katolika, a w drugiej połowie na nagrody za najpiękniejsze dzieło malarskie wykonane przez polskiego artystę 9. Po opłaceniu
należności skarbowych fundusz Barczewskiego w 1886 r. wynosił 48 604 złr 13 ct, z czego
roczne odsetki miały być obrócone w jednej połowie na premię (nagrodę), co stanowiło
1 150 złr. Po reformie walutowej w 1899 r. nagroda stanowiła 2 300 koron, co odpowiadało niemal wynagrodzeniu rocznemu dyrektora Archiwum Krajowego Aktów Grodzkich i
Ziemskich. Wszystko to było zadeklarowane pod warunkiem, że gdyby Lwów i Kraków odpadły od Austrji lub samoistnej Polski instytucje czysto polskie istnieć będą. 10 Nagrodę im. Probusa Barczewskiego otrzymali w latach 1886-1938 m.in. malarze Jan Matejko, Jacek Malczewski, Wojciech Kossak, 11 Henryk Siemiradzki, Józef Mehoffer, prawnik Władysław

„Kurier Lwowski”, nr 303, 31.X.1884, s. 4.; Kurjer Polski w Paryżu : dwutygodnik polityczny- literacki- społeczny : organ patrjotyczny polski. R.4, Nº 23 (1 grudnia 1884) s. 3
8

9

Konkurs. „Gazeta Warszawska”, 25 kwietnia (7maja) 1886, nr 102, s. 7.

10

„Kurier lwowski”, 31.X.1884, nr 303, s. 4.

Gazeta Narodowa. 1890, nr 11. Nb. „Bluszcz – pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet: Nr 6, z 25
Stycznia (6 Lutego) 1890 r. s. 48 donosiło: —Przyznanie Matejce przez Akademią Krakowską Umiejętności
stypendyów z zapisu Probusa Barczewskiego: 1.500 zł. reń. za kartony wykonane do presbyteryum
restaurującego się kościoła Panny Maryi sprawiło na publiczności niemiłe wrażenie z powodu, że położenie
Matejki nie potrzebuje takich pomocy grosza publicznego. “ źródlo: http://www.wbc.poznan.pl/Content/122152/111267.pdf; Gazeta Narodowa. 1887, nr 295: Lwów, 1887.12.28
11 11
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Abraham, historyk prawa Oswald Balzer, historycy Ludwik Kubala i Fryderyk Papée 12. Po
1945 r. Akademia Umiejętności w Krakowie zaprzestała przyznawania nagrody z fundacji
Probusa Barczewskiego.
Oprócz tego testator zapisał 15 000 gld na konserwatorium muzyczne, 20 000 gld na
Muzeum Przemysłowe we Lwowie; 30 000 gld dla trzech ubogich dziewcząt na wychowanie do 24 roku życia (m.in. posag taki otrzymała osierocona córka gen. Michała Heydenreicha-Kruka 13), 10 000 gld na szpital pp. Miłosiernych we Lwowie. Całą broń i zbiory numizmatyczne przekazał Muzeum Narodowemu w Krakowie.
Dobra ziemskie i nieruchomość we Lwowie oraz resztę gotówki zostawił rodzinie. Znaczny
majątek ziemski, stał się własnością siostry zmarłego Wieńczysławy z Barczewskich 1 o
voto Jurjewicz, 2o voto Rodocanachi, o której więcej informacji w dalszej części niniejszego
opracowania.
Jeszcze w 1881 r. lwowski magistrat zgodził się wydzielić 50 m2 gruntu na 70 polu
Cmentarza Łyczakowskiego (rozporządzenie L 35 892) na budowę cmentarnej kaplicy Barczewskich 14. W 1887 r. rozporządzeniem L 17 192 zezwolono na dokupienie jeszcze 40
m2 powierzchni gruntu 15. Latem tego roku rozpoczęto budowę kaplicy. 16 W 1890 r. magistrat lwowski wydzielił dodatkowo 130 m2 gruntu na 70 polu Cmentarza Łyczakowskiego
(rozporządzenie 52 462) 17 z przeznaczeniem na ogród stanowiący oprawę grobowca. Na
fotografii z zasobów LHM można zobaczyć ogrodzenie kaplicy i towarzyszące budowli tereny zielone 18.

Inwentarz Akt Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1849-1945 Sygnatura: WF II 1-548,
opracowała: Krzysztofa Michalewska; poz. IV. FUNDACJE, STYPENDIA, DARY; WF II 96; Fundacje
stypendialne pod zarządem Wydziału Krajowego sejmu we Lwowie potem wojewody lwowskiego Probusa Barczewskiego 1866-1939

12

13

Nicieja 2010, s. 236.

14

LPAO, f. R-3152, оp. 1, spr. 44, k. 1.

15

Ibidem.

16

„Gazeta Narodowa”, 1887, nr 171 (29 lipca), s. 2.

17

Ibidem.

18

LIM, fn 2415.
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Monumentalna kaplica grobowa rodziny Barczewskich, z pewnością największa z kaplic
Cmentarza Łyczakowskiego, uznawana przez wielu za najpiękniejszą 19 na terenie tej nekropoli, została zaprojektowana przez architekta Władysława Halickiego 20. Roboty budowlane i kamieniarskie wykonał ceniony lwowski zakład kamieniarski Leopolda Schimsera 21.
Jego autorska sygnatura „SCHIMSER” jest wyryta w dolnej części elewacji głównej, nad
otworem do krypty grobowej [Ryc. 10]. Atelier Schimsera mieściło się przy Łyczakowskiej,
obok Cmentarza.
Projektant grobowca, Władysław Halicki ukończył studia w C. K. Akademii technicznej
we Lwowie 22. Stan badań nad jego dorobkiem jest powierzchowny i nieuporządkowany,
choć z pewnością architekt ten zasługuje na jakiś rodzaj monografii. Przez współczesnych
sobie był ceniony.
Warto zauważyć, że kształcił się on pod kierunkiem m. in. profesorów Juliana Zachariewicza i Jana Lewińskiego. Zachariewicz 23, nazywany twórcą nowego Lwowa – stolicy autonomicznej Galicji w porozbiorowych granicach Austro-Węgier, prowadził wykłady z budownictwa lądowego, nauki o formach architektonicznych, historii architektury oraz budownictwa kolejowego. Na terenie Lwowa i Galicji propagował stosowanie witraży w budownictwie nie tylko sakralnym ale i świeckim. W ślad za nim witraże w swoich realizacjach
projektowali wspomniany już profesor i przedsiębiorca budowlany Jan Lewiński, a potem i
jego uczniowie – Władysław Halicki, Jan Schulz, Jan Tomasz Kudelski, Bronisław Bauer,
Teodor Talowski, Jan Sas Zubrzycki oraz syn Juliana - Alfred Zachariewicz.

19

Np. w Ilustrowanym przewodniku 1894, s. 146 określona jako najpiękniejsza z kaplic cmentarza.

Gazeta Lwowska. 1892, nr 275 (1892.12.02 ); Medyński 1937, s.103; Orłowicz 1925, s. 196; Jaworski
(b/d), s. 104-105; Ilustrowany przewodnik 1894, s. 146.

20

Ilustrowany przewodnik 1894, s. 146.; W 1877 Schimser otrzymał na Wystawie Krajowej dyplom honorowy za wysoka jakość wyrobów kamieniarskich, do których stosował lokalny kamień; Prokopovych 2009,
s.247
21

LPAO, f. 27, opis 5, spr. 3083, s. 4-5.;
noty dostępne w sieci np.:
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Halicki (uwaga: błędnie przypisano Halickiemu
kaplicę Baczewskich zamiast Barczewskich)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D
0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
Гуменний В., Творець будівель та храмів австрійського Львова: Владислав Галицький, 8. 08. 2016
https://photo-lviv.in.ua/tvorets-budivel-ta-hramiv-avstrijskoho-lvova-vladyslav-halytskyj/
Яцечко-Блаженко Т., (Не) відомі волиняни: архітектор Владислав Галицький, 30 жовтня 2019;
https://www.hroniky.com/news/view/17288-ne-vidomi-volyniany-arkhitektor-vladyslav-halytskyi; Nb. publikacja zawiera szereg nieścisłości. M.in. informacje, że Halicki urodził się w Mikuliczach na Wołyniu; w
przywołanej wyżej archiwalnej teczce osobowej Halickiego jako studenta Politechniki Lwowskiej jest informacja, że urodził się on w 1850 r. Milczycach w rejonie gródeckim. Patrz tez KSIĘGA PAMIĄTKOWA
TOWARZYSTWA „BRATNIEJ POMOCY“ SŁUCHACZÓW POLITECHNIKI WE LWOWIE., 1897. S. 218 poz. 778.
Halicki Władysław, ur. Milczyce 1850, real, (z odzn.), 1 8 6 9—75
22

23

LPAO jw.
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W drugiej połowie lat 70. Julian Zachariewicz w swoich projektach zwrócił się w stronę
historyzmu i eklektyzmu. W jego realizacjach pojawił się neogotyk, neoromanizm, a nawet
motywy mauretańskie. Witraże stały się wówczas dla niego nieodłącznym elementem budowli inspirowanych architekturą wieków średnich. Dla swoich budowli zamawiał przeszklenia w cenionej nie tylko w Europie, ale i w całym świecie austriackiej firmie „Tiroler
Glasmalerei und Mosaik Anstalt” z Innsbrucku (dalej TG&MA). Zakład ten utworzył nawet
filię w Stanach Zjednoczonych, a witraże TG&MA zamawiano nawet do Azji, Australii i
Afryki. Wyrobami firmy ozdobiono m.in. katedry w Melbourne i Zambezi, kościół Chefoo
(Chiny). Ugruntowana pozycja na rynku sprawiła, że w latach 1886-93 firma wykonała 16
zleceń w Wiedniu, w tym dla katedry św. Szczepana. Oprócz tradycyjnych witraży austriacka firma produkowała również tańsze i modne wówczas wyroby tj. witraże malowane
emaliami, szyby trawione oraz szło mozaikowe i mozaiki 24. Przywiązanie Juliana Zachariewicza do tego popularnego w drugiej połowie XIX w. tyrolskiego zakładu witrażownictwa
podzielała większość jego kolegów i uczniów w tym i Władysław Halicki – projektant kaplicy Barczewskich.
Źródłem cennych informacji o lwowskich witrażach tyrolskiego zakładu jest publikacja z
1894 roku poświęcona dorobkowi firmy TG&MA, z której wyłuskać można wykaz prac witrażowniczych wykonanych przez nią wówczas dla budowli lwowskich. O pozycji TG&MA
na rynku galicyjskim świadczy uhonorowanie jej złotym medalem na Powszechnej Wysta-

wie Krajowej we Lwowie w 1894 r.

25

Dzięki katalogowi firmy „Die Tiroler Glasmalerei
MDCCCLXXXVI – MDCCCLXXXXIII”, wydanym w Innsbrucku w 1894 r., wiadomo, że w
latach 1886-1893 zakład ten wykonał dla Lwowa jedenaście zamówień. Z powodu lakonicznych zapisów nie wszystkie realizacje przypisano do konkretnych budowli. Na marginesie należy zaznaczyć, że wnikliwsza kwerenda pozwoli zapewne zidentyfikować prawie
wszystkie te realizacje, tak jak to stało się w przypadku omawianego tu mauzoleum rodziny
Barczewskich, a także kaplicy Krzyżanowskich, znajdującej się również na Cmentarzu Łyczakowskim. 26

Był to także pierwszy w Austrii zakład mozaikarski. Więcej informacji patrz np. Maria Luise Storch, Tradizione e restauro dei mosaici tirolesi. Breve storia del mosaico in Tirolo w: MosaiCONtempo: Dai mosaici di
Ravenna ai nostri giorni, red. Magdalena Kracík Štorkánová, Wyd. Art&Craft Mozaika, Praga, 2016, s. 60-64

24

Patrz: (Karl Strompen), Die Tiroler Glasmalerei MDCCCLXXXVI - MDCCCLXXXXIII : Bericht
über die Thätigkeit des Hauses.:1894, Verl. der Tiroler Glasmalerei
https://archive.org/stream/dietirolerglasm00unkngoog/dietirolerglasm00unkngoog_djvu.txt
Zapewne o tej wystawie jest mowa w lakonicznych wspomnieniach wiedeńskiego witrażownika Aloisa
Löwa, który dwa dni (15–16 września) spędził we Lwowie i (cyt. za Laskowski 2012, s. 18): wziął udział w
wystawie (nie wiemy, niestety, jakiej i gdzie zorganizowanej), na której prezentowane były witraże, w tym
większe prace pochodzące z Tiroler Glasmalerei Anstalt oraz mniejsze w skali okna i herby z firmy Türcke z
Żytawy.
25

W 1891 r. firma TG&MA wykonała „dwa witraże ornamentalne z symbolami kościelnymi do kaplicy grobowej” we Lwowie (księga zamówień 1890 r.; pozycja 215 (rkps); szkic okien z wymiarami i nazwisko zamawiającego (Jana Lewińskiego) zawiera udostępniona przez TG-M karta zamówienia (archiwum TG&MA,
karta 38, rkps). Grobowiec ten powstał w latach 1890-1891 w wyniku modernizacji dawnej kaplicy Cetnerowskiej. Autorem projektu był architekt Jan Tomasz Kudelski, a realizacja należała do firmy budowlanej
Jana Lewińskiego.
26
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Odnośnie do mauzoleum Barczewskich, Leopold Schimser odpowiedzialny za całą realizację budowli, 25 lutego 1889 r. zamówił do kaplicy 13 witraży. Termin ich wykonania
określono na 28 kwietnia 1889 27. We wspomnianym katalogu firmy „Die Tiroler Glasmalerei” pod rokiem 1889 znalazła się informacja „...und endlich für eine Kapelle in Lemberg dreizehn hübsche ornamentale Fenster” („i wreszcie na kaplicę we Lwowie trzynaście pięknych
okien ozdobnych” 28. Zapis ten wspominał lwowski historyk sztuki Jurij Smirnow, nie wiążąc
jeszcze jednak tego zamówienia z kaplicą Barczewskich 29.
Liczne opracowania, w tym prace prof. Stanisława Nicieji, zawierają informację, że we
wnętrzu mauzoleum umieszczona była, na życzenie Probusa Barczewskiego, galeria obrazów o tematyce religijnej z podolskich zbiorów testatora 30. Istotnie w zapisie testamentowym punkt 17 brzmi: Obrazy świętych, tak olejne jak i nie olejne oraz treści religijnej, mają być
powieszone w kaplicy grobowej. 31 Nie udało się jednak natrafić na jakichkolwiek informacje,
które potwierdziłyby, że spełniono wolę testatora. Ukształtowanie wnętrza nieszczególnie
sprzyja eksponowaniu tego rodzaju dzieł sztuki. Podczas wizji lokalnej stwierdzono też śladów montażu obrazów. Ponadto mikroklimat wnętrza kaplicy (wahania temperatury i wilgotności) nie sprzyja ekspozycji malarstwa na płótnie.
Czy – zgodnie z wolą fundatora - wnętrze kaplicy zdobiły jakieś obrazy świętych (…) oraz
treści religijnej, wciąż nie wiadomo.
W 1941 r. w trakcie bombardowania Lwowa uszkodzeniu uległa kopuła kaplicy. Krypta
została splądrowana w końcowym okresie wojny i w pierwszych latach władzy radzieckiej.
Zniszczono wówczas wszystkie trumny i pochówki. Najpewniej w tym okresie zdewastowano także marmurowy ołtarz. Akty wandalizmu dokonywane były także później: wewnątrz kaplicy dostrzec można celowe zachlapania farbą, napisy malowane i ryte.

Tiroler Glas Malerei – księga zamówień TG&MA, informacja uzyskana dzięki uprzejmości archiwum firmy
Tiroler Glas Malerei (korespondencja M. Kozarzewskiego z Nataschą Mader i Thomasem Medicusem).
Patrz ryc. 7.
27

Strompen K., Die Tiroler Glasmalerei MDCCCLXXXVI – MDCCCLXXXXIII: Bericht über die Thätigkeit des Hauses.:1894, Verl. der Tiroler Glasmalerei. s. 46-47.
https://archive.org/stream/dietirolerglasm00unkngoog/dietirolerglasm00unkngoog_djvu.txt
28

29

Smirnow J. 2013.

30

Nicieja 2010, s. 236.; także np. Klijanienko 2008, s.209

patrz niżej wypis Testament Probusa Barczewskiego (Kurjer Polski w Paryżu. R.4, Nº 23 (1 grudnia 1884)
s. 3)

31
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Pochówki w kaplicy Barczewskich
Po zakończeniu prac budowlanych w 1889 r. w niszach krypty pod kaplicą złożono –
oprócz doczesnych szczątków Probusa Barczewskiego, przeniesionych z tymczasowego
grobu na Cmentarzu Łyczakowskim, również prochy jego krewnych, ekshumowane z różnych miejsc:
•

ojca Feliksa (zm. 1863),

•

matki Anieli z Pichelsteinów (zm. 1875) 32,

•

rodzonych braci:
o Ziemomysła (zm. 1871) 33
o Zdzisława (Sobiesława 34, zm. 1879) 35

W grobowcu pochowani zostali także:
o siostra Probusa, Wieńczysława Barczewska 1o v. Jurjewicz, 2 o v. Rodocanachi (zm. 1900) 36,
o siostrzeniec Feliks Jurjewicz (zm. 1900?) 37.

Anons prasowy o śmierci: Aniela Barczewska, właścicielka dóbr, l.72, na udar mózgowy. Gazeta Lwowska. 1875, nr 93 (1875.04.24.); Gazeta Narodowa. 1875, nr 93 (1875.04.24)
Jej ojcem był Stanisław Kostka Pichelstein, rezydent polski w Stambule, konsyliarz, sekretarz Najjaśniejszego Króla JMCi Polskiego i tłumacz pograniczny województwa podolskiego, zwany też Pilsztynem – syn
będącego w tureckiej niewoli oficera austriackiego i Reginy Salomei Reginy z d. Rusieckiej, pierwszej w
dziejach Polski kobiety lekarki, także pamiętnikarki i podróżniczki; vide:
Krowicki S. L., Polska szkoła języków orientalnych w Stambule w: Przegląd Historyczno-Oświatowy 2011, nr
3–4, s. 37, http://pho.znp.edu.pl/files/2016/02/P-H-O_3-4_2011.pdf; Król-Mazur R., Z historii kamienieckich dragomanów, Kurier Galicyjski, nr 9-10 (277-278) 23 maja – 15 czerwca 2017; https://kuriergalicyjski.com/rozmaitosci/6007-z-historii-kamienieckich-dragomanow
Grosfeld B., Salomea Regina Pichelsteinowa, biogram w IPSB, https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/salomea-regina-pichelsteinowa?print
Kołodziejczyk, D., Na tropach Salomei Reginy Pilsztynowej: glosa do życiorysu, w: W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku, Wydawnictwo Neriton, 2014, s. 215229
32

Gazeta Lwowska. 1871, nr 161, 1871.07.17; (Wykaz zmarłych osób od 16. do 30. czerwca 1871 w mieście
Lwowie).2. Ziemiomysł Barczewski, właściciel dóbr, l. 43, na suchoty.
33

34

LPAO, f. R-3152, оp. 1, spr. 1[Lista alfabetyczna], k. 59.

35

LPAO, f. R-3152, оp. 1, spr. 44, k. 1.

36
Jej pierwszym mężem był Stanisław Jurjewicz (Jurewicz) (1802-1877), którego Barczewska poślubiła jako
wdowca. Miała z nim trójkę dzieci: Feliksa (*1863), Pawła (*1875) i Marię (*1881). W rok po śmierci Jurjewicza poślubiła milionera z Odessy – bankiera, armatora i przedsiębiorcę Peryklesa Rodocanachi (18411899), należącego do najzamożniejszych, arystokratycznych, kupieckich rodów wywodzących się z greckiej
wyspy Chios; patrz np. Merkury : dodatek tygodniowy do Ekonomisty. R.5 [!], N. 27 (6 lipca 1870) + dod.

Za Minakowski http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.367027?: Ur. 11 marca 1863; sw.367027 Akt zgonu:
Nicea, Francja, 2468/1900 - odpis z oryginału w dzielnicy 16. miasta Paryża
37
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Młodsza siostra i testatorka majątku Probusa – Wieńczysława Jurjewiczowa-Rodocanachi zmarła w 1900 r. w Paryżu 38. Jej zwłoki sprowadzono do Lwowa i złożono w rodowej

Nekrologi w prasie paryskiej:
FIGARO: journal non politique; Paris, 1900-10-29: DEUIL/ Mme Périclès Rodocanachi, née Barczewska, est
morte hier, après une longue maladie, à l'hôtel Beau Site, rue de Presbourg. Mme Rodocanachi comptait
parmi les plus belles et les plus élégantes femmes d'Odessa et de Saint-Pétersbourg sous le règne d'Alexandre II.De son premier mariage avec M. Jurjewicz, elle laisse deux fils et une fille, la comtesse Jean de Berteux. Depuis une vingtaine d'années, elle habitait Paris et Nice.
źródło: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5311959
(PL: ŻAŁOBA / Pani Péryklèsowa Rodocanachi z domu Barczewska zmarła wczoraj, po długiej chorobie,
w hotelu Beau Site przy rue de Presbourg. Pani Rodocanachi była jedną z najpiękniejszych i najbardziej eleganckich kobiet w Odessie i Petersburgu za panowania Aleksandra II. Z pierwszego małżeństwa z M. Jurjewiczem pozostawia dwóch synów i córkę, hrabinę Jean de Berteux. Od dwudziestu lat mieszkała w Paryżu i
Nicei.);
LE GAULOIS: littéraire et politique. Jeudi, 1 Novembre 1900, s.2 (Necrologie): A dix heures et demie, à la,
chapelle de la Vierge de l'église Saint-Pierre de Chaillot, ont eu lieu, hier, les obsèques, de Mme Rodocanachi, née Barczewska. L'absoute a été donnée par l'abbé Rairribault. Le deuil a été conduit par: MM. Félix et
Paul de Jurjewicz, ses fils; le comte Jean de Bérteux, son gendre, et Micislas de Jurjewicz, son. beau-fils.
Parmi l'assistance Comte Jeirworski, MM. Mavrocordato, comte Gaston de Breteuil, marquis de Massa,
M.Ternaux-Rompans, - vicomte de Bari, MM.' Paul Guvillier, Estradèrç, Edgar de Sincay, comte et vicomte
Foy, E. de Horn, Ladislas de Markowski, Petrocokino, Mathieu Sevastôpult, etc., etc.
Le cercueil est resté déposé dans les caveaux, de l'église.
źródło: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k285308n/texteBrut
(PL O wpół do jedenastej w kaplicy Matki Boskiej w kościele Saint-Pierre de Chaillot odbył się wczoraj pogrzeb pani Rodocanachi z domu Barczewskiej. Absolucji udzielił ojciec Rairribault. Uroczystości żałobne
zostały poprowadzone przez Panów Feliksa i Pawła de Jurjewicz, jej synów; Hrabiego Jean de Bérteux, jej
zięcia, i Micislasa de Jurjewicza, jej pasierba. Wśród asysty Hrabia Jeirworski, Panowie Mavrocordato, hrabia Gaston de Breteuil, markiz de Massa, Pan Ternaux-Rompans - wicehrabia de Bari, Panowie Paul Guvillier, Estradèrç, Edgar de Sincay, hrabia i wicehrabia Foy, E. de Horn, Ladislas de Markowski, Petrocokino,
Mathieu Sevastéropult itd. itd. Trumnę złożono w podziemiach kościoła.); (pisownia nazwisk zachowana;
tłum. M.Kozarzewski)
Dla dopełnienia obrazu pozycji społecznej Wieńczysławy Barczewskiej-Rodocanchi można przytoczyć
wcześniejsze anonse prasowe dotyczący domniemanych zaręczyn i zamążpójścia jej córki - Marii Jurjewiczówny. Latem 1888 r. prasę plotkarską obiegła wiadomość: W salonach rzymskich obiega pogłoska o
przyszłem małżeństwie najstarszego syna księcia Massimo z rodaczką naszą, piękną panną Maryą Jurjewiczówną, córką z pierwszego małżeństwa pani Wieńczysławy z Barczewskich Rodocanachi. Ród Massimów
rzymskich wywodzi się od Fabiusza Maximusa Kunktatora, zwycięzcy Hanibala. Ojciec młodzieńca rodzi się
z księżniczki sabaudzkiej i jest wnukiem księżniczki saskiej; księżna Massimo zaś, żona jego, jest córką
księżny de Berry z pierwszego jej małżeństwa z księciem Lucchesi-Palli i przyrodnią siostrą nieboszczyka, hr.
De Chambord (Henryka V). Panna Jurjewiczówna śmiertelną chorobę odbyła w Rzymie i wyzdrowiawszy
szczęśliwie, udała się z Matką nad brzegi jezior górnych Włoch. Kurjer Warszawski. R.68, nr 198 (7/19
lipca 1888),( https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/767324/edition/729119/content) co powtarza dosłownie Gazeta Lwowska nr 167 (1888.07.22); Trzy lata później JOURNAL DE MONACO, N° 1710, Mardi 12
Mai 1891, w rubryce LETTRES PARISIENNES/ Carnet matrimonial informował: En l'église de Saint-Pierrede-Chaillot, mariage de M. Jean de Bertaux, sous-lieutenant au 28e régiment de dragons, avec Mlle de Jurjewicz. Témoins du fiancé : le baron Gérard et le comte de Menon ; témoins de la fiancée : M. Félix de Jurjewicz, son frère, et le comte Nicolas Potocki, a w paryskim LE FIGARO 1891/05/10 (Numéro 130). (Figaro :
journal non politique) Date d'édition : 1891-05-10, pojawiła się obszerna relacja: Tout le grand monde
parisien était hier à Saint-Pierre de Chaillot, où se célébrait le mariage du comte Jean de Berteux, lieutenant au 28e dragons, avec Mlle Marie de Jurjewicz. Reconnu parmi l'aristocratique assistance: M. et Mme
Rodocanachi, comte et comtesse de Berteux, M. de Jurjewicz, vicomte et vicomtesse de Chavagnac, baron
et baronne Gérard, comte Mistro Potocki, duchesse de Maillé, duchesse et Mlle de Bojano, vicomte et vicomtesse de Dampierre, comte et comtesse de Menou, comte et comtesse de Caraman, M. et Mme Roy de
38

30

Monument Service sp. z o.o. sp.k., biuro@monumentservice.pl

MAUZOLEUM BARCZEWSKICH NA CMENTARZU ŁYCZAKOWSKIM WE LWOWIE – KWERENDA ARCHIWALNA

kaplicy 39. Na karcie w księdze cmentarnej znajduje się również zapisana ołówkiem adnotacja: „w katakombie pod Jurjewiczową pochować [jej] syna Feliksa Jurjewicza” 40.

Loulay, comte Louis de Turenne, comte Hallez-Claparède, marquis et marquise de Bailleul, comte Louis Cahen d'Anvers, Mme Gavini de Campile, etc. Après la cérémonie religieuse, Mme Rodocanachi, mère de la
mariée, a reçu les parénts et les intimes des deux familles dans ses beaux salons de la rue Bassano.
(PL: Cały wielki paryski świat był wczoraj w Saint-Pierre de Chaillot, gdzie celebrowano zawarcie związku
małżeńskiego hrabiego Jeana de Berteux, porucznika 28go regimentu dragonów, z panną Marie de Jurjewicz. Pośród arystokratycznej asysty rozpoznani byli: Państwo Rodocanachi, hrabia i hrabina Berteux, pan
de Jurjewicz, wicehrabia i wicehrabini Chavagnac, baron i baronowa Gérard, hrabia Mistro Potocki, księżna
de Maillé, księżna oraz Panna de Bojano, wicehrabia i wicehrabia Dampierre, hrabia i hrabina de Menou,
hrabina i hrabina Caraman, państwo Roy de Loulay, hrabia Louis de Turenne, hrabia Hallez-Claparède,
markiz i markiza de Bailleul, hrabia Louis Cahen d'Anvers, pani Gavini de Campile etc. Po ceremonii religijnej pani Rodocanachi, matka panny młodej, przyjęła krewnych i bliskich przyjaciół dwóch rodzin w swoich
pięknych salonach przy rue Bassano. (tłum. M.Kozarzewski); Polska prasa informowała nieco powściągliwiej: w Dzienniku Poznańskim 1891; Pozn. 20/V. (nr 113) ukazała się krótka nota: W ub. tyg. w Par. w Ś.
Pawła de Chaillot x hr. Berteaux x panna Maria Jurjewicz… , w Gazecie Lwowskiej z 17 maja 1891 (nr 111)
czytamy: Ślub. W ubiegłą sobotę odbył się w Paryżu, w kościele świętego Pawła de Chaillot ślub hrabiego
Jana Berteaux z panną Maryą Jurjewicz, której matka przed kilkunastu laty weszła w powtórne związki
małżeńskie z odesskim bankierem Rodoconachi. Świadkami pana młodego byli baron Gerard, poseł i hrabia
de Menou, oblubienicy: brat jej p. Feliks Jurjewicz i hr. Mikołaj Potocki. Pani Rodocanachi, z powodu niedyspozycyi, po dokonanej ceremonii kościelnej przyjmowała u siebie tylko grono najbliższych.
39
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Ibidem.; o Feliksie (Félix de Jurjewicz) trudno znaleźć informacje. Drugi z synów Barczewskiej - Paweł
Juriewicz /Jurjewicz/ (1875 - po 1934) – dyplomata II Rzeczypospolitej, ożeniony z Elżbietą ks. Woroniecką
(ur. 1881 w Kaniem, zaśl. 12. 10. 1901, za: Almanach Błękitny 1908, s. 160 ), był spadkobiercą majątku
bezdzietnego ojczyma Pryklesa Rodocanachi, który go adoptował, nie przyznając nazwiska (patrz Tomazov
2015, s.259). W 1885 r. dziesięcioletni Paul został sportretowany przez Paula Baudry (1828-1886), jednego
z najbardziej w swoim czasie cenionych malarzy -akademików. Płótno przedstawiało postać chłopca: Paweł Juriewicz, dumny, dobrze ubrany w swój hiszpański kostium z czasów Filipa IV. Było ostanie dzieło,
które Baudry zdołał ukończyć. (vide: . Ephrussi, Charles, Paul Baudry, sa vie et son oeuvre: [Catalogue de
l'oeuvre], Ed. Baschet, Paris, 1897, s. 274; Exposition au profit de l'Association des artistes peintres, sculpteurs... et du monument à élever à la mémoire de Paul Baudry / Catalogue des oeuvres de Paul Baudry ;
avec une étude par M. Eugène Guillaume,...Éd. Ecole des Beaux-arts (Paris), 1886. p.83 . poz. 167. „Portrait de Paul Juriewicz. Toile. Haut. 1m55. Larg. 0m855. Fig. en pied. La dernière peinture que le Maître ait
terminé. Signé à gauche, dans l'angle inférieur: Paul Baudry, 1885. Appartient à Mme Rodocanachi.”
żródło: https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36586330x; https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64660065/texteBrut
Barczewska-Rodocanachi przekazała swój majątek na Naddniestrzu przy wsi Kiełbaśna (Kovbasna
(Cobasna), w powiecie bałckim, woj. podolskie, który otrzymała od pierwszego męża Stanisława Jurjewicza
synowi Feliksowi Stanisławowiczowi Juriewiczowi, zaś gotówkę, papiery wartościowe, klejnoty, srebro,
dzieła sztuki, kolekcję starożytnej porcelany i koronki - córce - hrabinie Marii de Berteux. (przytaczam bez
weryfikacji za: Tomazov, 2015, s. 259) W początkach XX w. Paweł przejął majątek Barczewskich Raszków,
gdzie wzniósł neostylowy pałac, po którym zostały niestety ruiny. Por. Hoszowska M., Szymon Askenazy i
jego korespondencja z Ludwikiem Finklem, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2013;
Marcinek R., Kresowa stanica – Raszków żródło: https://www.wilanow-palac.pl/kresowa_stanica_raszkow.html; Epsztein T., Polska własność ziemska na Ukrainie (gubernia kijowska, podolska i wołyńska) w
1890 r. Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2008, poz. 2031 (P, olhopol. Raszków, Katerynówka Рашковъ);
Majątek uległ rozproszeniu. Krótko po śmierci Wieńczysławy Gazeta Lwowska. 1901, nr 29, 1901.02.06 np.
donosiła, że Włościanie ruscy kupili wieś Oleszę, w powiecie tłumackim, własność niegdyś Probusa
40
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Warto zauważyć, że w 1860 r. Wieńczysława, choć czasem określana mianem „diabolicznej” 41 – jako pełna wdzięku i urody, młoda madame de Jurjewicz, została sportretowana
przez Franza Xavera Winterhaltera, jednego z najbardziej wziętych portrecistów koronowanych głów i arystokratycznych rodów Europy. Obecnie portret ten znajduje się w kolekcji Museum of Fine Arts w Bostonie.

Ryc. 8 Franz Xaver Winterhalter, Portret Wieńczysławy Barczewskiej – Madame de Jurjewicz, 1860,
Muzeum of fine Arts, Boston, nr inw. 1998.396, źródło: https://collections.mfa.org.

Barczewskiego ….., http://rcin.org.pl/Content/63786/WA303_83255_III2581_Epsztein.pdf;
hasło Paweł Juriewicz w Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%c5%82_Juriewicz;
Adamska M., Recenzja: Piotr B i l i ń s k i, Moszyńscy. Studium z dziejów łoniowskiej linii rodu w XIX
wieku, Uniwersytet Jagielloński — Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2006, W: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii t. VIII (XIX) ISSN 1230–803X WARSZAWA 2008

41
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MATERIAŁ ILUSTRACYJNY

Ryc. 9. Kaplica Barczewskich, fot. K. Charczuk, 2012.
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Ryc. 10. Sygnatura Leopolda Schimsera nad otworem do krypty grobowej kaplicy Barczewskich,
fot. K. Charczuk, 2015.

34

Monument Service sp. z o.o. sp.k., biuro@monumentservice.pl

MAUZOLEUM BARCZEWSKICH NA CMENTARZU ŁYCZAKOWSKIM WE LWOWIE – KWERENDA ARCHIWALNA

Ryc. 11. Medalion z wizerunkiem św. Feliksa, fot. K. Charczuk, 2012.
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Ryc. 12. Kopuła kaplicy z kamiennymi żebrami z dekoracyjnym zwornikiem, fot. K. Charczuk, 2015.

Ryc. 13. Półkopuła z żebrowaniem i zwornikiem w apsydzie kaplicy, fot. K. Charczuk, 2010.
36
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Ryc. 14. Gurty nad ramionami transeptu, fot. K. Charczuk, 2015.

Ryc. 15. Głowica bizantyjska z piaskowca, ozdobiona liściem akantu, fot. K. Charczuk, 2015.
Ryc. 16. Posadzka we wnętrzu kaplicy Barczewskich wyłożona marmurową mozaiką w typie
„opera pietre dure”, fot. K. Charczuk, 2019.

Monument Service sp. z o.o. sp.k., biuro@monumentservice.p
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Ryc. 17. Krzyż wieńczący kopułę nad kaplicą Barczewskich. Powiększone zdjęcie LMH fn 2415, ok.
1900 r.
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Ryc. 18. Krzyż wieńczący kopułę nad kaplicą Barczewskich. Projekt rekonstrukcji (A&D) w zestawieniu z fot. archiwalnymi LMH fn 2415, ok. 1900 r. oraz NAC 3/41/0/-/1015

Ryc. 19. Witraże w oknach apsydy. Powiększone zdjęcie ze zbiorów fotograficznych LMH fn 2415,
ok. 1900 r.
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Ryc. 20. Witraże w oknach apsydy. Powiększone zdjęcie ze zbiorów fotograficznych LMH fn 2415,
ok. 1900 r.
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Ryc. 21. Witraże w oknach bębna kopuły od strony wschodniej. Powiększone zdjęcie LMH fn
2415, ok. 1900 r.

Ryc. 22. Witraże w oknach bębna kopuły od strony zachodniej. Powiększone zdjęcie LMH fn 2876,
ok. 1910 r. (anlogiczne NAC 3/41/0/-/1015)
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Ryc. 23. Witraże w oknach bębna kopuły od strony zachodniej. Powiększone zdjęcie ze zbiorów
fotograficznych LMH fn 2877). Nieznany autor. Ok. 1910 r.

Ryc. 24. Kaplica Barczewskich, fot NAC_3/41/0/-/1015, obok powiększenie okna w tamburze.
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Ryc. 25. Okno w bębnie kopuły od strony
wschodniej ( fragment fotografii LMH fn 2415).

Ryc. 26. Okno w bębnie kopuł od strony zachodniej (fragment fotografii LMH Fn2876).
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Ryc. 27. TGM&MA, Projekt szklenia z motywami liści i
kratki, podobnymi do zachowanych ułomków z kaplicy
Barczewskich; projekt Nr 92 Ro.Tp.; źródło: archiwum
TG-M. © Tiroler Glasmalerei.

44

Ryc. 28. projekt witraża, w: Die Tiroler
Glasmalerei, 1886-1893, INNSBRUCK,
VERLAG DER TIROLER GLASMALEREI.
DRUCK VON FEL. RAUCH.
MDCCCLXXXXIV., s. 11 (fragment).
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Ryc. 29. TGM&MA, Projekt szklenia z podobnymi motywami liści i kratki; projekt Nr 92
Ro.Tp. ; źródło: archiwum TG-M. © Tiroler
Glasmalerei.

Ryc. 31. Ułomek witraża malowanego na
szkle (strona wewnętrzna malowana
emaliami), znaleziony na galerii, fot. D. Śliwińska.

Ryc. 30. Relikty szklenia witrażowego okien kopuły w kaplicy Barczewskich. Fot. D. Śliwińska

Ryc. 32. Ułomek witraża malowanego na szkle
(strona od zewnątrz), znaleziony na galerii, fot. D.
Śliwińska.
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Ryc. 33. TGM&MA, Projekt szklenia podobnego okna z podziałem na 4 kwatery; projekt Nr 49
Ro.Tp. ; źródło: archiwum TG-M. © Tiroler Glasmalerei.
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Ryc. 34. Przykład projektu szklenia z podziałem
na 4 kwatery; projekt Nr 69 Ro.Tp. ; źródło: archiwum TG-M. © Tiroler Glasmalerei.

Ryc. 35. Przykład projektu szklenia z podziałem
na 4 kwatery; projekt Nr 113 Ro.Tp. ; źródło:
archiwum TG-M. © Tiroler Glasmalerei.
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Ryc. 36 Metalowe drzwi wejściowe do kaplicy Barczewskich, fragment fotografii LMH fn2876.
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Ryc. 37 Porównanie stanu kaplicy fot. LMH fn 2415 i stan obecny
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KWERENDA PRASOWA – WYBÓR

Aniela Barczewska
Czas. [R.14], Ner 263 (15 listopada 1861), Kraków (anons hotelowy Aniela Barczewska,
Wieńczysława Jurjewiczowa)

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/615247/edition/582655/content
Czas. [R.15], Ner 245 (24 października 1862) (anons hotelowy Aniela Barczewska)

Czas. [R.20], Ner 145 (27 czerwca 1867) (anons hotelowy Aniela Barczewska)
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Kraj. 1870, nr 226 (4 października), Kraków, 1870.10.04 (anons hotelowy Aniela Barczewska)

Gazeta Lwowska. 1872, nr 224, 1872.09.27, (edykty sądowe Anieli Barczewskiej dot. dóbr
Żukowo i Żukocina)
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Gazeta Lwowska. 1875, nr 93 (1875.04.24.); Gazeta Narodowa. 1875, nr 93 (1875.04.24)
(anons o śmierci Anieli Barczewskiej)

Gazeta Lwowska. 1875, nr 289 (1875.12.18), nr 288 (1875.12.17) (edykt w sprawie
spadku po Anieli Barczewskiej)
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Feliks Barczewski
Amtsblatt zur Lemberger Zeitung = Dziennik Urzędowy do Gazety Lwowskiej. 1861,
nr 35, 1861.02.12 oraz 1861, nr 38, 1861.02.15 (edykt sądowy - Feliks Barczewski)

Journal de Monaco, N° 1710, Mardi 12 Mai 1891 (anons o ślubie Marii Jurjewiczówny)

LETTRES PARISIENNES/ Carnet matrimonial :
En l'église de Saint-Pierre-de-Chaillot, mariage de M. Jean de Bertaux, sous-lieutenant au
28e régiment de dragons, avec Mlle de Jurjewicz. Témoins du fiancé : le baron Gérard et le
comte de Menon ; témoins de la fiancée : M. Félix de Jurjewicz, son frère, et le comte Nicolas Potocki.
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Ziemomysł Barczewski
Czas. [R.12], № 181 (9 sierpnia 1859), Kraków (anons hotelowy Ziemiomysł Barczewski)

Dotyczy brata pochowanego w kaplicy
Gazeta Lwowska. 1871, nr 161, 1871.07.17 (anonse prasowe o śmierci Ziemiomysła Barczewskiego i wyjeździe ze Lwowa S. Barczewskiego)
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Sobiesław Barczewski, nekrologi - 1879
Czas. [R.32], Ner 214 (18 września 1879), 1879.09.18 (nekrolog Sobiesława Barczewskiego)

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/620673/edition/587996/content
Gazeta Narodowa. 1879, nr 208,Lwów, 1879.09.10 (nekrolog Sobiesława Barczewskiego)

Dziennik Poznański 1879.09.03 R.21 nr202 (nekrolog Sobiesława Barczewskiego)
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https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/68994/edition/84487/content
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Wieńczysława z Barczewskich
Uwaga: z zestawienia wyłączono część cytatów prasowych dot. Wieńczysławy, które wykorzystano wyżej w tekście opracowania.
Cur- und Fremden-Liste des Curortes Baden bei Wien 18. August 1884 (anons hotelowy)

9 sierpnia
Ihre Durchlaucht Frau Prinzessin W. Rodocanachi, Rentiere, Comtesse Rodocanachi und
Dienerschaft, aus Krakau .........
Jej Wysokość Pani Księżniczka W. Rodocanachi, rentierka, Comtesse Rodocanachi i słudzy z
Krakowa

http://data.onb.ac.at/ANNO/bad18840818?query=text%3A%22Rodocanachi%22&ref=an
no-search
Dziennik Polski. 1884, nr 299, Lwów 1884.12.30 (Barczewska-Rodokenachi w Krakowie)

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/109377/edition/102236/content?
Czas. [R.38], Ner 29 (6 lutego 1885) (”Tania kuchnia. Wykaz datków - Wieńczysława z
Barczewskich Radocanochi”)
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Gazeta Lwowska. 1888, nr 70, 1888.03.25 (Wieńczysława z Barczewskich Rodoconachi z
córką w Rzymie)

Kurjer Warszawski. R.68, nr 198 (7/19 lipca 1888) (W salonach rzymskich obiega pogłoska o przyszłem małżeństwie)

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/767324/edition/729119/content
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Gazeta Lwowska nr 167 (1888.07.22) (W salonach rzymskich obiega pogłoska o przyszłem
małżeństwie)
Czas. R.44, Ner 112 (20 maja 1891) Kraków, (paryski ślub Marii Jurjewicz)

Wiener Zeitung 16. April 1892, s. 5 (anons sądowy)

...20. April 1892 um 10 Uhr Vormittags:
Wienczyslawa Rodoconachi wider das k.
k. Finanzministeriumwegen einer
Nachlaßgebühr;

20 kwietnia 1892 o godzinie 10 rano:
Wienczysława Rodoconachi przeciwko c.
k. Ministerstwu Finansów za opłatę za
nieruchomości;

Wiener Zeitung 24. September 1895, s. 11 (anons hotelowy)
Angekommene. / Grand Hotel

...Direct, v. Czaslau. — Burger A.,
- 17 s Direct., v. Graz. — Rodoconachi W.,
»4 14 10 Gutsbes.. v. Paris. — Geuby C., Guts-...

Gazeta Lwowska. 1899, nr 265, 1899.11.21 („pogrzeb Pryklesa Rodokonaki” )
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Neues Wiener Journal 6. Juni 1900, s.2 (opis paryskiego balu z udziałem pani Rodocanachi)

Afrika war das bevorzugte Land. Besonders erwähnt zu werden verdient noch Rodoconachi als "unfertige Ausstellung", mit einem ungarnirten Hut und einem Rock, der, wie bei der ersten Anprobe
noch, mit Kreidestrichen verziert war.,
Afryka była krajem preferowanym. Rodoconachi zasługuje na szczególne wyróżnienie jako
„niedokończona wystawa” z zawieszonym kapeluszem i spódnicą, która podobnie jak pierwsze
dopasowanie, została ozdobiona kredowymi śladami.

Gazeta Lwowska. 1900, nr 253 1900.11.06 (anons prasowy o śmierci Wieńczysławy z
Barczewskich)
Zmarli w ostatnich dniach:
- W Paryżu, Rodoconachi z domu Barczewska, 1voto Jurjewiczowa. Zmarła była siostrą Ś.p. Probusa Barczewskiego, fundatora znanych nagród, udzielanych przez krakowską Akademię umiejętności.
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Probus Barczewski
Czas. [R.15], Ner 126 (3 czerwca 1862) (Probus Barczewski - anons hotelowy)
(Kraków) P r z y j e c h a li od 31 Maja do 1 Czerwca 1862.

Gazeta Lwowska. 1872, nr 117, 1872.05.22 (anons o przyjeździe P. Barczewskiego do
Lwowa)

Gazeta Lwowska. 1873, nr 272, 1873.11.26 (anons o przyjeździe P. Barczewskiego do
Lwowa)

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/157327/edition/149098
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Gazeta Lwowska. 1878, nr 2 (1878.01.02), Gazeta Lwowska. 1878, nr 35 (1878.02.05)
(Edykty sądowe – Sobiesław, Probus i Wieńczysława )

Wiener Zeitung 25. Juni 1882, S. 7 (anons hotelowy)
...Fürst Mavcogordato D., Privat, v.
Jassy. — Graf Barczewski P, Guts
bes., v. Polen. — Nepanicz W.,..

Wiener Zeitung 2. September 1882, S. 8 (anons hotelowy)
...dorf-Grahowski J., Gutsbes., v. Schle
sien. - Graf Barczewski P., Gutsbes.,
v. Polen. — Stuart CH., General, v....

Wiener Zeitung 11. Oktober 1883, S.10 (anons hotelowy)
...Brünn. — Syz A., R.-Abg., v. Graz.
— Barczewski P., Gutsbes., v. Ruß
land. — Prokop A., Professor, v....
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Czas. nr 104, Kraków, 4 maja 1884 ; Kurjer Lwowski. 1884, nr 125 1884.05.05 (Probus
Barczewski w San Remo)

— W San Remo przepędzali tej
zimy, jak nam donoszą, dłuższy
lub krótszy czas z Polaków: (….)
Probus Barczewski, (….) [Nazwisko Barczewskiego wymienione zostało pośród kilkudziesięciu nazwisk arystokratów,
ziemian i przemysłowców].

https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/589465/0104_NDIGCZAS026703_79823576.pdf
Gazeta Lwowska. 1884, nr 180, 1884.08.05 (Probus Barczewski; darowizna na powodzian)

Wiener Zeitung 26. Juni 1884 (anons hotelowy)
.... — Ritter v. Barczewski S.. Privat, v. Polen. — Tar«
tartzy I., Rittmstr., v. Sarajewo —...
64
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Präger Tagblatt Nr. 300 (Beilage.) 29. October 1884 (zmarł jeden z najbogatszych polskich
właścicieli ziemskich, Probus Barczewski).

* Ein Wohlthäters In FranzenSbad starb dieser Tage einer der reichsten polnischen Gutsbe
sitzer, Probus Barczewski. Derselbe, ein aller Jung geselle, bestimmte eine in Paris
wohnhafte Cousine zu seiner Universal-Erbin. Das Baarvermögen widmete der
Verstorbene hauptsächlich öffentlichen Zwecken. So sollen unter Anderem die
Universitäten von Lemberg und Krakau mit je 100.000 fl., das Lemberger GewerbeMuseum mit 20.000 fl., der galizische Musikverein mit 15.000 fl., das Lemberger
Polytechnicum mit 10.000 fl. bedacht wor den sein.

„Dziennik Polski”, 1884.10.30 , 1884, nr 251 (informacja o testamencie Barczewskiego)

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/109278/edition/102135/content
Kurier Lwowski, 1884, nr 303 (31 października), s. 4. (informacja o śmierci i testamencie
Barczewskiego)
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Odpis zawarto wyżej, w tekście opracowania.
Źródło:https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/158772/edition/150521/content
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Gazeta Toruńska, nr 225, 1 listopada 1884 (informacja o śmierci i testamencie Barczewskiego)

Probus Barczewski, właściciel rozległych dóbr na Podolu rosyjskim i w Galicyi, umarł, jak donosi
Dziennik Polski, przed kilku dniami w Franzensbadzie. Zmarły był bezżenny, i ustanowił kuzynkę
swoją, zamieszkałą w Paryżu, uniwersalną spadkobierczynią. Adwokat wiedeński, dr. Raczyński 42, u którego złożony był testament, nadesłał go do lwowskiego sądu krajowego, lecz nie
otworzono go dotąd wskutek telegramu domniemanej spadkobierczyni, która żąda, aby się powstrzymano z otwarciem testamentu aż do jej przybycia, które niebawem nastąpi. Zmarły pozostawił także znaczne kapitały, które przeznaczył, Jak Dziennikowi Polskiemu wiadomo, przeważnie na cele publiczne i fundacye. I tak, zapisał dla uniwersytetu lwowskiego 100 000 złr., dla
uniwersytetu krakowskiego 100 000 złr., dla lwowskiego Muzeum przemysłowego 20 000 złr.,
dla galicyjskiego Towarzystwa muzycznego15 000 złr., dla lwowskiej szkoły politechnicznej10 000 złr. itd.
http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=39241

Zapewne Klemens Raczyński herbu Nałęcz (1839-1886) – prawnik, adwokat, poseł do austriackiej Rady
Państwa.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klemens_Raczy%C5%84ski#cite_ref-:0_2-1
42

Monument Service sp. z o.o. sp.k., biuro@monumentservice.p

67

„Kurier Lwowski”, 1884, nr. 305 (2 listopada), s. 1. (pogrzeb Probusa Barczewskiego)

Źródło: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/158774/edition/150523/content

„Gazeta Świąteczna”, 1884, Warszawa, No 201. Rok IV Tydzień 45, (informacja o śmierci
Barczewskiego i jego testamencie)
„Z Galicji. Lwów,
dnia 1 listopada. —Jeden z obywateli Galicyjskich, p. Probus Barczewski, który zmarł w zeszłym
tygodniu, zapisał w testamencie 800 tysięcy złotych reńskich, czyli około 50 tysięcy rubli dla
krakowskiego muzeum przedmiotów sztuki starożytności, na zakup różnych szacownych pamiątek narodowych, które tam mają być złożone, aby je uchronić od zatraty.”
Źródło:https://crispa.uw.edu.pl/object/files/265747/display/Default
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Kurjer Warszawski. R.64, nr 307b (5 listopada 1884) (majątek Probusa Barczewskiego)
Odpowiedzi Redakcji: — Panu M. S.—Według objaśnienia ze strony kompetentnej, zmarły w tych
czasach ś. p. Probus Barczewski zostawił spadkobierczynię w osobie siostry l-o voto Jurewiczowej, 2-o Rodokonaki, która ogromne jego dobra na Podolu dziedziczy. Ś. p. Probus był potomkiem znanej w historji rodziny. Podobno hojne legata nie nadwerężyły jego miljonowej gotowizny, leżącej w bankach angielskich. Przekazane muzeum krakowskiemu zbiory, zdaniem objaśniającego nas, mają wartość 700,000 rs

„Prawda”, nr 45, Warszawa, 8.11.1884 (informacja o śmierci i testamencie Barczewskiego)

„Hojne zapisy poczynił zmarły 23 z. m. w
Franzensbadzie obywatel ziemski wołyńskogalicyjski, Probus Barczewski. Uniwersytet
lwowski otrzymał 100,000 zł., wszechnica jagiellońska 100,000, Muzeum przemysłowe we
Lwowie 20,000, Towarzystwo muzyczne
15,000, politechnika lwowska 10,000.”
Źródło: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=128244
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„Gazeta Świąteczna”, 45 (201), 9 listopada 1884 r., Warszawa (informacja o śmierci i testamencie Barczewskiego)

https://crispa.uw.edu.pl/object/files/265747/display/PDF
„Kraj” No. 47, 18(30) listopada 1884 r. , Petersburg . Tygodnik polityczno-społeczny. (informacja o śmierci i testamencie Barczewskiego)

Źródło
http://pbc.biaman.pl/Content/29024/Kraj_1884_47%20(18%20XI%20-%2030%20XI).pdf
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„Świt: pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet wraz z dodatkiem wzorów robot i ubrań
kobiecych.”, Warszawa 1884, (11 Listopada) 1884, nr 33. S. 526 (informacja o testamencie
Barczewskiego)

Źródło: http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doccontent?id=8004&dirids=1
Wypis:
„RACHUNKI.
Niema co, jesteśmy zdystansowani.
Podczas kiedy my, w naszem bezprogramowem życiu, ledwośmy się na "Wieczorki bez programu" zdobyli, Galicya ma testament Probusa Barczewskiego i "Wisłę" - oboje uczynione z programem.
Przedewszystkiem testament kładziemy tu, jako piękną i znaczącą cyfrę. Probus Barczewski,
właściciel dóbr Olesza w Galicyi, świeżo zmarły, ostatnią swą wolą położył niezwykle trwały monument swej obywatelskiej pamięci. Oto są ważniejsze z jego legatów: 100 tysięcy fl. dla Uniwersytetu Jagiellońskiego; 100 tys. fl. dla Uniwersytetu Lwowskiego; 10 tys. fl. dla Politechniki
na stypendya albo internaty pod Zarządem Wydziału Krajowego, dla Polaków obrządku łacińskiego; w połowie dla szlachty, a w połowie dla nieszlachty; 50 tys. fl. dla Akademii Umiejętności
w Krakowie, na premia, w połowie za dzieła historyczne, a w połowie za dzieła malarskie; 20 tys.
fl. dla Muzeum przemysłowego we Lwowie; 15 tys. fl. dla Konserwatoryum muzycznego w
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Krakowie; 30 tys. fl. dla trzech ubogich dziewcząt, do 24-go roku życia na wychowanie; 10 tys.
fl. na szpital Sióstr Miłosierdzia we Lwowie; cenne zbiory numizmatyczne i piękną broń dla Muzeum Narodowego w Krakowie.
Cyfry te i te pozycye stawiam tu bez komentarzy. Pozwolę sobie wszakże zaznaczyć rzecz jedną.
Takie testamenty nie przychodzą do głowy człowiekowi z pierwszym lepszym wiatru podmuchem. Ostatnia wola, to tylko ostatnie ogniwo tych aktów woli, jakich człowiek dokonywał w
ciągu długich lat życia. Na długo przed tern, nim ogłoszono owe wspaniałe legaty, istniał już
wielki dar życia, wielki dar "Serca dla ogółu, istniało cochwilowe, ustawiczne kierowanie woli ku
ogólnym pożytkom i celom, istniało ukochanie tych celów, istniała pieczołowitość około ich osiągnięcia, istniała myśl, zwrócona ku pracom trudnym i dalekim drogom.
A jeśli to jest prawdą, co wnosić mamy z owych aktów ostatniej woli wielu naszych magnatów,
z tych testamentów, które przerzucają z rąk do rąk milionowe fortuny, bez śladu pamięci o potrzebach publicznych i obywatelskich obowiązkach?
Nie podejmuję się tu odpowiadać na to. i przejdę do innego przedmiotu.”
Źródło: http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/plain-content?id=8004
„Kraj”, nr 43, 1886, 26.10 (7.11) 1886 r.

Źródło: http://pbc.biaman.pl/Content/29592/Kraj_1886_43%20(26%20X%20%207%20XI).pdf
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Czas. R.39, Ner 243 (23 października 1886)
Gazeta Lwowska. 1886, nr 243, 1886.10.23
(Legaty dla PAU - dot. zbiorów broni starożytnej, numizmatów i dzieł historycznych)

Kaplica Barczewskich
„Gazeta Narodowa”, 1887, nr 171 (29 lipca), s. 2. (rozpoczęcie budowy kaplicy)

Źródło: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/82885/edition/76468
Dziennik Polski. 1887, nr 207,Lwów, 1887.07.28 (rozpoczęcie budowy kaplicy)

Gazeta Lwowska. 1890, nr 216, 1890.09.20) (odstąpienie gruntu dla kaplicy Barczewskich)
Rada miasta Lwowa, (Posiedzenie,dnia
18 września.)
W końcu zezwoliła Rada na odstąpienie
dla kaplicy Barczewskich na cmentarzu
Łyczakowskim 130 metrów
kwadr.gruntu po cenie 14 zł. metr
kwadr.
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Testament Probusa Barczewskiego
Czas. [R.37], Ner 254 (4 listopada 1884), Kraków, (informacja prasowa o testamencie Probusa Barczewskiego (pełny tekst)

Wypis tekstu: patrz dalej Kurjer Polskji w Paryżu
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Kurjer Polski w Paryżu: dwutygodnik polityczny- literacki- społeczny : organ patrjotyczny
polski. R.4, Nº 23 (1 grudnia 1884) (Testament Probusa Barczewskiego)
Źródło: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/451184/edition/426524/content
Wypis ze stron s. 2 -3.
TESTAMENT PROBUSA BARCZEWSKIEGO
Zapisujemy na tem miejscu z radością w sercu nowy a piękny fakt patrjotycznej
ofiarności polskiej.
Dnia 31 Października 1884 r. w obecności dwóch świadków i rodziny niedawno
zmarłego w Franzensbadzie Probusa Barczewskiego, obywatela z Podola, otworzył testament tegoż Probusa Barczewskiego, radca wyższego Sąd krajowego we Lwowie p. Lewicki.
Majątek zmarłego składa się: 1) z gotówki w kwocie 332.000 złotych reńskich,
45,000 marek i 100,000 franków ; z kapitałów pochodzących z wykupów włościańskich na
Wołyniu (summa nieoznaczona); 2) z dóbr Olesza (część) w Galicji, w powiecie tłumackim, z
realności (część) we Lwowie i z dóbr Olszanka, Katarynówka i miasteczko Raszków z przyległościami znajdujących się pod zaborem moskiewskim.
Poszczególne artykuły testamentu opiewają: 1) 50,000 złr. na zakupno gruntu na
cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie i wystawienie kaplicy familijnej pod wezwaniem św.
Feliksa, patrona rodziny Barczewskich, do której mają być zwłoki rodziny przeniesione.
Uwaga. Plan kaplicy ma być w stylu poważnym, a budowa ma być wykonaną przez naczelnika urzędu budowniczego miasta Lwowa i profesorów budownictwa, dla których osobna
summa 2,000 złr. jako wynagrodzenie za sporządzenie planu i wykonanie budowy jest
przeznaczoną.
2) Dla zakonu Bernardynów we Lwowie 12,000 złr. Jako warunek postawił fundator zakonowi obowiązek sprowadzenia zwłok, założenie kaplicy, uroczyste odprawienie czterech
mszy żałobnych za członków rodziny, umieszczenie w kościele wmurowanej tablicy marmurowej ze szczegółowem wypisaniem na niej nazwisk członków rodziny Barczewskich we
Lwowie pochowanych.
Uwaga. 12,000 złr. stanowić ma fundusz żelazny; procenta od tej summy użyte będą na
msze, sprawienie i utrzymanie tablicy marmurowej. Członek z zakonu OO. Bernardynów,
który będzie opiekował się kaplicą i utrzymywał w niej porządek, pobierać ma rocznie 50
złr.
3) Dla Zgromadzenia OO. Zmartwychwstańców we Lwowie 5,000 złr.
4) a) Dla Wszechnicy we Lwowie 100,000 z łr.; b) dla Wszechnicy w Krakowie 100,000
złr.; c) dla Szkoły Politechnicznej we Lwowie 10,000 złr. na stypendja dla niezamożnych
studentów (wyjąwszy słuchaczów św. teologii) narodowości polskiej, religii rzymsko-katolickiej. Z tych połowa ma pochodzić ze szlachty z krajów polskich a druga może być pochodzenia nieszlacheckiego. Uznaniu Wydziału Krajowego jest pozostawione, czy z kapitałów
na ten cel legowanych, mają być utworzone we Lwowie a względnie w Krakowie, internaty,
w których uczniowie znaleźliby całe utrzymanie w ciągu studjów, czy też utworzone mają
być stypendja. Statut fundacji ma ułożyć Wydział Krajowy, który wyłącznie i niezawiśle nią
zawiadywać będzie. Życzeniem jest także testatora, ażeby z tych fundacji korzystać mogli
w równej liczbie uczniowie różnych dzielnic dawnej Polski.
5) Akademia Umiejętności w Krakowie otrzyma 50,000 złr. jako kapitał żelazny. Połowa
procentu od tego kapitału ma stanowić nagrodę za najlepszą rozprawę z dziedziny historji
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polskiej, po polsku przez Polaka katolika napisaną, a w drugiej połowie za najlepsze i najpiękniejsze dzieło malarskie przez artystę Polaka wykonane. Zarząd fundacji i rozdawnictwo nagród pozostawione Akademii Umiejętności. Uwaga. Jeżeli w skutek nieprzewidzianych wypadków, Lwów lub Kraków odpadnie od Austrji, legata w art. 4 i 5 oznaczone, mają
być z miasta od Austrji odpadłego przeniesione w takie miejsce, gdzie pod berłem austrjackiem lub samodzielnie polskiem, instytucje czysto polskie z zachowaniem języka polskiego
bez za grożenia lub ograniczenia swobód narodowości polskiej i kościoła rzymsko-katolickiego zostawać będą. Fundacje w art. 4 i 5 t. j . zapisy na Wszechnice i Akademią Umiejętności nosić będą nazwę « Fundacji Barczewskiego. » 6) Towarzystwu muzycznemu a
względnie Konserwatorjum we Lwowie 15,000 złr.
7) Lwowskiemu muzeum przemysłowemu i Szkole przemysłowej 20,000 złr.
8) Na wychowanie w jednym z polskich zakładów naukowych trojga ubogich dziewcząt,
sierot bez ojca i matki, Polek, wyznania rzymsko-katolickiego, z jakiejkolwiek bądź dzielnicy
Polski, przeznaczoną jest summa 30,000 złr.
Uwaga. Dziewczęta mają być wzięte na utrzymanie i wychowanie, począwszy od 10 roku
ich wieku, a po ukończeniu nauk, każda z nich do 24 roku życia swego pobierać będzie 1/3
część procentów od wspomnianego kapitału, poczem dalsze procenta mają być w taki sam
sposób obrócone lub użyte dla innych dziewcząt. Nad tym funduszem czuwać będzie Wydział Krajowy, który także bliższe warunki uczestnictwa i utraty onego oznaczy i któremu
przysługuje prawo prezentowania dziewcząt pomienionych.
9) Szpitalowi PP. Miłosierdzia we Lwowie 10,000 złr. jako kapitał żelazny. Procenta od powyższej summy, służyć mają na utrzymanie łóżek dla chrześcijan chorych w szpitalu, w takiej liczbie, na jaką te procenta wystarczą.
10) Na zakład Inwalidów we Lwowie i w Krakowie po 5,000 złr. każdemu.
11) Broń starożytną, dzieła historyczne i numizmatykę Akademicznemu Muzeum w Krakowie. (Wartość tych darów dla Muzeum ma być bardzo znaczna, bo przeszło 800,000 fr. wynosząca). Nowożytną broń zapisuje siostrzeńcom swoim Feliksowi i Pawłowi Jurjewiczom.
12) Dobra Olesza (część) i część realności we Lwowie, zapisuję siostrze swojej Wieńczysławie z Barczewskich Jurjewiczowej.
13) Dwom służącym : Michałowi Czerbuleńko i Klemensowi Kotowskiemu po 600 złotych
reńskich każdemu i po 15 morgów ornego pola w dobrach Olesza.,
14) Dla klasztoru w Częstochowie na ręce przełożonego 0 0 . Paulinów 500 złr. na odprawienie 500 mszy. Takiż sam legat klasztorowi Franciszkanów pod Opieką Matki Boskiej
Anielskiej w Asisi, we Włoszech, t. j . 500 złr. za dusze w czyścu zostające.
15) Na utrzymanie porządku w kaplicy grobowej 6,000 złr. na ręce OO. Bernardynów, z zastrzeżeniem, że tylko odsetki od tej sumy użyte być mają.
16) Resztę majątku swego, oraz wszystkie ruchomości, srebra, porcelany i malowidła, z wyjątkiem w artykułach 17 i 18 poszczególnionych, zapisał testator siostrzenicy swojej Marji
Jurjewicz.
17) Obrazy świętych, tak olejne jak i nie olejne oraz treści religijnej, mają być powieszone w
kaplicy grobowej.
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18) Portret nieboszczyka pędzla Carliniego 43, zapisany Wszechnicy Lwowskiej, dla umieszczenia go w Czytelni lub w sali zakładu internatu, jeśli takowy utworzony zostanie.
19) Wszystkie poszczególnione legata i zapisy, mają być zaraz po śmierci a względnie po
otworzeniu testamentu legatarjuszom wypłacone w raz z odsetkami od dnia śmierci liczyć
się mającemu
20) Wykonanie testamentu poleca Wydziałowi Krajowemu, tudzież Reprezentacji miasta
Lwowa, których uprasza, aby bądź wspólnie, bądź każde z osobna czuwały w odnośnym
zakresie nad ścisłem wykonaniem i rychłem wprowadzeniem w życie niniejszych rozporządzeń i zapisów. Do współdziałania w tym kierunku zaprasza także p. Aleksandra Prawdzica
Zalewskiego, mieszkającego we wsi Ostapkowcach, gubernii Podolskiej; w powiecie Proskirowskim , tudzież p. D-ra Jana Czajkowskiego posła na sejm galicyjski.
21) W razie gdyby który z krewnych z powodu legatów zechciał się procesować, lub starał
się obalić testament, testator nakazuje usunąć go z testamentu, i część jego stosownie do
uznania, podzielić na inne artykuły.
22) Wszystkie inne rozporządzenia, gdyby się jakie ukazały, uznaje za nieważne i jako nieistniejące mają być uważane.
Z treści podanej przez nas testamentu świadczącej o wyobrażeniach i zasadach
katolickich i konserwatywnych ś. p. Probusa Barczewskiego, przekonywamy się także o
jego zacnych uczuciach i gorącym patrjotyzmie. Oby tylko wola jego była spełnioną szybko
i sumiennie! Szczególniej pożądanem jest szybkie wykonanie woli testatora względnie polskich inwalidów . Ś. p. Barczewskiego wolą było wesprzeć oba zakłady inwalidów, czyli Towarzystwo opiekujące się weteranami z 1831 r. w Krakowie i we Lwowie, przeznaczył więc
dla każdego po 5,000 reńskich.
Wsparcie to jest wielce pożądaną pomocą. Zasłużeni bowiem starcy, wojownicy
niepodległości Polski z 1831 roku znajdują się w opłakanem położeniu. Małe dochody
wspomnianych korporacji, niepozwalają dawać weteranom pensji z którejby żyć mogli wygodnie, często 20,15 a nawet 10 reńskich wystarczyć musi bohaterskiemu starcowi. Jakżeż
więc pożądaną jest rzeczą ów zapis Barczewskiego, który kassę weteranów w Krakowie i
we Lwowie zasila tak znaczną summą.
Cześć ś. p. Barczewskiemu, że niezapomniał o tych, co za Polskę krew swą lali,
cześć mu za wszystkie zapisy i legata.
Oddając hołd wspaniałemu sposobowi obdarzenia instytucji i ludzi, jakoteż jego
miłości Ojczyzny wyrażonej w legatach i w zapisach, — wyrażamy jednak żal, że nic nie zapisał na Skarb Polski.

Chodzi z pewnością o weneckiego artystę Giulio Carliniego (1826 – 1887). znanego przede wszystkim z
obrazów historycznych ze scenami z historii weneckiej, które ugruntowały jego sławę, a także obrazów religijnych i orientalistycznych. Studiował w weneckiej Accademia delle Belle Arti u Odorico Politiego i Ludovico Lippariniego. Został członkiem weneckiej ABA (1873) i oficjalnym malarzem Królestwa Włoch; w 1874
uzyskał tytuł Rycerza Korony Włoch, a w 1879 został członkiem Accademia Raffaello Sanzio w Urbino. Portretował słynne osobistości, np. generała Radetzky’ego (1852 r. w Weronie) czy cesarza Napoleona III na
koniu. Kopiował też weneckich mistrzów, których kolorystyka wywarła na niego duży wpływ (np 1873 r.
płótno Paolo Veronese’a z kościoła S. Sebastiano dla wielkiej księżny Meklemburgii-Schwerina).
http://www.altekunst-vienna.com/frontend/scripts/index.php?groupId=0&productId=3864&setMainAreaTemplatePath=mainarea_productdetail.html&query=+%09Giulio+Carlini
https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Carlini; http://www.maestrionline.it/artisti/173/giulio-carlini
43
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Potrzebę i użytek tego Skarbu udowodniliśmy w jednym z wstępnych artykułów
naszego pisma. Zaiste, dziwić się należy, że dotąd nie dano początku Polskiemu Skarbowi.
Gdyby który z patrjotów zapisał jako fundusz zakładowy jakąkolwiek summę, zacniejsi i rozumniejsi pomiędzy nami na emigracji zająć by się musieli obmyśleniem sposobów zabezpieczenia tej summy i zarazem ciągłego jej w zrostu przez kapitalizowanie procentów, aż do
oznaczonej wysokości.
Gdyby Skarb Polski doszedł już do wysokości w statucie oznaczonej, wtedy procenta jego byłyby obracane na zasilanie lub wyposażanie narodowych czynności, prac i
przedsiębiorstw, na wspomaganie zakładów dobra publicznego albo udzielanie pożyczek na
działania mające na celu podniesienie dobrobytu naszego narodu, spotęgowanie jego sił
moralnych i materjalnych, a w reszcie odzyskanie i utwierdzenie bytu wolnego i niepodległego Polski. Skarb więc Polski byłby źródłem dostarczającem potoki zdrowia i siły krajowi.
Z czasem jego pomoc sięgałaby w najodleglejsze zakątki Polski i wszędzie budziła życie i
tworzyła potęgę.
Jesteśmy przekonani, że lat kilkanaście a chociażby i więcej, wystarczyłoby, ażeby
instytucja Skarbu Polskiemu .mogła zastąpić nam Polskie ministerjum finansów .
Rzecz oczywista, że instytucja, którą proponujemy i która prędzej lub później
przyjdzie do skutku, nie może być zorganizowaną w kraju, lecz za granicą na emigracji.
Najwlaściwszem dla niej miejscem byłaby Szwajcarja a w niej Raperswyl.
Ale, ażeby Skarb Polski mógł istnieć w Raperswylu przy Narodowem Muzeum,
potrzebaby przy tymże Muzeum utworzyć rzeczywiste Wydziały pracy narodowej; potrzebaby różne fundacje jednoczyć z sobą w organiczny a dobrze obmyślany związek. Przy dzisiejszej atoli organizacji tegoż Muzeum byłoby to niemożebnem, bo hr. Plater, założyciel
tegoż Muzeum, uważa fundacją Pomocy Naukowej ś. p. Krystyna Ostrowskiego i fundacją
wsparcia kapłanów wygnanych, za niemające oprócz jego osoby innego związku z Muzeum, aczkolwiek ścisłe, organiczne z niem połączenie leży w interesie wszystkich tych
fundacji. Gdyby więc hr. Plater zgodził się na organizacją, któraby jednoczyła różne fundacje, mające narodowe cele, a jednoczyła je wszystkie w jedną polską instytucję, w takim razie utworzyłoby się w Rapperswylu ognisko narodowego życia, któreby objęło także i
Skarb Polski.
Obecnie jednak potrzeba przystąpić do organizacji Skarbu Polskiego, jako instytucji zupełnie samodzielnej, mającej swe siedlisko we Francji, Szwajcarji lub w Anglii. Jeżeli
staną na jej czele ludzie prawi, zdolni a budzący zaufanie ogólne, — to niewątpliwie znajdą
się patrjoci równie zacni jak Barczewski, którzy o niej niezapomną przy pisaniu testamentów. Byle tylko który z wpływowych rodaków dał początek Skarbowi Polskiemu.
Czy to jako ofiara jednego, czy też kilkunastu lub kilkudziesięciu patrjotów , że
fundusz zakładowy tego skarbu szybko w zrastać będzie, jest nam rękojmią patrjotyzm i
ważność instytucji. Gdy zobaczą, że wielkiemu dziełu dano początek, śpieszyć będą z ofiarami.
Ludzi ofiarnych jak Barczewski nie brak jest u nas, postarajmy się tylko ich ofiarności nadać kierunek, z którego by spraw a żywotna Polaków największą korzyść odnieść
mogła.
Instytucji potrzebniejszej, ważniejszej, piękniejszej nad Skarb Polski wytworzyć
nie można w czasach niewoli narodowej.
Jej istnienie i prosperowanie będzie zapowiedzią, żeśmy weszli już na praktyczne
drogi, wiodące do oswobodzenia Ojczyzny.
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Twórzmy więc Skarb Polski, twórzmy Skarb Polski !

Wypis z „Rocznika Akademii Umiejętności Rok 1884”, 1885 (dot. testamentu Probusa Barczewskiego)
Źródło: http://rcin.org.pl/Content/16047/WA308_1306_P156-1884_ROCZNIK-AKADEMII_I.pdf
s. 12–15.
„Ś. p. Probus Piotr Samson Barczewski, zmarły w d. 20 Października 1884 r. testamentem
spisanym w Wiedniu d. 17 Paźdz. 1880 r. a przez Sąd krajowy lwowski uchwałą z d. 31 Października 1884 r. L. 49146 za kodycyl uznanym, między innemi rozporządzeniami, wyraził
się ad 5) „Dla Akademii Umiejętności w Krakowie zapisuję jako fundusz żelazny sumę pięćdziesiąt tysięcy (50,000) Zł. wal. austr. Procent roczny od tego kapitału ma być obrócony w
jednej połowie na premiję (nagrodę) za najlepszą rozprawę z dziedziny historii polskiej, napisaną po polsku przez Polaka katolika; a w drugiej połowie na premiję (nagrodę) za najpiękniejsze dzieło malarskie, przez artystę Polaka wykonane. Zarząd tej fundacyi i rozdawnictwo
premij zostawiam pomienionej Akademii Umiejętności. Tak fundacyja w Art. 4 1) 44 jako też
w Art. 5 określona, nosić będą nazwę fundacyi Barczewskiego. Jeśliby w skutek nieprzewidzianych wypadków Kraków albo Lwów od Austryi odpadły, natenczas legata w Art. 4 i 5
oznaczone, mają być z miasta od Austryi odpadłego przeniesione w takie miejsce, gdzie pod
panowaniem Austryi lub samodzielnym polskim instytucyje czysto polskie z zachowaniem
języka polskiego, bez zagrożenia lub ograniczenia swobód narodowości polskiej i kościoła
rzymsko-katolickiego zostawać będą." „11) Moją broń starożytną, numizmatykę i wszystkie
dzieła historyczne polskie, gdziekolwiek się znajdują, zapisuję Akademicznemu Muzeum w
Krakowie, zaś nowożytną broń swoją zapisuję na pamiątkę moim siostrzeńcom." 19)
„Wszystkie tu zapisane legata mają być zaraz po mojej śmierci wypłacone legataryjuszom
wraz z procentami od dnia mej śmierci bieżącemi, bez względu czy i kto o przyjęcie mego
spadku się oświadczył i czy postępowanie spadkowe z spadkobiercą ukończone zostało. Legata te wypłacone być winny z wszelkiego w ogóle majątku mego, gdziekolwiekby takowy
się znajdował." W odezwie c. k. Sądu krajowego we Lwowie z d. 17 Grudnia 1884 L. 57674,
obok której przesłano Akademii powyższy odpis testamentu, w wyliczeniu stron, które o tym
akcie zawiadomione zostały, wyrażono (ad 9): Muzeum akademiczne w Krakowie do rąk rektorat u Wszechnicy Jagiellońskiej w Krakowie (L. 2 r. 1885.) Ponieważ Akademija ma swój
własny Zarząd, powstała więc wątpliwość czy przypadkiem Sąd nie mniema, że zapis odnosi
się do Uniwersytetu, czyli jak zgodnie z testatorem nazywa, do Wszechnicy Jagiellońskiej.
Wystosowano więc do Sądu krajowego we Lwowie odezwę następującej osnowy: Uchwalą
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Legat dla Uniwersytetu, czyli, jak wszędzie nazywa on Uniwersytet, dla Wszechnicy lwowskiej.
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z d. 17 Grudnia 1884 do L. 57674 zawiadomił Wys. Sąd Akademiję Umiejętności w Krakowie
na http://rcin.org.pl 14 ręce jej Prezesa o zapisanym jej przez ś. p. Probusa Piotra Włodzimierza 3-ch imion Samsona Barczewskiego rozporządzeniem ostatniej woli z d. 17 Października 1880 legacie złr. 50,000 w. a. zaś Muzeum akademiczne w Krakowie, któremu pomienionem rozporządzeniem ostatniej woli broń starożytna, numizmatyka i dzieła historyczne
polskie zapisane zostały, zawiadomił Wys. Sąd na ręce rektoratu Wszechnicy Jagiellońskiej
w Krakowie. Wynikałoby ztąd, iż Wys. Sąd jest zdania, jakoby przez Muzeum akademiczne
w Krakowie ś. p. Barczewski rozumiał Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przeciw takiemu tłumaczeniu ustępu jedenastego testamentu z d. 17 Października 1880 Akademija
Umiejętności widzi się zniewolona zaprotestować. Ś. p. Barczewski w rozporządzeniu
wzmiankowanem ostatniej woli ilekroć wspomina o Uniwersytetach, czyto Krakowskim czy
Lwowskim, nazywa je stale Wszechnicami nie zaś Akademijami, gdyby przeto w ustępie 11
miał na myśli muzeum Uniwersytetu Krakowskiego, byłby je niewątpliwie nazwał Muzeum
uniwersyteckiem lub Muzeum Wszechnicy Krakowskiej, już choćby dla usunięcia wątpliwości, skoro wiedział, o istnieniu Akademii Umiejętności i legatem ją obdarował. Nie można
więc przez Muzeum akademiczne w Krakowie rozumieć jak tylko Muzeum Akademii Umiejętności, tem bardziej gdy także §§ 6 i 665 kod. cyw. nakazują brać wyrazy w zwyczajnem,
im właściwem znaczeniu (gewöhnlicheeigentümliche Bedeutung). Wobec tego uprasza Akademija Umiejętności w Krakowie, iżby Wysoki Sąd powyższe wyjaśnienie Ustępu ligo rozporządzenia ostatniej woli ś. p. Probusa Barczewskiego http://rcin.org.pl 15 zd. 17 Października
1880 przyjął do swej wiadomości, o wszelkich rozporządzeniach, któreby powyższego legatu
dotyczyły w przyszłości Akademiję Umiejętności uwiadamiać raczył. W odpowiedzi Sąd
oznajmia pod d. 17 Stycznia 1885 że zażądał w tej sprawie oświadczenia w ciągu 30 dni od
Rektora Uniw. Krak. Wydziału krajowego, Adwokata Dr. J. Czajkowskiego i p. Rodocanachi
(L. 14 1885). W informacyi udzielonej Drowi J. Czajkowskiemu, pod d. 3 Lutego 1885 r. w
uzupełnieniu wyjaśnień przesłanych Sądowi, dodano między innemi: Z pewnością nie chodzi
nam o pokrzywdzenie Uniwersytetu, bo obie Instytucyje równo nam są drogie, ale prawo
Akademii jest jasne i dla tego ciężyłby na niej zarzut gdyby się za niem nie ujęła. Ponieważ
Akademija jest Instytucyją autonomiczną stojącą pod opieką społeczeństwa samego, już
więc to samo skłonićby mogło testatora do jej uwzględnienia; pomijamy to jednak bo byłoby
to tylko domysłem. Wszakże nie brakuje na to dowodu stanowczego, testator bowiem nie
miesza jednego z drugim tych Zakładów, zowiąc Akademiję, Akademija a Uniwersytet
Wszechnicą, prócz tego testator mówi Muzeum, nikt zaś zbiorów uniwersyteckich nie nazywa Muzeami, lecz gabinetami; wreszcie od tych zbiorów uniwersyteckich, które na podobieństwo Senatu akademickiego mógłby kto nazwać akademickiemi, rozróżnia on Muzeum
Akademii nawet inaczej sformowanym przymiotnikiem. (L. 23).”

S. 83-84
„Zapis ś. p. Probus a Barczewskiego, najznaczniejszy ze wszystkich, dotąd jeszcze do rąk
Akademii nie doszedł, bo petraktacyje spadkowe nie są ukończone, wszelako wspomnieć o
nim musimy, jako o należącym do ubiegłego roku. — Testator zmarły w Wiedniu dnia 20
Października 1884 r. przeznaczył Akademii sumę 50,000 złr., jako fundusz żelazny, z tym
wszakże warunkiem, że połowa procentu od rzeczonej sumy ma być obróconą na nagrodę
za najlepsze dzieło z historyi polskiej, napisane przez Polaka katolika; druga połowa na nagrodę za najlepsze dzieło malarskie, przez Polaka wykonane. Zarząd tej fundacyi i
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rozdawnictwo tych nagród, zostawia testator Akademii Umiejętności. W dalszym ciągu tegoż samego testamentu zapisuje ś. p. Probus Barczewski swoją „broń starożytną, numizmatykę i wszystkie dzieła historyczne polskie Muzeum Akademicznem u w Krakowie". Sąd krajowy we Lwowie, rozsyłając stronom interesowanym zawiadomienie o rzeczonym testamencie, przysłał jeden odpis takowego do Rektoratu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasunęło to
obawę, czy przypadkiem przez to wyrażenie Muzeum Akademiczne , c. k. Sąd nie rozumie
zbiorów Uniwersytetu. Przezorność kazała zapewnić się i objaśnić. Udała się tedy Akademija
do c. k. Sądu krajowego z przedstawieniem, że testator, ś. p. Barczewski, niewątpliwie Akademiję Umiejętności, nie zaś Uniwersytet miał na myśli, gdyż: 1) mówiąc niejeden raz w testamencie swoim o Uniwersytecie, nazywa go zawsze tem lub Wszechnicy, nigdy zaś Akademii mianem; 2) żadne zbiory, do Uniwersytetu należące, nie noszą tytułu: Muzeum. W
odpowiedzi swojej oświadczył c. k. Sąd krajowy we Lwowie, że zażądał w tej sprawie objaśnień od Wydziału krajowego, od Rektora Uniwersytetu krakowskiego, od spadkobierczyni
jeneralnej testatora pani z Barczewskich Rodocanachi, i od adwokata Dra praw p. Jana Czajkowskiego we Lwowie, egzekutora testamentu. Przesłała zatem Akademija temuż panu
Czajkowskiemu w obszernem piśmie wywód swoich zapatrywań 1 swoich praw do spadku,
a odpowiedź jego rokuje nam pomyślne zakończenie sprawy, która dziś jeszcze znajduje się
w tem stadyjum.”

Czas. [R.38], Ner 108 (13 maja 1885), 1885.05.13 (Sprawozdanie z czynności naukowych i
administracyjnych w r. 1884/85 napisane przez St. Tarnowskiego, jeneralnego sekretarza
Akademii.)
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Czas. R.39, Ner 133 (12 czerwca 1886) SPRAWOZDANIE z czynności naukowych i administracyjnych za rok 1885/86 odczytane na publicznem posiedzeniu Akademii przez jeneralnego sekretarza hr. Stanisława Tarnowskiego.

(…) Wreszcie największy ze wszystkich zapis śp. Probusa Barczewskiego. Z zapisanych
Akademii zabytków starożytnych, złożone w sądzie krajowym lwowskim medale i monety,
niebawem będą Akademii wydane do rąk umocowanego przez nią w tym celu jej członka p.
Antoniego Małeckiego. Co się zaś tyczy broni i innych zabytków, złożonych w Wiedniu u
spedytora Petri, Sąd krajowy lwowski zgodził się na przedstawienie uniwersalnej spadkobierczyni pani z Barczewskich Rodoconacchi, ażeby zabytki te były bez potrzeby spisywania inwentarza w obecności stron interesowanych przejrzane i komu należy wydane, wskutek czego Akademia ma nadzieję, że rychło już wejdzie w posiadanie rzeczonych przedmiotów. Kapitał 50,000 złr. wypłacony został Akademii dnia 13 marca b. r. Wszelako nie na jej
potrzeby i użytek jest on przeznaczony. — Nasuwa się nieraz pytanie, czy Akademia robi
dobrze, przyjmując testamentowe zlecenia, mocą których staje się rozdawniczką i szafarką
funduszów bez pożytku, a nie bez uciążliwości dla siebie. Rada wszelako jest trudna. Ze
zmarłym rozmówić się i odmówić mu nie można; gdyby zaś Akademia nie podjęła się obowiązku, jaki ten na nią bez jej wiedzy włożył, mogłaby zmarnieć i jego intencya i pożytek
tych trzecich, którzy z niej mogą korzystać. A nadto, rozdawnictwo nagród za prace naukowe wchodzi w zakres jej powołania i należy do środków posuwania prac naukowych. —
Tak i w tym razie. Dochód od kapitału 50,000 złr. przeznaczył śp. Barczewski na dwie nagrody, które Akademia ma przyznawać, jednę za najlepszą książkę historyczną napisaną po
polsku przez Polaka i katolika, drugą za najlepsze dzieło malarskie, również przez Polaka i
katolika wykonane. Przyjąwszy ten obowiązek, powierzony jej dobrej wierze i rozeznaniu,
musiała Akademia nadto określić bliżej warunki i sposoby udzielania tych nagród, testament bowiem wskazywał tylko najogólniejsze. W skutek tego ułożył prezes Akademii projekt statutu fundacyi Probusa Barczewskiego; a po przyjęciu onego przez zarząd, rozesłał
członkom Akademii, która na pełnem zebraniu dnia 21 maja 1886 r. postanowiła wziąć go
pod obrady na najbliższem posiedzeniu jesiennem. Oto zasady fundacyi. W zakres prac historycznych, mogących ubiegać się o nagrodę, wchodzą także prace z zakresu historyi
prawa, oświaty i literatury. Akademia zostawia sobie wolność ogłoszenia w razie potrzeby
konkursu na prace w przedmiocie przez nią zadanym, lub też osądzenia i nagradzania prac
w przedmiocie dowolnie przez autora obranym. Do sądzenia wezwani są dyrektor i
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sekretarz wydziału II go Akademii, dwóch członków, przez ten wydział z grona jego wybranych, i przewodniczący w komisyi dla historyi literatury i oświaty. Wniosek tych podlega
zatwierdzeniu Akademii. Do sądzenia obrazów powołani są: dyrektor wydziału Igo Akademii, przewodniczący w jej komisyi historyi sztuki, i drugi nadto członek Akademii (czynny
lub nadzwyczajny), przez tę komisyę wybrany, Dalej, każdorazowy dyrektor szkoły Sztuk
Pięknych w Krakowie, i przez powyższych dobrany członek Towarzystwa Sztuk Pięknych.—
Obraz ubiegający się o nagrodę ma być wystawionym w Krakowie na wystawie Towarzystwa na trzy miesiące przed terminem sądzenia. Ograniczeń co do przedmiotu i rodzaju obrazów niema. Wnioski komitetu sądzącego podlegają za twierdzeniu Akademii.

Kurjer Lwowski, 15 kwietnia 1886 (urządzenie fundacji Probusa Barczewskiego)
Urządzenie fundacji p. Probusa Barczewskiego. Rozporządzeniem ostatniej woli w'
Wiedniu z d. 17 października 1880 r. zapisał p.
Probus Piotr Włodzimierz Barczewski Akademji Umiejętności w Krakowie kwotę 50,00 z
r. w. a., jako fundusz żelazny, od którego procent roczny ma by obracany w połowie na nagrody za najlepszą rozprawę z dziedziny historji
polskiej, napisaną po polsku, przez Polaka katolika, a w drugiej połowie na nagrody za najpiękniejsze dzieło malarskie, przez artystę Polaka wykonane. Zarząd tej fundacji, która nosić
ma nazwisko: „Fundacji Barczewskiego " i rozdawnictwo nagród, pozostawił testator Akademji umiejętności w Krakowie, zastrzegając,
że procenta od legowanego kapita u biedz
mają już od dnia śmierci testatora.
Śp. Probus Barczewski zmar dnia 20. października 1884 roku, a wypłata legatu Akademji zarządzoną została za uchwałą sądu krajowego we Lwowie z dnia 6. marca 1886 r. Legat wynosi w kapitale złr. 50.000, w narosłych procentach złr. 3 861'08, razem złr. 53.861'08. Z
tego wypłacono: Tytułem należytości skarbowej i taksy depozytowej złr. 5.236-95; zostało
więc w gotówce złr. 48.604-13. Za gotowiznę tę zakupiono 4 i pół prc. listy za stawne
banku krajowego po kursie 96 procent i uzyskano kapitał imienny w tychże listach złr.
50.000, zawinkulowany na imie fundacji Probusa Barszczewskiego, pod zarządem Akademji umiejętności w Krakowie, od którego to kapitału procent przypada już od dnia 1.
stycznia 1886 r. Procent ten wynosić będzie rocznie złr. 2.250, z czego na każdą z dwóch
nagród przypadnie złr. 1.125.
http://anno.onb.ac.at/pdfs/ONB_klw_18860415.pdf
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Czas. R.40, Ner 65 (20 marca 1887), 1887.03.20 (Urządzenie fundacji Probusa Barczewskiego)
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Gazeta Narodowa. 1887, nr 67, 1887.03.23 (o fundacji śp. Probusa Barczewskiego)
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Dziennik Polski. 1887, nr 85, 1887.03.26 („Urządzenie fundacji śp. Probusa Barczewskiego”)
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Gerichtshalle, 19. März 1894, Wien (ogłoszenie wyroku c.k sądu administracyjnego ws.
spadku- Wienczysława Rodoconachi, Maria Juriewicz)

Wien, Montag, 19. März 1894.

Uwaga: tłumaczenie atomatyczne/wymaga
korekty!
Wiedeń, poniedziałek, 19 marca 1894 r.

Erkenntniß des k. k. Verwaltungsgerichtshofes.
1. Zur Reziprozitatsfrage in Bezug auf Nachlassgebühren im Verkehre zwischen Oesterreich und
Russland. 2. Gebühren von Legaten für Seelenmessen.
Erkenntniß vom 20. April 1892, Z. 1266.

Rozpoznanie ck sądu administracyjnego.
1. W sprawie kwestii wzajemności w
odniesieniu do opłat za nieruchomości w
ruchu między Austrią a Rosją. 2. Opłaty za legat na msze za dusze
Rozpoznanie z 20 kwietnia 1892 r., Z. 1266.
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Wienczyslawa Rodoconachi (Adv. Dr. Ritter v. Kratter) ca. FinanzMin. (M.-V.-S. Dr. Bar. Odkolek); E.
vom 4. Juli 1890, Z. 11123, puncto Nachlaßgebühr.
Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen:
Entscheidungsgründe:
Der am 20. Oktober 1884 in Franzensbad
verstorbene russische Unterthan Probus Barczewski
hat seinem Neffen die auf seinem Gute in Oesterreich, und zwar in Galizien befindlichen Waffen und
seiner Nichte das daselbst befindliche Silberzeug,
Porzellan, Mobilien, Gemälde, sowie den nach Berichtigung der sonstigen Legate verbleibenden Restdes beweglichen Vermögens vermacht.
Gegenstand der Beschwerde bildet die mit
der angefochtenen Entscheidung aufrecht erhaltene
Vorschreibung der Gebühren a) von den Legate der
Neffen Felix und Paul, sowie der Nichte Marie Juriewicz und b) von den für die Seelen messen bestimmten Beträgen. - In Bezug auf die ersterwähnten Legate bestreitet die Beschwerdeführerin die
Gesetzmäßigkeit der vorgeschriebenen Nachlaßgebür aus dem Grunde der Reziprozität, die Gesetzmäßigkeit der Gebührenvorschreibung von den für
Seelenmessen bestimmten Beträgen aber deshalb,
weil dies Legate seien, die bei der Gebührenbemessung hätten in Abschlag gebracht werden sollen.
Der V. G. Hof war jedoch nicht in der Lage,
der Beschwerde stattzugeben. Den nach 8- 1 B und 8- 57 Gebühren-Ges. unterliegt der gesamte Nachlass eines Verstorbenen, dieser mag also ein österreichischer oder ausländischer
Staatsbürger gewesen sein, hierlands oder auswärts
domiziliert haben, im In- oder Auslande mit Tod abgegangen sein, den daselbst angeordneten Gebühren, mit alleiniger Ausnahme der im Auslande liegenden unbeweglichen Güter des Erblassers.
Im Übrigen macht das Gebühren-Gesetz
keinen Unterschied zwischen einem abgehandelten
oder nicht abgehandelten, einem unbeweglichen oder beweglichen Nachlaßvermögen, das hierlands
befindliche bewegliche Vermögen des hier in Frage
stehenden ausländischen Erblassers unterliegt daher
gleichwie jenes eines inländischen der Gebührenbemessüng nicht etwa deßhalb, weil wie dieß übrigens
thatsächlich zutrifft die Nachlaßabhandlung nach
demselben im Inlande durchgeführt worden ist, sondern schon deßhalb, weil dieses bewegliche Nachlaßvermögen im Geltungsgebiete des GebührenGes. sich befindet. Allerdings wird in der von dem k.
k. Finanz-Min. im Einvernehmen mit dem Min. des
Aeußern und der Justiz erlassenen Verordnung vom
8. April 1854, R. G. B. Nr. 84, für die Gebührenbehandlung des Nachlasses ausländischer Staatsangehöriger der Grundsatz der Reziprozität dahin festgestellt, daß der hierlands befindliche Nachlaß eines
Ausländers der Gebühr dann nicht unterliege, wenn
nachgewiesen wird, daß das bewegliche Nachlaßvermögen österreichischer Staatsbürger als solches
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Wienczyslawa Rodoconachi (Adv. Dr Ritter v.
Kratter) ca FinanzMin . (M.-V.-S. Dr. Bar.
Odkolek ); E. z 4 lipca 1890 r., Z. 11123, w
sprawie opłaty majątkowej .
Skarga zostaje odrzucona jako bezzasadna:
Uzasadnienie:
Rosyjski podwładny Probus
Barczewski , który zmarł we Franzensbadzie
20 października 1884 r., podarował swemu
siostrzeńcowi broń, która znajdowała się w
jego majątku w Austrii , a mianowicie w
Galicji, a jego siostrzenicy srebrne wyroby,
porcelanę, meble, obrazy, a także te, które
zostały skorygowane po zapisie innych
zapisów pozostała część majątku ruchomego
pozostawiona w spadku.
Przedmiotem skargi jest ustalenie
opłat utrzymywanych w zaskarżonej decyzji:
a) ze spadków siostrzeńców Feliksa i Pawła
oraz siostrzenicy Marii Juriewicz; oraz b) z
kwot ustalonych dla dusz. - W odniesieniu do
wspomnianych wcześniej zapisów skarżący
kwestionuje zgodność z prawem przepisanej
opłaty za nieruchomość ze względu na
wzajemność, jednak zgodność z prawem
opłaty za kwoty przeznaczone na msze za
dusze, ponieważ są to zapisy, które powinny
zostać zdyskontowane przy ustalaniu opłat.
V. G. Sąd nie był w stanie
zaakceptować skargi.
Zgodnie z ustawą o opłatach 8-1 B i 8-57.
cały majątek osoby zmarłej, która mogła być
obywatelem austriackim lub obcym, ma
miejsce zamieszkania tutaj lub za granicą,
znajduje się w domu lub za granicą odszedł
ze śmiercią, opłaty tam nakazane, z
wyjątkiem wyłącznego majątku
spadkodawcy położonego za granicą.
Nawiasem mówiąc, ustawa o
opłatach nie wprowadza rozróżnienia na
osiedla nieruchome lub nierozliczone,
nieruchome lub ruchome, dlatego też
majątek ruchomy zagranicznego testatora tu
zamieszkały tutaj nie podlega tym samym
powodom, co ustalenie opłaty krajowej,
ponieważ tak przy okazji w rzeczywistości
umowa majątkowa po jej przeprowadzeniu
została przeprowadzona w kraju, ale już
dlatego, że ruchomość ta jest w obszarze
obowiązywania ustawy o opłatach. znajduje
się. Jednak w k. k. Finanse Min. w
porozumieniu z Ministrem Spraw
Zagranicznych i rozporządzeniem z dnia 8
kwietnia 1854 r., RGB nr 84, w sprawie
traktowania opłat za majątek cudzoziemców,
zasada wzajemności została ustalona w taki
sposób, że majątek znajdującego się tutaj
cudzoziemca nie podlegałby opłatom , jeżeli
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keiner wie immer gearteten Gebühr in jenem Staate
unterliegt, welchem der Erblasser angehört. Allein
auch die Berufung auf diese Verordnung vermag im
vorliegenden Falle die Beschwerde nicht zu stützen,
da in derselben der durch die Verordnung geforderte Nachweis thatsächlich nicht erbracht worden
ist.
Alle vorgelegten drei Zeugnisse, nämlich sowohl jenes ddto. Odessa 10., beziehungsweise 22.
December 1885, als auch das vom 26. Mai 1889
und vom 27. April 1889, thun nur dar, daß kraft des
Art. 20 der am 18. Juli 1882 a. h. bestätigten russischen Verordnung über die Nachlaßgebühren bestimmt wurde, daß das Vermögen, welches in Rußland nach einem Unterthanen eines solchen Staates
verblieben ist, in welchem eine Gebühr von den
Nachlässen nach russischen Unter thanen nicht behoben wird, keiner Gebührenbemessung unterliegt.
Die Beschwerde vermeint nun allerdings,
daß die Existenz dieser in Art. 20 der russischen
Verordnung über die Nachlaßgebühren normirten
Bedingung eben durch die Min.-Verordnung vom. 8.
April 1854, R. G. B. Nr. 84, dargethan sei; dieß ist
aber nicht der Fall, weil, wenn auch diese Min.-Verordnung die Gebührenfreiheit von den Nachlässen
der Ausländer unter der Voraussetzung der Reziprozität statuirt, die Annahme einer solchen Reziprozität für den vorliegenden Fall die erwähnte, in den
§§. 1 B und 57 Gebühren-Ges. festgesetzte Bestimmung entgegensteht, daß der gesammte Nachlaß eines Verstorbenen, mag dieser ein Oesterreicher oder ein Ausländer gewesen sein, hierlands oder auswärts domiziliert haben, den im Gebühren-Ges. angeordneten Gebühren unterliegt, mit alleiniger Ausnahme der im Auslande liegenden unbeweglichen
Güter des Erblassers. Hienach kann in Rußland nach
jenem Art. 20 der am 18. Juli 1882 bestätigten russischen Verordnung eine Gebührenfreiheit von dem
in Rußland Hinterbliebenen beweglichen Vermögen
nach einem österreichischen Unterthanen nicht angesprochen werde», weil diese Gebührenfreiheit
von der gleichen Nachlaßgebührenbefreiung von
Verlassenschaften russischer Unterthanen in Oesterreich abhängig gemacht erscheint und diese wie. dargethan - nach den österreichischen Gesetzen nicht zu Recht besteht.
Da es dabei nicht auf die Praxis der maßgebenden Behörden, sondern auf die maßgebenden
Gesetze ankommt, welche solche Fälle behandeln,
so ist auch die Bemängelung des administrativen
Verfahrens in der Richtung, daß im vorliegenden
Falle Erhebungen über die Gebahruna der Finanzbehörden in Bezug auf die Gebührenbehandlung der
beweglichen Nachlasses russischer Unterthanen
nicht gepflogen worden seien, nicht gerechtfertigt.
Der Hinweis aber auf den mit Rußland abgeschlossenen Staatsvertrag vom 2., beziehungsweise 14. September 1860, R. G. B. Nr. 272,

można wykazać, że majątek ruchomy
obywateli Austrii jako taki nie podlega
żadnej opłacie w kraju, do którego należy
spadkodawca. Samo odwołanie do tego
rozporządzenia nie może poprzeć skargi w
niniejszej sprawie, ponieważ dowody
wymagane przez rozporządzenie nie zostały
w rzeczywistości dostarczone.
Wszystkie trzy przedstawione
certyfikaty, a mianowicie oba to ddto.
Odessa z 10 i 22 grudnia 1885 r., A także z
26 maja 1889 r. I 27 kwietnia 1889 r.
Pokazują jedynie, że na mocy art. h.
potwierdzone rosyjskie rozporządzenie w
sprawie opłat za nieruchomości, że
nieruchomości pozostające w Rosji po
podmiocie takiego państwa, w którym opłaty
nie są usuwane przez osiedla pod rosyjskimi
podmiotami, nie podlegają ocenie opłaty.
Jednak skarga sugeruje teraz , że
istnienie tego warunku, które jest
znormalizowane w art. 20 rosyjskiego
rozporządzenia w sprawie opłat za
nieruchomości , wynika właśnie z min . 8
kwietnia 1854, RGB nr 84. Dargethan było;
Diess nie jest tak dlatego, że, chociaż min
regulacja ma ładunek od stanów
cudzoziemców warunkiem wzajemności
statuirt przejęcie takich wzajemności
niniejszym przypadku wymienionego §§. 1 B i
57 ustawy o opłatach. Oznaczanie stałych
wyklucza , że cały majątek osoby zmarłej, jak
ten jeden O e st e rreich e r lub
obcokrajowców były, mają miejsce
zamieszkania tutaj ląduje lub za granicą, do
opłat-Ges. zamówione opłaty podlegają
wyłącznemu wyłączeniu nieruchomości
spadkodawcy położonej za granicą. Hie n
niestety, w Rosji po tym Art. 20 potwierdził
w dniu 18 lipca 1882 Rosyjski
rozporządzenia, zwolnienie z opłaty od
sytuacji w Rosji ruchomych aktywów żałobie
po austriackiej przedmiotów nie Address „,
ponieważ są darmowe lekcje z tego samego
zwolnienia nieruchomości z spadkowych
rosyjskich podmiotów w Austria będzie
przedmiotem a te - w ie. pokazane - nie
istnieją zgodnie z prawem austriackim.
Ponieważ ważna jest nie praktyka
organów autorytatywnych, ale
autorytatywne przepisy regulujące takie
przypadki, krytyka postępowania
administracyjnego zmierza również w tym
przypadku, że w niniejszej sprawie dochodzi
do zbadania postępowania organów
podatkowych w zakresie obsługi opłat
majątek ruchomy podmiotów rosyjskich nie
był uprawiany, nie był uzasadniony.
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beziehungsweise auf den Art. XIX desselben ist
schon deßhalb ohne Belang, weit dieser Artikel sich
lediglich auf Berlassenschaftsabhandlungen und
nicht auch auf die Gebühren von den Nachlässen
der beiderseitigen Unterthanen bezieht, daher auch
der Erlaß des k. k. Justiz-Min. vom 8. März 1883, Z.
2775, für die gegenständliche Frage voll ständig belanglos erscheint.
Was die Legate für die Seelenmessen anbelangt, war die Bemessung der Gebühr von denselben gleichfalls nach dem Gesetze gerechtfertigt.
Denn aus dem Absätze 14 des Testamentes vom 17.
Oktober 1880 geht keineswegs hervor, daß diese
Seelenmessen bei Gelegenheit des Begräbnisses abzuhalten waren. Der Umstand, daß es in dieser testamentarischen Bestimmung heißt: sofort nach meinem Tode soll der Betrag von …..zwecks Verifizierung von 500 heiligen Trauermessen für meine
Seele gesendet werden," spricht nur dafür, daß eben
die Auszahlung dieser Legale keinen Aufschub erleiden sollte, während andererseits der Umstand, daß
das für die Seelenmessen bestimmte Geld erst nach
Rußland und Italien zu verschicken war, deutlich gerade dafür spricht, daß es sich dabei zwar allerdings
um Trauermessen, nicht aber um Seelenmessen bei
Gelegenheit des Begräbnisses gehandelt hat, daher
jene Legate zu den gewöhnlichen Vermächtnissen
jener Art zu zählen sind, welche von dem Nachlasse
vor Berichtigung der Gebühren nach der klaren Bestimmung des §. 57 Gebühren-Ges. nicht abgezogen
werden dürfen.

Jednak odniesienie do traktatu
państwowego zawartego z Rosją w dniach 2 i
14 września 1860 r., RGB nr 272 lub jego art.
XIX nie ma znaczenia odnosi się do
nieruchomości wzajemnych podmiotów, stąd
dekret k. k. Sprawiedliwość Min. z dnia 8
marca 1883 r. wiersz 2775 wydaje się
zupełnie nieistotny dla tego pytania.
Jeśli chodzi o zapis na msze za dusze,
ocena opłaty za nie była również
uzasadniona prawem. Nie wynika bowiem w
żaden sposób z paragrafu 14 testamentu z
17 października 1880 r., że te msze dusze
miały się odbywać przy okazji pogrzebu.
Fakt, że ten zapis testamentowy stwierdza:
Natychmiast po mojej śmierci należy wysłać
... ... w celu weryfikacji 500 świętych mszy za
dusze w czyścu zostające, „przemawia tylko
za tym, że zapłata tych praw nie powinna być
opóźniona, z drugiej strony fakt, że pieniądze
przeznaczone na msze za dusze musiały
zostać wysłane do Rosji i Włoch wyraźnie
przemawia za tym, że były to msze za zmarłych, ale nie msze za dusze z okazji pogrzebu
i należy uznac za zwykłe spadki tego
rodzaju, których nie można odliczyć od
spadku przed skorygowaniem opłaty zgodnie
z jasnymi przepisami sekcji 57 ustawy o
opłatach..

http://anno.onb.ac.at/pdfs/ONB_geh_18940319.pdf

Österreichische Zeitschrift für Verwaltung, 28. Juni 1894 (Fundacja Probusa Samsona Rittera von Barczewskiego na rzecz Inwalidów Armii Austriackiej)

Verordnungsblatt für die k. k. Landwehr.
Circ.-Verordn. v. 26. Juni 1893, Nr. 12.331/825 VI. Stiftung des ProbuS Samson Ritter von
Barczewski für Invaliden der österreichischen Armee, polnischer Nationalität und römischkatholischer Religion.
Arkusz regulacyjny dla k. k. Landwehr.
Circ.-Reg. v. 26 czerwca 1893 r., Nr 12.331/825 VI. Fundacja Probusa Samsona Rittera
von Barczewskiego na rzecz Inwalidów Armii Austriackiej, narodowości polskiej i religii
rzymskokatolickiej.

Gazeta Lwowska. 1901, nr 115, 1901.05.21
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Władysława Halicki
Sprawozdanie Dyrekcyi Towarzystwa Przyj. Sztuk Pięknych we Lwowie o czynnościach i
stanie Towarzystwa w roku 1876/7, X. Lwów. Nakładem Towarzystwa Przyj. Sztuk Pięknych. Z Drukarni Kornela Pillera, 1878, (Akwarele i rysunki)
S. 14. Katalog X. Wystawy, Akwarele i rysunki:
144. Władysław Halicki. Architekt w Rzymie. 4 rysunki architektoniczne.
https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/408814/PDF/NDIGCZAS024782_1876.pdf

Gazeta Narodowa. 1883, nr 259 1883.11.14 (Projekt Tow. Gimnastycznego Sokół „Znany
ze swych zdolności architekt p. Władysław Halicki”)

Przewodnik Gimnastyczny : organ Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie.
R.4, nr 6 (czerwiec 1884) (Projekt Tow. Gimnastycznego Sokół)
Po odczytaniu tego aktu, złożono go do walca szklannego, zakitowano i w puszce blaszanej
włożono w wydrążenie kamienia węgielnego, który zaprawiono cementem. Ceremonii tej
dokonali po kolei księża i reprezentanci władz, a w końcu p. Albin Zagórski (kierujący budową, według planów architekta Halickiego) i inżynier p. Kułakowski. Potem nastąpiła ceremonija uderzania młotkiem, w której wzięli także udział dwaj chłopaczki 7 -letni: Andrzej
Sierpiński i Julian Dobrzański, wnuk redaktora „Gazety Narodowej, a syn ś. p. Stanisława
dyrektora teatru. — Podczas tego aktu przygrywała kapela Harmonii pieśni narodowe.
plan sali wypracowany przez architektę p. W. Halickiego
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/639388/edition/606964/content
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Gazeta Lwowska. 1892, nr 275 (1892.12.02 ) (Halicki- genialny twórca kaplicy Barczewskich)

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/55033/edition/49233/content
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Słowo Polskie (wydanie poranne). 1899, nr 165 Lwów 1899.07.13 (Spór artystyczny –
Halicki w komisji oceniającej obraz Kopystyńskiego).

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/213289/edition/201960
Słowo Polskie. 1900, nr 246, 1900.05.27 (anons prasowy o przyjeździe do Lwowa Władysława Halickiego)

94

Monument Service sp. z o.o. sp.k., biuro@monumentservice.pl

MAUZOLEUM BARCZEWSKICH NA CMENTARZU ŁYCZAKOWSKIM WE LWOWIE – KWERENDA ARCHIWALNA

Nowa Reforma. 1903, nr 69 Kraków 1903.03.25 (Halicki, wystawa we Lwowie)

Gazeta Lwowska. 1903, nr 284, 1903.12.12 (Halicki członkiem sądu konkursowego)
Rada miasta Lwowa (posiedzenie z dnia 10 grudnia)

Sprawozdania Grona ck Konserwatorów i Korespondentów Galicyi Wschodniej. T.3,
1907, nr 52-63, Drukarnia Władysława Albina Szyjkowskiego,Lwów, 1907.01-1907.12
(Halicki -Wygnanka – projekt)
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Sprawozdania Grona ck Konserwatorów i Korespondentów Galicyi Wschodniej. T.3,
1908, nr 64-75, Drukarnia Władysława Albina Szyjkowskiego, Lwów, 1908.01-1908.12
(Halicki – Olesko)

Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik Turystyczny : organ i własność Polskiego Towarzystwa Balneologicznego. 1909, nr 6 (numer truskawiecki), 1909.06.15 (Halicki - projekt deptaka w Truskawcu)
W miejsce dawnego deptaku, wybudowano nowy okazały według projektu architekty Halickiego
ze Lwowa, zastosowując styl jego do miejsca i przeznaczenia.
Dziennik Związkowy = Polish Daily Zgoda : an American daily in the Polish language –
member of United Press International. R.80, No. 182 (18 i 19 września 1987) - wydanie
weekendowe (Halicki, projekt grobowca Agatona Gillera w Stanisławowie)
Leszek Wierzejski, Ostatnie Lata Agatona Gillera
[…] tak opisał sprawozdawca miejscowej gazety: “Ubiegłej niedzieli, to jest dnia 15 czerwca
1890, odbyła się uroczystość przeniesienia trumny metalowej ze zwłokami śp. Agatona Gillera z
grobu, w którym go 20 lipca 1887 roku pochowano, do nowego, murowanego grobu, w którym
stanął pomnik dłuta rzeźbiarza Dykasa, w części architektonicznej pomysłu architekta Halickiego.
[…] Kształt grobu nie licząc kilku uszkodzeń pozostał nie zmieniony aż do roku 1981, kiedy to
podjęto doczesne szczątki wybitnego Polaka, by je przewieźć na warszawskie Powązki.
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