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V nawiązane we Lwowie z początkiem bieżącego roku
Æ „Kółko zbieraczy“ postanowiło wśród innych ce
lów urządzać także wystawy z zakresu sztuki i prze
mysłu artystycznego. Przewodniczący Kółka P. Stanisław
Z are wic z jako pierwszą zaproponował wystawę minia
tur i sylwetek. Tę szczęśliwą myśl przyjęto jednogłośnie
i postanowiono wystawę taką urządzić w porozumieniu z Za
rządem Miejskiego Muzeum Przemysłowego w budynku mu
zealnym. Wybrany dla przeprowadzenia tego zamiaru Komitet,
po zaproszeniu Protektorów, wydał odezwę zachęcającą ogół
do obesłania wystawy i poparcia zamierzonego przedsięwzię
cia, z którego czysty dochód przeznaczono na Towarzystwo
im. Dzieciątka Jezus.
Dzięki osobistym staraniom J. O. Księżnej An dr z ejowej Lubomirski ej, poparciu JW. Maryi hrabiny
Tyszkiewiczowej, radom JW. PP. Prof. Dra Jana
Bołoz-Antoniewicza i Dra Jerzego hr. Mycie 1skiego, dzięki usilnym zabiegom P. Stanisława Zarewicza, skrzętnej pomocy P. Stanisława Ryszarda,
cennym wskazówkom w dziedzinie kostyumologii wojskowej
P. Dra Stanisława Miziewicza, oraz życzliwości pre
zesa Muzeum P. Jana Frankego i kustosza P. Włady
sława Stronera, wystawa, mimo licznych utrudnień
i przeszkód, mogła przybrać rzeczywiście estetyczną formę
i poważną, naukową treść, w jakiej ją obecnie widzimy.
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A przeszkód było naprawdę zbyt wiele. Pewna wstrze
mięźliwość i obawa ze strony ogółu w obesłaniu wystawy,
oto pierwsze utrudnienie. Potrzeba było osobistej interwencyi
tak Protektorów jak i Członków Komitetu, aby zachęcić
możliwie najszersze koła do łaskawego użyczenia minia
tur, które, co prawda, zwyczajnie należą do najbardziej oso
bistych pamiątek. Komitet przedsięwziął jednak wszystko
co tylko było możliwem, by własność prywatna była pod
każdym względem zabezpieczoną. Pomieszczenie w budynku
muzealnym, który z natury rzeczy najlepiej służyć może tego
rodzaju wystawom, zaasekurowanie wszystkich okazów od
ognia i kradzieży, wreszcie nieustanna straż dzienna i nocna,
dają zupełną gwarancyę nienaruszalności powierzonych skar
bów. Można żałować, że mimo to część właścicieli odmó
wiła prośbie Komitetu, wiele zaś osób zdecydowało się do
wzięcia udziału bardzo późno, tak, że redakcya katalogu
a temsamem i otwarcie wystawy musiały uledz znacznej
zwłoce.
Głównym celem Komitetu wystawowego było zebranie
jak największego materyału, szczególnie materyału odnoszą
cego się do miniatury polskiej. Jak świadczy chociażby tylko
pobieżne przerzucenie kartek katalogu, udało się to w zna
cznej mierze, pomimo drugiej poważnej przeszkody, równo
czesnego urządzenia wystawy miniatur przez Towarzystwo
Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Warszawie.
Należy się więc prawdziwa i szczera podzięka wymie
nionym powyżej Protektorom i Członkom Komitetu za ze
branie mimo wszystko cennego materyału i dopomożenie do
zinwentaryzowania jednego z działów historyi naszego ma
larstwa, nie tylko potrzebnego do opracowania poszczególnych
polskich artystów - miniaturzystów, dorównujących bez prze-

sady i uniesień najświetniejszym mistrzom Zachodu, lecz
także nieodzownego dla przyszłego całokształtu dziejów na
szej sztuki.
Jeszcze słów kilka wyjaśniających redakcyę katalogu.
Komitet wystawy postanowił wydać bogato ilustrowany
katalog, który byłby przewodnikiem wystawy, a równocześnie
także publikacyą podstawową do badań miniatury w Polsce.
Wobec tego układ jego musiał przybrać odmienne kształty
od przypadkowego układu wystawy, podyktowanego wolą
przeważnej liczby wystawców, do której stosując się, okazy
ułożono grupami należącemi do poszczególnych właścicieli,
katalog zaś otrzymał formę retrospektywną. Oba warunki
mają swoją racyę słuszną i zrozumiałą i nie utrudniają wcale
przeglądu zwiedzającym, którzy szybko mogą się zoryentować wedle podanych numerów. Pewien zaś trud dla tych,
którzy chcą studyować dokładnie i ocenić twórczość z dzieł
danego artysty rozrzuconych po rozmaitych gablotach i ścia
nach, nie jest znowu tak wielki, wobec umieszczenia całej
wystawy w niedużej hali muzealnej i specyalnego wykazu,
podającego gdzie się znajduje poszczególny numer. Również
w wykazie właścicieli w niniejszym katalogu wskazano od
powiednie ściany i gabloty.
Przy katalogowaniu przyjęto porządek chronologiczny,
a nazwiska artystów danego wieku ułożono w porządku al
fabetycznym. Kopie ze znanych dzieł, w razie braku sygna
tury, podawaliśmy pod nazwiskami malarzy oryginału. (Patrz
wykaz na str. 254.). Z powodu braku czasu, zasady te nie
wszędzie udało się przeprowadzić systematycznie. Katalog
musiał w dniu otwarcia wystawy znaleść się w rękach zwie
dzającej publiczności. Stąd mimo pracy usilnej, lecz pospie
sznej, wkradły się do układu i korekty pewne omyłki i opusz
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czenia. Ważniejsze staraliśmy się sprostować w dodanych
obecnie uzupełnieniach i poprawkach (str. 210), które wprzód
przejrzeć należy, ponieważ wstęp i wszystkie wykazy w wielu
miejscach na nich się opierają.
Katalogując, kierowaliśmy się prócz tego jeszcze dwiema
zasadami. Po pierwsze staraliśmy się przedewszystkiem wy
łączyć wszystkie falsyfikaty, po drugie usiłowaliśmy
z danego materyału stworzyć jak najdokładniejszy
inwentarz. Z przeprowadzenia w życie tej drugiej zasady
wynikło prawie zupełne unikanie nomenklaturowania tam,
gdzie sygnatur na miniaturach wcale nie było.
O ile odpowiedzieliśmy tym założeniom pozostawiamy
światłemu sądowi krytyki naukowej.
Panu Józefowi Nartowskiemu, słuchaczowi Uni
wersytetu i stypendyście Muzeum im. ks. Lubomirskich za nie
zwykle sumienne a żmudnej wymagające pracy wykonanie
załączonych wykazów, oraz Panu Karolowi Jasińskiemu,
dyrektorowi drukarni Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
za wielką życzliwość i staranność mimo niebywałego po
śpiechu (wydrukowanie pierwszego wydania w przeciągu dni
czterech) — składają autorowie Katalogu najserdeczniejsze
podziękowanie.

W.

UWAGA.
Przy katalogowaniu przyjęto następujące skrócenia:
Akw. = akwarela.
Gw. = gwasz.
Gabi. = gablot.
Ol. = olejno.
Odwr. = strona odwrotna.
Ozn. = oznaczone.
Sc. = ściana.
Ur. = urodził się.
Wł. = właściciel, względnie właścicielka.
W św. = w świetle.
Zm. = zmarł.
Wymiary podawano w centymetrach w ten sposób, iż
pierwsze cyfry odnoszą się do wysokości, drugie do szero
kości obrazu.
Oznaczenia „po prawej“, „po lewej“, „ku lewej“ i t. p.
są wzięte ze stanowiska widza, chyba, że już z samego
MB M
brzmienia opisu, sens przeciwny wynika.

Rzut oka
na rozwój miniatury portretowej.
Czy nazwa : miniatura, wprowadzona w powszechne
użycie w XVI wieku, pochodzi od słowa łacińskiego minium,
czerwonego tlenku ołowia, używanego do pisania i malowa
nia średniowiecznych kodeksów, czy od francuskiego przy
miotnika mignon dotychczas nie rozstrzygnięto. I jedno
i drugie jest możliwe, ponieważ ten rodzaj sztuki, jaki rozu
mie się powszechnie pod słowem miniatura, ma bezwarun
kowo swój początek w malarstwie rękopiśmiennem wieków
średnich, zaś słowo mignaiure znane jest już staro-francuskiemu językowi.
Przez malarstwo miniaturowe, w ścisłem tego słowa
znaczeniu, rozumiemy technikę wykonywania drobnych obraz
ków farbami wodnemi lub gwaszem na welinie, pergaminie
i kości słoniowej. W obszerniejszem zaś znaczeniu — którego
trzymał się Komitet wystawowy — należą do tego działu
także małe obrazki na blasze i drzewie jakie się zdarzają
już w XVI wieku, oraz niewielkich rozmiarów prace akwa
relowe wykonywane tak chętnie przez najwybitniejszych miniaturzystow w latach trzydziestych a pięćdziesiątych XIX stu
lecia. Obecna wystawa po wykluczeniu protoplastki-miniatury
średniowiecznej a włączeniu mlecznej siostry-sylwetki, zwra
cając bardzo małą uwagę na sceny rodzajowe, rozpoczyna
z wiekiem XVI i daje nam nieprzerwany, aż do dni naszych
obraz dziejów miniatury portretowej.
Naturalnie, że w obrazie tym są braki, że wiele nazwisk
obcych i naszych miniaturzystów nie jest wcale reprezento
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wanych, jednak mimo to kontury poszczególnych szkół zary
sowane są silnie, cechy i właściwości ich charakterystycznie
i dobitnie.
Zwiastun francuskiego renesansu Jean Foucquet
(1415 —1480) do sztuki miniaturowej wprowadza portret z na
tury. On wraz z swymi następcami braćmi Clouet może
być bezwarunkowo uważany za założyciela miniatury portre
towej. We Włoszech sztukę tę podejmuje Gabriello di
Attavante (1452—1517), dając w swych pracach praw
dziwie doskonałe portrety. Miniaturzystą portretowym w pełnem tego słowa znaczenia w wieku XVI. był wielki portreci
sta niemiecki Hans Holbein młodszy (1497—1543), który
wedle świadectwa Carel’a van Manders’a, stwarza na dwo
rze angielskim także cały szereg małych portrecików tak
wybornych, że staje się wzorem na przyszłość. Wielkim roz
kwitem miniatury cieszy się także Flandrya, gdzie wśród
szeregu nazwisk nie należy przedewszystkiem zapomnieć
o Hans’ie Boi’u (1534 —1593), twórcy charakterysty
cznych portretów grupowych.
Nasza wystawa posiada tylko jedną miniaturę z tych
czasów, miniaturę polskiego pochodzenia: portret Zygmunta III,
malowany przez Marcina Kobera z Wrocławia (Nr. 1.)
Portret ten wykonany na blasze farbami olejnemi, prostuje
przypuszczenie Rasłazuieckiego*), jakoby Kober był tylko
malarzem pokojowym. Niestety zbyt to jednak szczupły materyał, by na jego podstawie o artyście coś więcej powiedzieć.
Pierwsza połowa wieku XVII. wprowadza zasadniczą
zmianę. Portret miniaturowy z natury, zaczyna upadać. Za
wielkie wrażenie wywarli na współczesnych Rubens i Van
Dyck, miniaturzyści nie ufają swoim siłom i stają się kopi
*) Słownik malarzy polskich. Tom I. Str. 224.
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stami najcelniejszych utworów wspomnianych mistrzów. Na
tomiast dodatnio na dalszy rozwój miniatury portretowej
wpływa emalierstwo. Najświetniejszym przedstawicielem w tym
kierunku był Jean Petitot (1607—1691), który rękodzieło,
jakiem była dotychczas emalia podniósł do wysokości sztuki.
Petitot doskonały tłumacz kultury wieku XVII. znalazł wielu
naśladowców, sięgających głęboko w wiek XVIII., żaden
jednak nie tylko go nieprzewyższył, lecz nawet mu nie do
równał.
Wiek XVII. nielicznie jest na naszej wystawie repre
zentowany, kilka okazów przeważnie olejnych na blasze
(Nr. 3—11), to przeważnie utwory bezimienne. Z techniką
emalii zapoznają nas dopiero portrety z XVIII. wieku. Pierw
szy (Nr. 14) praca Georga Friedricha Dinglingera
(zmarłego w r. 1720) przedstawia Augusta II. Mocnego. Ta
duża miniatura owalna, wykonana bez zarzutu i pięknie w ko
lorach stonowana, jest doskonałym przykładem techniki emalier
skiej. Dorównuje jej emalia Jean’a V. Mus sard’a (1681—
1754) ziomka wielkiego Petitota, przedstawiająca nieznanego
księcia (Nr. 47). Wreszcie portret Stanisława Leszczyńskiego
przez Olympe Millon de Villiers’a pochodzącego
z Sèvres (Nr. 54) i Henryka ks. Lubomirskiego przez Louise
Bourdon Weyler (zmarłą po r. 1812) bardzo dobrze
zapoznają widza z wszystkiemi dodatniemi i ujemnemi cechami
tego rodzaju techniki.
Początek wieku XVIII wprowadza w użycie kość sło
niową. Ten nowy materyał stwarza nieznane dotychczas
efekty kolorystyczne i staje się przez swoją piękność jedną
z głównych przyczyn coraz większego rozwoju omawianej ga
łęzi sztuki. A że równocześnie rozkwitło malarstwo portre
towe w Anglii za pośrednictwem Hogarth’a, Reynolds’a
i Gainsborough’a, więc nic dziwnego, iż do najwyż
II

XVIII
szego rozkwitu dochodzi w tym czasie przedewszystkiem
szkoła angielska. Tam zjawia się jeden z największych miniaturzystów Ryszard Cosway (1742—1821) niezrównany
interpretator powabu kobiecego XVIII wieku. Duży szereg
miniatur sensytywnych, miękkich, nawet w portretach mę
skich przedelikaconych, wychodzi z pod jego pędzla. Z licz
nych uczniów szkoły jego jako najważniejszych należy wy
mienić: John Smart (1741—1809), Ozias Humphrey
(1742—1810), Samuel Shelley (1750—1808), Georg
Engleheart (1752—1829), oraz bracia Andrzej (1763—
1837) i Nataniel (1757-1822) Plimer.
Niestety o Cosway’u możemy sobie wyrobić na naszej
wystawie pojęcie tylko za pośrednictwem jego ucznia J o h n’ a
Smart’a. Piękna miniatura nieznanego mężczyzny (Nr. 52), co
do ujęcia odrębna od sposobu przedstawienia przez Cosway’a,
jest bardzo charakterystyczną dla Smarta, którego siła po
lega właśnie na pełnych charakteru portretach męskich. Na
tomiast spotykamy tu skalę barw ulubioną przez Cosway’a
w szczególności barwę jasno niebieską, oraz lekko białymi
obłoczkami zasnute tło, szczegół dla tego mistrza i jego
uczniów bardzo charakterystyczny. Do udatnych dzieł szkoły
angielskiej należy także zaliczyć, chociaż anonimową miniaturę
oznaczoną Nr. 144, bardzo zbliżoną do prac Engleheart’a.
Portrecik Mr. Mailing’a wiceadmirała floty angielskiej (Nr. 741)
oto trzecia miniatura reprezentująca omawianą szkołę. Bez
podpisu, wykonana z początkiem XIX wieku, jest jednem
z ostatnich ech dawnej świetności miniatury angielskiej i to
echem czystem, niefałszowanem.
Również i we F r a n c y i wszystkie warunki złożyły się
potemu by i tu miniatura osiągnęła swój najwyższy rozkwit.
Ta najbardziej „intime“ sztuka, nie mogła przecież znaleść
lepszego schronienia, jak wśród zacisznych, tajemnych „sam
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na sam“ rokokowych paniątek. Nikt nie mógł być lepszą
dlań przyjaciółką — od miłości, jaką cały ówczesny kwiat
kultury oddychał. Stąd niezliczona ilość zamówień, stąd wielu
artystów. Ale najciekawsze, że w całym poczcie takich, któ
rzy we wielkiej sztuce odgrywali pierwszorzędną rolę, jak
Boucher, Nattier, Troy lub Fragonard, a i na tem
polu swych sił próbowali lub mniejszych wyłącznie miniaturzystów jak Louis Sicordi (1746 —1825), Louis Du
mont (1760—1840), Louis Perin (1753—1817) lub
Vigée Lebrun (1755—1842) wybijają się na pierwszy
plan cudzoziemcy. Wenecyanka, sławna pastelistka Rosalba
Carriera (1675 — 1757) przybywa z inicyatywy ministra
Lawa do Paryża, pierwsza poczyna posługiwać się kością
słoniową a przenosząc z pastelu przedelikaconą skalę barw
na miniatury wywiera wpływ poważny na miniaturzystów fran
cuskich z drugiej połowy XVIII w. Drugim reformatorem
miniatury we Francyi był Szwed Piotr Adolf Hall (1739—
1793). Zarzuca on uciążliwą manierę kropkowania, a posłu
guje się prawie wyłącznie z niesłychaną łatwością techniką
akwarelową.
Nie wiele z tych czasów dzieł oznaczonych posiada
obecna wystawa. François Dumont (1751—1831) artysta
utalentowany i cieszący się za życia wielką wziętością, któ
rego nazwiskiem oznaczona jest miniatura Nr. 17, nie może
zupełnie pewnie być uznanym za jej autora. Po raz pierwszy
na naszej wystawie występujące nazwiska Cćcil Duchne
(Nr. 16), P. Duchesse de Polignac (Nr. 49), oraz na
leżąca do tego okresu W e y 1 e r, miniaturzystka i emalierka,
o którym poprzednio (str. XII) już była mowa (Nr. 55), oto
przykłady nie zbyt dobitne. Daleko więcej mówi cały szereg
prac bezimiennych, między któremi Nr. 139 przedstawiający
wielkiego Mirabeau, dla kostyumologii nadzwyczaj ciekawy
II*
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tembardziej, że artysta ten należy bezsprzecznie do tych, któ
rymi wszędzie pochwalić się możemy.
Do warszawskiego koła artystów wchodzi także Józef
Kosiński (1753—1821), którego dwie miniatury, męska
z r. 1797 (Nr. 145) i kobieca z r. 1804 (Nr. 330) wykazują
nierówne wykonanie, pochodzące możliwie stąd, iż w wielu
wypadkach artysta posługiwał się, mając wiele zamówień, pę
dzlem swoich uczni.
Jednym z nich był Ignacy Łukaszewicz (1789 do
1850) autor rysunkowego portreciku cara Aleksandra (Nr. 360),
niewiele jednak mówiącego o wpływach Kosińskiego.
Także i krakowianin Ezechiel Cercha (ur. w dru
giej połowie XVIII w., urn. 1820 r.) przeniósł się do War
szawy, powiększając koło tamtejszych miniaturzystów. W obu
wystawionych jego pracach (Nr. 231 i 232) widać wpływy
miniatury francuskiej, szczególnie w pięknym portreciku p.
Bronikowskiej, matki Romanowej Zaleskiej (Nr. 232).
Po słynnym rysowniku i wybitnym sztycharzu Michale
Płońskim (1782—1812) nie dużo prawdopodobnie pozo
stało miniatur. Na naszej wystawie o jednej tylko można
mówić jako o pochodzącej prawie pewnie z jego ręki. Mam
tu na myśli małą miniaturę starca oznaczoną Nr. 915. Nie
zwykle staranne wykonanie, którego technika dobitnie
wskazuje, że jej autor umiał dobrze władać rylcem sztycharskim, oraz ujęcie typu rembrandtowskie, mimo braku sy
gnatury pozwala nam tego pierwszorzędnego akwaforcistę
uważać za jej twórcę. Przez pomyłkę pod jego nazwiskiem
zarejestrowano w katalogu miniaturę (Nr. 412) przedstawia
jącą Wincentego Ciemirskiego. Oznaczona jest ona nazwi
skiem „Płoński11. Podpis ten albo jest sfałszowany albo na
leży do nieznanego bliżej miniaturzysty Płońskiego, nie ma
jącego nic wspólnego z omawianym artystą. Ta dobra zresztą
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miniatura niezawodnie jest tworem szkoły wiedeńskiej z lat
czterdziestych XIX w.
Reprezentantem wiedeńskiego kierunku w grupie miniaturzystów warszawskich jest Jan Zacharyasz Frey
(1771—1829), uczeń Fügera, sprowadzony przez Czartoryskich
do Puław. Dobry akwarelista, za przykładem swego wielkie
go nauczyciela malował także miniatury. Z tych cztery wi
dzimy na naszej wystawie (Nr. 283—286). Prace rzetelne,
dobrze rysowane, szczególnie autoportrecik (Nr. 285) nie dają
nam jednak, z powodu silnego zblaknięcia przez czas, do
kładnego pojęcia o pierwotnym kolorycie.
Berlińczyk, znany portrecista, Aleksander Molinari (1772—1831), który przybył z Petersburga do War
szawy i tam przez lat wiele pozostawał, jest twórcą minia
turek Olimpii Grabowskiej (Nr. 385) i Marcinowej hr. Tar
nowskiej (Nr. 386). Są to jednak rzeczy słabsze podobnie
jak i jego duże portrety, których jak wiadomo znaczną ilość
w Polsce pozostawił.
Czy przypisywana Józefowi Grassi’emu (1757 do
1838) miniaturka, przedstawiająca młodą kobietę w roli bakchantki (Nr. 157) rzeczywiście pochodzi od niego, nie roz
strzygam, dla braku — jak w tylu innych wypadkach —
obszerniejszego materyału. Podnoszę jednak ten szczegół tak
ważny dla przyszłego gruntownego opracowania naszej mi
niatury.
Kończę ten przegląd grupy miniaturzystów warszawskich
omówieniem drugiego największego artysty obok Lesserowicza Stanisława Marszałkiewicza (1789—1872). Ten
pierwszorzędny miniaturzysta może śmiało rywalizować z naj
większymi siłami Zachodu. Na podstawie zebranego obecnie
materyału (Nr. 362 do Nr. 367) możemy poznać jego przewyborną technikę, oraz określić w jakim kierunku idzie linia
jego rozwoju. Zaczyna się ona od naśladownictwa najznako-
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mitszych wzorów francuskich, kończy się zaś przejęciem się
wzorami wiedeńskimi. Dokładniej fazy te będzie można ozna
czyć po przestudyowaniu dużego materyału, zebranego na
wystawie warszawskiej w ilości przeszło 70 okazów. Tak
samo wtedy dopiero będzie można stwierdzić autorstwo Marszałkiewicza odnośnie do miniatury kobiecej oznaczonej Nr. 363,
odbiegającej techniką zupełnie od innych, która jednak z po
wodu swego znakomitego wykonania ma wszelkie pozory
autentyku. Daleko wątpliwszym natomiast jest Nr. 367, por
trecik olejny, niepodpisany. Najpiękniejszą z miniatur tego
artysty obecnie wystawionych jest portret Aleksandra Komara
(Nr. 365), doskonały zarówno ślicznym niebiesko stonowa
nym kolorytem, jak i wyborną charakterystyką tak, iż
śmiało stanąć on może, obok najlepszych dzieł Isabey’a. Cie
kawy o jaskrawym kolorycie portret Wężyka (Nr. 364),
słabszy nieco portret Filipowicza (Nr. 362) i portret kobiecy
(Nr. 366), wskazujący na przejęcie się wpływami wiedeń
skimi, zamyka niestety zbyt szczupły przegląd jego prac.
Drugą grupę naszych miniaturzystów, grupę kra
kowską zaczyna znany illustrator czasów Kościuszkowskich,
lecz słaby malarz, Michał Stachowicz (1768—1825).
Jego pędzla portret akwarelowy Henryka Dąbrowskiego
(Nr. 539) wiele ma braków tak w rysunku jak i w kolo
rycie.
Nie lepszą jest praca drugiego krakowianina profesora
nowej szkoły malarstwa w Krakowie (założonej w r. 1818),
Józefa Peszki (1767—1831) przedstawiająca nieznanego
mężczyznę (Nr. 673).
Sławę tego koła ratuje dopiero cudzoziemiec Józef
Sonntag (1786—1834), który od 1825 do końca życia
przebywał w Krakowie udzielając nauki rysunków w liceum
św. Barbary. Posiadamy pięć jego utworów (od Nr. 533 do
538), z których portreciki : Klementyny Hoffmanowej (Nr. 533),
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Maryli Szymanowskiej (Nr. 535) i księżny Łowickiej (Nr. 538)
są ciekawe nietylko ze względu na przedstawione postacie.
Gdyby nie pewna sztywność w ułożeniu i za blady koloryt,
mogłyby one stanąć obok drugorzędnych dzieł Zachodu.
Uczniem Sonntaga był Jan Zieliński (1819—1846),
którego jedna tylko miniatura (Nr. 388), należąca prawdopo
dobnie do prac początkowych, nie daje nawet słabego po
jęcia o twórczości artysty.
Wśród tych artystów na pierwszy plan wysuwa się
Jan Nepomucen Głowacki (1802—1847), obok Lesserowicza i Marszałkiewicza pierwszorzędny talent na polu mi
niatury. Podobnie jak Sonntag był on profesorem wydziału
malarskiego przy uniwersytecie krakowskim. Studya swe
kończył w Wiedniu, gdzie dzięki przyjaźni z Emanuelem Pe
terem przejął się wpływami wiedeńskiej szkoły.
Znany dotychczas w dziejach naszego malarstwa jako
pejzażysta, na naszej wystawie po raz pierwszy wystąpił
z pracami, które świadczą jak znakomicie opanował dzie
dzinę portretu. Wszystkie jego miniatury są datowane, można
zatem studyować na nich dokładnie rozwój artysty w tym
kierunku. I tak: najwcześniejsze z roku 1822 przedstawiające
małżonków Praus (Nr. 295 i 296), niepodpisane — pozwalają
nam poznać pierwsze kroki Głowackiego na tern polu, kiedy
„mistrzem“ jego jest tak słaby malarz, jak Peszka. Ile zy
skał w czasie pobytu w Wiedniu i do jakiego stopnia prze
jął się wpływami swych nauczycieli, świadczy wymownie mi
niatura (Nr. 292): portret nieznanej młodej kobiety z r. 1832.
Wraz z podobiznami Sołtyszkowej i Wielogłowskiej (Nr. 293)
dzieła te śmiało mógłby podpisać artysta tej miary jak Ema
nuel Peter lub Robert Theer.
Nie był to jednak kres jego rozwoju; Głowacki idzie
jeszcze dalej i w przepięknej miniaturze na kości słoniowej,
Izabeli z Lubomirskich ks. Sanguszkowej (Nr. 291), namaIII
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lowanej w r. 1835, rywalizuje z samym Daffingerem. Piękny
układ, ze smakiem dobrane akcesorye, jak pejzaż, kolumna
i draperya, pomysłowe zastosowanie futra i aksamitu przy
kostyumie, pełen sentymentu wyraz twarzy o delikatnym
owalu i mistrzowskie opanowanie techniki miniaturowej, oto
cechy tego portretu.
Ostatnia miniatura artysty z r. 1843 (Nr. 294) wyka
zuje, iż do końca życia oddziaływały nań wpływy wiedeńskie,
a szczególnie akwarele Endera i Kriehubera.
Wczesna śmierć nie pozwoliła Głowackiemu talentu
swojego przekazać uczniom. Krótki czas tylko i bez znaczniej
szych wpływów był mistrzem Karola Balickiego (od 1820
do 1854), który prócz krajobrazu i litografii zajmował się
także miniaturą.
Portrecik starszego mężczyzny (Nr. 206), wykonany
z właściwą temu artyście sumiennością, przypomina jednak
raczej świetne miniatury Lesserowicza, aniżeli prace Gło
wackiego.
Trzecią grupę miniaturzystów polskich stanowią arty
ści lwowscy.
Po ostatnim rozbiorze Polski, u schyłku XVIII. w.
i w pierwszych latach XIX. stulecia Lwów staje się po War
szawie ogniskiem życia towarzyskiego.
Wiele rodzin zakupuje w obu częściach naszego kraju
posiadłości ziemskie i pozostaje tu przez czas dłuższy, a nie
kiedy na zawsze.
Modna wówczas miniatura staje się i tu ulubioną pa
miątką wielkiego świata. Zamówienia płyną coraz częstsze,
a subtelny smak portretowanych wymaga pięknego wykona
nia, stąd wkrótce dwaj lwowscy artyści Józef Pitschmann (1758-1834) i Józef Rejchan (1762—1822), nie
mogą wystarczyć dla wszystkich.
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Przy sposobności zaznaczam, że miniatura z na
zwiskiem tego artysty (Nr. 502) nie jest autentyczną.
Zwabiony zapotrzebowaniem przybywa do Lwowa
Wirtemberczyk, Karol Schweikart (1769—1855) i znaj
duje rzeczywiście liczne zamówienia tak na portrety, jak i na
miniatury. Wyborna miniatura Władysława hr. Tarnowskiego
(Nr. 525), posiada wszystkie cechy szkoły wiedeńskiej,
gdzie się ten artysta kształcił. Słabszą jest, chociaż w tym
samym charakterze trzymaną, miniatura oznaczona Nr. 684,
bez wątpienia pochodząca z jego ręki.
Uczniem Schweikarta był lwowianin Antoni Laub
(1788—1842). Prace jego (Nr. 338—352, oraz Nr. 748, 876
i 905) musiały być bardzo liczne, kiedy tak wielką ilość
notuje nasza wystawa. Materyał znaczny pozwala rozglądnąć
się w jego dorobku artystycznym. Na jego podstawie skon
statować można wzorowe opanowanie techniki i dobry do
bór kolorów, lecz z drugiej strony brak często podkreślenia
indywidualności portretowanych, a w ustawieniu osób, oraz
ich ukostyumowaniu spotykamy się z przyjęciem przez ar
tystę pewnego schematu, który nadaje jego pracom charakter
szablonowy.
Wiele zamówień musiał mieć i jego współziomek J ózef Haar (1795—1838), chociaż prace tegoż (Nr. 304 do
312) o wiele niżej stoją od robót Lauba. Artysta sumienny,
bez wybitnych jednak cech, który nie mogąc się wyzwolić
od roli szkodliwego dla lwowskiego artysty szablonu, zmie
nia tylko porcelanowo traktowane twarze swoich modeli
i niektóre szczegóły barw ich kostyumów.
Wpływ szkoły fiigerowskiej odbija się u bardzo zdol
nego jej ucznia Michała Weixlbauma (1780—1842).
W r. 1805 przybywa on z Wiednia do Lwowa, tu już zo
staje i oddaje się wyłącznie malowaniu miniatur (Nr. 573 do
582). Talent to oryginalny, lecz bardzo nerwowy, dlatego
III*
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może nie jednakowo opracowujący tematy. Czy, gdy dlań
model był nieinteresujący, czy, kiedy artysta przy końcu ży
cia począł się oddawać nałogowi pijaństwa, podniecając swą
nerwowość jeszcze bardziej, czy z innych powodów, dosyć,
że nierówności te bardzo często uderzają. Gorzej traktował
postacie kobiece, gdzie trzymał się, jak i dwaj poprzednio
wymienieni artyści przyjętego szablonu. Przerzucanie przez
ramiona lub ręce szalu zwyczajnie czerwonego, oto cecha
charakteryzująca prawie wyłącznie wszystkie jego miniatury
kobiet. Z większem zainteresowaniem robił portrety męskie,
a jeden z takich, oznaczony Nr. 582 najlepszy z wystawio
nych, okazuje nam nietylko doskonałego miniaturzystę, ale
w całem tego słowa znaczeniu prawdziwego artystę.
Wychowankiem szkoły wiedeńskiej był również Adolf
N i g r o n i (pierwsza połowa XIX. w.), który osiadł i umarł
w naszem mieście. W portrecie akwarelowym (Nr. 394),
przedstawiającym wybitnego obywatela kraju Izydora Pietruskiego, odbija dziwnie dobrą charakterystyką portretowa
nego i spokojnym poważnym kolorytem od nierównie gorzej
wykonanych małych miniaturek na kości słoniowej (Nr. 395
do 398). Charakterystycznem u niego jest zamiłowanie do
portretowania mężczyzn (Nr. 395, 397 i 398), po żołniersku
ukostyumowanych. Wykazują one jednak wielkie braki ry
sunkowe, a koloryt ich jest surowy, niestonowany. Może
portrecik p. Tuczyńskiej (Nr. 396) dlatego wypadł pomyślniej,
iż jest kopią z olejnego portretu Haara.
Zupełnie niespodziewanie wypłynął amator dużej miary
artysta A. v. Medvey, pracujący we Lwowie w latach
czterdziestych XIX. wieku. Niezawodnie przybysz, prawdo
podobnie wiedeńczyk, wykonuje szereg małych portrecików.
Cała ich dziesiątka (Nr. 371—380) ukazuje nam malarza
wybitnego, zostającego pod wpływem Theerów, w szczegól
ności Roberta. Opanowawszy wzorowo technikę, pozwala
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sobie nawet na jej szerokie traktowanie, uzyskując w ten
sposób odpowiednią charakterystykę portretowanych. Ko
bietom nadaje wyrazy pełne ckliwości i sentymentu, mężczy
znom zacności i dobroduszności, pochwytując przez to wy
bornie cechy, tak dobrze znamionujące ówczesnych wiedeń
czyków, z pośród których zapewne pochodziły jego modele.
Tej charakterystyce odpowiada dobrze, wesoły i miły dla
oka koloryt. W ten sposób daje nam artysta całość wdzię
czną i powabną, wiernie odzwierciadlającą współczesną
mu dobę.
Przyjaciel Mickiewicza i Towiańskiego Niewiarowicz-Tysiewicz (1802—1888) w roku 1871 przybywa
do Lwowa, gdzie bawi do roku 1885. Z lat tych niema
prac jego na naszej wystawie. Wszystkie (Nr. 390—392),
oprócz Nr. 393 nieautentycznego, wykonane zostały w latach
40-tych w Paryżu i dlatego widać na nich wpływy szkoły
francuskiej.
Dwóch jeszcze bardzo wybitnych artystów omówić na
leży z grupy lwowskiej. Pierwszy z nich to syn wspomnia
nego Józefa — Alojzy Rejchan (1808—1861). Po
czątkowe nauki pobierał u ojca, później zaś kształcił się
w akademii wiedeńskiej. Stamtąd wyniósł doskonałe poczu
cie techniki akwarelowej, tam nauczył się malować pełne
wdzięku i subtelności postacie kobiece. We wszystkich oka
zanych nam pracach (Nr. 496—501, 827 i 909) przedstawia
się jako wyborny portrecista, w szczególności w portreciku
hr. Mierowej (Nr. 909), który najzupełniej dorównuje akwa
relom Daffingera.
Pięć dzieł Franciszka Tępy (1828—1889) poucza do
wodnie, że był on nietylko doskonałym akwarelistą (Nr. 553
i 555), ale że i miniatura właściwa nie była mu obcą, i że
nawet w tym kierunku, niedoceniony dotychczas artysta
stworzył rzeczy dobre, jak Nr. 552, 553 a głównie Nr. 556,
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gdzie w pięknej miniaturce dał nam subtelnie przedstawioną
postać nieznanej angielskiej dziewczynki.
Tak mniej więcej podzieleni na trzy wybitne grupy
przedstawiają się główniejsi miniaturzyści polscy. Główniejsi
ponieważ jest na naszej wystawie szereg nazwisk mniejszych,
jak Waleryi ze Stroynowskich Tarnowskiej,
Heleny ks. Lubomirskiej, Wandy Dembow
skiej, Leona Brzezińskiego oraz cały szereg takich,
którzy tu po raz pierwszy wypłynęli jak J. Daniewski
(Nr. 244), Konstanty Dzbański (Nr. 257 i 8), Zygmunt
Gordaszewski, Karol Kniaziewicz (Nr. 327), Józef Kondratowicz (Nr. 328), Nowak (Nr. 399), Feliks
Orlikowski (Nr. 401), Ostrzeszewicz (Nr. 402), January Suchodolski (Nr. 541) i i., a których gruntownem
opracowaniem i sklasyfikowaniem zajmie się pewnie w nie
dalekiej przyszłości monografia o miniaturze polskiej.
Na razie ogólnie skonstatować można, że miniatura
nasza, opierając się o wzory Zachodu (wpływ francuski wi
doczny u miniaturzystów warszawskich, wpływ wiedeński
u artystów krakowskich a przedewszystkiem w grupie lwow
skiej), dała parę nazwisk (Lesserowicz, Marszałkiewicz, Głowacki, Medvey, Re jehan) poważnych i sze
reg prac bardzo wybitnych, o czem dotychczas nie wiele
wiedzieliśmy a wydobycie tych szczegółów na jaw, to głó
wna i prawdziwa zasługa wystawy.
Prócz miniatur zebrała wystawa przeszło 70 sylwetek.
Ten z końcem XVIII. w. wprowadzony zwyczaj portretowa
nia zapomocą wycinania profilu z papieru czarnego i umie
szczenia na tle białem, zielonem, lub niebieskiem, ewentualnie
zapomocą wykonania tuszem wprost na papierze, stał się
bardzo ulubiony w Niemczech w pierwszych trzydziestu
latach XIX. wieku. Niemieckiego z pewnością pochodzenia
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są prawie wszystkie sylwetki obecnie zebrane. Jako ważniejsze
z nich zasługują na uwagę sylwetki Maryanny Mniszchowej
i Stanisława Mniszcha (Nr. 19 i 20) przez wiedeńczyka
Grasmayera, portreciki trzech nieznanych osób zrobione
we Lwowie przez B. Lintnera (Nr. 43) oraz najciekawsza
z r. 1773, wykonana przez niejakiego P. Buschmanna,
a przedstawiająca pierwszy rozbiór Polski (Nr. 227a).
Oto główne zarysy całokształtu wystawy miniatur i syl
wetek, wystawy ważnej nietylko dla historyi malarstwa lecz
także dla historyi ikonografii, kostyumologii i obyczajo
wości naszej i obcej. Katalog zinwentaryzował całość, w któ
rej oryentacyę ułatwiają wstęp i wykazy. W ten sposób
kilka kart kultury uprzystępniono ogółowi i dalszym nauko
wym badaniom. Oby polska nauka odniosła z tego pożytek
jak największy, to główne życzenie inicyatorów wystawy,
największa ich nagroda za poniesione trudy i starania.
Lwów, w czerwcu 1912.

Dr. Władysław lachowski.

KATALOG
MINIATUR I SYLWETEK
WIEK XVI—XX
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WIEK XVI, XVII i XVIII.
1. Marcin Kober z Wrocławia (Objęty księgą ra
chunków podskarbiego Jana Firleja w r. 1590 i w składzie
dworu królewskiego wymieniony) : Zygmunt III. król Polski (ur.
1566 r., panuje 1587—1632), w 25. roku życia. Na ciemnem
tle popiersie młodego króla w czarnym stroju szwedzkim,
zapiętym na złote guzy, z szeroką kryzą koronkową na szyi,
w płaszczu czarnym, brunatnem futrem obszytym. Na głowie
wysoka czarna czapka, przyozdobiona dołem wokoło w klej
noty, w złoto oprawne. Zwrócony z lekka ku prawej. Napis
złoty w prawym rogu u góry : „SIGIS III. REX. POLON.
ET SVETIAE - ANNO AETATIS 25“.
Olejno na blasze miedzianej (17'6X12'8 cm. w św.),
w ramach drewnianych, czarnych, bogato rzeźbionych i zło
conych.
Wł. : Ordynacya Przeworska, Andrzej ks. Lubomirski,
Lwów.
2. Wenecki artysta nieznany, (ok. r. 1600), naśladu
jący Paola Veronesa. Znalezienie Mojżesza; na tle pejzażu,
pięć postaci kobiecych, jedna męska i dziecko. Miniatura
wenecka około r. 1600, jako wnętrze nakrywki ozdobnego
pudełka z kości słoniowej.
Akw. i gw. na grubej owalnej płycie z kości słoniowej
(10’6X8’6 cm. w św.) w ramie bronzowej. Z odwrotnej strony
subtelny ornament wykonany zapomocą misternej inkrustacyi
bronzu w kości słoniowej.
Wł. : Hr. Franciszkowa Mycielska, Wiśniowa.
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3. Portret nieznanego. Pół postaci mężczyzny, zwróco
nego trzy czwarte na prawo, w dużej czarnej peruce, w stroju
przybranym koronkami. Tło neutralne.
Olej. na blasze owalnej (w św. 4*7X3*8 cm.); oprawna
w ramki złote, otoczone rzeźbą srebrną à jour sadzoną rau
tami. Ma to być portret admirała francuskiego Gascarda
de Coligny (1516 + 1572).
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
4. Portret króla Jana Kazimierza. Na ciemnem tle po
piersie króla w zbroi stalowej z orderem Złotego Runa, wi
szącym na piersiach ; szarfa błękitna.
Ol. na blasze mosiężnej (10*5X8 cm.).
Wł. : Dr. Adolf Sternschuss, Lwów.
5. Portret nieznanego. Na ciemnem tle popiersie mło
dego mężczyzny o dużych ciemnych włosach bez zarostu,
z kokardą niebieską pod szyją i białym żabotem.
Ol. na blasze miedzianej, w owalu (5*6 X 4*7 cm.)
w ramce bronzowej.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
6. Portret Eleonory Maryi Józefy, arcyksiężniczki austryackiej, królowej polskiej, żony Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1653—1697).
Popiersie młodej kobiety, zwrócone trzy czwarte na
lewo, w sukni dekoltowanej koloru wiśniowego, przybranej
u góry koronkami ; naszyjnik z pereł, włosy spadają po
bokach na ramiona cienkimi lokami. Tło neutralne. Malo
widło w wielu miejscach uszkodzone.
Ol. na blasze miedzianej, kształtu owalnego (7*7X 6*4
cm.), oprawnej w ramkę mosiężną. Na odwrotnej stronie
blaszki napis atramentem : „1698 Eleonora Marya kroi. Pol.“.
Wł. : Paulina Chwalibóg, Lwów.
7. Portret nieznanego. Na tle neutralnem popiersie
młodego mężczyzny w zbroi i peruce,
Akw. na welinie, owalna (w św. 2*7 X 2*3) : oprawa
i zawieszenie złote, sadzone rubinkami, z tyłu dekoracya
z emalii. Wiek XVII.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
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8. Portret nieznanego. Popiersie młodego chłopca na
wprost w żółtym fraku, żółtej kamizielce i białym wykłada
nym kołnierzu. Tło neutralne.
Olej. na blasze miedzianej, owalnej (w św. 6X4 cm.)
w ramkach metalowych.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
9. Portret nieznanego, młodego mężczyzny. Pół postaci
prawie na wprost, w zielonej sukni z białą, szeroką krezą
i czerwoną wstęgą na piersiach, w czarnej peruce. Tło neu
tralne.
Olej. na płótnie owalnem (6*5X5 cm.) oprawna w dre
wniane, złocone ramki.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
10. Portret nieznanego. Popiersie mężczyzny w sile
wieku, na wprost w zbroi i peruce. Tło neutralne.
Akw. na pergaminie, owalna (w św. 2*7X2*1 cm.)
oprawna w srebrne ramki.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
11. Portret nieznanej. Pół postaci młodej kobiety,
zwróconej trzy czwarte w prawo, w sukni ciemnej z szerokim
wykładanym, białym kołnierzem, przybranym koronką, na szyi
perły, w uszach kolczyki. Tło neutralne.
Olej. na blasze miedzianej, owalnej (5X4*1 cm.) opra
wnej w ramki srebrne, ażurowe z czasów Ludwika XIV.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
12. Clarvel (Warszawa, koniec XVIII. wieku): księ
żniczka Helena Lubomirska, późniejsza Stanisławowa Mniszkowa. Popiersie dziewczynki z rozpuszczonemi włosami, twarz
w profilu ku lewej. Sukienka jasna, opadająca nieco z le
wego ramienia, przepasana ciemną szarfą.
Rysunek ołówkiem, z użyciem czerwonej akwareli na
kredą powleczonym papierze. Sam owal 8*3X6’5 cm. —
Na odwrotnej stronie, dawny napis atramentem : „Helene
Lubomirska, 1789. Avril. 10. à Varsovie. Clarvel fecit“. —
W ramkach drewnianych.
Wł. : Stanisław ks. Lubomirski, Równo.
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13. Antonio Allegri da Correggio (1494—1534), ko
pi a : Aniołek w chmurach, kopia z samego środka obrazu
Correggia p. t. „Madonna ze św. Sebastyanem“ w Galeryi
Drezdeńskiej.
Akw. na ow. płytce kościanej (14'6X11'1 cm. w św.)
w ramce bronzowej, bogato ornamentowanej.
Wł. : Hr. Franciszkowa Mycielska, Wiśniowa.
14. Georg Friedrich Dinglinger (f 1720 w Dreźnie,
nadworny malarz Augusta II.): August II. Mocny, król pol
ski (1697—1733) elektor saski. Popiersie króla na wprost,
w złotym puklerzu, z błękitną jedwabną wstęgą na piersiach;
płaszcz fioletowy, srebrem haftowany, z odznaką orderową;
na głowie peruka. Ozn. na odwrotnej stronie: „Fridericus
Augustus Rex Polon, et Elect. Saxoniae. 1712 FGD (mono
gram) fecit Dresden“.
Miniatura owalna (12‘8X10‘3 cm.) emailowa (email de
Limoges), w ozdobnych grubych ramkach z bronzu zło
conego. Por. katalog Wyst. Zab. Staroż. (Lwów 1894), str.
126—127, Nr. 812, gdzie mylnie oznaczony jako August III.
Wł. : Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski,
Lwów.
15. Zofia Fryderyka Dinglinger (Drezno 1736—1791),
przypisywana: Portret Elżbiety Stilppin. Pół postaci ko
biecej w różowej sukni i zielonawym, futrem obszytym pła
szczyku, w białym czepeczku koronkowym na głowie.
Akw. na pergaminie (8X6 cm. w św.), w ramce złoconej.
Wł. : Szymon Schwarz, Lwów.
16. Cécil Duchne (koniec XVIII w.): ks. Stolnikowa
Czartoryska. Na tle z lekka zachmurzonego nieba popiersie
młodej kobiety, zwróconej ku lewej, w staniku blado-niebieskim, wyciętym, z brązowym szalem, z zielonym turbanem
na bujnych czarnych włosach. Na szyi sznur pereł.
Ozn. dołem z lewej: „Cecii Duchne“. Akw. na owal
nej płytce kościanej (8‘5X6‘5 cm. w św.) w ramce drewnia
nej z bronzową obwódką.
Wł. : Kazimierz ks. Lubomirski, Kraków.
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17. François Dumont st.? (Luneville 1751—1831, Pa
ryż): Portret kobiecy. Na tle neutralnem * popiersie młodej
kobiety w jasnej wyciętej sukni, z zawojem na ciemnych
bujnych włosach.
Ozn. z lewej: „Dumont“. Akw. na okrągłej płytce ko
ścianej (średnica 5 cm.), w ramce drewnianej czarnej z bronzową obwódką.
Wł. : Szymon Schwarz, Lwów.
18. Gillis J. (Rzym, koniec XVIII i początek XIX w.):
ks. Izabela z Czartoryskich marszałkowa Lubomirska. Pół
postaci młodej kobiety, siedzącej na tle ogrodu przy biuście
marmurowym.
Zwrócona nieco ku lewej, odziana w suknię ciemno
niebieską, z przerzuconym przez ramię czerwonym szalem.
Jasne włosy spadające w lokach na ramiona, przybrane muszlinową materyą w zawój. U piersi brosza z literą H. Ozn.
dołem z lewej: „J. Gillis“.
Akwarela na owalnej płytce kości słoniowej (9’8X6'8cm.),
oprawna w otwierającą się na dwie strony ramkę złotą,
ośmioboczną, opatrzoną w szkła szlifowane. Po stronie mi
niatury, wolne miejsca w narożnikach zapełnione plecionką
z włosów.
Na odwrotnej stronie, na owalnej płytce, w środku,
włosy, a narożniki stanowią cztery płytki kości słoniowej,
z malowidłami en grisaille, które przedstawiają: urny, anty
czny pomnik, różę, odciętą od krzaka z leżącą obok kosą.
Wewnątrz ramek dwie duże płytki złotej blachy, na jednej
z nich wybite znaki : GR — 1793. Przy zameczku wyryte :
„Amitié — Amour“.
Miniatura ta jest kopią z olejnego portretu pędzla
Maryi L. E. Vigeé Le Brun (1755—1842), malowanego
w r. 1793. Oryginał (własność ordynacyi Przeworskiej) był
na wystawie dawnych mistrzów we Lwowie w r. 1909 i re
produkowany jest w Albumie mistrzów dawnych (nr. 45),
wydanym przez M. Tretera.
Wł. : Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
19. Grasmeyer (Wiedeń, koniec XVIII pocz. XIX w.):
Sylweta: „Marianna z Ossolińskich Mniszchowa, C: W: K:“
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Profil kobiety w popiersiu, ku prawej. Włosy przybrane
piórami. Poniżej nazwisko portretowanej (j. w.)
Sylweta tuszem czarnym na papierze, w obramieniu
sztychowanem; ozn. pod sylwetą: „Grasmeyer fec.“ —
a z boku atramentem: 1783 (18*5X12) w ramce drewnianej.
Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów.
20. Tenże : „Stanisław Mniszech C: W: K: — 1783“. Po
piersie chłopczyka w sylwetce, w profilu ku lewej.
Ozn. dołem: „Grasmeyer fec.“ — Tuszem czarnym na
papierze (18’5X12 cm.), w ramie drewnianej.
Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów.

21. Jean Baptiste Isabey (ur. 1767 w Nancy, zm.
1855 w Paryżu): Portret Zofii z Kossowskich hr. Wielopolkiej. Popiersie młodej kobiety o ciemnych, wysoko upiętych
włosach, w szacie białej, wyciętej. Głowa zwrócona ku lewej.
W tle lekko zachmurzone niebo.
Ozn. z lewej: „Isabey“. Akw. na owalnej płytce sło
niowej kości (5X3 cm. w św.), w obwódce bronzowej, wpra
wiona wraz z czterema innemi miniaturami, przedstawiającemi dzieci, w ramę aksamitną.
Wł.: Franciszek hr. Potulicki, Kraków.
22. Tenże: Portret nieznanego. Na tle neutr. popier
sie mężczyzny w peruce i w białym mundurze, złotem wy
szywanym; zwrócony prawie w trzech czwartych ku prawej.
Ozn. z prawej: „Isabei“. Akw. na ow. płytce słoniowej kości (7*4 X 5*8 cm. w św.), w ramce ze złota i szyldkrętu.
Wł. : Prof. Dr. Jerzy hr. Mycielski, Kraków.
23. Tenże: Portret nieznanej. Na tle neutr. popiersie
młodej kobiety w peruce i białym na głowie zawoju, w su
kni białej i czerwonym kaftaniku. W uszach kolczyki z pereł,
na szyi złoty łańcuszek.
Ozn. z prawej: „Isabei“. Akw. na ow. płytce słoniowej
kości (6X7*4 cm. w św.) w ramce ze złota i szyldkretu.
Wł. : Prof. Dr. Jerzy hr. Mycielski, Kraków.
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24. Tenże : Portret nieznanego. Pop. mężczyzny mło
dego, zwróconego na lewo, głowa prawie na wprost, w mun
durze rosyjskiego oficera huzarów; mentyk fioletowy ze zło
tymi potrzebami i kołnierzem z popielatego baranka, chu
sta czarna, płaszcz szary, na głowie furażerka pilśniowa,
bronzowa, z szlakiem fioletowym i wypustką złotą. Tło
neutralne.
Ozn. z prawej: „Isabey“. Akw. na pergaminie, kształtu
owalnego (w św. 15X13 cm.) pod szkłem wypukłem, opra
wna w ramkę bronzową, złoconą, profilowaną, brzegiem ze
wnętrznym i wewnętrznym biegnie szlaczek perełek ; zawie
szona na złoconym łańcuszku.
Własność prywatna — Kraków.
25. G. G. Jannas... (Koniec XVIII. i pocz. XIX. w.) :
Adam książę Czartoryski (1770—1861), księżniczka Zofia
Czartoryska, późniejsza ordynatowa Zamoyska i Konstanty
Czartoryski — dzieci ks. Adama i Izabelli z Flemingów.
Trzy główki dziecięce, obok siebie, na tle neutralnem. Twarz
ks. Zofii (z bujnemi blond włosami, przepasanemi wstążką
błękitną) na wprost, twarze ks. Adama i ks. Konstantego
zwrócone prawie w trzech czwartych ku środkowej postaci.
Akwarela i gwasz (3'5X10 cm), między dwiema płyt
kami szkła kryształowego, szlifowanego, w kształcie ośmioboku.
Z odwrotnej strony pod szkłem trzy wiązanki włosów, ka
żdego z portretowanych. Ujęte w złotą obwódkę.
Ozn. z prawej, na samym brzeżku: „G. G. Jannas...“
Wł.: Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski,
Lwów.
26. Antoni Kalliauer (prof. Akademii Sztuk Pięknych
w Wiedniu, ur. 1768, zm. tamże w 1827 r.) : Portret niezna
nego. Postać mężczyzny w sile wieku, zwrócona trzy czwarte
na lewo, widoczna po kolana, w fiołkowym fraku, zielonej
kamizelce obszytej złotymi galonami, biały żabot, biała pe
ruka, ręce wsparte na lasce. Tło neutralne. Ozn. na dole po
prawej: „31. Kalliauer 1792“. Akw. z gw. na pergaminie
prostokątnym (w św. 14X10 cm.), oprawna w drewnianą,
złoconą ramkę.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
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27. Tenże: Portret nieznanej, starszej kobiety na
wprost, widocznej po kolana, w niebieskiej sukni, białej antoinett’ce i dużym białym czepcu na głowie, ubranym różowemi wstążkami. Tło neutralne.
Reszta szczegółów jak Nr. 26.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
28. Józef Antoni Kappeller? (Tyrolczyk, malujący
kilkanaście lat w Warszawie, ur. 1760, zm. 1806): August III.
król polski (1734—1763), miniatura malowana podług por
tretu pędzla H. Rigaud (1659—1743); na tle dalekiego
pejzażu i nieba postać stojącego króla, w zbroi stalowej
i purpurowym, gronostajami podbitym płaszczu. Na głowie
wysoka biała peruka, na lewej piersi order, z lewego ra
mienia pod prawe błękitna szarfa z odznaką orderową. Prawą
rękę spiera na lasce, lewą na szpadzie, twarz zwrócona
w trzech czwartych ku lewej.
Ozn. z prawej (zaledwie widocznie): „KA...“ Akw. na
papierze (12X10 cm. w św.), w ozdobnej ramce bronzowej.
Wł. : JE. Karol hr. Lanckoroński, Rozdół.
29. Angelika Kaufmann? (1741—1807). Lekcya tańca.
Na tle pejzażu dwie postacie, z których jedna siedząc gra
na gitarze, druga tańczy.
Ozn. z prawej: „iKaufmann pinx.“ Akw. na perga
minie, w owalu (6X4 cm. w św.), w ramce złoconej, z emalią
bleu du roi.
Wł. : Szymon Schwarz, Lwów.
30. Wincenty de Lesseur Lesserowicz (uczeń M. Bacciarellego, Warszawa, 1745—1813): Aleksy Hussarzewski
(strój tej samej prawie barwy co w nr. 95, z różowym koł
nierzem, innego tylko kroju, z innym żabotem ; również po
piersie ku prawej).
Ozn. z prawej: „W. L. 1795“. Akwarela na owalnej
płytce kości słoniowej (5'7X4'4 cm) — umieszczona w tej
samej ramce, co miniatura nr. 95. Na odwrotnej stronie, ramka
zaklejona kartką papieru, a na niej:
Mała sylwetka:
30 a. Aleksy Hussarzewski (zob. nr. 95), w profilu ku
prawej ; sylweta, sporządzona czarnym tuszem na białem tle.
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Dołem podpis atramentem : „Mon Grand Père Alexis Husarzewski mort à Danzig- en 1783“.
Wł. : Eleonora z hr. Hussarzewskich ks. Andrzejowa
Lubomirska, Lwów.

31.W. de Lesseur (j. w.): T. Kościuszko (kopia z ol. portretu
pędzla Józefa Grassiego, z r. 1792, który znajduje się w Go
łuchowie). Na tle nieba zachmurzonego i drzew, postać Na
czelnika w stalowej zbroi, zwróconego w trzech czwartych
ku lewej. Wsparty prawem ramieniem o murawę, ociera białą
chustką szablę. Z prawego ramienia ku lewemu niebieska
szarfa, na piersiach dwa ordery. Obok na murawie, po le
wej, hełm stalowy, uwieńczony gałązką laurową.
Ozn. po lewej:
Jt. 1794.“ Akw. na płycie ko
ścianej (12'2X10*1 cm. w św.), w ramce bronzowej złoco
nej. — Cfr. Gumowski, str. 11—13 i fig. 3 i 4.
Wł. : Hr. Tarnowscy, Dzików.
32. Tenże: Król Stanisław August (kopia z portretu
ol. M. Bacciarellego). Na tle muru, czerwonej draperyi
i globusa, a z prawej chmurnego, fantastycznie oświetlonego
nieba, postać króla w niebieskim płaszczu, lamowanym fu
trem, siedzącego przy stole, widziana po pas. Pochylony
nieco nad papierami, które przytrzymuje lewą dłonią, i nad
klepsydrą, w koronie, na której trzyma dłoń prawą, spogląda
w prawo, ku niebu. Na stole oprócz tego pióro, tkwiące
w kałamarzu.
Na płycie stołu, z boku, napis: „Quaesivit Coelo Lu< em. — Aeneid. IV.“ — poniżej: „Stanislaus Augustus Rex.
Pol. M. Dux Lith. mdcclxxxxiiii.“ — Jeszcze niżej, na kra
wędzi stołu, ozn.: „CW. Lesseur 1795“. Akw. na płycie kościanej (12*7 X 98 cm. w św.), w ramce drewnianej, obitej
złoconą blachą.
Wł. : Hr. Tarnowscy, Dzików.
33. Tenże: Portret p. Wyżewskiej (kopia z portr. malo
wanego przez J. Lampiego). Na tle muru postać młodej ko
biety w jasno niebieskiej, wyciętej i przyozdobionej perłami
sukni, widziana po kolana. Stoi przy stoliku, na którym po
zytywka w skrzynce; sparta o nią lewym łokciem, prawą
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ręką trzyma korbkę. Przez ręce przewinięty szal miękki,
ciemno-amarantowy.
Ozn. z prawej: „W. L. 1795“. Akw. na ow. płycie ko
ścianej (13'5X11 cm. w św.), w ramce drewnianej, obitej zło
coną blachą.
Wł. : Hr. Tarnowscy, Dzików.

34. Tenże: P. Bontani, żona architekty. Na tle ko
lumn i zachmurzonego nieba postać młodej kobiety, w białej
wyciętej sukni, widziana poniżej kolan. Włosy jasno-brunatne,
rozpuszczone i przewiązane białym tiulem ; na szyi złoty łań
cuszek z turkusami i dwa sznury pereł ; suknia spięta na ra
mionach złotemi sprzączkami (każda z turkusem), a przepa
sana szafirową szarfą. Na rękach branzolety z pereł. Szal
czerwony, fantazyjnie przerzucony. Prawym łokciem wsparta
o mur, w dłoniach trzyma zwój papieru z geometrycznymi
rysunkami.
Ozn. z lewej, dołem: „lł^. L. 1795“. Akw. na płycie
kościanej, w owalu (13'4X10‘3 cm. w św.), w ramce drew
nianej, obitej złoconą blachą.
Wł.: Hr. Tarnowscy, Dzików.
35. Tenże: P. Sulistrowska z Przetockich. Na tle
pejzażu postać młodej kobiety, w białej wyciętej sukni, wi
dziana po kolana. Włosy jasne, lekko przypudrowane, prze
wiązane białą opaską; na szyi sznur korali i złoty łańcuszek.
Na rękach branzolety z pereł ; szal czerwony fantazyjnie prze
rzucony przez plecy i ręce. Lewą ręką wsparta na dużej tece,
w prawej trzyma kredkę.
Ozn. dołem z lewej: „W. L. 1796“. Akw. na ow. pły
cie kościanej (13‘5X11 cm. w św.), w ramce drewnianej,
obitej złoconą blachą.
Wł. : Hr. Tarnowscy, Dzików.
36. Tenże: Joachim Chreptowicz, kancl. W. lit. Na tle
kolumn, złotawej draperyi i zachmurzonego nieba, postać
kanclerza w czarnym stroju; siedząc w fotelu czerwoną materyą obitym, spiera się prawym łokciem na złotyni stoliku
nakrytym marmurem. Zwrócony twarzą ku lewej. Żabot biały
koronkowy, rękawy również koronkami ozdobione. Na lewej
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piersi złota Gwiazda Orderu Orła Białego, na szerokiej wstę
dze morowej, błękitnej, z, lewego na prawe ramię, order Orła
Białego, a nadto order Sw. Stanisława, na wstędze pąsowej
z białym szlaczkiem, z szyi na piersiach wiszący. Na stoliku
biust marmurowy i dokumenta z pieczęcią, o stolik oparty
wielki foliał z napisem: Volumen Legum Anno 1683.
Ozn. z prawej : „W. Lesseur 1796“ — Akw. na płycie
kościanej (12'9X10‘5 cm. w św.), w ramce drewnianej, obitej złoconą blachą.
Wł. : Hr. Tarnowscy, Dzików.

37. Tenże: Adam ks. Czartoryski, Generał Ziem Pod.
Na tle zachmurzonego nieba postać mężczyzny, widziana po
pas, wsparta prawem ramieniem o tył armaty. Mundur gra
natowy z czerwonymi wyłogami, pod szyją biały miękki kra
wat, na piersi gwiazda orderowa. Twarz zwrócona w trzech
czwartych ku prawej.
Ozn. z lewej, na kole armaty: „W. L. 1797“. Akw. na
płycie kościanej (10‘4X8’7 cm. w św.), w ramce bronzowej,
złoconej.
Wł. : Hr. Tarnowscy, Dzików.
38. Tenże: A. ks. Czartoryski. Na tle górzystego pej
zażu i zachmurzonego nieba postać młodego mężczyzny,
w czerwonym żupanie i czarnym, białem futerkiem lamowa
nym płaszczu, widziana po pas. Prawą ręką dobywa szabli,
twarz zwraca ku lewej.
Ozn. po lewej, dołem: „W. L. 1797“. Akw. na płycie
kościanej (10’4 X8‘6 cm. w św.), w ramce bronzowej, złoconej.
Wł. : Hr. Tarnowscy, Dzików.
39. Tenże: P. Beklerowa. Na tle pilastru i fałdzistej zielonawej draperyi postać siedzącej kobiety w średnim wieku,
zwróconej ku lewej. Na głowie biały zawój, suknia biała atła
sowa, lamowana futerkiem, na niej płaszcz ciemny z krótkiemi rękawkami, również futerkiem lamowany. Na szyi sznur
pereł.
Akw. i gw. na płytce kościanej (10'3X8'6 cm. w św.),
w ramce bronzowej, złoconej.
Wł. : Hr. Tarnowscy, Dzików.
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40. Tenże: Teodora z Walewskich ks. Stan. Jabło
nowska. Na tle błękitu popiersie młodej kobiety o ciemnych
włosach, przybranych złotą przepaską i listkami. Suknia żół
tawa, wycięta, na lewem ramieniu zarzucony płaszcz ciemnobłękitny.
Kopia z portretu, malowanego 1794 r. przez Józefa
Grassiego. Akw. i gw. na owalnej płytce kościanej (7'3X6 cm.
w św.) w obwódce bronzowej, w ramce czarnej, drewnianej.
Wł. : Stanisław ks. Lubomirski, Równo.
41. Tenże: Tadeusz Czacki. Na tle neutr. popiersie męż
czyzny w średnim wieku, zwróconego w trzech czwartych ku
prawej. Frak ciemno-zielony ze złotymi guzikami, krawat
biały, na piersiach wstęga niebieska. Włosy ciemne, długie,
spadające na kark.
Ozn. z prawej : „W. L. 1801“. Akw. na ow. płytce sło
niowej kości (4‘7X3‘7 cm. w św.), w ramce złoconej.
Wł. : Hr. Tarnowscy, Dzików.
42. Tenże: Madonna Sykstyńska. Środkowa część
obrazu Rafaela w Galeryi Drezdeńskiej.
Ozn. dołem: „W. L. 1802“ Akw. na płycie kościanej,
w owalu (22X14 cm. w św.), w ramie drewnianej, złoconej.
Wł. : Hr. Franciszkowa Mycielska, Wiśniowa.
43. B. Lintner (Lwów, kon. XVIII pocz. XIX w.) ;
Portrety trzech osób w sylwetkach : W górnym owalu, lewy
profil kobiety w kapeluszu, ujęty w gałązki. Dołem, w dwu
prostokątach narożnych: profil prawy męski (w peruce z ża
botem) i lewy profil kobiecy. Między nimi wianuszek.
Ozn. dołem z lewej, odwrotnem pismem : „B. Lintner à
Lemberg fec“. Tuszem czarnym na odwr. stronie szkła, poczem założone tło złote, metaliczne. (17X13 cm.), w ramie
drewnianej.
Wł.: Stanisław Zarewicz, Lwów.
44. Józef Łęski (ur. w Małych Łanach pod Żarno
wcem 1760, zm. w Warszawie 1825): Portret kobiecy. Na
tle parku i wysokiej urny kamiennej popiersie młodej kobiety,
owiniętej różowawym szalem. Twarz zwraca ku prawej.
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Ozn. dołem z prawej: „H: Łęski /“. Poniżej: „O ma
chere (!) T...“ następuje cytat, (Joung- T. I. pag\ 261). Akw. na
papierze (11*8X8'5 cm. w św.), w ramie drewnianej, złoconej.
Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów.
45. A. Raphael Mengs (1728—1779), kopia: Julia
Meng-s (J* 1789), siostra malarza A. R. Mengsa ; na tle neutralnem popiersie młodej kobiety w czerwono - brunatnej su
kni, chusteczka i czepeczek koronkowy biały, z niebieską wstą
żeczką, kopia z pastelu Mengsa w Galeryi Drezdeńskiej.
Akw. na ow. płytce kościanej (7*5 X 6'2 cm.) w ramce złotej.
Wł. : Prof. Dr. Jerzy hr. Mycielski, Kraków.
46. Martin van Meytens (Mytens; ur.1695 w Stockhol
ms, zm. 1770 r. w Wiedniu): Matka Boska z dzieciątkiem
Jezus, kopia z Guido Renieg-o, w Galeryi Drezdeńskiej.
Akw. na słoniowej kości (13 X 11*5 cm. w św.), w ra
mie drewnianej, rzeźbionej.
Wł. : Stanisław Ryszard, Lwów.

47. Jean V. Mussard (1681 Genewa —1754): Portret
nieznanego księcia; pół postaci stojącej przy stoliku, czer
wono nakrytym, na którym korona; lewa ręka przytrzymując
czarny kapelusz w kształcie pieroga, spoczywa na rękojeści
szabli, prawa uchyla czerwonej zasłony. W tle, po prawej,
widok pożaru.
Miniatura emailowa czworokątna (6'4X5*2 cm.), na od
wrotnej stronie przyklejona kartka z napisem (z XVIII. w.):
„Jean Mussard pinxit en Nov. 1748“.
Rama drewniana, ze złotą wewnątrz obwódką.
Wł.: Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
48. Lié Louis Périn (Salbreux, 1753—1817) : Portret
nieznanej. Na tle drzew parku popiersie młodej kobiety o ja
snych włosach, w białym kapeluszu, w różowej sukni z białą
chusteczką. Zwrócona nieco ku prawej.
Ozn. z prawej: „Lié PérinAkw. na okrągłej płytce
słoniowej kości (średnica 6’7 cm. w św.), oprawnej w złotą
obwódkę i wprawionej w szyldkretową tabakierę.
Wł. : Prof. Dr. Jerzy hr. Mycielski, Kraków.
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49. P. Duchesse de Polignac (XVIII. w.) : Henryk ks.
Lubomirski. Głowa chłopca w profilu ku lewej, ze spadającemi na ramiona włosami.
Ozn. dołem : „P. de P : 1793“. Rysunek ołówkiem na
żółtawym papierze, w owalu (8*6 X 6*8 cm.), tło założone
akwarelą w kolorze ciemno szafirowym. Ramka owalna, dre
wniana, obita blachą złoconą.
Wł. : Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
50. Rajecka, zamężna Gault de Saint-Germain
(urodzona w Warszawie w XVIII w. jako córka Józefa, ma
larza warszawskiego, zm. w Paryżu w 1832 r.): Portret niezna
nego. Popiersie młodego mężczyzny, zwrócone trzy czwarte
na lewo, w zielonym surducie z bronzowymi wyłogami, biały
żabot i kołnierz, włosy upudrowane. Tło neutralne.
Ozn. z lewej : „Rajecka fecit 1786“. Akw. i gw. na
płytce kości słoniowej, kształtu owalnego (w św. 5*8 X 4*8 cm.),
ujęta w wązkie złocone ramki.
Wł. : Jadwiga hr. Tarnowska, Sniatynka.
51. Jan Rustem (ur. w Pera pod Konstantynopolem
około 1760, zmarł w Wilnie w r. 1835). Tadeusz Kościuszko.
Popiersie naczelnika zwrócone na lewo, w bronzowym surdu
cie, z białym żabotem i czarnym pasem idącym poprzez piersi.
Tło neutralne.
Ozn. z prawej: „J. Rustem“. Akw. na kości, owalna
(w św. 4*5 X 3*5 cm.), w ramie wązkiej, złotej, ujętej w ramkę
srebrną à jour, tworzącą dwa sploty liści dębowych, złączo
nych u dołu wstęgą, u góry emblematem złożonym z piki,
kosy, konfederatki i orła polskiego.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
52. John Smart starszy (ur. 1741 w Norwich, zm.
1811 w Londynie) uczeń Cosway’a:
Portret nieznanego. Popiersie starszego mężczyzny,
zwróconego trzy czwarte na prawo, w ciemnym surducie,
żabot i kołnierz biały; w tle niebo i chmury.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej (w św. 6X4*8 cm.),
oprawna w złotą ramkę z odwrotnej strony zdobną niebie
ską emalią, w środku za szkłem pukiel blond włosów.
Wł. : JE. Leon hr. Piniński, Lwów.
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53. Smith (koniec XVIII. wieku): Puszczanie balonu
Montgolfière. Na tle architektury miasta plac, na nim
podwyższenie, z którego właśnie puszczono unoszący się
w powietrzu balon; wokoło zebrany tłum ludzi.
Ozn. dołem: „Smit...“ (miniaturzystów nazwiskiem
Smith było około dwudziestu). Gwasz na papierze, wprawio
ny w tabakierę z kości słoniowej, z obwódką złoconą (śre
dnica 6*5 cm. w św.).
Wł.: Szymon Schwarz, Lwów.
54. Olympe Millon de Villiers (XVIII. wiek, Sèvres):
Stanisław Leszczyński, król polski. Na niebieskawem tle po
piersie króla w białej peruce, w zbroi stalowej, z szarfą błę
kitną na piersiach, w opadającym z lewego ramienia płaszczu
purpurowym, podbijanym gronostajami.
Ozn. z odwrotnej strony wyrytym na blasze napisem:
„Stanislas 1-er dit le Bienfaisant Roi de Pologne Mort à Lu
néville le 23. F-er 1766. — Olympe Millon de Villiers“.
Malowidło na porcelanie, pâte tendre de Sèvres, w owalu
(6’5X5'4 cm. w św.), w ramce stylowej, złoconej.
Wł. : Włodzimierzostwo Luba - Radzimińscy, Bereh
(Wołyń).
55. Luise Bourdon Weyler (Strassburg i Paryż; ur.
w drugiej połowie XVIII. w., zm. po r. 1812): Henryk ks.
Lubomirski w wieku dziecięcym. Na tle zachmurzonego
nieba popiersie chłopczyka o jasnych, w lokach spadających
włosach, w białej sukience, opadającej z prawego ramienia;
zwrócony ku prawej, twarz na wprost.
Ozn. z prawej: „Weyler“. Miniatura emailowa, w owalu
(7X5‘5 cm. w św.) w obwódce z bronzu złoconego i w czar
nej ramce.
Wł. : Stanisław ks. Lubomirski, Równo.
56. Z. : Hr. Aleksandrowa Potocka, córka *ks. Mar
szałka Stanisława Lubomirskiego. Popiersie kobiety zwró
conej ku lewej, w jasnej sukni i płaszczu niebieskim, lamo
wanym ciemnem futrem. Włosy pudrowane, wysoko upięte.
Ozn. z prawej: „Z“. Akw. na owalnej płytce kościanej
(3*5X 2*6 cm. w św.), w ramce drewnianej, czarnej.
Wł. : Stanisław ks. Lubomirski, Równo.
2
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57. Trzy gracye. Na tle pejzażu trzy postacie nie
wieście (Gracye), ustawione w grupie, za niemi amorki.
(Szkoła francuska, ok. r. 1780). Akw. na papierze (5X3*5
cm. w św.), w ramce złoconej.
Wł. : Jan hr. Szembek, Kraków.
58. Anatom. Na tle biblioteki postać siedzącego za
stołem starca z siwą brodą, który rozcina i bada leżącą
przed nim rękę.
Ol. na płótnie (średnica 6*1 cm. w św.), w ramce zło
conej drewnianej.
Wł. : Stanisław Ryszard, Lwów.
59. Portrecik mnicha z czarnym bujnym zarostem,
w bronzowym habicie. Popiersie na tle neutralnem, z lekka
zwrócone ku lewej.
Olejno na owalnej płytce blachy miedzianej (11X9 cm.),
w ramce z bronzu złoconego.
Wł. : Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
60. Portret Klementyny Sobieskiej, żony królewicza
Jakóba. Popiersie młodej kobiety na wprost, w staniku
obcisłym, dekoltowanym, na to narzucony niebieski płaszcz
gronostajami bramowany, na szyi perły, w uszach kolczyki,
we włosy upudrowane wplecione kwiaty.
Akw. i gw. z pierwszej połowy XVIII. w., kształtu pro
stokątnego (7*9 X 6*3 cm.), miejscami starta i restaurowana,
oprawna we współczesne ramki drewniane, rzeźbione w liście
i woluty rokokowe i złocone.
Wł. : Miejskie Muzeum Przemysłowe, Lwów.
61. Portret jednego z Flemingów. Popiersie mło
dzieńca w ciemno - granatowym fraku, zwróconego twarzą
w trzech czwartych ku lewej. Cała miniatura w tonie ciemno
niebieskim.
Akw. na płytce kościanej w owalu (4*5X3*6 cm.),
w złoconej obwódce.
Wł. : Dr. Adolf Sternschuss, Lwów.
62. Portret Augusta II. króla polskiego (1697—1733);
na tle neutralnem popiersie króla w zbroi stalowej i czer-
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wonym, futrem podszytym płaszczu. Na lewej piersi order.
Twarz zwrócona ku lewej.
Akw. na ow. płytce kościanej (5'3X4 cm. w św.),
w ramce bronzowej.
Wł. : JE. Karol hr. Lanckoroński, Rozdół.

63. Portret : Fryderyk Chrystyan, królewicz (f 1722).
Na niebieskawem tle, pod fałdzistą draperyą (z lewej) postać
młodego królewicza, w białym stroju, z orderem i niebieską
szarfą na piersi, w białej peruce. Obok niego, na czerwonej
poduszce, korona królewska; prawą rękę spiera na berle.
Akw. i gw. na papierze w owalu (6X4*3 cm. w św.),
w ramce złoconej.
Wł. : Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.
64. Portret: Jerzy Ignacy ks. Lubomirski (J* 1755),
Chorąży w. k. Generał wojsk saskich. Na niebieskawem tle
popiersie mężczyzny w wysokiej białej peruce, w zbroi, na
którą zarzucony płaszcz purpurowy, gronostajami podbity.
Zwrócony ku prawej, twarz zwraca na wprost.
Ol. na kartonie, w owalu (8*5 X 6*5 cm.), w ramce
szyldkretowej.
Wł. : Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.
65. Portret: Hrabina Cosel (1680—1765), kochanka
Augusta II. Na ciemnem tle popiersie kobiety w niebieskiej,
wyciętej sukni, ozdobionej koronkami i złotemi wyszywkami,
zwrócone ku lewej.
Akw. na kartonie, w owalu (5*8X 4*3 cm.), w ramce
złoconej.
Wł. : Jan hr. Szembek, Kraków.
66. Portret mężczyzny z połowy XVIII w. Na tle neutralnem popiersie młodego mężczyzny w pudrowanej peruce,
w zielonym, z czerwonemi wyłogami mundurze, z zawieszo
nym na piersiach, na niebieskiej wstędze, orderem.
Akw. na owalnej płytce kościanej (3X2*4 cm. w św.),
w ramce drewnianej, obitej złoconą blachą.
Wł. : Jan hr. Szembek, Kraków.
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67. Portret nieznanej. Popiersie młodej kobiety, zwró
cone trzy czwarte na lewo, w dużej białej peruce, w sukni
błękitnej, wyciętej, lamowanej futrem. Tło neutralne.
Akw. na kości, owalna (w św. 3'8X2'8 cm., w ramce
złotej, otoczonej srebrną, tworzącą à jour girlandę, sadzoną
kryształami górskimi.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
68. Portret Izabeli z Czartoryskich księżny Stanisła
wowej Lubomirskiej, marszałkowej wielkiej koronnej, z lat około
1750. Na tle filarów z prawej i kotary z lewej, pół postaci
młodej kobiety, siedzącej przy stole na wprost widza, w su
kni niebieskiej wyciętej, z pół rękawami, przybranej koron
kami i dżetami, na plecach i na prawej ręce, opartej na stole,
szal różowy, na szyi wstążka niebieska, włosy upudrowane,
uczesanie gładkie, nad czołem niebieskie pióra strusie.
Akw. na welinie, prostokątna (w św. 6X8 cm.) opra
wna w bronzowe złocone ramki.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
69. Portret króla Stanisława Leszczyńskiego (ur. 22. X.
1677, t 23. II. 1766). Pół postaci mężczyzny na wprost, w du
żej peruce, w zbroi przepasanej niebieską wstęgą, na nią na
rzucony płaszcz królewski purpurowy, podbity gronostajami,
tło neutralne.
Akw. i gw. na pergaminie ; okrągła (w św. 6 cm.), opra
wna w ramkę bronzową złoconą, wprawioną w deszczułkę
kwadratową, jasno politurowaną.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
70. Portret Augusta III. króla polskiego. Na tle neutralnem popiersie króla na wprost, w błękitnym, złotem na
szywanym stroju francuskim, w peruce białej. Na piersiach
szarfa błękitna.
Ol. na blasze miedzianej w owalu (7*9X5’9 cm.), w ramce
bronzowej.
Wł. : Dr. Adolf Sternschuss, Lwów.
71. Portret Augusta III. Popiersie króla na wprost,
w pudrowanej peruce, w płaszczu błękitnym, złotem naszy-
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Akw. i gw. na prostokątnej płytce kościanej (6X8 cm.
w św.), w bronzowej rameczce.
Wł. : JE. Karol hr. Lanckoroński, Rozdół.
77. Portret: Henryk hr. Brühl, minister Augusta III.
(1700 *}• 1763). Popiersie starszego mężczyzny, zwrócone trzy
czwarte na prawo, we fraku i kamizelce błękitnej, haftowa
nej złotem. Tło neutralne. Akw. na kości, owalna (w św.
3X2’3 cm.), oprawna w złote ramki, u góry rzeźba srebrna
à jour, sadzona dyamentami.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
78. Portret: Henryk hr. Brühl (1700—1763), minister
saski Augusta III. Na tle zachmurzonego nieba popiersie
mężczyzny w białej peruce, w zbroi, na którą zarzucony
płaszcz futrem podszyty. Zwrócony nieco ku prawej.
Akw. i gw. na prostokątnej płytce kościanej (4'6X6'3 cm.
w św.), w rameczce złotej.
Wł. : Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.
79. Portret Józefa Ponińskiego (*f 1770) „wojewodzica poznańskiego, starosty piotrkowskiego, posła Rp. do
Hiszpanii i Portugalii, Anglii, Sardynii, Holandyi po zgonie
Augusta III“. Na tle neutralnem popiersie mężczyzny w bia
łej peruce, w stalowej zbroi, zwróconego z lekka ku lewej.
Ol. na płótnie (8’4X5"8 cm.), w ramce drewnianej.
Wł. : Hr. Jadwiga Tarnowska, Sniatynka.
79 a. Portret Maryanny z Kalinowskich Ponińskiej,
Wojewodziny poznańskiej, starościny piotrkowskiej. Na tle
neutralnem postać kobieca w białej peruce, w niebieskiej sukni,
wyciętej i przybranej koronkami. Lewą ręką wsparta o stół
kamienny, w prawej trzyma wachlarz. _ Szczegóły jak w nr. 79.
Wł. : Hr. Jadwiga Tarnowska, Sniatynka.
80. Portret : Bernhard hr. Rumerskirch. Pół postaci
starego mężczyzny na wprost, głowa trzy czwarte na prawo,
w białym fraku, kremowej srebrem lamowanej kamizelce, bia
łym żabocie i czarnym kołnierzu z białą wypustką; prawa
ręka założona za gors kamizelki, lewa opuszczona wzdłuż
ciała. Tło neutralne.
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Akw. i gw. na kości owalnej (w św. 7X5*7 cm.) opra
wna jak Nr. 755.
Wł. : Barbara Hr. Rumerskirch, Lwów.

81. Portret nieznanego szlachcica. Popiersie mężczyzny
w sile wieku w profilu lewym, (głowa zwrócona na prawo),
w żupanie granatowym z kołnierzem czerwonym, na piersi
order na wstędze, kołnierz biały koszuli spięty brylantową
spinką. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej, oprawna w wązkie
bronzowe, złocone ramki.
Wł. : Władysława Pielecka, Lwów.
82. Portret nieznanej. Popiersie młodej kobiety w jasnej
peruce, niebieskiej sukni wyciętej, na szyi cienki biały szalik.
Tło neutralne.
Akw. na kości słoniowej, owalna (w św. 3X 2*2 cm.),
w ramkach srebrnych rzeźbionych à jour, sadzonych dyamentami. Przypisywana Norblinowi (?).
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
83. Portret nieznanego. Popiersie mężczyzny młodego
w profilu lewym, w stroju i fryzurze z epoki Ludwika XV.
Akw. na pergaminie, owalna (w św. 2*5X2 cm.), opra
wna w ramki srebrne à jour, sadzone granatami i kryształami.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
84. Portret Stanisława Augusta, kr. p. Na tle neutralnem popiersie króla w ciemno zielonym mundurze, ze
złotemi epoletami, z kołnierzem czerwonym, z szarfą błę
kitną na piersi. Na lewej piersi order; zwrócony w trzech
czwartych ku lewej.
Akw. na płytce kościanej, w owalu. (4*7 X 3*7 cm.
w św.), w ramce bronzowej.
Wł. : JE. Karol hr. Lanckoroński, Rozdół.
85. Portret : Król Stanisław August Poniatowski ; na
piersiach szarfa czerwono- niebieska; popiersie.
Akw. na owalnej płytce słoniowej kości (3*2 X 2*5 cm.),
w okrągłej ramce z bronzu złoconego. Malowane ok. r. 1785.
Wł. : Jan hr. Szembek, Kraków.
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wanym, z szarfą czerwoną na piersiach, osłoniętych pu
klerzem.
Akw. na ow. płytce kościanej (3*5 X 2*7 cm. w św.),
w ozdobnej ramce bronzowej.
Wł. : Dr. Władysław Steczkowski, Kraków.

72. Portret Augusta III. kr. p. Na tle neutralnem po
piersie króla w zbroi stalowej i płaszczu błękitnym, aksamit
nym, podbitym gronostajami. Na głowie wysoka peruka, na
lewej piersi gwiazda orderu Orła Białego.
Akw. na ow. płytce kościanej (6X4*7 cm.).
Wł. : Tekla Tepowa. Lwów.
73. Portret Zofii z Sieniawskich księżnej Augustowej
Czartoryskiej, wojewodziny ruskiej (1698—1771). Profil star
szej kobiety, w czepcu, ku lewej. Dołem podpis: Princesse
Czartoryska.
Sylwetka czarna, na białym papierze (ow. 11*5X8*7 cm.
w św.). Ramy drewniane, okute złoconą blachą.
Wł. : Ordynacya Przeworska, Andrzej ks. Lubomirski,
Lwów.
74. Portret: Fryderyka z hr. Cosel hr. Moszyńska,
podskarbina W. Kor. Na tle neutralnem popiersie młodej
kobiety, z różą w pudrowanych włosach, z futerkiem na szyi.
Akw. na płytce kościanej w owalu (3*2X2*5 cm.),
w ramce złoconej.
Wł. : Jan hr. Szembek, Kraków.
75. Portret: Jan Kanty Moszyński, podskarbi W. Kor.
Na tle z lekka zaznaczonego pejzażu, obok kamiennej ko
lumny z draperyą (po prawej) popiersie mężczyzny w peruce,
we fraku ciemno - fioletowym, z szarfą niebieską na piersiach.
Wł. : Jan hr. Szembek, Kraków.
76. Portret Henryka hr. Brühla (1700—1763), mi
nistra Augusta III. Na tle zachmurzonego nieba popiersie
mężczyzny w białej peruce, w zbroi stalowej i czerwonym
płaszczu ; na piersiach ordery i błękitna wstęga.
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86. Portret króla Stanisława Augusta (1732—1798).
Popiersie króla zwrócone trzy czwarte na lewo, w białej
peruce i mundurze jenerała artyleryi, z niebieską szarfą przez
pierś biegnącą. Tło neutralne.
Akw. na kości słoniowej, okrągła (w św. 5 cm.), opra
wna w drewniane czarne kwadratowe ramki, zdobne w na
rożnikach aplikowanymi ornamencikami ze srebra.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
87. Portret: Ks. Józef Poniatowski według portretu
Grassiego. Popiersie młodego człowieka na wprost, głowa
zwrócona na lewo, w stroju niebieskim z czerwonem podbi
ciem, na szyi czarny krawat. Tło neutralne.
Akw. na kości owalnej (w świetle 4*5 X 3*5 cm.), opra
wna w ramki złote, u góry srebrna rzeźba à jour, sadzona
dyamentami.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
88. Portret Józefa ks. Poniatowskiego. Popiersie męż
czyzny w czarnym, czerwono podszytym mundurze, ze złotemi wyszywaniami. Na lewej piersi odznaka orderowa, pod
szyją krawat czarny. Twarz zwrócona w trzech czwartych
ku lewej.
Akw. na ow. płytce kościanej (4'8X3'8 cm. w św.),
w ramce złoconej.
Wł.: JE. Karol hr. Lanckoroński, Rozdół.
89. Portret Kazimierza ks. Poniatowskiego. Popiersie
mężczyzny w granatowym mundurze ze srebrnemi epoletami.
Na piersiach szarfa błękitna, u szyi zawieszony order Orła
białego, po lewej krzyż gwiaździsty.
Akw. i gw. na ow. płytce kościanej (5X3*6 cm. w św.),
w ramce złoconej.
Wł.: Władysław Ustrzycki, Czelatyce.
90. Portret : Jerzy ks. Lubomirski, syn Chorążego
W. K., kawaler maltański. Na tle neutralnem, popiersie mło
dzieńca w niebieskim, srebrem wyszywanym stroju, z krzy
żem na piersi, w peruce.
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Akw. na owalnej płytce kościanej (4’4X3*4 cm. w św.),
w ramce złotej.
Wł. : Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.

91. Portret: Z Sosnowskich ks. Lubomirska, żona
ks. Józefa, kasztelana kijowskiego. Na tle neutralnem pół
postaci kobiety w zielonej, złotem wyszywanej sukni i blado
różowym, zdobnym w koronki staniku. Włosy jasne, w buj
nych lokach, spięte dyademem z pereł, z turkusem; ręce
założone przed sobą.
Akw. i gw. na ow. płytce słoniowej kości (6’4X5’2 cm.
w św.), w ramce złoconej.
Wł. : Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.
92. Portret: Józef książę Lubomirski, kasztelan ki
jowski. Popiersie młodego mężczyzny, w stroju francuskim,
z odznaką orderową, w profilu ku lewej.
Rysunek ołówkiem na kredowej powłoce (ow. 8TX6\5
cm.), w złotej obwódce, za szkłem.
Wł. : Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
93. Portret: Rozalia Lubomirska, późniejsza Rzewu
ska, matka emira Rzewuskiego, córka Chodkiewiczównej
z domu, ściętej podczas rewolucyi w Paryżu. Popiersie dzie
wczynki, w jasnej sukience, przepasanej seledynową szarfą,
z koralami na szyi. Twarz zwrócona w profilu ku lewej,
włosy blond, rozpuszczone.
Akwarela na owal. płytce słoniowej kości (6‘2X5 cm.).
Ozn. z lewei
ej.
Wł.: Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
94. Portret: Henryk ks. Lubomirski (1777—1850). Na
tle niebieskawem pół postaci młodzieńca, siedzącego na krze
śle ; surdut czarny, biała kamizelka i biały krawat pod szyją.
Zwrócony z lekka ku prawej, prawą rękę zwiesza przez opar
cie krzesła.
Akw. na papierze, w owalu (14X10’5 cm. w św.),
w ramie drewnianej, złoconej.
Wł. : Stanisław hr. Stadnicki, Krysowice.
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95. Portret : Aleksy Hussarzewski, kapitan wojsk pol
skich, szambelan J. K. M., komisarz Gen. Rzeczypospolitej
w Gdańsku. Na tle neutralnem popiersie mężczyzny w stroju
ciemnym, z czerwonym kołnierzem i białym koronkowym
żabotem, zwrócone w trzech czwartych ku prawej. Akwarela
na owalnej płytce kości słoniowej (4*7 X 3*5 cm.), przytwier
dzona do tła z ciemnego aksamitu, w ramce drewnianej
owalnej, mosiężną obijanej blachą. Oprawna wraz z minia
turą nr. 30.
Wł. : Eleonora z hr. Hussarzewskich ks. Andrzejowa
Lubomirska, Lwów.
96. Portret: Z Dzierżbickich Ożarowska, hetmanowa.
Popiersie kobiety ku lewej, w sukni białej, z zarzuconym na
ramiona granatowym szalem; na szyi sznur pereł ze szma
ragdem, w ciemnych włosach duży szmaragd w złotej opra
wie. W tle niebo zachmurzone.
Z lewej nieczytelny już, z powodu wytarcia i spełznięcia
farby, podpis: „Chorronhauer (?)
Akwarela i gwasz
na owalnej płytce kościanej (6*8 X 5*6 cm.), w ramkach dre
wnianych, złoconych.
Wł. : Eleonora z hr. Hussarzewskich ks. Andrzejowa
Lubomirska, Lwów.
97. Portret: Teresa z Oborskich Marcelowa hr. Po
tocka, córka kasztelana ciechanowskiego, pułkownika wojsk
kor., asesora konfederacyi targowickiej, kawalera orderu Orła
B. i św. Stanisława. Na tle chmurek popiersie kobiety na
wprost w białej, wyciętej sukni, przepasanej różową wstążką.
Włosy blond, przybrane dyademem i różą; w uszach kol
czyki.
Akw. na owalnej płytce kościanej (8X5*2), w ramce
mozajkowej.
Wł. : Eleonora z hr. Hussarzewskich ks. Andrzejowa
Lubomirska, Lwów.
98. Portret: Adam Poniński (*j* 1798). Podskarbi w.
kor., zięć Jerzego Lubomirskiego, Chorążego w. k. Na tle
pejzażu i nieba pół postaci mężczyzny w zbroi, z przerzu
conym przez prawe ramię gronostajem. Prawa ręka wsparta
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na lasce. Na czerwonej wstędze zawieszony order, na pier
siach szarfa biało - niebieska.
Akw. na papierze (7*2X5 cm. w św.), w ramce zło
conej.
Wł. : Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.

99. Portret Józefa Kiliana. Popiersie młodego męż
czyzny w prawym profilu ; frak zielony, kamizelka żółta,
żabot i kołnierz biały, peruka z warkoczem. Tło neutralne.
Akwarela na płytce kościanej, kształtu owalnego
(6*3X5 cm.), oprawna jak nr. 255.
Wł. : Leon br. Dormus, Lwów.
100. Portret: Ludwika Sosnowska h. Nałęcz (*j* 1836),
później żona Józefa ks. Lubomirskiego (1751—1817), generał-porucznika wojsk kor., kasztelana kijowskiego. Na tle
neutralnem popiersie młodej o jasnych włosach kobiety,
w białej sukni, z welonem na głowie; zwrócona ku lewej,
twarzą w trzech czwartych.
Akw. na owalnej płytce kościanej (5*3 X 4*3 cm. w św.),
w złotej obwódce, w ramce czarnej drewnianej.
Wł. : Stanisław hr. Stadnicki, Krysowice.
101. Portret: Aniela z Różnieckich hr. Tarnowska.
Popiersie młodej kobiety na wprost, w sukni białej, mocno
wyciętej, spiętej na ramionach, na plecy zarzucony niebieski
szal, w uszach kolczyki, głowa wysoko ufryzowana i upudrowana. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce z kości słoniowej, kształtu owal
nego (w św. 5*8 X 4*8 cm.), oprawna w metalowe wązkie
ramki.
Wł. : Jadwiga hr. Tarnowska, Sniatynka.
102. Portret nieznanego w sylwetce. Popiersie star
szego mężczyzny w peruce, z żabotem, w profilu ku prawej.
Obramienie sztychowane.
Tuszem czarnym na papierze (17X11 cm.), w ramce
drewnianej.
Wł. : Hr. Barbara Rumerskirch, Lwów.
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103. Portret nieznanego z XVIII. w. w sylwecie. Po
piersie mężczyzny w peruce, z żabotem, w profilu ku pra
wej. Obramienie sztychowane.
Tuszem czarnym na papierze (17X11 cm.), w ramce
drewnianej.
Wł. : Hr. Barbara Rumerskirch.
104. Portret nieznanego w sylwetce. Popiersie mężczy
zny w peruce, z żabotem, w profilu ku prawej. Obramienie
sztychowane.
•
Tuszem czarnym na papierze (17X11 cm.), w ramce
drewnianej.
Wł. : Hr. Barbara Rumerskirch.
105. Portret kobiecy, w ornamentowanem obramieniu.
Popiersie kobiety, zwróconej w profilu ku prawej. Dołem
ptak w koronie, kroczący; sylweta.
Złotą farbą na odwrotnej stronie szkła. Papier (grana
towy) stanowi drugi kolor; (16X11*2 cm.), w ramce dre
wnianej.
Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów.
106. Portret Rozalii z Czackich hr. Tarnowskiej, sio
stry Tadeusza Czackiego, żony Jana Jacka hr. Tarnowskiego,
starosty kahorlickiego. Popiersie starszej kobiety, zwrócone
trzy czwarte na prawo, suknia koloru wiśniowego, muślinowy
kołnierz biały, na głowę zarzucona lekka, biała zasłona. Tło
neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, kształtu owal
nego (4*8 X 3*8 cm.), oprawiona w wązkie, metalowe, złocone
ramki.
Wł. : Jadwiga hr. Tarnowska, Śniatynka.
107. Portret Stanisława Małachowskiego, marszałka
Sejmu czteroletniego (ur. 1736 J* 1809). Popiersie starszego
mężczyzny na prawo, głowa prawie na wprost w peruce,
strój niebieski z granatowym kołnierzem, żabot biały, na
wstążce odznaka orderowa. Tło neutralne.
Akw. na kości słoniowej, owalna (w św. 5*5X4 cm.),
oprawna w drewniane złocone ramki.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
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108. Portret Tadeusza Kościuszki. Na tle neutralnem,
popiersie Naczelnika na wprost, w mundurze, z głową zwró
coną na lewo.
Akw. i gw. na kości słoniowej, owalnej (w św. 6*7 X 5*5
cm.), oprawna w ramki prostokątne z blachy sztancowanej.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
109. Portret: Tadeusz Kościuszko. Popiersie Naczel
nika w sylwecie; profil ku prawej.
Malowane czarnym tuszem i żółtym gwaszem na złoco
nej płytce (3X2*3 cm.); w ramce z bronzu odlanej, w for
mie armatury.
Do sylwety tej przywiązana jest tradycya, że sporzą
dził ją sam Kościuszko w więzieniu. Na odwr. stronie na
pis: „Robota własna w więzienii (!) Peters...“.
Wł. : Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.
110. Portret: Marya i Urszula Grabowskie, córki kasztelaństwa Tomaszów Grabowskich. Na tle pejzażu i zachmu
rzonego nieba dwie postacie dziewczęce, obejmujące się na
wzajem. Sukienki białe, wycięte, przepasane niebieskiemi
wstążkami. Starsza, o ciemnych, w warkocz splecionych wło
sach, ma tuż obok porzucony jasny kapelusz, z szerokiem
rondem zielonem; młodsza, po lewej, o jasnych, środkiem
rozdzielonych włosach, ma jasny kapelusz, z szerokiem ron
dem, przewieszony na piersiach, na zielonawej wstążce.
Akw. na papierze (17*3X21*7 cm. w św.), w ramce
złoconej.
Wł. : Stanisław Juliusz hr. Stadnicki, Wiedeń.
111. Portret Józefa Wielhorskiego, „generała w r.
1794; jeździł do Francyi w misyi dyplomatycznej, potem
walczył w legionach, wreszcie jako generał dywizyi zastępo
wał ks. Józefa Poniatowskiego w ministerstwie wojny 1812.
W r. 1816 został mianowany pierwszym ministrem wojny
Królestwa Polskiego, ale niedługo potem umarł“.
Popiersie mężczyzny w białej peruce, w mundurze gra
natowym ze srebrnemi epoletami, kołnierz czerwony, wyszy
wany srebrem. Twarz zwrócona z lekka ku lewej.
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Olejno na okrągłej płytce szyldkretowej (średnica 6*2
cm. w św.), w ramce drewnianej, czarnej. Na odwrotnej stro
nie zacytowany powyżej napis.
Wł. : JE. Karol hr. Lanckoroński, Rozdół.

112. Portret: Józef ks. Jabłonowski. Popiersie mężczy-.
zny w granatowym fraku, z białym żabotem ; twarz zwrócona
w trzech czwartych ku prawej, tło neutralne.
Akwarela na owalnej płytce kościanej (7*1X6 cm.),
w ramkach drewnianych.
Na odwrotnej stronie napis atramentem : „Miniatura
Józefa księcia Jabłonowskiego, brata księcia Macieja a stryja
rodzonego ks. Ludwika, któren ks. Józef zabitym został
w Petersburgu r. 1806“.
Wł. : Eleonora z hr. Hussarzewskich Andrzejowa ks.
Lubomirska, Lwów.
113. Portret Ks. Czartoryskiej z ks. Jabłonowskich. Lewy
profil kobiecy en camaieu, na ciemno-błękitnem tle, w owalu.
Akw. na owalnej płytce kościanej (7*3X6 cm. w św.),
w bronzowej, ornamentowanej ramce, wprawionej w płytę
drewnianą, czarną.
Wł. : Stanisław hr. Stadnicki, Krysowice.
114. Portret: Stanisław Jabłonowski h. Grzymała,
poseł ziemi kurskiej na Sejm Czteroletni. Na tle neutralnem
popiersie mężczyzny o jasnych włosach i wąsach, zwrócone
ku prawej. Odziany w ciemno - granatową czamarę i w ka
mizelkę jasną w kratki. Krawat miękki czarny.
Akw. na owalnej płytce kościanej (5*2 X 4*2 cm. w św.),
w złotej obwódce. Z odwrotnej strony, na kawałeczku nie
bieskiej mory wiązanka włosów.
Wł. : Hr. Zofia Jabłonowska, Lwów.
115. Portret nieznanej. Popiersie kobiety w średnich
latach, lekko zwrócone na prawo, w sukni wyciętej
haftowanej, przybranej na rękawach i wycięciu koron
kami, na staniku ozdobami dyamentowemi ; na plecy za
rzucony płaszcz niebieski, podbity gronostajami, na głowie
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nizka peruka biała z loczkami, przybrana biżuteryą. Tło nie
bieskie, owalne, z lewej lekko narysowane drzewo.
Akw. i gw. na pergaminie prostokątnym, (w św. 4*8 X 6*4
cm.), ujęta w ramki bronzowe, cyzelowane, z dekoracyą
palmet oraz imitacyą kokardy wstążkowej u góry, z tyłu
pełna blacha z wyciśniętym napisem „H. Cognard Paris 15.
R. DU. 4 7 - BRE“, oraz napisem atramentem na przyklejonej
kartce: „Z Opalińskich królowa Leszczyńska“.
Wł. : Muzeum Przemysłowe, Kraków.

116. Portret nieznanej. Popiersie kobiety w starszym
wieku zwróconej lekko na prawo, w kostyumie rococowym,
wyciętej niebieskiej sukni, na szyi sznureczek z krzyżykiem,
na głowie wysoko upięta siwa peruka z lokami opadającymi
na plecy. Tło neutralne.
Akw. na płytce kości słoniowej, owalna (4X3*3 cm.).
Oprawna w owalne ramki metalowe, wpuszczone w prosto
kątną ramkę pluszową bordeaux.
Wł. : Muzeum Przemysłowe, Kraków.
117. Portret nieznanego. Popiersie starszego męż
czyzny z siwą brodą i włosami, w czarnym surducie i ka
peluszu filcowym o szerokiem rondzie, siedzącego na krześle,
zwróconego na prawo, czytającego książkę, trzymaną w pra
wej ręce. Tło neutralne.
Gw. na papierze, formatu prostokątnego (w św. 8*7X7
cm.) oprawna w metalową ramkę, wpuszczoną w szerszą,
drewnianą, czarno politurowaną. Na odwrotnej stronie kartka
z pismem atramentem, (prawdopodobnie kopia z dużego
obrazu z początku XVIII. w.) : „Prorok Azyatycki Nr. 6
p. Rafaela“.
Wł. : Olimpia Horodyńska, Szczurowice.
118. Portret nieznanego. Pół postaci starego mężczy
zny, zwróconego profilem lewym, w czarnej sukni i cza
peczce, w brunatnym płaszczu, przypatrującego się czaszce
ludzkiej, trzymanej w rękach. Tło neutralne.
Wł. : Julian Bełtowski. Lwów.

32

W. XVIII

119. Portret E. hr. Potockiej. Popiersie młodej ko
biety na wprost, w sukni wiśniowego koloru, lekko wyciętej
z krótkimi rękawami, włosy ufryzowane w krótkie pukle.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej kształtu owal
nego (6‘8X5’7 cm.) — pod spodem karteczka z napisem:
„Madame De la Com. Eu Potocka Varsovie 1791“ — ujęta
w wązką złotą ramkę, oprawną w skórzane, zielone étui.
Wł. : Miejskie Muzeum Przemysłowe, Lwów.
120. Portret nieznanej. Popiersie młodej kobiety na
wprost o ciemnych włosach, uczesanych w długie spadające
loki, suknia różowa wycięta, na ramiona zarzucony szafirowy
szal. Tło neutralne.
Olej. na kości owalnej (w św. 4X3 cm.), oprawna
w bronzowe, złocone ramki.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
121. Portret nieznanej. Popiersie młodej kobiety na
wprost, głowa zwrócona na lewo, w dużej peruce z lokami,
nad czołem przypięta klejnotem spływająca biała gaza, spięta
drugim klejnotem na przodzie niebieskiej sukni wyciętej.
Tło neutralne.
Akw. na kości, owalna (w św. 5'2X4T cm.), oprawna
w bronzowe, złocone ramki.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
122. Portret nieznanego. Pół postaci starszego mężczy
zny, w peruce i niebieskim fraku na wprost, na tle neutralnem.
Akw. na pergaminie, owalna (w św. 5X4’3 cm.),
oprawna w ramki z bronzu złoconego o ornamencie wyciętym
i podłożonym szyldkretem.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
123. Potret nieznanej. Popiersie młodej kobiety
w niebieskiej wyciętej sukni, z czerwonym szalem na prawem
ramieniu, włosy w lokach spadają na ramiona. Tło neu
tralne.
Olej. na blasze miedzianej, owalnej (w św. 8'4X6*9cm.),
oprawna w wązkie, srebrne ramki.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
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124. Portret nieznanej. Popiersie młodej kobiety na
wprost, w niebieskiej wyciętej sukni z białym szalikiem ga
zowym na szyi, peruka ciemna o długich włosach, na głowie
żółta pasterka. Tło neutralne.
Akw. na kości owalnej (w św. 3‘5X3 cm.), oprawna
w tabakierkę ze srebrnemi okuciami.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
125. Portret nieznanego. Pół postaci na wprost w czer
wonym surducie i białej peruce. Tło neutralne.
Akw. i gw. na pergaminie, owalna (w św. 3*9 X 3*2 cm.),
w ramkach złotych ; na odwrotnej stronie monogram w me
talu à jour wycięty: A. L. D.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
126. Portret nieznanej. Pół postaci młodej kobiety,
zwróconej trzy czwarte na lewo, w dużej peruce, w niebie
skiej wyciętej sukni, z zarzuconym na ramiona amarantowym
szalem. Tło neutralne.
Na blasze srebrnej, olej. owalna (w św. 5*4X4*7 cm),
oprawna w drewniane rzeźbione, rokokowe, złocone ramki.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
127. Portret nieznajomego mężczyzny zwróconego trzy
czwarte na lewo w stroju francuskim niebieskim, z czerwo
nym przodem, białą kamizelką i żabotem oraz czarną wstęgą
na szyi, na głowie peruka. Tło neutralne.
Akw. na kości owalnej (w św. 3*8X3 cm.), ujęta w ramki
bronzowe złocone, wprawione w wierzch tabakiery, zewnątrz
wykładanej masą perłową, ze złotemi okuciami, wewnątrz
szyldkretem.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
128. Portret: Józefa ze Skarżyńskich h. Bończa Sta
nisławowa Jabłonowska (Brat jej, Tadeusz Skarżyński, zwany
Krzywoustym, był jednym z trzech posłów, którzy na Sejmie
Grodzieńskim odmówili podpisu drugiego rozbioru Polski ;
wysłany na Sybir, przebył tam długie lata). Na tle neutralnem popiersie młodej kobiety o ciemnych włosach, przy3
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branych koralami, zwrócone ku lewej. Suknia różowa, na
niej szal biały. Na szyi podwójny sznureczek korali.
Akw. na owalnej płytce kościanej (5*4X4‘2 cm. w św.),
w ramce bronzowej, ze złotą wewnątrz obwódką.
Wł. : Hr. Zofia Jabłonowska, Lwów.

129, Portret: Ks. Augustowa Sułkowska, we wscho
dnim, trójbarwnym (biały, pomarańczowy, zielony) turbanie
na głowie, otulona szalem jasno - żółtawym. Popiersie, na tle
nieba, zwrócone nieco ku lewej.
Akw. na owalnej płytce (7X5 cm. w św.), w ramce
metalowej.
Wł. : Kazimierz ks. Lubomirski, Kraków.
130. Portret Baronównych Wentz zu Niederlahnstein
(malowany w Pradze) ; na ciemno błękitnem tle dwa po
piersia kobiece w profilu ku lewej, en camaeiu.
Akw. na płytce kościanej (średnica 5’5 cm. w św.),
w ramce drewnianej.
Wł. : Maryla Wolska, Lwów.
131. Portret Stefana hr. Garczyńskiego, ożenionego
z Anną hr. Skórzewską. Popiersie mężczyzny w ciemno-gra
natowym mundurze ze srebrnemi epoletami i czerwonemi
wyłogami, zwróconego z lekka ku prawej.
Akw. i gw. na ow. płytce kościanej (5X4 cm. w św.),
w ramce złoconej.
Wł. : Helena Dembińska, Lwów.
132. Portret Izabeli z hr. Flemmingów ks. Adamowej
Czartoryskiej (1745—1835), Generałowej ziem podolskich,
autorki „Pielgrzyma w Dobromilu“ i „Myśli różnych o spo
sobie zakładania ogrodów“ (Wrocław 1805). Na tle neutralnem popiersie kobiety w jasnej, wyciętej sukni, w płaszczu
czerwonym, podbitym gronostajami ; na szyi sznur pereł,
u lewej piersi odznaka brylantowa na czarnej kokardce.
Akw. i gw. na prostokątnej płytce kościanej (6*4 X 5*6 cm.
w św.), w ramce bronzowej..
Wł. : JE. Karol hr. Lanckoroński, Rozdół.
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133. Portret: Księżna Stolnikowa Czartoryska. Po
piersie młodej kobiety, o bujnych, rozpuszczonych włosach,
w profilu ku lewej.
Rysunek ołówkiem na założonym kredą papierze, w owalu
(7'2X4’9 cm.), w ramkach bronzowych, przypisywany J. P.
Norblinowi de la Gourdaine.
Wł. : Jan hr. Szembek, Kraków.
134. Portret: Ks. Jadwiga z Lubomirskich de Ligne.
Pół postaci, w sukni białej, przepasanej niebieską szarfą,
otwartej, z prawego ramienia opada futerko. Włosy, spięte
z jednej strony niebieską kokardką, rozdzielone w pośrodku,
spadają w bujnych lokach. W tle czerwona draperya, z pra
wej widok na drzewa.
Akw. i gw. na czworokątnej płytce kości słoniowej
(9*5X7'8 cm.). Białe, z owalnym otworem passepartout,
w ramkach bronzowych.
Wł. : Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
135. Portret: Książe Charles de Ligne (1735—1814),
marszałek polny, ożeniony z Massalską. Popiersie mężczyzny
w trzech czwartych ku lewej, w mundurze zielonym z czer
wonym, złotem naszywanym kołnierzem ; na piersiach szarfa
czerwono-biała, order złotego Runa i krzyż. Tło neutralne.
Malowidło olejne na płótnie (12'7X11‘1 cm.), w sze
rokich ramach drewnianych, z wprawioną w środku ozdobną
ramą bronzową.
Wł. : Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
136. Popiersie mężczyzny z zarostem, w profilu ku
lewej, na tle neutralnem. Ubiór z XVII wieku.
Akw. na kartonie (4X3-5 cm.), w złoconej obwódce.
Wł. : Dr. Władysław Steczkowski, Kraków.
137. Portret nieznanego w sylwecie. Na złotem metalicznem tle popiersie starszego mężczyzny w peruce, z ża
botem, zwróconego w profilu ku lewej.
Malowidło czarną farbą, nałożone złotą powłoką,
(5X4 cm. w św.).
Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów.
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138. Portret Andrzeja Müllera v. Ehrenschwung- (*f* 1806).
Na niebieskiem tle popiersie mężczyzny w średnim wieku,
w peruce, odzianego we frak z żabotem, zwróconego w pro
filu ku lewej.
Sylweta czarna, wycięta z papieru, naklejona na pa
pier niebieski (8*5 X 6*8 cm. w św.), w ramce drewnianej.
Wł. : Prof. Dr. Ernest Till, Lwów.
139. Portret: Honoré G. V. Riquetti hr. Mirabeau
(1749 —1691). Popiersie starszeg-o, tęższego mężczyzny,
w stroju czarnym z przewiązanym białem krawatem pod
szyją, w peruce. Twarz zwrócona nieco ku lewej.
Akwarela na owal. płytce słoniowej kości (5*4X4 cm.),
w aksamitnej ramce, z obwódką złotą w środku i wokoło
brzegu.
Wł. : Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
140. Portret Ludwika XVI w sylwecie. Na tle naturalnem perłowej masy głowa króla w peruce, zwrócona w pro
filu ku lewej.
Sylweta, malowana czarnym tuszem na płytce perłowej
masy, w owalu (2X1*6 cm.), wprawiona w srebrną spinkę.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
141. Portret Maryi Antoniny w sylwetce. Na perło
wej masie głowa królowej w profilu ku prawej.
Sylweta malowana czarnym tuszem na perłowej masie
(1*7X1*4 cm.), wprawiona w srebrną spinkę.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
142. Portret: Królowa Marya Antonina (ur. 1755,
ścięta w r. 1793). Pół postaci siedzącej na tle parku królo
wej, w jasno granatowym, zesznurowanym staniku, przybra
nym wokół wycięcia koronkami. Włosy pudrowane.
Akwarela i gwasz na okrągłej płytce kości słoniowej
(średnica 6*5 cm. w św.). Miniatura ujęta w gładką złotą
ramkę za szkłem i wprawiona w tabakierę szyldkretową.
Tabakierę tę ofiarowała królowa księdzu de Sabran, bisku
powi Laońskiemu, zmarłemu na wygnaniu w Łańcucie.
Wł. : Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
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143. Portret nieznanego. Popiersie mężczyzny w sile
wieku, na wprost, głowa zwrócona na lewo, w niebieskim
fraku, białym żabocie i peruce. Tło neutralne.
Olej. na blasze owalnej (4*2X3 w św.), oprawna w ramki
mosiężne, sztancowane.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
144. Portret nieznanego. Na tle neutralnem w prawej
stronie owalu, popiersie starszego mężczyzny prawie na wprost,
w czarnym fraku, białym żabocie i kołnierzu.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej owalnej (w św.
6*2 X 5*2 cm.), oprawna w bronzowe, złocone ramki, prze
chowywana w skórzanem étui. Szkoła angielska z II. poł.
XVIII. w.
Wł. : JE. Leon hr. Piniński, Lwów.
145. Portret nieznanego. Pół postaci starszego mężczy
zny zwróconego trzy czwarte na prawo, z rękami założonemi,
w peruce, we fraku popielatym, kremowej kamizelce kropko
wanej, z manszecikami, żabotem i chustą związaną na szyi,
białą; tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej, owalnej (w św. 6*5X5*2
cm.), oprawna w drewniane, złocone ramki.
Wł. : Dr. Władysław Steczkowski, Kraków.
146. Portret Maryi Teresy (?). Na tle kolumny i czer
wonej draperyi popiersie kobiety w peruce, przybranej pió
rami, w jasnej wyciętej sukni i opadającym z ramion purpu
rowym płaszczu, obszytym gronostajami.
Miniatura emailowa, we wnętrzu wieczka, z ozdobnej
szkatułki (5*6 X7*5 cm. w św.), w ramce z bronzu pozła
canego.
Wł. : Józef Gawełkiewicz, Kraków.
147. Portret : Carowa Katarzyna II. Popiersie młodej
kobiety zwrócone na lewo, w sukni czerwonej dekoltowanej,
przez piersi biegnie niebieska wstęga, na lewej piersi odznaka
orderowa, na plecach płaszcz królewski purpurowy z gro
nostajowym kołnierzem, na wierzchu głowy mała brylantowa
korona z krzyżem. Tło neutralne.
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Akw. i gw. na pergaminie, okrągła (w św. 5’7 cm.),
ujęta w wązką złotą ramkę, wpuszczoną w wieczko tabakierki
rogowej, inkrustowanej złotem.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.

148. Portret: Car Paweł I., z hełmem, ozdobionym
piuropuszem; mundur z czerwonymi wyłogami, bogato zło
tem obszywany; na piersiach niebieska wstęga św. Andrzeja.
Malowane ok. r. 1785 ; akw. na owalnej płytce słonio
wej kości (4'8X3’9 cm. w św.), w okrągłej ramce z bronzu
złoconego.
Wł. : Jan hr. Szembek, Kraków.
149. Portret : Car Paweł I. (1754—1801). Pół postaci
młodego monarchy w peruce, we fraku granatowym ze zło
tymi galonami, żabot i chusta na szyi białe. Tło neutralne.
Akw. na kości owalnej (7‘5X5'2 cm. w św.), oprawna
w bronzowe złocone ramki.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
150. Scena rodzajowa. Młoda kobieta w stroju z końca
XVIII. w. w sukni niebiesko-czerwonej, głęboko wyciętej,
z krótkimi rękawami, z włosami spiętymi niebieską wstążką,
siedzi przed kominkiem na krześle, zwrócona prawym profi
lem i czyta trzymaną w lewej ręce książkę, ręka prawa oparta
o prawe kolano, lewa noga o stopień.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej (w św. 6’7X4'3
cm.), ujęta w ramkę bronzową, następnie w ramkę stalową,
wysadzaną facetowanymi guzami i wpuszczona w ramki plu
szowe, bordeaux. Szkoła francuska z końca XVIII w.
Wł. : Muzeum Przemysłowe, Kraków.
151. Scena rodzajowa. Pendant Nr. 150. Obok ma
łego stoliczka siedzi na krześle młoda dziewczyna, zwrócona
lekko na lewo, w sukni biało-różowej, w kapeluszu ze spuszczonem rondem, przybranym niebieską wstążką i trzyma na
podołku małego pieska, który drażni się z drugim większym,
stojącym po lewej stronie. W tle na prawo zwisa kotara,
na lewo na półce, garnki i biała ściereczka.
Reszta szczegółów jak Nr. 150.
Wł. : Muzeum Przemysłowe, Kraków.
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152. Scena rodzajowa. Na tle krajobrazu pochód
mężczyzn, kobiet i dzieci w ilości 19 osób, z boku dwa psy.
Kostyumy z czasów Directoir’u.
Akw. i gw. na kości prostokątnej (8X15*5 cm.), oprawna
w bronzowe ramki, wpuszczone w pluszowe ramki bordeaux.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
153. Portret mężczyzny, z czasów Stanisława Augu
sta. Popiersie mężczyzny w pudrowanej peruce, w czerwowonym, złotem naszywanym mundurze, z orderem św. Sta
nisława i niebieską wstęgą na piersiach. Twarz zwrócona ku
prawej ; tło błękitne.
Akw. na płytce kościanej, w owalu (5’2X4‘1), w ramce
bronzowej.
Wł. : Eleonora z hr. Hussarzewskich ks. Andrzejowa
Lubomirska, Lwów.
154. Portret z Podoskich Worcellowej, córki Tymo
teusza, kasztelana sierskiego. Na tle parku i kwiatów, postać
młodej kobiety w peruce, w atłasowej, wyciętej sukni, w bia
łym kapeluszu, przybranym wstążką błękitną i wieńcem róż.
W prawej ręce trzyma girlandę róż, lewą dłoń z gracyą po
dnosi w górę.
Przypisywana M. Bacciarellemu (1731—1818). Akw.
na płytce kościanej (12X8*8 cm. w św.), w ramce drewnia
nej czarnej.
Wł. : Aleksander Junosza Podoski, Lwów.
155. Portret nieznanego. Na tle muru z tarczą her
bową i pejzażu, popiersie mężczyzny w peruce, w stroju fran
cuskim.
Napis na murze: I. E. V. G. V. W.
x. Z. T. L. M. R.
K. K. Ag: Maij.
W. T. Km... 1772.“
Obok tarczy herbowej, u góry: „46 Jahr“. Na od
wrotnej stronie :
156. Portret nieznanego mężczyzny w białej peruce
w czerwonym stroju francuskim, wyrywającego z wazonu
różę. W tle pejzaż.
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Obie malowane olejno, na płytkach prostokątnych
(4X5*8 cm. w św.), w ramce z blachy złotej, u góry korona
cesarska i orzeł dwugłowy.
Wł. : Prof. dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.

157. Bakchantka. Na tle zachmurzonego nieba po
piersie młodej kobiety o bujnych jasnych włosach, w białej,
przejrzystej szacie, która odsłania pierś lewą. Na niebieskiej
wstążce zawieszona na plecach skóra lamparcia. We włosach
gałązki winogron.
Akw. na okrągłej płytce kościanej (średnica 7*5 cm.
w św.), w ramce bronzowej, złoconej.
Wł. : Hr. Tarnowscy, Dzików.
158. Portret kobiecy. Na złotem tle popiersie kobiety,
w profilu ku lewej. Na głowie lekki woal, we włosach wstążka
i gałązka.
Sylweta, malowana czarnym tuszem na złotem tle, okrą
gła (średnica 6*6 cm. w św.), w złotej obwódce, wprawiona
w szyldkretową tabakierę.
Wł. : Hr. Jadwiga Tarnowska, Sniatynka.
159. Portret nieznanej. W owalu pół postaci kobiety,
w białej sukni, z brązowym paskiem, zwróconej prawie w pro
filu ku lewej. Bujne włosy rozpuszczone. Tło neutralne, górą
rozjaśnione.
Rysunek ołówkiem, z użyciem akwareli, na kartce pa
pieru z powłoką kredową (8*6 X 6*8 cm.). W ramce drewnianej.
Wł. : Eleonora z hr. Hussarzewskich ks. Andrzejowa
Lubomirska, Lwów.
160. Przysięga Hannibala (według znanej legendy).
Miniatura emailowa, owalna (8*5 X 5*6 cm.), w bogato
ornamentowanych ramkach z bronzu złoconego.
Wł.: Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
161. Portret mężczyzny w sylwecie. Na zielonem tle
popiersie młodego mężczyzny we fraku, w peruce, zwróco
nego w profilu ku lewej.
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w św.), ujęta w popielate passe-partout, oprawne w dre
wnianą ramkę.
Wł. : Prof. dr. Ernest Till, Lwów.

166. Portret nieznanego. Popiersie mężczyzny star
szego na wprost, w peruce, czarnym fraku, na szyi na wstę
dze krzyż orderowy, na lewej piersi gwiazda orderowa. Tło
neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej owalnej (3‘5X3 cm.),
ujęta w bronzowe złocone ramki, wpuszczone w ramki dre
wniane, czarno politurowane.
Wł. : Hr. Marya ze Stadnickich Tyszkiewiczowa, Lwów.
167. Portret nieznanej. Popiersie starszej kobiety na
wprost, w zielonej głęboko wyciętej sukni, w wysokiej pe
ruce przybranej fioletowemi wstążkami. Tło neutralne.
Akwarela i gw. na płytce kościanej, owalnej (w św.
4'6X4 cm.), oprawna jak Nr. 166.
Wł. : Hr. Marya ze Stadnickich Tyszkiewiczowa, Lwów.
168. Portret nieznanego. Na tle krajobrazu, pół po
staci starszego mężczyzny na wprost, w białym stroju z czerwonem podbiciem, w białej kamizelce z czarnymi rzutami,
biały żabot i czarny krawat.
Akw. na kości, owalna (6'2X4'9 cm. w św.), ujęta
w bronzowe, złocone ramki, wpuszczona w ramki prostokątne
z masy perłowej.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
169. Portret nieznanego. Popiersie mężczyzny mło
dego, zwróconego trzy czwarte na lewo, w peruce, w roz
wartej na piersiach koszuli, na lewem ramieniu czerwony
płaszcz.
Olej. na srebrze, okrągła (w św. 2*5 cm.), wprawiona
w wieczko tabakierki z kości słoniowej, zdobionej złotem
i raucikami.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
170. Portret: Hr. Wielopolski, starosta lanckoroński.
Na tle neutralnem głowa mężczyzny, w białej peruce, prawie
na wprost.
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Akw. na owalnej płytce kościanej (2XI*4 cm. w św.),
wprawiona wraz z pięcioma innemi w ramę aksamitną.
Wł. : Franciszek hr. Potulicki, Kraków.

171. Portret: Teresa z Sułkowskich Wielopolska. Na
tle niebieskiem głowa starszej kobiety, zwrócona z lekka ku
lewej.
Akw. na owalnej płytce kościanej (2 XI ‘4 cm. w św.),
wprawiona wraz z pięcioma innemi w ramę aksamitną.
Wł. : Franciszek hr. Potulicki, Kraków.
172. Portret: Z Potockich Hieronimowa Wielopolska.
Na niebieskawem tle popiersie kobiety, zwróconej w trzech
czwartych ku prawej, z pudrowaną wysoką fryzurą, w czer
wonym wyciętym staniku.
Akw. na owalnej płytce słoniowej kości (3*2 X 2*5 cm.
w św.), wprawiona w ramkę aksamitną, wraz z innemi pię
cioma.
Wł. : Franciszek hr. Potulicki, Kraków.
173. Portret Marszałkowej Fryderykowej z Rzyszczewskich Moszyńskiej. Na tle lekko zaznaczonych chmurek po
piersie kobiety, zwróconej ku prawej. Odziana w białą su
knię, z miękkim szalikiem na lewej ręce, trzyma w prawej
miniaturę, w złotej ramce, z monogramem: H. R. (?)
Akw. na okrągłej płytce kości słoniowej (średnica 6*5 cm.
w św.), oprawna w ramkę złoconą.
Wł. : Jan hr. Szembek, Kraków.
174. Portret Fryderyka hr. Moszyńskiego, Marszałka
w. kor. Popiersie starszego mężczyzny w stroju granatowym
z czerwonemi wyłogami ; biała peruka, na piersiach dwa or
dery; niebieska szarfa, zwrócony ku lewej, tło neutralne.
Ozn. z lewej : A M (monogram). Akw. na płytce ko
ścianej w owalu (4*2X3 cm. w św.), w ramce złoconej.
Wł. : Jan hr. Szembek, Kraków.
175. Portret: Teofila z ks. Jabłonowskich, Krajczyna
w. lit. Józefowa Sapieżyna. Popiersie kobiety, zwrócone
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Sylweta malowana czarną farbą na odwr. stronie szkła,
z założonem tłem zielonem, w złotej obwódce (4*2 X 2*4 cm.) ;
z odwrotnej strony napis : „3)la moiey kochany (!) ŹMarciny“,
a w środku litera: D.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.

162. Portret nieznanego. Popiersie młodego mężczy
zny w stroju francuskim, w peruce, zwróconego w profilu ku
lewej. Wokoło rysowana obwódka z liści.
Sylweta czarna na złotem tle (później na malowidle za
łożonem) w owalu (5*3 X 4*9 cm.), w złotej obwódce. Na od
wrotnej stronie plecionka z włosów.
Wł. : Stanisław Ryszard, Lwów.
163. Portret nieznanej. Na tle nieba i zieleni postać
młodej dziewczyny, widocznej prawie po kolana; zwrócona
trzy czwarte na lewo, z główką lekko opartą o prawą rękę,
w sukni białej wyciętej, przepasanej pod piersiami, na plecy
i ramiona zarzucony czerwony szal.
Akw. i gw. na płytce kościanej, owalnej (8*3X7 cm.),
oprawna w drewniane, złocone ramki.
Wł. : Włodzimierz Zygmunt Kisielnicki, Lwów.
164. Portret nieznanej. Pół postaci młodej kobiety na
wprost, głowa zwrócona na prawo, w białej wyciętej sukni,
na szyi sznureczek wpuszczony za gors, ręka lewa zgięta
w połowie i wyciągnięta przed siebie z giestem wskazującym,
ręka prawa osłonięta niebieskim płaszczem. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej kształtu okrą
głego (w św. 5*3 cm.), ujęta w wązkie złocone ramki, wpu
szczone w wieczko tabakierki szyldkretowej.
Wł. : Jadwiga hr. Tarnowska, Sniatynka.
165. Portret nieznanej. Na tle drzew i zieleni pół po
staci kobiecej młodej, opartej o balustradę, w sukni białej
głęboko wyciętej z krótkimi rękawami, z zarzuconym na ra
miona niebieskim szalem, na głowie biała chusta ujmuje roz
puszczone czarne, na ramiona opadające włosy.
Akw. i gw. na płytce kościanej, owalnej (6*2 X 4*3 cm.
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z lekka ku prawej, na tle ciemnem, neutralnem. Suknia
czerwona, wycięta, lamowana futerkiem ciemnem.
Akwarela na owalnej płytce słoniowej kości (3*5X3)
w ramce drewnianej, okrągłej.
Wł. : Eleonora z hr. Hussarzewskich ks. Lubomirska,
Lwów.

176. Portret Olivera Cromwella (1599—1658). Po
piersie mężczyzny w profilu ku prawej, w stalowej, złotem
nabijanem zbroi, z wyłożonym białym kołnierzem, na tle
neutralnem. Jasne bujne włosy spadają na kark.
Akwarela na papierze, w owalu (5*4 X 4*5 cm.), w czar
nej ramce drewnianej z bronzową obwódką wewnątrz. Na
odwrotnej stronie napis atramentem: „Olivar Cromwell“.
Wł. : Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
177. Portret pani de Sévigné. Popiersie starszej
kobiety w trzech czwartych ku lewej, na tle neutralnem.
Włosy blond, w uszach kolczyki z pereł, na szyi sznur pereł.
Akwarela na owalnej płytce kościanej (4*5 X3*6), za
szkłem, w złotej obwódce ; wprawiona w czerwony portfel
skórkowy, ze złotymi wyciskami, wewnątrz wyłożony aksa
mitem czarnym i białym jedwabiem.
Wł.: Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
178. Portret: Arcyksiążę Maksymilian, wzięty do nie
woli przez Jana Zamojskiego pod Byczyną. Popiersie z za
rostem prawie na wprost, na tle neutralnem ; strój czarny,
z białym wykładanym kołnierzem, na rękawie krzyż żółty
z czarnym orłem w pośrodku, takiż krzyż zawieszony na
złotym łańcuchu na piersiach.
Akwarela na kartonie (7*4X5*2). Na odwrotnej stronie
napis atramenten : ,,L’ Archiduc Maximilien prissonnier de
Jean Zamoiski d’après le portrait de la collection du Cha
teau d'Ambras, transportée à Vienne au petit Belvedère..."
Wł. : Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
179. Portret Jana hr. Potockiego. Popiersie młodego
mężczyzny w peruce, w stroju francuskim, z orderem na lewej
piersi, w profilu ku lewej.
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Sylweta malowana czarnym tuszem na białym papierze
(17X11 cm.), w ramce drewnianej.
Wł. : Hr. Barbara Rumerskirch, Lwów.
185. Portret męski. Popiersie mężczyzny w pudro
wanej peruce, w stroju białym, czerwoną materyą podszytym ;
na piersiach ciemna szarfa. Twarz zwrócona w trzech czwar
tych ku prawej.
Ol. na blasze, w owalu (6*8X5*8 cm. w św.), w ramce
drewnianej z bronzową obwódką.
Wł. : Karolina Karheza, Lwów.
186. Portret rosyjskiego generała. Na tle neutralnem
popiersie mężczyzny w białej peruce, w paradnym rosyjskim
mundurze, zwróconego w trzech czwartych ku prawej.
Akw. w ow. na papierze (5*8 X 4*3,cm. w św.), w ramce złoć.
Wł. : Jadwiga hr. Tarnowska, Sniatynka.
187. Portret kobiety w stroju francuskim z czasów
Maryi Antoniny. Popiersie na wprost, na tle neutralnem ;
suknia niebieska, wycięta, lamowana białemi piórkami, wy
szywana złotem. Fryzura wysoko upięta, przyozdobiona strusiemi piórami, błękitną wstążką i różyczkami.
Gwasz i akwarela na owalnej płytce słoniowej kości
(5*3X4*5 cm.), w złotej ramce.
Wł. : Eleonora z hr. Hussarzewskich ks. Andrzejowa
Lubomirska, Lwów.
188. Portret mężczyzny w stroju XVIII w. Na tle za
znaczonych chmur pół postaci mężczyzny w puklerzu z szarfą
pomarańczową na piersiach, w mundurze granatowym, srebrem
naszywanym; na głowie kapelusz, na prawem ramieniu płaszcz
gronostajowy.
Akw. i gw. na pergaminie (8X6*1 cm.), w ramce drewn.
Wł. : Eleonora z hr. Hussarzewskich ks. Andrzejowa
Lubomirska, Lwów.
189. Westalka. Portret dziewczynki, w białej sukni
i w białym na głowie welonie, w perłach ; widziana do po
łowy postaci, stoi na tle muru z ciosowych kamieni (po pra
wej) przed ogniem, płonącym w czerwono wypalonej urnie.
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Akw. i gw. na prostokątnej płytce kościanej (5’3X4’5 cm.
w św.), w ramce złoconej.
Wł. : Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.

190. Portret kobiety z chłopcem. Na tle draperyi
i pejzażu postać kobieca, siedząca w fotelu, obok niej stoi
chłopiec w zbroi, przepasany białą szarfą. Strój kobiety z cza
sów Ludwika XV ; w prawej ręce trzyma hełm.
Akw. na okrągłej płytce kościanej (średnica (10'5 cm.
w św.), w ramce bronzowej.
Wł. : Kazimierz ks. Lubomirski, Kraków.
191. Śmierć, wyrywająca matce z objęć jej córkę.
Miniatura (średnica 6*2 cm. w św.), wprawiona w ozdobne
pudełko, wykładane bogato szyldkretem.
Wł. : Galerya miejska, Lwów.
192. Scena rodzajowa. Na tle neutralnem, za stołem
zastawionym owocami, na krzesłach o Wysokiem oparciu, obciągniętem czerwonem obiciem, para młodych ludzi na wprost;
po prawej kobieta w niebieskim gorsecie a żółtym kaftaniczku, w peruce i trójgraniastym męskim kapeluszu na głowie,
trzyma w ręce lewej winne grono, prawa wsparta na ramie
niu mężczyzny w czarnym fraku i czarnej kamizelce rozpiętej,
okazującej biały gors koszuli, bez peruki, w żółtej czapeczce
kobiecej na głowie, który trzyma w lewej kieliszek a prawą
chce z karafki nalać czerwonego wina.
Akw. na kości prostokątnej (4'7X6‘7 cm.), oprawnej
w ramki bronz. złocone.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
193. Fêtes galantes, na tle parku, gondol i archi
tektury.
Akwarela i gwasz na owalnej, grubej płytce kościanej
"(9X6'5 cm.). Malowidło pokryte grubą warstwą pożółkłego
i popękanego werniksu. Ramki drewniane, czarne, profilo
wane, z obwódkami z bronzu złoconego.
Wł. : Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
194. Pejzaż ze sztafażem (Szkoła francuska XVIII. w.).
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Rysunek ołówkiem na kredą powleczonym kartonie,
w owalu (10*7X8‘3 cm. w św.), w ramce drewnianej.
Wł. : Hr. Jadwiga Tarnowska, Sniatynka.

180. Portret Dra Jana Mikołaja Noëla. Na tle starej
biblioteki i globusa, pół postaci młodego mężczyzny w stroju
francuskim, w pudrowanej peruce.
Akw. i gw. na owalnej płytce kościanej (9X7 cm.
w św.), w ramce drewnianej, obitej złoconą blachą.
Wł.: Adam Noël, Sosolówka.
181. Portret p. z Laskowskich Noëlowej, żony Dra
Jana Mikołaja Noëla. Na tle parku i kamiennej urny po
piersie kobiety w stroju francuskim, w białej peruce, w opa
dającym z prawego ramienia czerwonym płaszczu, obszytym
brązowem futerkiem.
Akw. i gw. na ow. płytce kościanej (9X7 cm. w św.),
w ramce drewnianej, obitej złoconą blachą.
Wł. : Adam Noël, Sosolówka.
182. Portret nieznanej. Pół postaci młodej kobiety,
zwróconej na prawo, głowa w lokach i białym czepeczku
związanym niebieską wstążką, zwrócona na lewo, suknia biała,
wycięta. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości owalnej (w św. 5*6X 4*5 cm.),
oprawna w ramkę bronzową złoconą, wpuszczoną w ramki
drewniane, czarno politurowane.
Wł. : Dr. Władysław Steczkowski, Kraków.
183. Portret p. Mierzejewskiej. Popiersie młodej kobiety,
zwrócone trzy czwarte na prawo, w czerwonej wyciętej
sukni i dużej białej peruce. Tło neutralne.
Akw. na kości owalnej (1'8X1*4 cm. w św.), oprawna
w ramki srebrne, ażurowe, tworzące gwiazdę sadzoną rau
tami.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
184. Portret nieznanej w sylwetce. Na białym papierze,
wewnątrz obramienia sztychowanego, popiersie młodej ko
biety w profilu ku prawej, z suto przybraną fryzurą.
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Ol. na okrągłej płytce blachy miedzianej (średnica
8*5 cm.), w ramce drewnianej, złoconej.
Wł. : Maryla Wolska, Lwów.

195. Scena przy winobraniu, w stylu Louis XV.
Rysunek tuszem i sepią na płytce perł.masy (5*4 X 3*5 cm.
w św.), w ramce złoconej.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
196. Portret Stanisława Augusta, Kr. P. Na tle neutralnem popiersie króla w peruce z czarną kokardką, w stroju
granatowym z czerwonym kołnierzem i złotemi epoletami.
Pod szyją żabot biały i na czerwonej wstędze zawieszony
krzyż, a pod wstęgą błękitną, na lewej piersi, gwiazda orderu
Orła Białego. Zwrócony w trzech czwartych ku lewej.
Akw. na ow. płytce kościanej (7X5*5 cm, w św.),
wprawiona wśród innych w tableau z czerwonego pluszu.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo (Ks. Poznańskie).
197. Portret nieznanego. Na neutralnem tle, pół postaci
mężczyzny, prawie na wprost, w czarnym surducie, oraz bia
łym żabocie i kołnierzu.
Akw. i gw. na płytce kościanej, owalnej (3*5X2 cm.),
oprawna z innemi w tableau z czerwonego pluszu.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo, Księstwo Po
znańskie.
198. Sylwetka mężczyzny we fraku, z żabotem, w po
piersiu, zwróconem w profilu ku lewej.
Malowana czarną farbą na odwr. stronie szkła, ze zło
tem obramieniem (6X4*4 cm.); wprawiona wśród innych
w tableau z czerwonego pluszu.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo (Księstwo Po
znańskie.
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WIEK XIX.
199. Jan Adamek (ur. w r. 1779 w Policka, um.
w r. 1840 we Wiedniu.)
Karol Flechner, urzędnik salinarny. Popiersie młodego
mężczyzny, zwrócone trzy czwarte na lewo, we fraku niebie
skim ze złotymi guzikami, kamizelka biała, krawat czarny,
spięty złotą spinką. Tło neutralne.
Ozn. z lewej: „Adamek p“ Akw. i gw. na płytce
z kości słoniowej, kształtu owalnego (7X5*9 cm.), oprawną
w duże, drewniane złocone ramki.
Wł. : Wanda Żygulska, Lwów.
200. Tenże: Z br. Deymów hr. Rumerskirch. Na tle nieba
i zieleni, pół postaci młodej kobiety, zwróconej trzy czwarte
na prawo, w białej sukni, głęboko wyciętej, z paskiem czar
nym, o rękawach bufiastych, na ramionach czerwony szal,
na szyi trzy sznury pereł, we włosach złote kolczyki, na czole
złota przepaska z turkusami.
Ozn. z lewej : „Adamek“. Akw. i gw. na kości pro
stokątnej (w św. 7*5X6 cm.), oprawna jak Nr. 755.
Wł. : Barbara hr. Rumerskirch, Lwów.
201. W. Akowski (Pierwsza połowa XIX w.) : Portret
Alfreda Soeldenhofa. Popiersie młodego chłopca, na wprost,
w czarnej sukni, z przewieszonym przez pierś podwójnym
złotym łańcuszkiem, w szerokim białym kołnierzu. Na lewo
zielona kotara, na prawo tło neutralne.
Ozn. na prawo: „W. Akowski pix.“. Akw. na papierze,
owalna (14X11 cm. w św.), ujęta w niebieskie passe-par
tout, zdobne wycinankami i oprawna w drewniane, złocone
ramy.
Wł. : Prof. Dr. Ernest Till, Lwów.
202. A. T. 1836: Portret Augusta Bielowskiego (fl876).
Na tle ciemnych sklepień więzienia, popiersie Bielowskiego,
zakutego w kajdany.
Ozn. z odwr. strony, na papierze: „A. 7. 1836“. Akw.
i gw. na ow. płytce kościanej (5*9 X 4*5 cm.), w portfelu płó4
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ciennym, czarnym. Miniaturę tę przechowywał u siebie przy
jaciel A. Bielowskiego, L. Nabielalc, a po jego śmierci 1883
r., złożyła ją w darze dla Muzeum żona jego, p. W. Nabielakowa.
Wł. : Muzeum im. X. X. Lubomirskich, Lwów.

203. Jean Baptiste Jacques Augustin (ur. 1759 w St.
Dié, w Lotaryngii, zm. 1832 r. w Paryżu): „Piotr Strzyże
wski, pułkownik strzelców konnych w wojsku polskiem ks.
Warszawskiego (ur. 1778, zm. 1855 w Jabłoniu). Właściciel
krzyża Virtuti Militari, polskiego, i francuskiej Legii hono
rowej. Zdobywca całej połudn.-wschodniej Galicyi, kampania
1809 r. ; adjunkt ks. Józefa Poniatowskiego, odbył kampanię
rosyjską r. 1812 i bitwę pod Lipskiem; ożeniony z Emmą
hr. Potocką.“ — Na tle neutralnem pół postaci mężczyzny
o ciemnych, bujnych włosach, zwróconego w trzech czwar
tych ku lewej. Ubrany w granatowy mundur z czerwonemi
wyłogami; na ramionach epolety, na piersiach srebrne sznury,
lewem ramieniem przytrzymuje szablę. W ręku trzyma
czako.
Akw. na prostokątnej płytce kościanej (7'8X6'5 cm.
w św.), w ramce drewnianej z otworem i obwódką bronzową w owalu. Na odwr. stronie zacytowany powyżej napis.
Wł. : Olga Brykczyńska, Gliny.
204. B. S.: Portret Hr. Wacława Gustkowskiego. Na
ciemnem tle popiersie młodego mężczyzny w ciemno-zielo
nym płaszczu, z kołnierzem futrzanym, brunatnym. Twarz
zwraca w trzech czwartych ku prawej.
Ozn. z lewej : „B. S.“ prawie nieczytelne. Akw. i gw.
na ow. płytce kościanej (7*5 X6T cm. w św.), w ramce bronzowej, wprawionej wraz z innemi miniaturami w tableau
z czerwonego pluszu.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo (Księstwo Po
znańskie).
205. B... 1831: Portret Teodora Komornickiego (1808
do 1857). Popiersie młodego mężczyzny w granatowym mun
durze z czerwonym kołnierzem i srebrnymi epoletami, z białą
taśmą na piersiach.
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Ozn. dołem z lewej: „1831 B...“ Akw. i gw. na ow.
płytce kościanej (6X5 cm. w św.), w ramce drewnianej z ob
wódką bronzową.
Wł.: Stanisław Komornicki, Lwów.

206. Karol Balicki (Kraków, 1820—1854): Portret
złotnika. Na tle neutralnem postać starszego mężczyzny,
z brodą, siedzącego przy stoliku, widziana po pas. Odziany
w strój czarny, z dużym białym wykładanym kołnierzem. Na
prawem ramieniu zarzucony płaszcz czarny. Zwrócony w trzech
czwartych ku prawej, lewą rękę trzyma na stole, twarz zwraca
ku widzowi ; na stole wysoka złota solniczka, którą podtrzy
muje nagi amorek. Dołem fałdzista zielonawa draperya.
Akw. na nieforemnie owalnej płycie kości słoniowej
(11*4X9*5 cm. w św.), w ramce drewnianej z bronzową ob
wódką.
Wł. : Hr. Tarnowscy, Dzików.
207. Banchi (I ćwierć XIX w., Włochy): Portret nie
znanej. Pół postaci młodej kobiety, zwróconej na prawo,
głowa na wprost, w sukni białej, wyciętej, z zarzuconym na
lewem ramieniu niebieskim szalem. Tło neutralne.
Ozn. z prawej: „Banchi fc.“ Akw. i gw. na płytce
kościanej, owalna (w św. 6*7 X 5*4 cm.), oprawna w wązkie
metalowe, złocone ramki.
Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów.
208. Mikołaj Barabâs (ur. 1810 r. w Markosfalva na
Siedmiogrodzie, zm. 1898 w Budapeszcie): Portret węgier
skiego dostojnika. Popiersie mężczyzny w mundurze ciemno
zielonym z kołnierzem czerwonym, wyszywanym złotem i ze
złotemi epoletami. Na lewej piersi dziesięć różnych orderów.
W tle pejzaż z chmurami.
Ozn. z prawej „Barabâs". Ol. na drzewie (17X14 cm.
w św.), w ramie drewnianej, złoconej.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
209. Tenże: Portret nieznanej, pół postaci młodej ko
biety, siedzącej w fotelu na tle słupa i parku, w sukni czer
wonej, z czarnym dużym, wykładanym kołnierzem, białą rur
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kowaną wypustką i czarnym krawatem; w ręce lewej, opar
tej o poręcz fotelu zdjęta rękawiczka, ręka prawa ubrana
w rękawiczkę, oparta o rękę lewą ; w uszach kolczyki, włosy
po obu bokach skroni ufryzowane w krótkie podłużne loki.
Ozn. z prawej strony: „Barabas 1837“. Akw. na te
kturze kształtu prostokątnego (17X14'2 cm.), oprawna w dre
wniane, złocone ramy.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
210. Tenże: Portret nieznanej. Popiersie kobiety mło
dej na wprost, główka zwrócona i przechylona na prawo,
w kaftaniku białym, związanym pod szyją różową wstążką
i w płaszczu zielonym obramowanym futrem; w uszach kol
czyki, we włosy wpięta szpilka z perłą. Tło neutralne.
Akw. na tekturze kształtu prostokątnego (16‘6X 14‘2 cm.),
oprawna w drewniane, złocone ramki.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
211. Stanisław Bartuś (ur. 1821 w Rzeszowskiem,
zm. we Lwowie 1859 r.): Portret nieznanego. Na niebieskawem tle popiersie młodego mężczyzny o czarnych włosach,
bez zarostu, w surducie czarnym i zielonawym płaszczu,
opadającym z ramion.
Ozn. z lewej: „S. Bartuś 840“. Akw. na płytce ko
ścianej (8'5X7'5 cm. w św.), w ramce pluszowej, nieco
uszkodzona.
Wł. : Dr. Adolf Sternschuss, Lwów.
212. Tenże: Portret córki artysty. Na niebieskawem
tle popiersie młodej kobiety w jasnej wyciętej sukni, siedzą
cej na krześle, obok zieloną serwetą nakrytego stolika. Na
szyi czarna wstążeczka ze złotą broszą, na rękach branzolety. We włosach, wśród loków, gałązka. Na krześle i stole
porzucony szal różowy.
Ozn. z lewej: „S. Bartuś 840“. Akw. na płytce ko
ścianej, w dwu miejscach pękniętej (7’8X9'8 cm. w św.),
w ramce pluszowej. Zob. Katalog wyst. portr. kob. z XVIII
i XIX w., (Kraków 1910), str. 40 nr. 156, (w wyd. II. str.
37, nr. 170).
Wł. : Dr. Adolf Sternschuss, Lwów.
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213. Karol Bechon (ur. 1732, zm. w Warszawie 16. IV.
1812) : Portret nieznanego. Popiersie szlachcica zwrócone
trzy czwarte na prawo ; koszula biała, spięta przy kołnierzu
spinką, żupan niebieski, otwarty, z czarnym kołnierzem,
głowa podgolona, wąs siwy. Tło neutralne.
Ozn. z lewej „Bechon 1788“. Akw. i gw. na płytce
kościanej, owalnej (3*2 X 2*7 cm.), oprawna w wązkie złote
rameczki.
Wł. : Jadwiga hr. Tarnowska, Śniatynka.
214. Tenże: Portret nieznanego. Popiersie mężczyzny
w sile wieku, zwrócone trzy czwarte na lewo, w czarnym
surducie, w gorsie, żabocie i wysokim kołnierzu białym,
z głową odwróconą trzy czwarte na lewo. Tło neutralne.
Ozn. na lewo w otoku: „J. (?) Bechon 1804“. Akw.
i gw. na kości słoniowej, owalnej (16X4*5 cm. w św.), ujęta
w ramkę blaszaną, pozłacaną, wgłębioną, wpuszczoną w ramkę
pluszową.
Wł. : Muzeum Przemysłowe, Kraków.
215. Tenże: Portret nieznanego. Popiersie starszego
mężczyzny na wprost, głowa zwrócona na prawo, frak gra
natowy ze złotymi guzikami, kamizelka, chusta i kołnierz
biały. Tło neutralne.
Ozn. z lewej: „K. Bechon 1804“. Akw. i gw. na płytce
kościanej (4*9 cm.), oprawna w wązkie złote ramki. Na od
wrotnej stronie pod szkłem pęk blond włosów,
wł. : Aniela Zachor, Czerniowce.
216. Tenże: Portret nieznanej. Pół postaci kobiety
w sile wieku, w białej głęboko wyciętej sukni z krótkimi
rękawami, przybranej koronką, na prawem ramieniu i ple
cach liliowy szal, na szyi perły, w uszach kolczyki. Tło neu
tralne.
Ozn. z lewej: „Bechon 1805“. Akw. i gw. na kości
owalnej (w św. 5X4 cm.), oprawnej w złote, wązkie ramki,
wpuszczona w tabakierkę z kości słoniowej, wewnątrz szyldkretem wykładanej.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
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217. Tenże: Beatriks Cenci; kopia z obrazu Guido
Reniego. Ozn. dołem z lewej: „Bechon“.
Akw. i gw. na okrągłej płytce kościanej (średnica
7 cm.) w złoconej obwódce.
Wł. : Szymon Schwarz, Lwów.
218. Józef Bekel (ur. w Czechach w r. 1806, zm.
w r. 1865) : Portret nieznanego. Pół postaci mężczyzny w sile
wieku, prawie na wprost, w czarnym fraku i krawacie, białej
kamizelce i gorsie, na piersiach sznureczek czarny od ze
garka czy binokla. W tle kamienna balustrada, filar i kotara
po lewej, krajobraz po prawej. Ozn. z prawej : „J. Bekel
840“.
Akw. i gw. na płytce kościanej prostokątnej (w św.
10’5X8'1 cm.), oprawna w wązkie, złocone ramki.
Wł. : Kazimierz Przybysławski Uniż.
219. Rodolphe Bell (ur. pod koniec XVIII. wieku
w Szwajcaryi, zmarł w r. 1840. Uczeń Isabeya): Portret
kobiecy. Na tle zachmurzonego nieba, popiersie młodej ko
biety o jasnych włosach, splecionych w warkocze; suknia
biała wycięta, gors niebieski, na szyi biała husteczka. Zwró
cona w trzech czwartych ku lewej.
Ozn. z prawej: „Bell 1824“. Akw. na papierze w owa
lu (18*5X14 cm. w św.), w rameczce bronzowej.
Wł. : Szymon Schwarz, Lwów.
220. Tenże: Portret Honoraty z Orłowskich Stani
sławowej Komar. Popiersie młodziutkiej kobiety, zwróconej
trzy czwarte na lewo ; suknia biała, przepasana niebieską
wstążką, kołnierz i stroik na głowie przybranej kwiatami,
wykonane z biatej rurkowanej materyi. W tle niebo i chmurki.
Ozn. po i<lewej: „Bell 1824“.
Akw. na papierze, kształtu owalnego, ujęta w bronzowe, złocone, ornamentowane ramki owalne, wpuszczone
w deszczułkę prostokątną, mahoniową.
Wł. : Marya ze Stadnickich hr. Tyszkiewiczowa, Lwów.
221. F. Bernhart (pierwsza poł. XIX. w.): Portret
nieznanego. Popiersie mężczyzny starszego, trzy czwarte na
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prawo, głowa na wprost, w czarnym fraku, żółtej kamizelce,
białej chuście na szyi i kołnierzu. W tle niebo z chmurami.
Ozn. z lewej : „F. Bernhart“.
Akw. i gw. na kości owalnej (w św. 6X4'7 cm.),
oprawna w wązkie metalowe, złocone ramki, wpuszczone
w prostokątne passe - portout skórzane.
Wł. : Dr. Władysław Steczkowski, Kraków.
222, Bianca Boni? (początek XIX. w.): Księżniczka
Dorota Lubomirska, córka ks. Henryka i Teresy z ks. Czar
toryskich, zmarła młodo w Rzymie.
Popiersie kobiece w trzech czwartych ku lewej, na tle
neutralnem. U góry nad głową, mało widoczne promienie
słońca. Miniatura wykonana po śmierci księżniczki.
Akwarela owalna, na papierze (15*7X12’5 cm.), w czwo
rokątnych ramach z ciemnego mahoniu, z bronzową w około
otworu obwódką. Dołem wprawiona płytka miedziana, a na
niej wyryty wiersz:
„Poi, tornando al tuo Fattore,
Tu lasciasti in terra quel soave vélo,
Che per alto destin ti venne in sorte“.
Petrarca.
Wewnątrz, na papierze z odwrotnej strony miniatury,
napis: „Madame Biancha Boni“. Na odwrotnej stronie ramy:
„Doroiłice“.
Wł. : Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
223. M. Brezany (pierwsza połowa XIX. w.) : Portret
Jana Leszczyńskiego. Popiersie młodego mężczyzny, w ciem
nym fraku, w profilu ku lewej.
Ozn. z prawej: „M. Brezany 825“. Rysunek ołówkiem
na papierze, w owalu (5’8X4’5 cm. w św.), w ramkach
drewnianych czarnych.
Wł. : Adam Rylski, Czarnołoźce.
224. Karol Wiktor Brunelli (Warszawa, 1779—1813):
Portret nieznanego. Na tle neutralnem popiersie mężczyzny
w granatowym mundurze z czarnym kołnierzem ze złotemi
epoletami; zwrócony w trzech czwartych w prawo.
Ozn. z lewej: „Brunelly...“
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Akw. na ow. płytce kościanej (6X4*2 cm. w św.),
w złoconej obwódce.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.

225. Leon Brzeziński (ur. w Brzozowie, w wojew.
kaliskiem, 11. kwietnia 1809, zmarł w Caën, we Francyi,
12. sierpnia 1865): Konstancya z Corzbok - Łąckich, l-o
voto Rutkowska, 2-o v. Senatorowa hr. Łubieńska
Popiersie kobiety w białym, lekkim i wyciętym staniku,
na tle neutralnem. U piersi brosza złota z rubinami ; włosy
w bujne loki zapiekane. Ozn. z prawej : „Leon Brzeziński
1843“.
Akwarela na owalnej płytce słoniowej kości (8‘2X6‘8
cm.), w ramce aksamitnej, zdobnej w ornamenty z bronzu.
Wł. : JE. Helena z hr. Mycielskich Wacławowa Zaleska,
Wiedeń.
226. Tenże: Romania z Rutkowskich hr. Feliksowa
Mycielska, córka Konstancyi z Corzbok - Łąckich, w wieku
dziewczęcym. Popiersie dziewczynki o blond włosach, gładko
przyczesanych, w białym, wyciętym staniku o krótkich rę
kawkach — na tle jasno żółtawem. Ozn. z prawej : „Leon
Brzeziński 1843“.
Akwarela na owalnej płytce słoniowej kości (8’3X6'8
cm.), w ramce aksamitnej, zdobnej w ornamenty z bronzu.
Wł. : JE. Helena z hr. Mycielskich Wacławowa Zaleska,
Wiedeń.
227. Tenże: Portret nieznanej. Pół postaci młodej ko
biety, zwróconej trzy czwarte na prawo, w białej głęboko
wyciętej sukni, przybranej u gróry potrójnym rzędem koronek ;
w gors wpięta brosza, głowa gładko uczesana. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „Leon Brzeziński 1849“. Akw. i gw. na
płytce kości słoniowej, owalnej (w św. 8’3X6‘8 cm.), opra
wna w bronzowe złocone ramki. Malowidło na piersi i po
obu stronach głowy podniszczone.
Wł. : Dr. Władysław Steczkowski, Kraków.
227 a. P. Buschmann (koniec XVIII. w.) : Pierwszy
rozbiór Polski. W pośrodku stół i trzy krzesła. Na stole mapa
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Polski, z herbami i napisem : POLONIA. Przy stole trzy
osoby w sylwecie. Po lewej siedzi Fryderyk Wielki, po pra
wej Józef I., w środku stoi Paweł I. (?).
Ozn. z prawej dołem: „£?. ^Buschmann Fec: (1773)“.
Malowane tuszem na białym papierze (25*3X35 cm.), w ra
mie mahoniowej.
Wł. : Stanisław Olexiôski, Lwów.

228. Giambattista Calliano (miniaturzysta włoski, ur.
1775 w Muzzano, zm. 1821 w Madrycie) : Portret kobiecy.
Popiersie młodej kobiety o czarnych włosach, przybranych
perłami, w jasnej sukni empire, ozdobionej jasno brązowemi
wstążkami. Zwrócona w trzech czwartych ku prawej.
Ozn. z prawej: „G. B. Calliano“. Akw. na owalnej
płytce kościanej (6*8X5*1 cm.), w ramce złotej.
Wł. : Prof. dr. Jerzy hr. Mycielski, Kraków.
229. Marya br. Canstein (W Galicyi, około połowy
XIX. w.): Personifikacya Religii. Postać młodej kobiety
w chmurach, trzymającej w lewej ręce duży krzyż z na
pisem: „Religion“. Odziana w białą szatę z niebieskim gor
sem z lekka wyciętym i w płaszcz czerwony, fałdzisty, na
głowie biały woal. Prawą dłoń wznosi do góry.
Ozn. z prawej dołem: „TNLarie br. Canstein 854“. Akw.
na płytce słoniowej kości (8*7X6*25 cm.), w ramce złoconej.
Wł. : Henryk Treter, Lwów.
230. Cerato (pierwsza połowa XIX. w.) : Książę Józef
Poniatowski. Popiersie wodza w granatowym mundurze, ze
srebrnemi epoletami, z dwoma orderami na piersi i szarfą
czarno - błękitną. Na prawem ramieniu futro brunatne, czer
wono podszyte, spięte pod szyją srebrną agrafą (głowa lwa)
i łańcuszkiem. Twarz zwrócona ku prawej.
Ozn. dołem z prawej : „par Cerato“. Akw. na papierze
(10*5X9 cm. w św.), w ramkach drewnianych złoconych, bo
gato ornamentowanych.
Wł. : Stanisław Juliusz hr. Stadnicki, Wiedeń.
231. Ezechiel Cercha (urodzony w drugiej połowie
XVIII. w. w Krakowie, zm. po r. 1820 w Warszawie): Portret
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nieznanego. Popiersie młodego mężczyzny zwrócone trzy
czwarte na lewo, w granatowym fraku, białym gorsie, kra
watce i kołnierzu. Tło tworzące owal, neutralne.
Ozn. z prawej : „Ezechiel Cercha“. Akw. na płytce ko
ścianej, kształtu ośmiobocznego (5’6X4’2 cm. w św.), opra
wna w metalowe ramki.
Wł. : Kamila Mecherzyńska, Lwów.

232. Tenże: Portret p. Bronikowskiej, matki Romanowej Załuskiej. Na tle krajobrazu, pół postaci młodej kobiety
na wprost, głowa pochylona na lewo, w sukni białej, wycię
tej, z krótkimi rękawami, z lewego ramienia opada fioletowy
szal, na lewej ręce naramiennik złoty.
Ozn. z lewej u góry: „Ezechiel Cercha 1812“. Akw.
i gw. na płytce kości słoniowej, kwadratowej (7'8 cm. w św.),
w ramce złotej, oprawnej wraz z innymi w tableau z czer
wonego pluszu.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo, Ks. Poznańskie.
233. „Edward“ : Portret Gabryeli Gułakowskiej, później
szej Henrykowej Zabiełłowej, en camaieu. Główka młodej
dziewczynki w profilu ku prawej, na tle ciemno - błękitnem.
Ozn. dołem z prawej: „Edward“. Miniatura en camaieu,
wykonana piórkiem i założona (w tle) farbą ciemno - błękitną,
na kości (średnica 6 cm.), wprawiona wśród innych w ta
bleau z czerwonego pluszu.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo (ks. Poznańskie).
234. Flavien Emanuel Chabanne (ur. w r. 1793,
zmarł w Paryżu prawdopodobnie w 1860 r.): Portret nie
znanej. Pół postaci kobiety młodej na wprost, w czarnej wy
ciętej sukni. Tło neutralne.
Ozn. z prawej: „Chabanne 1823“. Akw. i gw. na
płytce z kości słoniowej, owalna (w św. 8'2X6‘8 cm.),
oprawna w wązkie, bronzowe, złocone ramki.
Wł. : JE. Leon hr. Piniński, Lwów.
235. Stanisław Poraj Chlebowski (ur. w Pohutyńcach
1835, zm. w Kowanowicach pod Poznaniem 1884 r. ; malarz
nadworny sułtana Abdul-Azisa):
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Portret Sułtana Abdul-Azisa. Na niebieskawem tle po
piersie mężczyzny z ciemnym zarostem na twarzy, o siwych
włosach na wprost. Mundur granatowy z czerwonym kołnie
rzem i złotemi wyszywkami, na lewej piersi dwa tureckie
ordery. Z prawego ramienia pod lewe szarfa zielona z ró
żowymi szlaczkami. Na głowie fez czerwony. Na ramionach
płaszcz wojskowy, granatowy. Twarz zwrócona z lekka ku
prawej.
Ozn. bokiem z lewej: „St. Chlebowski“. Akw. na owal
nej płytce kości słoniowej (11X8*5 cm.), w złotej obwódce,
w ramce i pudełku aksamitnem. Reprodukowana przy roz
prawie Miecz. Tretera p. t. „Rysunki sułtana Abdul-Azisa“
w czasopiśmie „Lamus“, tom I.
Wł. : Helena Biechońska, Kraków.

236. Clarot (ur. w r. 1794 — zmarł w połowie XIX. w.
w Peszcie) : Portrecik dwóch chłopców. Na tle lasu postacie
dwóch chłopców, z których starszy zwrócony na prawo, ubrany
w czarny surdut, popielate spodnie, niebieską kamizelkę
i liliowy krawat, ukląkł prawem kolanem na ziemi, w rę
kach trzyma sidło na ptaszki, oparte o lewe kolano, zaś
młodszy stoi przed nim, zwrócony na lewo, ubrany w nie
bieski surducik, popielate spodnie i czarny kaszkiecik ; w pra
wej ręce trzyma wysoki drążek, w lewej klatkę ze złapaną
sikorką.
Ozn. po lewej: „J. Clarot 9/12 1840 Vienne“. Akw.
na papierze, kształtu prostokątnego (w św. 28*4X21 cm.),
wpuszczona w drewniane, czarne ramy.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
237. Tenże: Portret Józefa Dzwonkowskiego. Postać
młodego mężczyzny po kolana, stojąca, z rękami założonemi,
w czarnym długim wciętym do stanu i szamerowanym surducie, czarnej kamizelce, spodniach i krawacie. W tle po
prawej, filar na podmurowaniu i zielona kotara, po lewej
szafa z książkami i mapami.
Ozn. po prawej. „J. Clarot 1842 à Pest“. Akw. na
papierze, kształtu prostokątnego (w św. 26X18*8 cm.), opra
wna w drewniane, czarne ramy.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
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238. F. de Craene (ok. połowy XIX w.) : Portret ko
biety. Na tle niebieskiem popiersie młodej, o jasnych wło
sach, kobiety, w sukni czarnej, aksamitnej, z przerzuconym
grubym złotym łańcuszkiem od zegarka.
Ozn. z lewej: „F. De Craene 1839“. Akw. na prosto
kątnej płytce kościanej (7‘5X6 cm. w św.), w ramce z zie
lonego aksamitu, ze złoconą wokół otworu obwódką.
Wł. : Kazimierz ks. Lubomirski, Kraków.
239. J. François van Daël (ur. 1768 w Antwerpii,
zm. 1844. w Paryżu): Portret Marcina hr. Zamoyskiego. Na
tle neutralnem popiersie mężczyzny o czarnych włosach i Wą
sach, w czerwonym żupanie, spiętym pod szyją spinką
i w granatowej czamarze. Zwrócony z lekka ku prawej.
Akw. i gw. na owalnej płytce kościanej (8X6'7 cm.
w św.), w ramce skórzanej z metalową obwódką. Na odwr.
stronie dawny napis: „Marcin Hr. Zamoyski, członek Tozua:
Czarnej Czamary ośm lat przesiedział zamknięty w Kufsteinie
za należenie do tego Towarzystwa“ — a z boku : /. Van
Dael J. F. Antwerpen“.
Wł. : Olga Brykczyńska, Gliny.
240. Moritz Michael Daffinger (Wiedeń, 1790—1849):
Henryk ks. Lubomirski. Portret młodego mężczyzny, w po
piersiu na tle neutralnem. Strój czarny, z epoki Bieder
meieru, kamizelka i żabot biały.
Ozn. z lewej: „Daffinger“. Akwarela na owalnej płytce
słoniowej kości (6X4'8 w św.), ujęta w bronzową złoconą
obwódkę, wprawiona w wewnętrzną stronę wieka drewnianej,
z mosiężnemi okuciami i antabkami, szkatułki.
Wł. : Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
241. Tenże: Portret kobiety. Na tle zachmurzonego
nieba popiersie młodej kobiety, zwrócone ku prawej. Włosy
blond, z lokami, przybrane czerwoną przepaską z perełkami.
Suknia biała, przepasana czerwoną wstążką ze złotą klamerką.
Na szyi sznur pereł.
Ozn. z prawej: „Daffinger“. Akw. na owalnej płytce
słoniowej kości (8X6‘6 cm.), w ramce bronzowej.
Wł. : Stanisław ks. Lubomiski, Równo.
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242. Tenże: Gen. Stanisław Dunin Wąsowicz, adjutant
Napoleona I. Popiersie mężczyzny w czarnym stroju, z którego
opada płaszcz szary, czerwono podszyty; głowa zwrócona ku
lewej, nieco w górę; lewa ręka wsparta na biodrze. Na
piersi krzyż legii honorowej.
Ozn. dołem z prawej : „Daffinger“. Akw. na papierze
(20X16 cm. w św.), w passepartout, w ramie złoconej.
Wł.: Stanisław Juliusz hr. Stadnicki, Wiedeń.
243. Tenże: Książę Wincenty Korybut Woroniecki,
pułkownik wojsk napoleońskich. Popiersie młodego człowieka,
zwrócone trzy czwarte na prawo, w czarnym mundurze z czer
wonym kołnierzem, huśta na szyi czarna, na piersiach dekoracya orderowa. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „Daffinger“. Akw. i gw. na płytce kości
słoniowej, owalna (w św. 5*6 X 4*6 cm.), oprawna w bronzowe, złocone, nowoczesne ramki.
Wł.: Wincenty Trzciński, Żółkiew.
244. I. N. Daniewski: Portret nieznanego. Popiersie
młodego mężczyzny w niebieskim mundurze ze srebrnym koł
nierzem, w ciemnym płaszczu, zarzuconym na ramiona.
Ozn. z lewej: „I. N. 3)aniefski“ (!). Ol. na blasze,
w owalu (8X6 cm. w św.), w ramce drewnianej z bronzową
obwódką.
Wł.: Władysława Pielecka, Lwów.
245. Pierre D’Aubigny (ur. w Paryżu, zm. tamże 15.
lipca 1858.): Portret Delfiny z Komarów Potockiej. Na owalnem tle wśród drzew, krzewów i liści pół postaci młodej
kobiety, zwróconej trzy czwarte na prawo, w sukni białej,
głęboko wyciętej, przybranej koronkami, włosy gładko za
czesane na uszy.
Ozn. z lewej : „D’aubigny“. Akw. i gw. na płytce kości
słoniowej, prostokątna (15X12*2 cm.), podklejona na tektu
rze, wpuszczona w bronzowe, złocone ramki, oprawione
w plusz i skórzane étui.
Wł. : Marya ze Stadnickich hr. Tyszkiewiczowa, Lwów.
246. Tenże: Józef hr. Borkowski. Pół postaci mężczy
zny w sile wieku, zwróconego trzy czwarte na lewo, w gra
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natowym fraku, białej kamizelce i chustce związanej na
szyi, przez piersi biegnie czerwona wstęga, na lewej piersi
gwiazda orderowa. Tło neutralne.
Ozn. z lewej u dołu ,,D’ Aubigny 1806“, napis dający
się ledwie odczytać. Akw. i gw. na płytce kościanej owal
nej (7X5*6 cm.), oprawna w wązkie, złote ramy.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.

247. E. D’auvigny (początek XIX w.) : Portret niezna
nej. Pół postaci starej kobiety, siedzącej w dużym zielonym
fotelu, zwróconej trzy czwarte na lewo, w popielatej sukni,
przybranej białym koronkowym kołnierzem i złotym paskiem,
na lewej ręce i na szyi po trzy sznurki pereł, w uszach kol
czyki perłowe, na głowie czepiec przybrany białą koronką,
na ramionach żółto-czerwony szal.
Ozn. z lewej: „E. D’auvigny 1802“. Akw. na kości,
kształtu ośmiobocznego (6*8X5*5 cm.), oprawna wraz z in
nymi w ramy pluszowe bordeaux.
Wł.: Klementyna z Kozieradzkich Ziembicka, Lwów.
248. Tenże : Portret nieznanej. Postać starszej kobiety,
widoczna poniżej pasa, zwrócona na lewo, w białej sukni,
czarnem boa i białym czepcu, przybranym różowemi wstąż
kami. Tło neutralne.
Ozn. z lewej: „3). Auvigny 1807“. Akw. i gw. na
kości słoniowej, owalnej (w św. 7X5*7 cm.), oprawna wwązką, złotą ramkę.
Wł. : Galerya miejska, Lwów.
249. Jacques Louis David (ur. w Paryżu 1748, zmarł
w Brukseli 1825) : Portret siostry artysty p. Sćriziat z dzie
ckiem. Na tle krajobrazu, który zamyka z prawej strony ko
tara, z lewej słup żłobkowany, siedzi na czerwonej kanapce
młoda kobieta, zwrócona trzy czwarte na prawo, głowa na
wprost, suknia długa biała, przepasana niebieską wstążką, na
głowie okrągły kapelusz, przybrany niebieskiemi wstążkami
i związany wstążką pod szyją; prawa ręka trzyma pęk kwia
tów, lewa ujmuje za rączkę obok stojące profilem, z główką
zwróconą do widza, kilkuletnie dzieciątko, ubrane w długą,
białą sukienkę.
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Ozn. z prawej u dołu: „J. L. David“. Akw. i gw. na
płytce kościanej, prostokątnej (w św. 17*4X11.5 cm.), opra
wna w metalowe, wązkie ramki, ażur wycięte i podłożone
szyldkretem.
Wł. : JE. Leon hr. Piniński, Lwów.

250. Albert Decker (około 1843, Wiedeń): Portret
nieznanego. W wygodnym, różowym fotelu siedzi młody czło
wiek, po pas widziany, w brązowym surducie i krawacie,
białej kamizelce i gorsie, zwrócony trzy czwarte na prawo.
Tło lekko zaznaczone.
Ozn. z lewej na dole: „Alb. ^Decker 895“. Akw. na
papierze prostokątnym (w św. 20*4X16 cm.), oprawna
w ramki drewniane, czarne, ze złotym paskiem. Twarz wy
kończona, inne szczegóły zaznaczone i lekko podłożone.
Wł.: JE. Leon hr. Piniński, Lwów,
251. Tenże: Portret nieznanej. W wygodnym fotelu,
postać starej kobiety, widziana po kolana, w niebieskiej
sukni i białym czepku, przybranym niebieskiemi wstążkami ;
tło białe.
Ozn. z prawej : „Alb. Decker 896“. Reszta szczegółów,
jak Nr. 250.
Wł. : JE. Leon hr. Piniński, Lwów.
252. Georg Decker (ur. 1818 w Budapeszcie, urn.
1894 w Wiedniu): Portret nieznanego. W fotelu widoczne
pół postaci starego mężczyzny, zwróconego trzy czwarte na
prawo, w okularach, czarnym zapinanym surducie, zielonej
kamizelce i czarnym krawacie; tło białe.
Ozn. z prawej: „Georg 3)ecker 847“. Akw. na papie
rze prostokątnym (w św. 23X19 cm.), oprawna w drewniane,
rzeźbione i złocone ramy.
Wł. : JE. Leon hr. Piniński, Lwów.
253. Tenże: Portret nieznanej. W fotelu siedząca po
stać starszej kobiety, zwróconej trzy czwarte na lewo, wi
doczna prawie po kolana, w sukni zielonej, głęboko wyciętej,
przybranej u góry białą koronką, z ramion opada czarny szal,
w uszach złote kolczyki, włosy uczesane po obu bokach skroni
w podłużne loki. Tło białe.
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Reszta szczegółów, jak Nr. 252.
Wł. : JE. Leon hr. Piniński, Lwów.

254. Wanda Dembowska (ur. w 1820 w Horniakach
(Gub. Podolska), um. tamże 1858 r.): Portret Heleny z Witosławskich Konstantowej Dembowskiej (JT871), matki ar
tystki. Popiersie starej kobiety, zwrócone na prawo, głowa
zaś na lewo, w sukni bronzowej, z szerokim białym kołnierzem
i w czepeczku. Tło neutralne.
Akw. na papierze, prostokątna (w św. 16’4X 13*4 cm.),
oprawna w bronzowe, ornamentowane, złocone ramki.
Wł. : Marya Witosławska, Lwów.
255. Ta sama: Portret Konstantego Dembowskiego,
pułkownika wojsk polskich, ojca artystki (’j*1850). Popiersie
starszego mężczyzny, na wprost, w bronzowym surducie i fu
trze, podbitem zieloną materyą, w wysokim, białym kołnierzu,
związanym chustą. Tło neutralne.
Akw. na papierze, prostokątna (w św. 18*3X15 cm.),
oprawna w skórzane étui.
Wł.: Marya Witosławska, Lwów.
256. Karol Fryderyk Demiani (ur. w Wrocławiu,
1786 r., zm. w Dreźnie 1823): Portret kobiecy. Na tle
zachmurzonego częściowo nieba, popiersie młodej o jasnych
włosach kobiety, zwrócone ku prawej. Stanik biały, wycięty,
na ramionach szal błękitny:
Ozn. z prawej: „Demiani /“. Akw. na okrągłej płytce
słoniowej kości (średnica 5*7 cm.), w okrągłej ramce drew
nianej, obitej złoconą blachą.
Wł. : Jan hr. Szembek, Kraków.
257. Konstanty Dzbański (ur. 1823): Portret zbio
rowy pięciu napoleońskich oficerów w różnych mundurach,
w popiersiach, prawie wszystkie na wprost.
Ozn. dołem, w lewym rogu: „Dzbański 858“. Akw.
na grubym torchonie (14*5X17*2 cm. w św.), w ramie dre
wnianej, rzeźbionej.
Wł. : Władysława Pielecka, Lwów.
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258. Tenże : Portret nieznanego. Na łożu zaścielonem
poduszkami leży młody chłopiec, przykryty kolorową kołdrą
prawie po szyję. Tło neutralne.
Ozn. z lewej u dołu : „Dzbański 859Akw. na pa
pierze prostokątnym (w św. 20X16 cm.), oprawna w dre
wniane, ciemne, rzeźbione ramy.
Wł. : Władysława Pielecka, Lwów.
259. Józef Dzwonkowski ? Portret mężczyzny w ciem
no - granatowym mundurze, z czerwonym kołnierzem, ze zło
tymi epoletami, twarz w trzech czwartych w lewo.
Akw. na papierze w owalu (7X6*3 cm), w ramie dre
wnianej, rzeźbionej i złoconej.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
260. E. : Portret nieznanej. Pół postaci młodej ko
biety zwróconej trzy czwarte na lewo, w białej sukni o krótkich
rękawach, z haftowanym niebieskim szalem na ramionach,
związanym z przodu w węzeł.
Ozn. z prawej : „E“ (monogram). Akw. na płytce ko
ścianej, owalna (w św. 6X4*8 cm.), ujęta w złote ramki,
wpuszczone w ramki drewniane, politurowane. Przy pi sywana Dominikowi Estreicherowi (1750—1809).
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
261. Eichel (ok. połowy XIX. w.): Katarzyna z hr.
Sołtokubów księżna Galicyn. Postać młodej kobiety, zwró
conej trzy czwarte na prawo, widoczna po kolana, w białej
sukni i czerwonym szalu. Tło białe.
Ozn. z prawej u dołu: „Eichel1. Akw. na papierze,
prostokątnym (w św. 22*5X18 cm.), oprawna w skórzane
ramki ze złotymi wyciskami.
Wł. : Barbara hr. Rumerskirch.

262. Józef Einsle (ur. ok. 1780, zm. po 1850) :
Portret kobiety, przybranej w strój z końca XVI. wieku,
przepasany błękitną wstążką. Zwrócona w trzech czwartych
ku prawej.
Ozn. z prawej: „Joseph Einsle pinxit“. Akw. na ow.
5
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płytce kościanej (5X4 cm. w św.), w ramce drewnianej
z bronzową obwódką.
Wł. : Szymon Szwarz, Lwów.

263. Dr. Ellinger (amator minaturzysta około połowy
XIX. wieku, Wiedeń). Portret Marcina Trzaski Nartowskiego.
Na tle neutralnem pół postaci młodego mężczyzny z jasnym
zarostem, siedzącego w fotelu. Czarny surdut, biała kami
zelka, niebieska krawatka, zwrócony w trzech czwartych ku
lewej.
Ozn. dołem z prawej: „Ellinger“. Akw. na papierze
(13X11-5 cm. w św.), w ramie drewnianej.
Wł. : Antoni Nartowski, Lwów.

264. Jan Nepomucen Ender (Wiedeń ur. 3. listo
pada 1793, zm. 16. marca 1854): Ks. Helena Ponińska. Na
tle neutralnem, postać młodej kobiety w białej sukni, stojąca
obok fotelu niebieską materyą obitego, wsparta lewym łokciem
o stół. Ciemne włosy skręcone w bujne loki, przybrane muś
linem, niebieskiemi wstążeczkami i gałązkami białych róż.
W uszach kolczyki z podłużnych pereł, na obnażonej szyi
podwójny sznur perełek. Suknia jasna, z lekkiej, przejrzystej
materyi, z bufiastemi rękawami. Na obu rękach złote branS fcplety, w prawej ręce 'pincenea. Na lewem ramieniu boa i<^i
z brunatnego futra.
1 'Vł1
Ozn. z prawej: ,,Jaen(!) Ender 1829“. Akw. i rysunek
na papierze (22X16'1 cm. w św.), w ramce złoconej,
drewnianej.
Wł. : Stanisław ks. Lubomirski, Równo.
265. Tenże: Elżbieta z Podoskich (h. Junosza) Karolowa hr. Hussarzewska, starościanka lenarczycka. Na tle
neutralnem pół postaci starszej kobiety, w białym czepku
na głowie, odzianej w suknię białą i szal w paski niebieskie
i żółtawe. Siedzi w fotelu, zwrócona z lekka ku prawej,
twarz na wprost.
Ozn. z prawej: „Ender“. Na odwrotnej stronie nakle
jona kartka z napisem: „Ce cher portrait de ma mère
a appartenu à Severin, et me fut renvoyé de Milan après
sa mort en 1829“. Rysunek ołówkiem i akwarela na papierze
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(14-6X10-6 cm. w św.), ujęta w ramkę metalową i wpra
wiona w portefeuelfe ze skóry zielonej.
Wł. : Eleonora z hr. Hussarzewskich ks. Andrzejowa
Lubomirska, Lwów.

266. Tenże: Ks. Helena Ponińska. Na tle neutralnem
pół postaci młodej kobiety w sukni niebieskiej z białym
koronkowym kołnierzem, siedzącej na fotelu, z Wysokiem,
niebieską materyą obitem oparciu. Na czarnych, gładko przy
czesanych i rozdzielonych włosach czepek muślinowy, przy
brany gałązką białych róż. Na ramionach przerzucony czarny
szalik koronkowy; palce u rąk splecione, trzymają białą ko
ronkową chusteczkę ; lewy łokieć spiera się na krawędzi stołu.
Na obu rękach branzolety, na lewej złota, na prawej czarna,
z miniaturą. Twarz zwrócona w trzech czwartych ku lewej.
Ozn. z lewej, na stole: „Joh. Ender 1839“. Akw. na
papierze (22'5X18‘2 cm. w św.), w obwódce bronzowej,
w skórzanym portfelu.
Wł.: Stanisław ks. Lubomirski, Równo.
267. Tenże: Helena z hr. Sierakowskich hr. Adolfowa Hussarzewska (1811—1893), dama krzyża Gwiaździ
stego. Na tle neutralnem pół postaci młodej kobiety, sie
dzącej w fotelu, zwróconej ku prawej. Suknia niebieska,
z białymi muślinowymi rękawami i z takimże blado-różowym
szalem na szyi ; w bujnych lokach jasnych włosów kwiaty,
w ręce prawej, na której złota branzoleta, dwie białe róże.
Lewa ręka przytrzymuje szalik na piersiach.
Ozn. z prawej: „Joh. Ender 1832“. Rysunek ol. i akw.
na papierze (20'2X16'6 cm. w św.), w ramce metalowej;
wprawione w portfel skórkowy.
Wł. : Eleonora z hr. Hussarzewskich ks. Andrzejowa
Lubomirska, Lwów.
268. Tenże: Portret nieznanej. Pół postaci młodej ko
biety zwróconej trzy czwarte na prawo, w sukni białej, głę
boko wyciętej, z krótkimi rękawami, przybranej białemi ko
ronkami i zielonemi wstążkami, opartej lewą ręką o balu
stradę, na której leży fioletowa okrywka, w ręce prawej,
ozdobionej branzoletką, ułożonej na ręce lewej, lorgnon
z rączką szyldkretową. Tło neutralne.
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Ozn. z prawej: „Joh. Ender 1840“. Akw. na papierze,
kształtu prostokątnego (w św. 20X15*6 cm.), oprawna w ma
honiowe ramki.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.

269. Tenże: Marya z Sołtanów hr. Sierakowska. Pół
postaci młodej kobiety w pozycyi siedzącej, w białej wycię
tej sukni, przybranej różowemi wstążkami i koronkami, z za
rzuconym na ramiona szalem różowym, obszytym białą ko
ronką. Włosy ciemne, gładko przyczesane.
Ozn. z prawej, ołówkiem : „Joh. Ender 1841“. Akw.
na papierze (20*7X15*1 cm. w św.), ujęta w złoconą ramkę
bronzową, wprawiona w portfel skórzany.
Wł. : Helena z ks. Lubomirskich i Stanisław hr. Siera
kowscy, Waplewo (Prusy Zachodnie).
270. Tenże: Ks. Kazimierzowa z Granowskich Lubomirska, 1° voto Zamoyska. Pół postaci kobiety, siedzącej
w seledynową materyą obijanym fotelu. Suknia popielata, na
głowie biały, koronkowy czepek, z pod którego wymykają
się loki jasnych włosów, na lewem ramieniu barwny szal
o wschodnich wzorach. Zwrócona nieco ku prawej.
Ozn. z prawej, ołówkiem: „Joh. Ender 1841“. Akw.
na papierze (21*2X16 cm. w św.), ujęta w ramkę z bronzu
złoconego, wprawiona w portfel skórzany.
Wł. : Helena z ks. Lubomirskich i Stanisław hr. Siera
kowscy, Waplewo (Prusy Zachodnie).
271. Tenże: Hr. Ludgarda z Mniszków Edwardowa
Stadnicka. Postać młodej kobiety, w białej sukni, siedzącej
w fotelu obitym różową materyą. Włosy jasne, gładko przy
czesane, na szyi wstążeczka czarna ze złotym medalionikiem,
na prawej ręce duże branzolety. Zwrócona ku prawej.
Ozn. z lewej dołem: „Joh. Ender 843“. Akw. na pa
pierze (22X15*8 cm. w św.), w portfelu skórzanym.
Wł. : Stanisław hr. Stadnicki, Krysowice.
272. Tenże: Anna z Tyszkiewiczów 1° voto Aleksan
drowa Potocka, 2° voto Stanisławowa Dunin-Wąsowiczowa.
Na tle neutralnem popiersie damy siedzącej w fotelu z fio-
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letowem obiciem. Suknia czarna, stanik przybrany bog-ato
koronkami, spiętemi złotą broszą z turkusem, na ramiona
zarzucona jasno-bronzowa mantyla, z niebieskiem podszyciem ;
g-łowa, zwrócona nieco ku lewej, przybrana czepkiem z bia
łych koronek i niebieskich wstążeczek.
Ozn. z prawej : „Joh. Ender 844“. Akw. na papierze,
w owalu (21X17’2 cm. w św.), w passepartout, ramie zło
conej.
Wł. : Stanisław Juliusz hr. Stadnicki, Wiedeń.

273. Tenże: Księżniczka Jadwig-a Lubomirska, pó
źniejsza ks. de Ligne, córka ks. Henryka i Teresy z ks.
Czartoryskich. Popiersie dziewczynki, en face, w koszulce,
w białym, niebieską wstążeczką przewiązanym czepeczku ko
ronkowym na g-łowie, z kanarkiem w ręku. Tło neutralne.
Ozn. z lewej : „Joh. Ender Vienn“. Rysunek ołówkiem,
z lekka kolorowany akw. na papierze (owal, lß^XlO'S cm.).
Owal ujęty w obramienie ze żółtej skóry, z wyciskami zło
tymi; całość w czarnym skórzanym portfelu. Na jednej
z klap karteczka z napisem: „Moja Jadwisia, będąc mała,
księżna de Ligne teraźniejsza“.
Wł.: Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
274. Tenże: Kalikst ks. Poniński. Na tle neutralnem
postać młodeg-o mężczyzny z lekkim ciemnym zarostem na
twarzy, siedzącego na niebieską materyą obitej kanapie.
Frak czarny, kamizelka ciemno-amarantowa, spodnie jasne,
na szyi ciemno-bronzowy krawat. Włosy czarne, z rozdzia
łem, splecione po obu bokach gdowy w pukle. Spierając
się prawym łokciem o poduszkę i oparcie boczne kanapy,
patrzy ku prawej.
Ozn. z lewej, na wyg-ięciu kanapy: „Joh. Ender“ (bar
dzo mało czytelne). Akw. na papierze (22*5 X 18’4 cm. w św.),
w bronzowej obwódce, w skórzanym portfelu.
Wł.: Stanisław ks. Lubomirski, Równo.
275. Tenże: Księżniczka Karolina Ponińska. Na tle neu
tralnem postać siedzącej w czerwono obitym fotelu młodej
kobiety, o ciemnych włosach, w lokach, przybranych ga
łązką róży. Suknia biała, wycięta. Lewym łokciem spiera się
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o stojący tuż obok stół, w prawej ręce, na której złota
branzoleta, trzyma gałązkę róż. Twarz zwrócona z lekka ku
lewej.
Akw. na papierze (22*5X18*2 cm. w św.), w bronzowej obwódce i skórzanym portfelu.
Wł. : Stanisław ks. Lubomirski, Równo.
276. Tenże: Księżniczka Hortensya Ponińska. Na tle
neutralnem postać młodej kobiety o ciemnych włosach,
w białej sukni, ozdobionej niebieskiemi kokardami, siedzącej
na kanapie. Zwrócona nieco w prawo, w rękach trzyma
album, wsparte na kolanach. Na prawej ręce złota branzoleta.
Ozn. z prawej, na lekko zaznaczonej kolumnie: „JE“.
Akw. na papierze (22*5X18*2 cm. w św.), w obwódce bronzowej, w portfelu skórzanym.
Wł. : Stanisław ks. Lubomirski, Równo.
277. Ludwik Facewicz (1864) : Popiersie młodego
chłopca na wprost, w szarym kubraku, czarnej chuście na
szyi i białym kołnierzyku. Tło neutralne.
Ozn. z prawej „Ludwik Czyta 1864“. Akw. na papierze,
owalna (8X6*8 cm.), nieoprawna. Na odwrotnej stronie na
pis : „3)nia 7. »Listopada 1864 roku w oyberyi za Bajkałem
w Czucie“.
wł. : Tow. Szkoły Ludowej w Tarnopolu.
278. Ferstler Henryk (ur. około 1800 r. w Wiedniu,
urn. około 1850): Portret Wilhelma Schmidta, architekty
lwowskiego ze synkiem. Pół postaci młodego mężczyzny, na
wprost, siedzącego na fotelu i trzymającego kilkuletniego
synka na kolanach; ojciec ubrany w czarny surdut, kami
zelkę i krawat, gors i kołnierz biały, syn w sukienkę nie
bieską kratkowaną, kołnierz koszulki biały, po wierzchu su
kienki wyłożony, rękawy krótkie. Tło neutralne.
Ozn. z lewej : „H. &■ erstier 1846i(. Akw. i gw. na
płytce kości słoniowej, prostokątnej (9*2X 7*4 cm.), oprawna
w metalowe, ornamentowane ramki.
Wł. : Dr. Roman Kunzek, Lwów.
279. Tenże: Portret Antoniny Wilhelmowej Schmidtowej z córeczką. Pół postaci młodej kobiety na wprost, sie-
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dzącej na fotelu, z głową zwróconą na lewo ; suknia różowa
silnie wycięta na szyi, na aksamitce złota kolia, w uszach
kolczyki, we włosy gładko uczesane wplecione kwiaty, obiema
rękami ujmuje kilkuletnią córeczkę, ubraną w niebieską su
kienkę, wyciętą, z koralikami na szyi. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, prostokątnej
(9*2 X 7*4 cm.), oprawnej jak nr. 278.
Wł: Dr. Roman Kunzek, Lwów.

280. Leopold Fischer (Wiedeń, około połowy XIX w.) :
Alfons hr. Sierakowski. Pół postaci młodego mężczyzny, sie
dzącego w fotelu. Odziany w surdut czarny, jasną kamizelkę,
na szyi krawat ciemny ze złotą szpilką z turkusem. Zwrócony
ku lewej, prawie w trzech czwartych.
Ozn. z prawej, ołówkiem: „L. Fischer 844“. Rysunek
ołówkiem i akw. na papierze (22*8X18*3 cm. w św.),
w obwódce z bronzu złoconego, wprawione w portefeuille
skórzany.
Wł. : Helena z ks. Lubomirskich i Stanisław hr. Siera
kowscy, Waplewo (Prusy Zach.).
281. Tenże: Matylda z Dunin-Wąsowiczów 1° voto
Karolowa Jordanowa, 2° voto Karolowa Hofmanowa. Na tle
neutralnem pół postaci kobiety, w czarnej sukni, siedzącej
w niebieskim, ze złoceniami, fotelu ; zwrócona ku prawej,
w lewej ręce trzyma list rozpieczętowany z napisem: „Zator
14. Aug.“, prawą spiera na poręczy fotela. Włosy czarne,
przybrane czerwonemi wstążkami i czarną gazą. W uszach
kolczyki z perłami, na szyi siedm sznurków z perełkami, na
obu rękach branzolety i pierścienie.
Ozn. z lewej : „X. Fischer 849“. Akw. na papierze
(25*3X19 cm. w św.), w złoconej ramce bronzowej, owalnej.
Wł. : Stanisław Juliusz hr. Stadnicki, Wiedeń.
282. Fr. Portret nieznanego. Pół postaci młodego męż
czyzny na wprost, z głową zwróconą na prawo, ubranego
w granatowy frak, białą kamizelkę, żabot i chustę na szyi.
Tło neutralne.
Ozn. z prawej „Fr. pinx“. Akw. i gw. na płytce ko-
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ścianej, owalnej (6X4*8 cm.), oprawnej w wązkie, bronzowe
ramki.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.

283. Jan Zacharyasz Frey (ur. w Wiedniu 1771, zm.
w Krakowie w r. 1829) : Portret Barbary z Leszczów Freyowej, matki artysty. Popiersie starszej kobiety, zwrócone na
wprost, w czarnej sukni i białym czepku, na tle neutralnem.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, kształtu owal
nego (4X3*1 cm.), wpuszczona w ramkę pluszową bordeaux.
Z tyłu, na papierze zaklejającym samą miniaturę, napis atra
mentem: „Barbara z Leszczów Frey, matka malarza Freya
przez tegoż malowana“.
Wł. : Muzeum Przemysłowe, Kraków.
284. Tenże: Portret brata artysty. Popiersie młodego
chłopca, zwrócone trzy czwarte na prawo w zielonym fraku,
ze złotymi guzikami, białą krawatką i kołnierzem, z prawą
ręką założoną za gors. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, kształtu owal
nego (w św. 6*8X5*7 cm.), ujęta w ramkę metalową, wpu
szczoną w prostokątną ramkę drewnianą, czarno politurowaną. Z tyłu nalepiona kartka z napisem atramentowym :
„Frey brat malarza J. Freya przez tegoż malowany“.
Wł. : Muzeum Przemysłowe, Kraków.
285. Tenże: Autoportret. Pół postaci młodzieńca zwró
conego na lewo, głowa na wprost, w niebieskim surducie,
białym żabocie, krawacie i kołnierzyku, z paletą w lewej ręce.
Na zielonem neutralnem tle z lewej widoczny róg dolny
prawy sztalugi z zaczętym obrazem.
Akw. i gw. na kości słoniowej, owalna (6*9 X 5*6 cm.
w św.), ujęta w ramkę metalową, wpuszczoną w prostokątną
ramkę drewnianą, czarno politurowaną. Z tyłu fałszywie przy
lepiona kartka z napisem atramentowym : „Michał Frey se
kretarz Generała ziem podolskich X. Czartoryskiego, ojciec
Jana Adama (?) Freya malarza malowany przez tegoż“; na
leży do nr. 286.
Wł. : Muzeum Przemysłowe, Kraków.
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286. Tenże : Portret Michała Freya. Popiersie mężczy
zny w sile wieku, zwróconego trzy czwarte na prawo, w nie
bieskim surducie, żółtej kamizelce, białym żabocie i kołnierzu.
Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, ow. (6'7 X 5*7 cm.),
ujęta w ramkę metalową, wpuszczoną w ramkę pluszową,
bordeaux. Na odwrotnej stronie miniatury napis atramentem :
„Jan Adam (?) Frey malarz-artysta, malowany przez tegoż,
umarł w r. 1829, nadworny malarz i sztycharz X. Czartory
skich w Puławach (? !)“ Karta ta mylnie naklejona, należy do
nr. 285.
Wł. : Muzeum Przemysłowe, Kraków.
287. Jan Nep. Friedrich (ur. na Morawach 1817, zm.
1895 Wiedeń) : Portret Odrowąż - Lewickiej, z domu br.
Pannen von Hebenstreit. Na tle neutralnem popiersie młodej
kobiety w blado niebieskiej, wyciętej na piersiach sukni, zwró
conej z lekka ku prawej. Włosy ciemne, spadające na szyję.
Ozn. z lewej : „Fridrich“ (!) Akw. na płytce kościanej
w owalu. (5*4 X 4*4 cm.), w złotej ramce, oprawna wraz
z następną:
287 a. Portret Odrowąża Lewickiego. Popiersie męż
czyzny w granatowym surducie i czerwonej kamizelce, zwró
conego w trzech czwartych ku lewej. (Autor nieznany).
Akw. na ow. płytce kościanej (5*3X4*1 cm.), w obw.
złotej (oprawna razem z powyższą).
Wł. : Maryla Wolska, Lwów,
288. J. Fürst (1835): Portret dziewczynki. Na tle ściany
ciemnej pół postaci dziewczynki, siedzącej przy stoliku i spartej na nim prawym łokciem. Suknia jasna, wycięta; na kola
nach trzyma duży błękitny szal; stolik nakryty czerwoną
materyą z frenzlami.
Ozn. z prawej, bokiem : „J. Fürst 1835“, nadto u dołu
pilastru, nad prawem ramieniem dziewczynki, nieczytelne :
„Zie...“ lub „Lie...“. Akw. na płycie kościanej (13X8*5 cm.
w św.), w ramce pluszowej.
Wł.: Szymon Schwarz, Lwów.
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289. Louise Gaje (1812) : Portret nieznanej. Pół postaci
starej kobiety, zwróconej trzy czwarte na prawo, w białej
nieco wyciętej, koronkami przybranej sukni, na szyi trzy
sznury pereł, na głowie biały czepiec. Tło neutralne.
Ozn. z prawej w otoku: „Peint par Louise Gaje.........
en 1812“. Napis zniszczony z powodu pękniętej w tem miej
scu kości. Akw. i gw. na kości owalnej (w św. 6'4X4'8 cm.),
oprawna w metalowe, wązkie ramki.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
290. D. Gaylier (ok. 1850) : Portret kobiecy. Na tle
nieba pół postaci młodej, o czarnych włosach, kobiety, odzia
nej w suknię ciemno-czerwoną, wyciętą. Siedzi, spierając się
lewą ręką na stoliku, na którym leży jaskrawo wzorzysta
chustka i stoi wazon z kwiatem. Włosy gładko przyczesane,
środkiem rozdzielone, w uszach kolczyki, na szyi złoty łań
cuszek, stanik spięty broszą z kameą. Na środkowym palcu
lewej ręki pierścień.
Ozn. z lewej : „D. Gaylier 1850“. Gwasz i akw. na
płytce kościanej (9’4X7‘6 cm. w św.), w ramce drewnianej.
Wł. : JE. Leon hr. Piniński, Lwów.
291. Jan Nepomucen Głowacki (Kraków, 1802—1847):
Ks. Izabella z Lubomirskich Sanguszkowa. Na tle kolumny,
skrawka pejzażu (po lewej) i fałdzistej, ciemno-zielonej draperyi, pół postaci młodej kobiety, siedzącej. Suknia ze szkar
łatnego aksamitu, wycięta, spięta na prawem ramieniu złotą
broszą ; na piersiach miękki szalik, jasno - żółty, w uszach
kolczyki z pereł, we włosach ciemnych gałązka mirtu. Lewym
łokciem spiera się na rzuconym na fotel płaszczu, barwy zie
lonej, podbitym białym futerkiem.
Ozn. z prawej „N. Głowacki 1835“. Akw. i gw. na
płycie kościanej (18X13’3 cm.), w ozdobnej ramce drewnia
nej, złoconej. Na tekturze, z odwr. strony, dawny napis:
„Iza (Izabella) z Xiążął Lubomirskich Xiężna Sanguszkowa
w roku 19-stym wieku swego iako dziewica wystawiona. —
a malowana przez Jana Nepom. Głowackiego Prof. Ma
larstwa przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 1835“.
Wł. : Kazimierz ks. Lubomirski, Kraków.
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292. Tenże: Portret nieznanej. Na tle neutralnem pół
postaci młodej kobiety, na wprost, głowa zwrócona na prawo,
w białej wyciętej sukni, z bufiastymi rękawami, na szyi ró
żowy, haftowany szalik, w uszach kolczyki, włosy ułożone
w poprzeczne pukle.
Ozn. z prawej : „J. N. Głowacki à Vienne 1832“.
Akw. na płytce kości słoniowej, prostokątnej (9*7X8 cm.),
oprawna w drewniane czarne, złotem ornamentowane ramki.
Wł. : Janiszewscy, Malowice.
293. Tenże: Portret Pawiowej z Bonieckich Sołtykowej z Maryą Wielogłowską. Na tle nieba i chmur, postać
młodej kobiety siedzącej na wprost, widocznej po kolana,
w brązowej sukni i białym czepku, przybranym niebieskiemi
wstążkami, na kolanach siedzi kilkuletnia dziewczynka w bia
łej sukieneczce, przepasanej niebieską wstążką, lewą rączką
oparta o stojący obok stół kamienny, prawą prrzed siebie
wyciągniętą wskazuje jakiś przedmiot.
Ozn. z prawej na słupie stołu: „Głowacki 1833 Cracovie“. Akw. na papierze, prostokątna (19*5X13*7 cm.),
oprawna w drewniane, złocone ramy.
Wł. : Ramułt, Lwów.
294. Tenże: Portret Heleny hr. Małachowskiej. Na tle
włoskiego pejzażu i nieba postać siedzącej młodej kobiety,
ubranej w jasną, żółtawą suknię. Włosy ciemne, gładko przy
czesane, w puklach, na szyi potrójny sznur pereł. Siedzi,
zwrócona w trzech czwartych ku lewej, trzymając dłonie
w barwnym, opadłym z ramion szalu.
Ozn. dołem z lewej : „ Jan Nepom. Głowacki 843 —
w KrakowieAkw. na papierze (26X21 cm.). Na odwr.
stronie napis ołówkiem : „Uwaga. Obraz zawsze ma bydi (!)
tak oglądany, ażeby nań z lewej strony światło od okna
padało — przyczyną tego iest chropatość papierowi wro
dzona, która w rzeczonćm stanowisku niknie — przez wy
robienie“. Zob. Katalog Wystawy portretów kobiecych
z XVIII i XIX w. (Kraków 1910) str. 32. Nr. 115 (w wyd.
II. str. 29. Nr. 126).
Wł. : Dr. Adolf Sternschuss, Lwów.

76

W. XIX

295. Tenże: Leopold Praus. Na tle nieba i chmur
popiersie starego mężczyzny na wprost, w granatowym fraku,
białej kamizelce, żabocie i kołnierzu, a czarnym krawacie.
Akw. i gw. na papierze, okrągła (w św. 9'5 cm.),
wpuszczona w metalowe, wązkie ramki, ujęte w szersze, pro
filowane okrągłe, czarne, drewniane ramy. Na odwrotnej stro
nie za szkłem napis : „Leopold Praus malowany w roku życia
72 przez Jana Głowackiego dnia 22. sierpnia 1822“.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
296. Tenże: Teresa Prausowa. Na tle nieba i chmur
popiersie starej kobiety na prawo : na białą suknię nieco
wyciętą i przybraną na przodzie niebieską wstawką, narzu
cony szal w paski białe, czerwone, niebieskie i żółte, na szyi
trzy sznury pereł, na głowie czepek związany pod brodą nie
bieską wstążką.
Reszta szczegółów jak Nr. 295. prócz napisu, który
brzmi: „Teresa Prausowa malowana w roku życia 66-tym
przez Jana Głowackiego dnia 22-go sierpnia 1822“.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
297. B. v. D. Goltz (1824) : Portret nieznanego. Po
piersie młodego czowieka na tle nieba i krajobrazu, zwróco
nego trzy czwarte na lewo, w czarnym fraku, białej kami
zelce, chuście związanej pod szyją i białym kołnierzu.
Ozn. z prawej: „B. v. 3). Goltz 1824“. Akw. i gw.
na kości owalnej (w św. 5’8X4*8 cm.), oprawna w metalowe,
wązkie ramki, wpuszczone w deszczułkę prostokątną, politurowaną.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
298. Zygmunt Edwin Gordaszewski (pierwsza poł.
XIX wieku) : Portret Generałowej Maciejowej Rybińskiej. Po
piersie kobiety, w czarnym stroju, z białym, tiulowym koł
nierzem. Na głowie czepek koronkowy, na lewem ramieniu
szal zielony.
Ozn. z prawej : „Z. E. Gordaszewski 1841“. Akw. i gw.
na owalnej płytce kościanej (7'4X5*7 cm.), w ramce dre
wnianej z bronzową obwódką.
Wł. : Muzeum im. X. X. Lubomirskich, Lwów.
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299. Gross Leopold (Wiedeń, około r. 1835): Portret
Wincentego Ciemirskiego (1791, *j*1849), pełnomocnika dóbr
hr. Lanckorońskiego. Popiersie młodego mężczyzny, zwró
cone trzy czwarte na lewo ; surdut, kamizelka i krawat czarne.
Tło neutralne.
Ozn. z prawej w otoku: „Gross pinx.“ Akw. i gw. na
płytce kościanej, owalnej (w św. 8*5X7 cm.), ujętej w meta
lową obwódkę, wpuszczoną w skórzane étui.
Wł. : Stanisław Chłopicki, Lwów.
300. Tenże: Wilhelmina Ciemirska, żona poprzed
niego. Popiersie młodej kobiety, zwróconej trzy czwarte na
prawo, ubranej w białą, nieco wyciętą suknię, z różą u sta
nika, główka po bokach ufryzowana w loki. Tło neutralne.
Ozn. z prawej w otoku: „Gross pinx.“ Akw. i gw. na
płytce kościanej, owalnej (w św. 8*5X7 cm.), oprawnej jak
Nr. 299.
Wł. : Stanisław Chłopicki, Lwów.
301. Bernhard de Guerard (ur. w Düsseldorfie, um.
w Neapolu w r. 1836) : Portret Franciszkowej Neuhauserowej. Popiersie starszej kobiety, w białej sukni, głęboko wy
ciętej, z koronkowem obłożeniem wycięcia, owiniętej czer
wonym szalem, perły na szyi, włosy ufryzowane w loczki. Tło
neutralne.
Ozn. z prawej: „B. de Guerardfecit.li. Akw. i gw. na
płytce kości słoniowej, okrągła (6*8 cm.), oprawna w dre
wniane, złocone ramki.
Wł. : Fr. Neuhauserowa, Lwów.
302. Tenże : Portret Katarzyny Kratterównej. Popiersie
młodej kobiety w empirowej białej, głęboko wyciętej sukni,
przez lewe ramię a pod prawą ręką przewinięty szal, włosy
ufryzowane w krótkie loki. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „de Guerard11. Akw. i gw. na płytce
kości słoniowej, kształtu owalnego, (8X6*3 cm.), oprawna
w plusz, wpuszczony w skórzane étui. Pod spodem na bia
łym papierze, wycięta z czarnego papieru sylwetka męska,
zwrócona profilem prawym.
Wł. : Seweryna Henzlowa, Lwów.
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303. Tenże: Portret Dr. Franciszka Neuhausera, protomedyka. Popiersie starszego mężczyzny, zwrócone trzy
czwarte na lewo, w czarnym fraku, białej kamizelce, krawa
cie i kołnierzu. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „«£8. de Querard fecit“. Akw. i gw. na
płytce kości słoniowej, okrągła (6'8 cm.), oprawna w dre
wniane, złocone ramki.
Wł. : Fr. Neuhauserowa, Lwów.
304. Józef Haar (miniaturzysta lwowski, ok. 1795 do
1838): Katarzyna z Antoniewiczów Piotrowa Romaszkanowa,
siostra X. Karola Bołoza-Antoniewicza. Na tle pejzażu i chmur
pół postaci kobiecej, w białej sukni, z przerzuconym różo
wym szalem, w welonie, wspartej lewym łokciem o murawę.
Na prawem ramieniu złota branzoleta, wysadzana turkusami
i rubinami. Postać zwrócona z lekka ku prawej.
Ozn. dołem: „Haar 1831“. Akw. na prostokątnej płytce
kości słoniowej (10*5 x8'4 cm. w św.), w ramce czarnej,
z bronzową wewnątrz obwódką.
Wł.: JE. Wacław Zaleski, Wiedeń.
305. Tenże: Portret nieznanej. Pół postaci młodej ko
biety na wprost, gładko uczesanej, w białej wyciętej sukni,
na ramionach różowy szal. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „Haar“. Akw. i gw. na płytce kościa
nej, owalnej (8X6 cm.), oprawnej w drewniane, złocone
ramki.
Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów.
306. Tenże: Portret Wilhelminy z Leów Karolowej
Flechnerowej. Pół postaci młodej kobiety na wprost, głowa
lekko pochylona na lewo ; suknia biała, wycięta, rękawy
krótkie, na plecy zarzucony niebieski szal. Na szyi perły,
w uszach kolczyki, głowa w lokach. Tło neutralne.
Ozn. na prawo : „Haar“. Akw. i gw. na płytce kości
słoniowej, kształtu owalnego (6*4X5 cm.), oprawna w duże,
drewniane, złocone ramki.
Wł. : Wanda Żygulska, Lwów.
307. Tenże: Portret nieznanej. Popiersie młodej
dziewczyny, zwróconej trzy czwarte na prawo, z pochyloną
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głową, w fantastycznym stroju: na głowie biało - czerwono żółty turban, w okół ciała owinięta na koszuli z prawej strony
materya niebieska, z lewej biała w barwne rzuty. Tło neu
tralne.
Ozn. z prawej: „Haar“. Akw. na papierze prostoką
tnym (w św. 19’5X16'6 cm.), ujęta w jasne passe-partout,
oprawna w drewniane ramy.
Wł. : Galerya miejska, Lwów.

308« Tenże : Wincenta Błędowska, później Aleksan
drowa Jaźwińska. Popiersie małej dziewczynki o blond
włosach, rozpuszczonych i różowemi kokardkami przybranych,
w lekkiej, białej sukience. W lewej ręce trzyma motylka.
Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „Haar“. Akw. na owalnej płytce ko
ścianej (5‘8X6"2 cm.), w ramce złoconej.
Wł: Antoni Skrzyński, Zurawno.
309. Tenże : Portret Aleksandra Jaźwińskiego. Na
tle zachmurzonego nieba popiersie młodego mężczyzny
w granatowym mundurze, w płaszczu futrzanym z czerwonym
kołnierzem, zarzuconym na prawe ramię i spiętym sznurem
srebrnym z białym orłem. Lewa ręka wsparta na szabli.
Ozn. z prawej : „Haar“. Akw. na prostokątnej płytce
kościanej (8X6’7 cm.), w złotej rameczce.
Wł. : Antoni Skrzyński, Zurawno.
310. Tenże: Portret oficera. Na tle nieba i dołem
po lewej zaznaczonego pejzażu popiersie młodego mężczyzny
o czarnych włosach, w granatowym mundurze z czerwonymi
wyłogami, w płaszczu popielatym, czerwono podszytym. Lewa
ręka spoczywa na rękojeści szabli.
Ozn. z prawej: „Haar“. Akw. i gw. na prostokątnej
płytce kościanej (8*4X6'8 cm. w św.), w obwódce bronzowej, w skórzanym portfelu.
Wł. : Stanisław ks. Lubomirski, Równo.
311. Tenże: Portret kobiecy. Na tle zachmurzonego
nieba popiersie młodej kobiety, o jasno - brunatnych roz
puszczonych włosach, zwróconej twarzą w trzech czwartych
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ku lewej. Suknia biała, wycięta, z meandrem, wyszywanym
złotem na kraju.
Ozn. z prawej : „Haar“. Akw. na owalnej płytce ko
ścianej (3‘8X2’8 cm. w św.), wprawiona w broszę, sporzą
dzoną z złota i srebra, z emalią niebieską na złotej obwódce.
Z odwrotnej strony płytka perłowej masy.
Wł. : Stanisław ks. Lubomirski, Równo.

312. Tenże: Jan Lekczyński. Na tle neutralnem po
piersie młodego mężczyzny na wprost, w surducie granato
wym i białej kamizelce.
Ozn. z prawej : „Haar“. Akw. na ow. płytce kościanej
(5*5 X 4*8 cm. w ow.), w złotej obwódce. Na odwrotnej
stronie monogram: I. L.
Wł. : Adam Rylski, Czarnołoźce.
313. Hartlieb (połowa XIX. w.): Portret Ottona br.
Dormusa (około 1850). Postać siedząca na czerwonym fotelu
młodego chłopczyka na wprost, widoczna po kolana, w czarnym
surduciku z krótkimi rękawami, z poza których wystają
również krótkie po łokieć sięgające rękawy koszuli zakoń
czone koronkami, kołnierz biały wykładany, spodenki zakoń
czone także koronkami, białe pończoszki, kapelusik biały,
fantazyjny, zdobny strusiemi piórami białemi i zielonymi
wstążkami. Głowa po bokach ufryzowana w sploty. Tło białe.
Ozn. z prawej w otoku „Hartlieb“ ewentualnie „Hartlich“. Akw. na białej tekturce, owalna (w św. 20X15'5 cm.),
ujęta w okrągłe, drewniane, złocone ramy.
Wł. : Leon br. Dormus, Lwów.
314. Tenże: Portret Izabelli br. Dormus (około
1850 r.). Postać młodego dziewczątka zwróconego na lewo,
widoczna po kolana, na krześle, ręce złożone oparte na podołku; biała cienka koszulka i różowa spódniczka przytrzy
mywana szeleczkami z tej samej materyi, przechodzącemi
przez oba ramiona, główka ufryzowana po bokach w loczki.
W tle z prawej stół suknem zielonem pokryty, na niem
flakon z różami, z tyłu kotara brunatna, po lewej balustrada
po za którą widoczny pejzaż parku, niebo lekko zazna
czone.
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Akw. na białej tekturce, owalna (w św. 20X15*5 cm.),
ujęta w okrągłe, drewniane, złocone ramy.
Wł. : Leon br. Dormus Lwów.

315. W. Hau (Petersburg, pierwsza połowa XIX. w.):
Kazimierz ks. Lubomirski, muzyk. Na tle chmurek popiersie
młodego mężczyzny, zwróconego w prawo. Włosy ciemne,
z prawej strony rozdzielone, frak czarny, kamizelka jasna,
krawat ciemno - brunatny.
Ozn. z prawej (ołówkiem) : „ W. Hau 1842“. Akw. na
papierze (22X17*3 cm.), za szkłem.
Wł. : Stanisław ks. Lubomirski, Równo.
316. Tenże: Ks. Zeneida Lubomirska. Na tle murów
pałacu i pejzażu z jeziorem, po prawej postać stojącej na
balkonie młodej kobiety w jasnej, wyciętej sukni, z szalem
miękkim, błękitnym. Zwrócona ku prawej, patrzy na wprost
widza; włosy czarne, gładko przyczesane, rozdzielone środkiem,
przybrane gałązką białego kwiecia. Na prawej ręce złota
branzoleta.
Akw. i rysunek ołówkiem na papierze, w owalu
(23*5X18 cm. w św.), w ramce aksamitnej. Na odwrotnej
stronie napis: „W. Hau 1844 St. Petersbourg“.
Wł. : Stanisław ks. Lubomirski, Równo.
317. Hoffet (1849): Portret nieznanego. Siedząca po
stać starego księdza na wprost; głowa zwrócona na prawo;
widoczny prawie do kolan, w czarnej sutannie, z laską w rę
kach. Tło neutralne.
Ozn. z prawej „dioffet 1849“ Akw. na płytce kościa
nej, prostokątnej (w św. 9*5 X 7*8 cm.), oprawna w ozdobne,
bronzowe, złocone ramki.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
318. Ludwig Hummel (1770—1840): Ks. Marszałkowa
Izabella Lubomirska. Popiersie kobiety, w białym, zdobnym
w koronki, stroju, z czepkiem koronkowym na głowie ; siedzi
w fotelu na tle zielonej draperyi, tuż obok marmurowego
posągu Amoreta z wieńcem laurowym, lewą rękę opiera na
poręczy fotela. Przez ramiona przerzucony szal wzorzysty.
6
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Ozn. z lewej, na postumencie posągu: „Hummel 1816“
Akwarela na papierze, owalna (14X10*5 cm.), oprawna w zło
cone passe-partout, a następnie w czarną, czworokątną ramkę
drewnianą, z owalną obwódką bronzową w środku.
Wł. : Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.

319, J. N. D. 1822: Z Kossowskich Świejkowska. Na
tle zachmurzonego nieba popiersie dziewczynki w niebieskiej,
wyciętej na piersiach sukience, w trzech czwartych ku lewej.
Włosy blond, wysoko upięte w warkoczach, suknia przewią
zana jasną wstążką.
Ozn. dołem z lewej : „3. N. D. 1822.“ Gwasz i akw.
na prostokątnej płytce kościanej (8*2 X 6*1 cm. w św.) i wpra
wione wraz z pięcioma innemi w ramę aksamitną.
Wł. : Franciszek hr. Potulicki, Kraków.
320. I. R. : Portrecik dziewczynki o jasnych włosach,
wśród chmurek, trzymającej przy piersi gołąbka. Zwrócona
w trzech czwartych ku prawej.
Malowidło na szkle mlecznem (13*5X18 cm.), w ram
kach czarnych rzeźbionych.
Wł. : Szymon Schwarz, Lwów.
321. Tenże: Portrecik dziecka o jasnych włosach, jako
amorka, ze złotym łukiem i strzałą w ręce; dołem girlanda
z róż.
Ozn. dołem: „/. R.“ (monogram). Malowidło na szkle
mlecznem (13*5X18 cm. w św.), w ramkach czarnych rze
źbionych.
Wł. : Szymon Schwarz, Lwów.
322. K. Jasiewo (?): Księżna Natalia Galicyn. Postać
młodej kobiety, zwróconej trzy czwarte na prawo, widoczna
po kolana, w niebieskiej dekoltowanej sukni, na nią narzu
cona mantylka bramowana futrem, we włosy ufryzowane
w loki wplecione niebieskie wstążki.
Ozn. z prawej ,,K. ^jfasiezuo“. Akw. na papierze prosto
kątnym (w św. 22*5X18 cm.), ujęta w wązkie metalowe, zło
cone ramki, wpuszczone w ramy drewniane, jasno politurowane.
Wł. : Barbara hr. Rumerskirch, Lwów.
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323. Ch. Jelska (ok. r. 1807) : Seweryn Potocki. Po
piersie mężczyzny w granatowym fraku, z wysokim kołnie
rzem. Na szyi zawieszona na wstążce odznaka orderowa :
krzyż. Zwrócony ku prawej. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „fecit Ch. Jelska 1807“. Akwarela
na prostokątnej płytce kościanej (6’9X5'8 cm. w św.), w rze
źbionej, barokowej, ramce drewnianej, pozłoconej.
Wł. : Księżna Janowa Sapieżyna, Biłka szlachecka.
324. K : Portret nieznanego. Popiersie młodego mężczy
zny zwrócone trzy czwarte na prawo, w brązowym wciętym
do stanu surducie, w popielatej głęboko wyciętej kamizelce,
gors i kołnierz białe, krawat czarny. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : 7K. Akw. na papierze, kształtu prosto
kątnego (w św. 20X15’8 cm.), oprawna w skórzane étui.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
325. Józef Kaltner (1750—1824) : Portret mężczyzny.
Na tle zachmurzonego nieba popiersie starszego mężczyzny,
w czarnym fraku, z białym żabotem, zwrócone ku lewej.
Ozn. z prawej: „J. TKaltner 815“. Akw. i gw. na owal
nej płytce kościanej (7X5'5 cm. w św.), w ramie złoconej.
Z odwrotnej strony, na kawałeczku ciemno-czerwonej materyi monogram : J J B, ujęty w wieniec laurowy (z bronzu
złoconego).
Wł. : Jan hr. Szembek, Kraków.
326. Kaniewski Ksawery Jan (ur. w r. 1809, zm.
w Warszawie w r. 1870) : Portret Maryi z Przyjemskich Fiszerowej, żony pułkownika wojsk polskich. Popiersie starszej
kobiety, w czarnej sukni i białym czepku, zwrócone trzy
czwarte na prawo. Tło białe.
Ozn.: „iKaniewski 1833 à Vienne.“ Rysunek na pa
pierze prostokątnym (w św. 22X16’5 cm.), oprawny w dre
wniane złocone ramki.
Wł. : Dr. Roman Kunzek, Lwów.
327. Gen. Karol Kniaziewicz (1762—1842, miniaturzysta-amator) : Portret Gen. Józefa Sowińskiego. Miniatu
rowe popiersie generała w mundurze, w trzech czwartych
ku lewej.
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Akw. w owalu na pergaminie (0*8 X 0*7 cm.), w du
żym złotym pierścieniu, bogato ornamentowanym.
Wł. : Witołd Luba-Radzimiński, w Szelwowie (Wołyń).

328. Józef Kondratowicz (ur. około r. 1810 — mie
szkał wyłącznie w Warszawie) : Portret Ludwika Gozdawy
Kickiego, generała wojsk polskich pod Ostrołęką w r. 1831,
syna Onufrego, wielkiego koniuszego koronnego i Józefy
Lubicz Szydłowskiej. Popiersie mężczyzny w sile wieku,
w okularach, głowa zwrócona trzy czwarte na prawo, mun
dur generalski z epoletami, ozdobiony trzema orderami.
Ozn. z prawej:
^Kondratowicz“. Akwarela na pa
pierze, prostokątna (w św. 21*6X16 cm.), oprawna w ma
honiowe ramki.
Wł. : Kazimierz Przybysławski, Uniż.
329. Paweł Konewka? (1840—1871): Portret Ozyasza Nirensteina w sylwecie. Na jasnem tle popiersie mężczy
zny z zarostem, w cylindrze, w surducie, zwróconego w pro
filu ku prawej.
Sylweta wycięta z czarnego papieru : naklejona na biały
(8*7X5*7 cm.), w rameczce bronzowej.
Wł. : Maurycy Nirenstein, Lwów.

330. J. Kosiński (ur. w Krakowie w r. 1753, zm. w War
szawie w r. 1831) : Portret nieznanej. Pół postaci kobiety
w średnich latach, zwróconej trzy czwarte na lewo, w białej,
wyciętej, rannej sukni empirowej, w szalu białym, zarzuconym
przez oba ramiona, oraz czepeczku tego samego koloru, zwią
zanym pod szyją. Włosy skręcone w loczki. Tło neutralne.
Ozn. po prawej : „J. ^Kosiński 1804“. Akw. i gw. na
płytce kości słoniowej, kształtu ośmiobocznego (6*6X 5*6 cm.),
oprawiona w ramki pluszowe, bordeaux.
Wł. : Muzeum Przemysłowe, Kraków.
331. Wacław Kraus (ur. w r. 1791 w Czechach, zm.
w r. 1849 w Wiedniu) : Piotr Baron Romaszkan, w mundu
rze stanów galicyjskich. Na tle neutralnem pół postaci w czer
wonym mundurze, złotem na kołnierzu i mankietach obszy
wanym; zwrócony nieco ku prawej, ręce ma na siebie zało
żone. Ozn. z lewej, dołem : „SKraus pinx“.
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Akw. na owalnej płytce słoniowej kości (11*8X9*2 cm.),
w ramce czarnej, drewnianej, ze złotą w środku obwódką.
Wł. : JE. Wacław Zaleski, Wiedeń.

332. Józef Kreutzinger (Wiedeń, 1757—1829): Por
tret nieznajomej, prawdopodobnie Hr. z Podoskich Hussarzewskiej. Na tle neutralnem popiersie młodej kobiety, w bia
łej sukni, w białym, wstążką przywiązanym kapelusiku, z nie
bieskim szalem, przerzuconym przez ramiona. Na szyi trzy
sznury pereł; zwrócona ku prawej.
Na odwr. stronie napis ołówkiem: „ZKreutzinger pinx.
1801“. Akw. na owalnej płytce kościanej (7X5*5 cm.), ujęta
w metalową obwódkę, wprawiona w ramy drewniane, zło
cone.
Wł. : Eleonora z hr. Hussarzewskich ks. Andrzejowa
Lubomirska, Lwów.
333. Józef Kriehuber (ur. 14. grudnia 1801 r. w Wie
dniu, zm. tamże 30. marca 1876) : Portret nieznanej. Na fo
telu siedzi młoda kobieta, widoczna po kolana, zwrócona
trzy czwarte na prawo, w popielatej sukni z białym przo
dem, suknia i włosy przybrane niebieską wstążką, na szyi
czarna aksamitka, złożone ręce oparte o kolana.
Ozn. z prawej : „iKriehuber 1849Rys. i akw. na pa
pierze prostokątnym (w św. 22X16*5 cm.), oprawna w drew
niane, złocone ramki.
Wł. : JE. Leon Piniński, Lwów.
334. Karol Ferdynand Wilhelm Krüger (pierwsza
połowa XIX. w. Berlin) : Portret nieznanej. Na tle krajobrazu
oparta o wysoką ławę kamienną postać młodej kobiety, w po
zie na wprost, z głową wzniesioną i zwróconą na lewo, wi
doczna poniżej kolan, w białej mocno wyciętej sukni z krót
kimi rękawami, na obu rękach, które opuszczone na dół
trzymają otwartą książkę ; złote branzolety, dolna połowa po
staci okryta czerwonym szalem, włosy ufryzowane w loki.
Ozn. na lewo u dołu : „ZKrüger“. Akw. na papierze
prostokątnym (w św. 15*5X12*2 cm.), ujęta w bronzowe,
złocone ramki, wpuszczone w szerokie, czarne ramki, ozdo
bione w rogach czterema rozetkami bronzowemi, złoconemi.
Wł. : Galerya miejska, Lwów.
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335. J. Kurowski (około połowy XIX. w.): Ks. He
lena Ponińska. Pół postaci stojącej młodej kobiety, w bia
łej sukni z koronkowym kołnierzem, w ciemno-fioletowym
płaszczyku aksamitnym, lamowanym gronostajami. Na gładko
przyczesanych, czarnych włosach czepek koronkowy, jasnolila. Zwrócona z lekka ku prawej. Lewą rękę spiera na nizkim, słabo zaznaczonym postumencie. W tle z lewej widok
zamku.
Ozn. z lewej : „^Kurowski”. Akw. na białym papierze
(27X22*5 cm. w św.), w ramkach mahoniowych z bronzowemi rozetami w narożnikach.
Wł. : Stanisław ks. Lubomirski, Równo.
336. Anzelm François Lagrenée (ur. w Paryżu w r.
1774, zm. tamże w r. 1832): Portret nieznanej. Popiersie
młodej kobiety na wprost, z główką przechyloną na prawo,
w sukni niebieskiej, wyciętej, na głowie ufryzowanej w loki,
delikatny szal biały, spadający na plecy i lewe ramię. Tło
neutralne.
Ozn. na prawo: ,,Lagrenée”. Akwarela na kości sło
niowej, kształtu owalnego (6X5 cm.), ujęta w ramkę me
talową.
Wł. : Muzeum Przemysłowe, Kraków.
337. Lang (XIX w.): Portret nieznanego. Popiersie
młodego chłopca na wprost, główka zwrócona na lewo,
w granatowej wzorzystej sukni z białą kresą. Tło neutralne.
Ozn. z lewej: „Lang px.u Akw. i gw. na kości, oprawna jak Nr. 848.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
338. Laub Antoni (ur. w r. 1788 we Lwowie, zm.
tamże w r. 1842): Portret Teodora Jaworskiego herbu Sas,
radcy Sądu karnego we Lwowie, ojca byłego prezesa Koła
Polskiego Apolinarego Jaworskiego. Popiersie mężczyzny
w sile wieku, zwrócone trzy czwarte na prawo, w czarnym
płaszczu zarzuconym na czarny surdut i żółtą kamizelkę,
w wysokim kołnierzu i białym żabocie. Tło neutralne.
Ozn. z prawej w otoku: „Laub p. 830“. Akw. i gw.
na płytce kości słoniowej, kształtu owal. (w św. 8X6*7 cm.),
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ujęta w owalną, wązką, ornamentowaną rameczkę ze złoconego
bronzu, oprawną w prostokątną, czarną, drewnianą ramkę.
Na odwrotnej stronie na deszczułce napis atramentem: „Te
odor Jaworski herbu Sas, radca Sądu karnego we Lwowie
ur. 1/4 1788 J* 181 1830. Żona Józefa z Jaworskich Jawor
ska ur. 17/3 1796 *j* 1830, dzieci Henryka Torosiewiczowa,
Apolinary Jaworski, Albina Pragłowska J* 3/1 1859, ma
lowany z maski. 25/10 1899 K. T.“
Wł. : Klemens Torosiewicz, Lwów.

339. Tenże: Portret Józefy z Jaworskich Jaworskiej,
żony Teodora Jaworskiego, pendant Nr. 338. Popiersie star
szej kobiety, zwróconej trzy czwarte na lewo, suknia nie
bieska po piersi dekoltowana, z lewego ramienia zwisa biały
szal, na głowę zarzucony lekki biały woal, związany pod
szyją, w uszach kolczyki, na tyle głowy splecione włosy uło
żone w kółko. Tło neutralne.
Ozn. obok lewego ramienia: „Laub“. Akw. i gw. na
płytce kości słoniowej kształtu owalnego (w św. 8 X 6'7 cm.),
oprawna jak Nr. 338.
Na odwrotnej stronie na deszczułce napis atramentem::
„Józefa z Jaworskich Jaworska, żona Teodora Jaworskiego,,
właścicielka wsi : Ostrowa, Rusitowa, Ordowa, matka Henryki
Torosiewiczowej, Apolinarego Jaworskiego i Albiny Pragłowskiej 17/3 1796 urodzona z ojca Kazimierza Jana i Ka
tarzyny z Kuczyńskich umarła 1830. Malował malarz Laube
(!) we Lwowie 1830“.
Wł. : Klemens Torosiewicz, Lwów.
340. Tenże: Portret Ignacego Witosławskiego, oficera
wojsk polskich (*j* 1867). Popiersie młodego mężczyzny,
zwrócone trzy czwarte na lewo, we fraku granatowym, żół
tej kamizelce, białej chustce i kołnierzu na szyi. Tło neu
tralne.
Ozn. z prawej: „Laub p.li Akw i gw. na płytce ko
ścianej, kształtu owalnego (7"5X6 cm.), oprawna w nowo
czesne ramki.
Wł. : Marya Witosławska, Lwów.
341. Tenże: Portret Rozyny z Dembowskich Ignacowej Witosławskiej. Popiersie młodej kobiety, zwróconej trzy
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czwarte na prawo, w niebieskiej wyciętej sukni, z zarzuco
nym, lekkim woalem na głowie. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „Laub**. Akw. i gw. na płytce kości
słoniowej, kształtu owalnego (7*5X6 cm.), oprawna w no
woczesne ramki.
Wł. : Marya Witosławska, Lwów.
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342. Tenże: Juliusz Stadnicki (oficer 2-go pułku uła
nów). Na tle neutralnem popiersie mężczyzny siedzącego
w fotelu, obitym niebieską materyą. Strój granatowy, z fu
trzanym kołnierzem, kamizelka czarna. Zwrócony z lekka ku
prawej, lewą rękę spiera na oparciu fotela.
Ozn. z prawej, dołem: „Ant. Laub** (malowane we
Lwowie, 8-go września 1835 r.). Akwarela na papierze
(20*4X15*8 cm. w św.) w ramkach złoconych, drewnianych.
r Ju usz hr. Stadnicki, Wiedeń.
WŁ:
343. Tenże : Marya z Grabowskich Juliuszowa Stadni
cka. Na bladem niebieskawem tle pół postaci młodej ko
biety o ciemnych włosach, przybranych zielonemi gałązkami.
Suknia biała, o dużych bufiastych rękawach, przepasana
żółtym sznurem jedwabnym. Na szyi złoty łańcuszek, w dwu
kręgach.
Ozn. z lewej, dołem : „Laub pinx.“ (malowane 8. wrze
śnia 1835 r.). Akw. na papierze (20*5X15*8 cm. w św.),
w ramkach drewnianych, złoconych.
Wł. : Stanisław Juliusz hr. Stadnicki, Wiedeń.
344. Tenże : Piotr Piller, właściciel drukarni. Popiersie
mężczyzny w sile wieku, zwróconego trzy czwarte na prawo,
w czarnym fraku, żółtej kamizelce, białym kołnierzu i chu
ście zawiniętej na szyi ; po wierzchu zarzucony niebieski
płaszcz. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „Laub fecit“. Akw. i gw. na płytce
kościanej, owalnej (7*8X 6*4 cm.), w bronzowej, złoconej
ramce, wpuszczonej w deseczkę czarną, oprawną w dre
wniane, złocone ramy.
Wł. : Maurycy Nirenstein, Lwów.
345. Tenże: Józefa z Olszewskich Babecka. Na tle
neutralnem popiersie starszej kobiety w czarnej sukni, w bia
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łym, muślinowym czepku, zdobnym w niebieskie wstążki
z futerkiem, zarzuconem na ramiona.
Ozn. z prawej : „Laub p“ Akwarela na (pękniętej)
płytce słoniowej kości, w owalu (7'3X5'8 cm. w św.),
w ramce złoconej, drewnianej.
Wł. : Hr. Helena Tarnowska, Byszów.

346. Tenże: Portret mężczyzny w granatowym mun
durze wojska polskiego z czasów Ks. Warszawskiego, z pła
szczem na prawem ramieniu. Lewa dłoń spoczywa na ręko
jeści szabli. Tło neutralne, popiersie.
Ozn. z prawej, dołem: „Laub pinx.“ Akw. na prosto
kątnej płytce kościanej (7’8X6'4 cm. w św.), w obwódce
bronzowej.
Wł. : Anna hr. Wolańska, Lwów.
.
347. Tenże: Ewelina z Siemianowskich Tadeuszowa
Zebrowska. Na tle neutralnem, popiersie kobiety o jasnych
włosach, w sukni czarnej, z bufiastymi rękawami. Biust przy
brany różowym woalem. We włosach róża.
Ozn. z prawej : „Ant Laub pinx.“ Akw. i gw. na
owalnej płycie kościanej (15‘3X11\5 cm.), w złoconej ob
wódce; wprawiona w portefeuille skórzany.
Wł. : Antoni Skrzyński, Zurawno.
348. Tenże: Tadeusz Żebrowski (ur. 1802, zm. 1858),
członek Stanów Galicyjskich. Na tle neutralnem, popiersie
mężczyzny o blond włosach i wąsach, zwróconego ku pra
wej, w stroju ciemnym, z płaszczem, udrapowanym na pier
siach. Twarz zwraca na wprost widza.
Ozn. z prawej : „Xaub p“ Akw. na prostokątnej płytce
kościanej (6'9X5‘8 cm.), w ramce skórzanej, z obwódką
z bronzu złoconego w środku..
Wł. : Antoni Skrzyński, Zurawno.
349. Tenże: Portret Wincentego Hausnera. Popiersie
młodego mężczyzny, zwrócone trzy czwarte na lewo, w fan
tastycznym płaszczu niebieskim z czerwonym, wykładanym
kołnierzem, również szeroko wyłożony biały kołnierz koszuli,
w około brody zarost. W tle niebo i chmury.
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Ozn. z lewej: „Laub p.“ Akw. i gw. na płytce z kości
słoniowej, kształtu prostokątnego (w św. 10*5X9 cm.), opra
wna w bronzowe, złocone, ornamentowane ramki.
Wł. : Seweryna Henzlowa, Lwów.

350. Tenże : Portret Jerzego Kammerera (*j*1844). Na tle
nieba i chmur popiersie starszego mężczyzny, zwrócone trzy
czwarte na prawo, w czarnym fraku, żółtej kamizelce, białej
chuście i kołnierzu, z zarzuconym po wierzchu szafirowym
płaszczem.
Ozn. z prawej : „Laub p.“ Akw. i gw. na płytce ko
ścianej, owalnej (w św. 7*3X5*8 cm.), ujęta w wązkie meta
lowe ramki, wpuszczone w prostokątną, drewnianą, czarno
politurowaną deszczułkę.
Wł. : Malwina Twardowska, Lwów.
351. Tenże: Portret Franciszki Burger (J* 1844). Po
piersie młodej kobiety, zwrócone trzy czwarte na prawo,
w niebieskiej wyciętej sukni, z lekkim, muślinowym woalem
na głowie. Tło neutralne.
Ozn. z prawej: „Laub p.“. Akw. i gw. na tekturce
owalnej (9*2X 6*8 cm.), oprawna w drewniane, czarno politurowane ramki.
Wł. : Malwina Twardowska, Lwów.
352. Tenże: Portret nieznanego. Pół postaci starszego
mężczyzny, zwróconego trzy czwarte na lewo, w ciemnym
fraku, kamizelka, chusta na szyi i kołnierz białe. Tło neu
tralne.
Ozn. z prawei : „Ant. Laub pinx.“ Na owalnym papierze rysunek sepią (w św. 9*5X8 cm.), ujęty w bronzowe, złocone ramki, wpuszczone w drewniane ramki czarne.
Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów.
353. Piotr Lebrun (pierwsza połowa XIX wieku, War
szawa; patrz Nagler, Künstler-Lexikon VII. Band, S. 379.):
Józef Sowiński (1777 J* 1831). Popiersie jenerała prawie na
wprost, w mundurze granatowym, amarantowe wypustki, ze
złotemi epoletami i trzy odznaki orderowe; w tle niebo
i chmury.
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Ozn. z lewej u dołu : „P. de Brun 1833, Roma“. Akw.
i g-w. na papierze prostokątnym (w św. 15*5X12*5 cm.),
oprawna w drewniane, złocone ramki.
Wł. : Ig-nacy Wentzel, Kraków.

354. M-lle Aurore Leclerc (Paryż, między r. 1820
a 1830) : Marya z Tarnowskich Onufrowa Małachowska, por
tretowana jako Monna Lisa Leonarda da Vinci. Na tle pej
zażu popiersie młodej kobiety o jasnych włosach, w ciemnej
sukni; ręce założone na siebie.
Ozn. z prawej : „M-elle A. Leclerc 1826“. Malowidło na
płytce porcelanowej (15*4X12*8 cm. w św.), w ramach dre
wnianych, ozdobionych obwódką i narożnikami z bronzu.
Wł. : Hr. Helena Tarnowska, Byszów.
355. Ks. Helena Lubomirska (koniec XVIII, począ
tek XIX wieku): Stanisław ks. Lubomirski, Marszałek Wielki
Kor. (i* 1783). Popiersie mężczyzny w pudrowanej peruce,
zwrócone ku prawej, w stroju francuskim, czerwonym, z nie
bieską szarfą na piersiach, tuż pod koronkowym żabotem.
Twarz zwrócona na wprost; tło neutralne.
Ozn. z lewej : „Helene 18...“ (? nieczytelne). Akwarela
na owalnej płytce (7*2X5"6) słoniowej kości.
Wł. : Órdynacya Przeworska, Andrzej ks. Lubomirski,
Lwów.
356. Ta sama: Księżna Stanisławowa Jabłonowska.
Na jasnem tle popiersie młodej, o jasnych włosach kobiety,
zwróconej w trzech czwartych ku lewej. Suknia jasno-lila, na
ramionach przerzucony szal jasno-brązowy, na g-łowie turban
z miękkiej, żółtawej materyi.
Akw. na owalnej płytce kościanej (7*3 X 5*9 cm. w św.),
w ramce z bronzu złoconego, wprawionej w szeroką czarną
ramę drewnianą. Na odwrotnej stronie dawny napis: „Prin
cesse Stanislas Jabłonowska née Walewska peinte par He
lene JCubomirska 1800“.
Wł. : Stanisław ks. Lubomirski, Równo.
357. Ta sama: ks. Lubomirska z Sosnowskich (*f*1836).
Na tle neutralnem pół postaci młodej kobiety w żółtej su
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kni, z niebieskim szalem na prawem ramieniu ; na włosach
biały welon.
Ozn. z prawej : „Helene 1806“. Akw. na ow. płytce
kościanej (7*3X6 cm. w św.), w ramie drewnianej, złoconej.
Wł. : Stanisław hr. Stadnicki, Krysowice.

358. Ta sama: Henryk ks. Lubomirski. Na tle ciem
nego nieba popiersie młodego mężczyzny o blond włosach,
w błękitnym surducie i żółtawej kamizelce z białym żabotem,
twarz zwrócona z lekka ku prawej.
Ozn. z prawej : „H. 1806“. Akw. na ow. płytce ko
ścianej (7X6 cm. w św.), w ramce drewnianej, czarnej.
Wł. : Stanisław ks. Lubomirski, Równo.
359. Ta sama: Fryderyk ks. Lubomirski. Na tle nieba
popiersie młodego mężczyzny w ciemno-zielonym mundurze,
z białą kamizelką i żabotem, ze srebrnemi epoletami. Po le
wej mały krzyż kawalera maltańskiego ; włosy blond, twarz
zwrócona nieco ku lewej.
Ozn. z prawej : „H. 1806.“ Akw. na ow. płytce kościanej (5*6 X 4*5 cm. w św.), w ramce drewnianej czarnej.
Wł. : Stanisław ks. Lubomirski, Równo.
360. Jozafat Ignacy Łukaszewicz (ur. na Litwie
1789 r., zm. w Warszawie, 3. stycznia 1850 r.) : Portret cara
Aleksandra. Na ciemnem tle popiersie cara, z twarzą w pro
filu ku lewej, wykonane jako biust w rzeźbie.
Ozn. dołem z prawej : „/. Łukaszewicz 1826“. Rysu
nek ołówkiem na papierze (9*5 X 8*3 cm. w św.) z tłem założonem ciemną akwarelową farbą. Wprawione w ramkę bronzową, a następnie wśród innych w tableau z pluszu czer
wonego.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo, Ks. Poznańskie.
361. Dawid Markus (Brody druga połowa XIX wieku,
Wiedeń): Portret nieznanego. Popiersie starszego żyda w pro
filu lewym, z długą czarną brodą, w czarnym chałacie, jarmułce futrzanej. Tło neutralne.
Ozn. na dole po lewej : „Brody 1878“ po prawej „Mar
kus D.“ Akw. na płytce kości słoniowej, kwadratowej (w św.
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6*2 cm.), ujętej w papierowe, jasne passe-partout, oprawne
w czarną ramkę, z wewnętrznym złotym brzeżkiem.
Wł. : Maurycy Nirenstein, Lwów.

362. Stanisław Marszałkiewicz (Warszawa, 1789—
1872) : Portret Januarego Filipowicza. Popiersie mężczyzny
w granatowym surducie i żółtej kamizelce, zwróconego pra
wie w trzech czwartych ku prawej.
Ozn. z prawej: „r. 1826. S. Marszałkiewicz”; akw. na
ow. płytce kościanej (8X6*4 cm. w św.), w ramce srebrnej.
Wł. : Prof. Dr. Jerzy hr. Mycielski, Kraków.
363. Tenże: Portret nieznanej. Pół postaci młodej ko
biety zwróconej na prawo, w brązowej sukni, włosy ufryzo
wane po obu stronach skroni w loki podłużne. Tło neutraîne.
Ozn. z prawej „Marszałkiewicz“ (?). Akw. i gw. na
płytce kości słoniowej, owalna (w św. 9*7*4 cm.), oprawna
w ramki bronzowe złocone, ornamentowane.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
364. Tenże : Władysław Wężyk w stroju wschodnim,
w czasie podróży do Ziemi Sw. Na tle zachmurzonego nieba pół
postaci mężczyzny z jasnym zarostem na twarzy, w stroju
wschodnim (zielonym i czerwonym). Na głowie jasny turban,
za białym pasem nóż z kościaną rękojeścią.
Ozn. dołem z lewej : ,,Marszałkiewicz”. Akw. na pły
cie kościanej (12*5X10*3 cm. w św.), w ramce skórzanej
z szeroką bronzową obwódką, na której wyryty napis: „Vladislaus de Magnaruda Wężyk Sancti Sepulcri Totiusque
Orbis Peregrinator. Anno D : MDCCCXLII. Aet. XXVI.“ —
i u góry krótki napis wschodni.
Wł.: Dr. Kazimierz M. Morawski, Kraków.
365. Tenże: Portret Aleksandra Komara z Kuryłowiec.
Na tle zachmurzonego nieba popiersie młodego mężczyzny
o jasnych włosach, w mundurze granatowym, srebrem naszy
wanym i w opadającym z lewego ramienia płaszczu.
Ozn. dołem z lewej : „S. Marszałkiewicz”. Akw. na
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ow. płytce kościanej (10*2X8 cm. w św.), w ramce drewnia
nej z bronzową obwódką.
Wł. : Aleksander hr. Tyszkiewicz, Lwów.

366. Tenże: Portret nieznanej. Pół postaci kobiety młodej,
na wprost,w sukni czarnej o wyciętym głęboko gorsie, przykry
tym białą koronką. Wycięcie spięte broszą złączoną z łańcu
szkiem, na którym zwisa złoty medalion; ręka lewa zdobna branzoletami i pierścionkiem przytrzymuje łańcuszek, ręka prawa
opuszczona ; głowa przechylona lekko na lewo, w uszach złote
kolczyki. Tło neutralne.
Ozn. z lewej : „Marszałkiewicz“. Akw. i gw. na płytce
kościanej, prostokątnej (12*5X10 cm.), ujęta w ramkę bron
zową, ornamentowaną, wpuszczoną w wypłowiałe, pluszowe étui.
Wł. : Muzeum Przemysłowe, Kraków.
367. Tenże (?): Portret nieznanego. Pół postaci młodego
mężczyzny, w profilu prawym, z głową zwróconą na lewo,
w zielonym fraku, białej chuście związanej pod szyją i koł
nierzu, owinięty w płaszcz czarny. Tło neutralne.
Olej. na blasze prostokątnej (w św. 18*5X 15 cm.),
oprawny w drewniane, złocone ramy, opatrzone u góry mo
siężną tabliczką z napisem: „Stanisław Marszałkiewicz 1789—
1872.“ (?).
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
368. Tenże: Portret Ludwika Gułakowskiego, Prezesa
Senatu. Na tle neutralnem, pół postaci mężczyzny w sile
wieku w czerwonem futrze, z pod którego widać chustę zwią
zaną pod szyją; na głowie peruka. Tło neutralne.
Według portretu Angeliki Kaufmann robota Marszałkiewicza. Akw. i gw. na płytce kościanej owalnej (w św.
7*5 X 5*8 cm.), oprawna wraz z innymi w tableau z czerwo
nego pluszu.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo, Księstwo Po
znańskie.
369. Tenże (?): Wacław Gułakowski, porucznik w pułku
lekkokonnej gwardyi. Na tle zachmurzonego nieba popiersie
młodego mężczyzny w ciemno-granatowym mundurze z ama-
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rantowym przodem i kołnierzem, ze srebrnemi epoletami
i pasem. Zwrócony w trzech czwartych ku lewej.
Akw. na płytce kościanej w owalu, wprawiona wraz
z bronzową obwódką , z innemi, w tableau z czerwonego
pluszu.
Wł.: Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo (Ks. Poznańskie).

370. Tenże: Kopia z portretu Henryka ks. Lubomir
skiego przez M. L. E. Vigée le Brun (1755—1842), znaj
dującego się w Przeworsku. Zob. Nr. 572.
Akwarela na papierze (17X13 cm. w św.), ujęta w złotą
obwódkę i aksamitną ramkę, wprawiona w skórzane, czer
wonym wykładane jedwabiem, étui.
Wł. : Helena z X. X. Lubomirskich i Stanisław hr. Sie
rakowscy, Waplewo (Prusy Zachodnie).
371. A. v. Medvey (około połowy XIX w. ; Lwów) :
Portret Dr. Franciszka Neuhausera lekarza. Pół postaci męż
czyzny w sile wieku, zwrócone trzy czwarte na prawo, w czar
nym surducie, kamizelce i krawacie, z zarostem wokół brody.
Tło neutralne.
Ozn. z lewej : „A. v. Medvey 843“. Akw. i gw. na
płytce kości słoniowej, kształtu prostokątnego (11X9*5 cm.),
oprawna w bronzowe, złocone ramki.
Wł. : Fr. Neuhauserowa, Lwów.
372. Tenże: Portret Franciszki z Kratterów baronowej
Hugonowej Handel. Pół postaci młodej kobiety zwrócone trzy
czwarte na prawo. Suknia niebieska, głęboko wycięta, przy
brana białemi koroneczkami, na ramiona narzucony lekki
czarny szal, włosy po obu bokach ufryzowane w długie,
grube loki. W tle na prawo niebo z zachmurzonemi chmur
kami, na lewo zwisa ciężka, fioletowa kotara.
Ozn. z prawej : „A. v. Medvey 843“. Akw. i gw. na
płytce kości słoniowej, kształtu prostokątnego (9*4X 8*5 cm.),
oprawna w bronzowe, złocone, ornamentowane ramki.
Wł. : Seweryna Henzlowa, Lwów.
373. Tenże: Portret Hugona barona Handel, oficera
austryackiego. Pół postaci młodego mężczyzny, zwrócone
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trzy czwarte na lewo, w uniformie czarnym z niebieskimi
wyłogami i srebrnemi guzikami. Tło neutralne.
Ozn. na prawo : „A. v. Medvey“. Akw. i gw. na płytce
kości słoniowej kształtu prostokątnego (9*4 X 8*5 cm.), opra
wna w bronzowe, złocone, pięknie ornamentowane ramki.
Wł. : Seweryna Henzlowa, Lwów.

374. Tenże: Portret Katarzyny Kratterównej. Pół po
staci starszej kobiety, zwróconej trzy czwarte na lewo ; suknia
czarna, kołnierz i czepek związany pod szyją, biały. W tle
po prawej zielona kotara.
Ozn. z lewej : „A. v. Medvey“. Akw. i gw. na płytce
z kości słoniowej, pękniętej po prawej stronie, kształtu pro
stokątnego (10*5X9 cm.), oprawnej w bronzowe, złocone,
ornamentowane ramki.
Wł. : Seweryna Henzlowa. Lwów.
375. Tenże: Portret Wincentego Hausnera. Pół po
staci starszego mężczyzny, zwrócone trzy czwarte na prawo,
w czarnym surducie, kamizelce i krawacie, gors i kołnierzyk
biały. W tle lekko naznaczony krajobraz z chmurami na
niebie.
Ozn. z lewej : „Medvey“. Akw. i gw. na płytce z kości
słoniowej, kształtu prostokątnego (10*5X8*1 cm.), oprawna
w bronzowe, złocone, ornamentowane ramki.
Wł. : Seweryna Henzlowa, Lwów.
376. Tenże: Portret Maryi z Kratterów Wincentowej
Hausnerowej. Pół postaci młodej kobiety, zwrócone trzy
czwarte na prawo, w sukni koloru wiśniowego, lekko wycię
tej, kołnierz biały koronkowy, na plecach opadający czarny
szal, we włosy wpleciona wstążka tego samego koloru, co
suknia, w uszach kolczyki. W tle zaznaczony krajobraz.
Ozn. z lewej : „A. v. Medvey“. Akw. i gw. na płytce
z kości słoniowej, kształtu prostokątnego (10*5X8*9 cm.),
oprawna w bronzowe, złocone, ornamentowane ramki.
Wł. : Seweryna Henzlowa, Lwów.
377. Tenże : Portret Maryi z Briicknerów Kratterowej,
żony Radcy Dworu Franciszka (Nr. 757). Popiersie starszej
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kobiety zwrócone trzy czwarte na prawo w postaci siedzącej ;
suknia brązowa w czarne paski, z tyłu zarzucony czarny
szal, opadający na kolana, kołnierz i czepek biały. Tło
neutralne.
Ozn. po prawej stronie: „A. v. Medvey 844“. Akw.
i gw. na płytce kości słoniowej, kształtu prostokątnego
(10'5X8‘6 cm.), oprawna w bronzowe, złocone ornamento
wane ramki.
Wł. : Seweryna Henzlowa, Lwów.

378. Tenże: Portret Seweryny z Hausnerów Henzlowej. U stoku zalesionej góry, na podścielonej materyi koloru
ceglastego, siedzi dwuletnia dziewczynka zwrócona trzy
czwarte na prawo, ubrana w białą koszulkę opadającą z pra
wego ramienia, na wyciągniętej lewej rączce siedzący
ptaszek rozpostarł skrzydełka do odlotu.
Ozn. z prawej strony: „Medvey“. Akw. i gw. na
płytce kości słoniowej, kształtu prostokątnego (9‘5X8‘7 cm.),
oprawna w bronzowe, złocone ramki.
Wł. : Seweryna Henzlowa, Lwów.
379. Tenże : Portret z Kratterów Franciszki barono
wej Handel. Popiersie młodej kobiety zwrócone trzy czwarte
na prawo, w czarnej głęboko wyciętej sukni, na gorsie złota
brosza, na plecach lekki szal popielaty, opadający na kolana,
z tyłu włosów wpięte kwiaty. Tło neutralne.
Ozn. na prawo: „A. v. Medvey“. Akw. na płytce
z kości słoniowej, kształtu prostokątnego (12'8X10*3 cm.),
oprawna w bronzowe, ornamentowane złocone ramy.
Wł. : Seweryna Henzlowa, Lwów.
380. Tenże: Portret nieznanej. Pół postaci młodej
kobiety na wprost, głowa zwrócona na lewo, w sukni liliowej,
lekko wyciętej z białą kresą, na tyle głowy gładko uczesanej,
przejrzysty biały czepek, z ramion opada ciemno fioletowy
szal. Tło neutralne.
Ozn. z prawej: „A. de Medvey“. Akw. i gw. na płytce
kości słoniowej, prostokątnej (w św. 10X8’5 cm.), oprawna
w metalowe ramki, wpuszczone w wązkie ramki pluszowe.
Wł. : Galerya miejska, Lwów.
7
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381. Melegh (Wiedeń, ok. 1825—1830): Jerzy Ignacy
ks. Lubomirski (f 1865). Popiersie młodego mężczyzny na
wprost, na tle pilastru i pejsażu po lewej. W stroju czarnym
z ciemno - brunatną kamizelką, z czarnym wiązanym kra
watem.
Ozn. z prawej (przez zarysowanie w suchej farbie):
„Melegh 830“. Akw. i gw. na prostokątnej płytce kościanej
(9X7’3 cm. w św.), w złotej obwódce, wprawiona w porte
feuille skórzany.
Wł. : Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.
382. Tenże: Felicya z hr. Mniszków ks. Jerzowa
Lubomirska (f 1855). Na tle kolumny, krzaku róż i nieba,
popiersie młodej o ciemnych, bujnych włosach, kobiety,
w sukni brązowej, wyciętej, ozdobionej koroneczkami. We
włosach duża kokarda, w uszach złote kolczyki, za paskiem
sukni zegarek ze złotym łańcuszkiem, zwrócona ku prawej,
patrzy na wprost widza.
Ozn. z prawej : „Melegh 830“. Akw. i gw. na prosto
kątnej płytce kościanej (9 > 7"3 cm. w św.), wprawione wraz
ze złotą obwódką, w skórzany portefeuille.
Wł. : Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.
383. Alojzy M. Minaldi (malarz sycylijski z pocz.
XIX. w.) : Pokłon i hołd pasterzy Dzieciątku Jezus. W górze,
w chmurach, kilka aniołków. Na odwrotnej stronie napis :
„ARTE VIRIBUSQUE INGENU A DOMINO ALIYSIO (!)
MINALDI, NATVRAE AEMULO PICTVRAM HANC
ADUMBRATAM INCL1STUS ; ET SAPIENS FERDINANDUS, QUARTUS SICU. IE REX QUIBUS LAUDIBUS
AEQUARET HAUD COMPERUIT MARIAEQUE CAROLINAE CONIJUCI SUAE CUI SIMLIA (!) ANIMUM
PASCUNT DICARI VOLUIT, ANNO DOMINI 1807“.
(Miniatura, ofiarowana przez Ferdynanda IV. króla ob. Sy
cylii jego żonie, Maryi Karolinie córce Maryi Teresy).
Ozn. dołem: „ALOI... M. MINALDI“. Akwarela na
okrągłej płytce kości słoniowej średnica 6 cm.).
Wł. : JE. Leon hr. Piniński, Lwów.

384. Moesch (pierwsza połowa XIX. w.): Portret
nieznanego. Popiersie nieznanego mężczyzny w sile wieku
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prawie na wprost, w czarnym fraku i białej kamizelce, chu
ście i kołnierzu. Tło neutralne.
Ozn. z lewej : „Moesch“. Akw. i gw. na płytce kościa
nej, owalnej (w św. 6*5 X 5*4 cm.), oprawna w ozdobne bronzowe, złocone ramki.
Wł. : Kazimierz Przybysławski, Uniż.

385. Aleksander Molinary (ur. w Berlinie 1772, urn.
w Dreźnie w 1831): Portret Olimpii Grabowskiej. Pół po
staci młodej dziewczyny, zwróconej trzy czwarte na prawo,
w białej sukience głęboko wyciętej, z krótkimi rękawami,
przyciskającej gołębia obiema rękami do piersi. Tło neu
tralne.
Ozn. z prawej : „iMolinary pin.“. Akw. i gw. na płytce
kości słoniowej, kształtu owalnego (w św. 8 X 6'5 cm.),
oprawna jak numer 525.
Wł. : Jadwiga hr. Tarnowska, Sniatynka.
386. Tenże: Marcinowa hr. Tarnowska. Pół postaci
młodej kobiety, zwróconej trzy czwarte na prawo, głowa
przechylona na lewo, w białej sukni głęboko wyciętej, z krót
kimi rękawami, szal lekki niebieski, przerzucony przez lewe
ramię i prawe przedramię, prawa ręka zdobna naramienni
kiem, trzyma miseczkę pełną wody, którą pije siedzący na
krawędzi naczynia gołąbek, lewa ręka zgięta w pół i prosto
padle z afektacyą wzniesiona do góry, włosy przepasane
wstążką. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, silnie uszkodzona
pod szyją, kształtu ośmiobocznego (w św. 8X7*6 cm.), oprawna
jak numer 525.
Wł. : Jadwiga hr. Tarnowska, Sniatynka.
387. Jan Monsorno (Wiedeń, pierwsza poł. XIX. w.) :
Portret Arcyks. Karola; na tle neutralnem popiersie arcyksięcia w mundurze białym z niebieskim kołnierzem, z trzema
orderami, w trzech czwartych ku prawej.
Ozn. z prawej : „ZMonsomo F.“ Gwasz i akw. na okrą
głej płytce słoniowej kości (średnica 6*1 cm.), w ramkach
drewnianych czarnych.
Wł. : Muzeum im. X. X. Lubomirskich, Lwów.
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388. E. Morszkowska (pierwsza połowa XIX w.) :
Portret nieznanej. Na tle zieleni i krzewów, pół postaci mło
dej kobiety, zwróconej trzy czwarte na prawo, w białej wy
ciętej sukni, z zarzuconym na ramiona czerwonym szalem.
Ozn. z lewej : „E. Tf/Lorszkowska“. Akw. i gw. na
płytce kościanej, owalnej (6'4X5*2 cm.), po prawej stronie
pękniętej, naklejonej na tekturze i oprawnej wraz z innymi
w pluszowe, czerwone tableau.
Wł. : Klementyna z Kozieradzkich Ziembicka, Lwów.
389. Gustaw Nehrlich (ur. w r. 1807 w Karlsruhe,
zm. w r. 1840 w Monachium) : Portret nieznanej. Pół postaci
małej dziewczynki na wprost, w sukience wyciętej, czerwonej
w czarne kratki, pasek czarny. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „ G. Nehrlich“. Akw. i gw. na płytce
kości słoniowej, owalnej (w św. 6*2X5 cm.), oprawna w wązkie, bronzowe, złocone ramki, wpuszczone w zagłębienie de
seczki prostokątnej, czarno politurowanej.
Wł. : Dr. Władysław Steczkowski, Kraków.
390. Władysław Mieczysław Niewiarowicz (pseudo
nim: Jan Tysiewicz, ur. 1814, zm. 1891): Portret nieznanej.
Na tle nieba postać młodej kobiety w czarnej, wyciętej sukni,
stojącej na werandzie, obok czerwonej wzorzystej draperyi.
Włosy czarne, środkiem rozdzielone, przybrane gałązką róży.
Stojąc bokiem, ku prawej, przytrzymuje rękami opadający
szal czarny, koronkowy, a twarz zwraca ku widzowi. Z le
wej krzaczek winogradu.
Ozn. z prawej na balustradzie:
Tysiewicz Paris
1849“. Akw. na papierze, w owalu (30X24 cm. w św.),
w ramie złoconej. Dar artysty dla Muzeum.
Wł. : Muzeum im. X. X. Lubomirskich, Lwów.
391. Tenże : Portret nieznanej. Na tle czerwonej ko
tary widać młodą kobietę, podpierającą się prawą ręką,
ubraną w rękawiczkę, wspartą o stół, nakryty zielonem suk
nem ; zwrócona trzy czwarte na lewo, widoczna po kolana,
w niebieskiej sukni wyciętej; na szyi na sznureczku biżuterya, na obu rękach branzoletyj przez prawe ramię przewie
szone opadające na kolana boa futrzane. Włosy po obu bo
kach skroni ufryzowane w podłużne loki.
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Ozn. z lewej u dołu: „J. Tysiewicz 1842”. Akw. na
papierze prostokątna (w św. 18*5X14 cm.), oprawna w drew
niane, złocone ramy.
Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów.

392. Tenże: Portret nieznanej. Pół postaci młodej ko
biety zwróconej trzy czwarte na lewo, siedzącej w obszer
nym fotelu na tle zielonej kotary, obok stolika zastawionego
drobiazgami ; suknia czarna, kołnierz biały, wykładany, spięty
złotą broszą, z pleców i ramion opada czarny koronkowy szal,
ręce złożone na kolanach, w gors i włosy gładko uczesane
wpięte kwiaty.
Ozn. z lewej : „Jan Tysiewicz w Paryżu 1846”. Akwa
rela na papierze kształtu czworobocznego, z zaokrąglonymi
kątami (w św. 25X19 cm.), oprawna w białe passe-partout,
ujęte w wązką, czerwoną, płócienną ramkę.
Wł.: Marya z Podoskich Krechowiecka, Lwów.
393. Tenże (?): Portret nieznanego. Popiersie zabitego
mężczyzny na wprost, w niebieskim, szamerowanym surducie,
białej kamizelce i kołnierzu, a w czarnym krawacie. Tło
neutralne.
Akw. na płytce kości słoniowej kształtu prostokątnego
(8*1 X 6*8 cm.), oprawna w drewniane, złocone ramki.
Wł. : Aleksander Hajdecki, Wiedeń.
394. Adolf Nigroni (pierwsza połowa XIX. w. Wie
deń i Lwów): Portret Ignacego Pietruskiego, założyciela To
warzystwa kredytowego ziemskiego. Pół postaci starszego
mężczyzny na wprost; surdut czarny, kamizelka biała, wią
zany czarny krawat, przez szyję zawieszony na czarnej ta
siemce monokl. Siedzi na fotelu, o którego poręcze oparte
obie ręce.
Ozn. z prawej: „1-go Marca 1846 A. Nigroni”. Akwa
rela na papierze, owal (w św. 17*5X13 cm.), ujęta w białe
passe-partout, oprawne w drewniane, złocone ramy.
Wł. : Helena Turkułłowa, Lwów.
395. Tenże: Książę Mieczysław Korybut Woroniecki,
syn Józefa Woronieckiego t. z. oficera pięciu chorągwi, oficer
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sztabowy w kompanii węgierskiej, powieszony jako jeniec
przez rząd austryacki. Postać młodego człowieka, po kolana,
stojąca, zwrócona trzy czwarte na prawo, mundur granatowy
przybory srebrne, prawą ręką trzyma przed sobą szablę,
lewą obok leżące czako. Tło neutralne.
Ozn. z lewej „Nigroni 1849“. Akw. i gw. na płytce
kościanej (w św. 8X6 cm.), oprawna w wązkie, metalowe
ramki, wpuszczone w ramki pluszowe.
Wł. : Wincenty Trzciński, Żółkiew.

396. Tenże: Portret z hr. Dzieduszyckich Tuczyńskiej.
Postać młodej kobiety, widoczna po kolana, zwrócona trzy
czwarte na lewo, w białej sukni, głęboko wyciętej, z krót
kimi rękawami, prawa ręka przytrzymuje na piersiach deli
katny woal zarzucony na głowę, lewa ręka opuszczona wzdłuż
ciała, z ramion opada różowy szal, we włosy gładko ucze
sane wpięte róże. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „Adolf ïNigroni“. Akw. i gw. na kości
prostokątnej (w św. 9TX7’3 cm.), oprawna w wązkie, me
talowe, złocone ramki. Na odwrotnej stronie napis: „Minia
tura Pani Tuczyńskiej z domu hr. Dzieduszycka, robiona we
dług olejnego portretu malowanego przez Haara we Lwowie.
Portret olejny i druga taka miniatura znajdują się u P. Ka
zimierza Tuczyńskiego, spisano według tegoż listu z 12. sty
cznia 1897“.
Wł. : Kazimierz Przybysławski, Uniż.
397. Tenże: Portret mężczyzny w granatowym mun
durze ze srebrnemi epoletami, z czerwonym kołnierzem, sre
brem wyszywanym, z przerzuconym na lewem ramieniu pła
szczem, z czasów Napoleońskich.
Ozn. z prawej: „34.. Nigroni“. Akw. na ow. płytce
kościanej (6.3X5 cm. w św.), w obwódce złoconej.
Wł. : Dr. Władysław Steczkowski, Kraków.
398. Tenże: Franciszek Józef Napoleon Pawłowski,
podporucznik 2-go pułku ułanów 1831 r. Na niebieskawem
tle pół postaci młodego o jasnych włosach mężczyzny,
w mundurze granatowym z białym przodem, trzymającego
w prawej ręce czako.
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Ozn. z lewej bokiem: „31. Nigroni“. Akw. na płytce
kościanej (6X5 cm. w św.), w ramce czarnej, drewnianej.
Wł. : Dr. Bronisław Pawłowski, Lwów.
399. Nowak (Odessa, pierwsza poł. XIX. wieku):
Ozyasz Mizes. Popiersie młodego żyda prawie na wprost,
w czarnym surducie i kamizelce, gors, krawat i kołnierz białe,
na głowie jarmułka. Tło neutralne.
Ozn. z lewej „NowakAkw. i gw. na płytce kościa
nej, owalnej (w św. 6'4X5'4 cm.), oprawna w bronzowe, zło
cone ramki, wpuszczone w czarne, drewniane ramki.
Wł. : Maurycy Nirenstein, Lwów.

400. Tenże: Wolf Halberstein. Popiersie młodego
żyda zwróconego nieco na prawo, w czarnym surducie, żół
tej kamizelce, białym gorsie, krawacie i kołnierzu, na głowie
jarmułka. Tło neutralne.
Reszta szczegółów jak nr. 399.
Wł. : Maurycy Nirenstein, Lwów.
401. Feliks Orlikowski (ur. w r. 1806 we Lwowie,
zm. tamże w r. 1840): Portret Wojciecha Orlikowskiego,
ojca artysty. Popiersie starszego mężczyzny, w czarnym sur
ducie, zwrócone trzy czwarte na prawo. Tło białe.
Akw. na papierze, zniszczona, kształtu prostokątnego
(8‘5X7'3 cm.), oprawna w złocone, drewniane ramki.
Wł. : Aleksander Hajdecki, Wiedeń.
402. Ostrzeszewicz (pierwsza połowa XIX. w.) : Por
tret nieznanego. Pół postaci młodego człowieka, siedzącego
na krześle na wprost, w czarnym surducie, białej kamizelce
i gorsie, a czarnym krawacie, na piersiach zawieszony złoty
łańcuszek od zegarka. Tło neutralne.
Ozn. z prawej: „Ostrzeszewicz na pamiątkę 1844 10/2
Akw. i gw. na płytce kościanej, prostokątnej (8'5X7*5 cm.
w św.), oprawna w skórzane ramki ze złotymi wyciskami.
Wł.: Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
403. P. L.: Portret nieznanej. Popiersie starszej kobiety,
zwróconej trzy czwarte na prawo, w białej atłasowej sukni,
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głęboko wyciętej na piersiach, wycięcie obramowane fu
trem, w gors wpięta róża, na szyi dwa sznurki pereł, włosy
ufryzowane w loki poprzeczne.
Ozn. z prawej : „P. L. 1843“. Akw. i gw. na płytce
kości słoniowej, kształtu owalnego (10'3X8'3 cm.), oprawna
w bronzowe złocone ramki, wpuszczone w ramki drewniane,
czarno politurowane.
Wł.: Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.

404. Emanuel Peter (ur. na Śląsku 1799, zm. 1873
w Wiedniu) : Eleonora z hr. Skarbków ks. Karolowa Jabło
nowska (1816—1870). Na tle pejzażu o nizkim horyzoncie
i zachmurzonego nieba, pół postaci kobiety, siedzącej
w czerwonym, o złotem oparciu i poręczach, fotelu. Suknia
czarna, aksamitna, wycięta, blond włosy w bujnych lokach;
na szyi poczwórny sznur pereł, na rękach branzolety złote,
na średnim palcu prawej ręki złote pierścienie z turkusami.
W ręku trzyma list. Zwrócona ku lewej.
Ozn. z prawej : „Em. Peter“. Akw. na prostokątnej
płytce słoniowej kości (12‘3X10 cm.), w ramce bronzowej.
Wł. : Eleonora z hr. Hussarzewskich ks. Andrzejowa
Lubomirska, Lwów.
405. Tenże: Portret nieznanej. Pół postaci młodej ko
biety na wprost, w różowej sukni z szerokim wykładanym
kołnierzem, broszka i kolczyki złote z szafirami, włosy czarne
wysoko upięte. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „E. Peter 833“. Akw. i gw. na płytce
kości słoniowej, prostokątna (w św. 9'5X7*5 cm.), ujęta
w wązkie złote ramki, oprawna w ramki mahoniowe.
Wł. : Stanisław Szediwy, Lwów.
406. Tenże: Autoportret. Pół postaci młodego męż
czyzny, zwróconego na prawo, głowa zwrócona na lewo,
w czarnym surducie i krawacie z założonemi rękami. W tle
po prawej czerwona kotara.
Ozn. z prawej : „E. Peter 1828“. Akw. i gw. na płytce
z kości słoniowej, prostokątnej (w św. 8X5’6 cm.), pęk
nięta przez całą długość po prawej, oprawna w drewniane,
czarne, ozdobne ramki.
Wł. : Janiszewscy, Malawice.
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407. Tenże: Portret Jana N. Głowackiego, art. ma
larza. Popiersie młodego mężczyzny, zwrócone trzy czwarte
na prawo, w brązowym surducie, białej kamizelce, krawacie
i kołnierzu. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, prostokątna
(8*5 X 6*9 cm.), ujęta w bronzowe, złocone, wązkie ramki,
wpuszczone w ramy drewniane, mahoniowe.
Wł. : Stanisław Szediwy, Lwów.
408. Tenże: Portret kobiecy. Na tle muru i czerwoną
materyą obitego fotela, pół postaci siedzącej kobiety, na
wprost. Włosy czarne, środkiem rozdzielone, na szyi ko
kardka z czarnej, cienkiej wstążeczki. Suknia biała z lekkiej,
przejrzystej materyi, na piersiach wycięta.
Ozn. z lewej: „Em. Peter 851“. Akw. na ow. płytce
kościanej (10X8*2 cm. w św.), w ozdobnej ramce bronzowej.
Wł. : Stanisław ks. Lubomirski, Równo.
409. Tenże: Hr. Helena z Sierakowskich Adolfowa
Hussarzewska (1811—1893), dama Krzyża Gwiaździstego. Na
tle pejzażu o dalekim i nizkim horyzoncie, oraz nieba za
chmurzonego, postać (poniżej pasa) młodej kobiety w białej
sukni, przepasanej szarfą różową. Włosy blond, gładko za
czesane, na szyi cieniutki łańcuszek ; na złożonych przed
sobą rękach złote branzolety, w lewej dłoni bukiecik fiołków.
Ozn. z prawej : „Em. Peter“. Akw. na prostokątnej
płytce kościanej (12*2X9*4), w rameczce bronzowej, wpra
wionej wraz z aksamitnem obramieniem w portefeuille skó
rzany.
Wł. : Eleonora z hr. Hussarzewskich ks. Andrzejowa
Lubomirska, Lwów.
410. C. D. Philippot (Wiedeń, pierwsza połowa XIX. w.):
Portret kobiety. Na tle chmurek popiersie młodej kobiety,
z jasnym turbanem na czarnych włosach, w sukni czerwo
nej, lamowanej białem futerkiem i niebieską wstążką na pier
siach; zwrócone w trzech czwartych ku lewej.
Ozn. z lewej : „C. D. Philippot 1830“. Akw. (owal.)
na prostokątnej płytce słoniowej kości (7*8 X 6*4 cm.),
w ramce złotej.
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Wł. : Eleonora z hr. Hussarzewskich ks. Andrzejowa
Lubomirska, Lwów.

411. Tenże: Portret kobiecy. Na tle czerwonej, fałdzistej draperyi popiersie kobiety o ciemnych włosach, przy
branych perełkami. Suknia biała, wycięta, na ramionach
przerzucony szal jasno-błękitny. W uszach kolczyki z podłu
żnych pereł, na szyi podwójny sznur pereł. Siedząc bokiem
w zielonym fotelu, spiera prawą rękę, ozdobioną branzoletami, na poręczy, a zwracając się ku prawej, twarz zwraca
ku widzowi.
Ozn. dołem z prawej : „C. Philippot 1834 Pinxit“.
Akw. na prostokątnej płytce kościanej (9*1X7‘5 cm. w św.),
w obwódce bronzowej, w skórzanym portfelu.
Wł. : Stanisław ks. Lubomirski, Równo.
412. Płoński Michał (ur. w Warszawie 15. I. 1782,
zmarł tamże w czerwcu 1812): Portret nieznanego. Popier
sie młodego mężczyzny, zwrócone trzy czwarte na lewo,
w czarnym surducie, kamizelce i krawacie, gors i kołnierz
białe. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „Płoński pinx“. Akw. i gw. na płytce
kościanej (w św. 8*7 X 7*2 cm.), oprawna w metalowe, zło
cone ramki, wpuszczone w czarne, skórzane, prostokątne
ramki.
Wł. : Dr. Władysław Steczkowski, Kraków.
413. Della Porta (Florencya, pierwsza poł. XIX w.) :
Portret nieznanego. Popiersie mężczyzny, w sile wieku, na
wprost, z głową zwróconą na lewo, w ciemnym mundurze
z różowemi wypustkami na kołnierzu, srebrne epolety i pas
biegnący przez środek piersi, na których widnieją dwie od
znaki orderowe. W tle po prawej fioletowa kotara.
Ozn. z prawej na dole: „3)ella ZBorta 3-irenze“. Akw.
i gwasz na papierze prostokątnym (11*8X9 cm. w św.),
oprawna w bronzowe, złocone ramki.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
414. Franciszek Ksawery Prek (ur. w Noźdźcu ok.
r. 1797, zm. w Sielcach koło Sędziszowa 1864 r.): Portret
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matki artysty, Amelii z Hr. Bukowskich Prekowej. Na tle
neutralnem, popiersie starszej kobiety, w czepku, w czarnej,
nieco wyciętej sukni, z zawieszonym na szyi, na łańcuszku,
krzyżykiem. Zwrócona z lekka ku lewej, twarz na wprost.
Ozn. z prawej : „X. 3?rek“, a dołem podpisane : „Ame
lia Z HRABIÓW BUKOWSKICH PREKOWA, 53 LAT MAIACA.“
Sepia
na białym papierze (23'5X18 cm. w św.), w ramie drewnia
nej. Tensam portret, wykonany olejno na drzewie, znajduje
się w Muzeum im. X. X. Lubomirskich we Lwowie.
Wł. : Łucyan Borck-Prek, Lwów.

415.—494. Tenże: Portrety osób współczesnych arty
ście, z lat 1815—1860, w liczbie ośmdziesięciu, na siedmiu
tablicach :
Tablica I. :

415. Tadeusz Prek, w szlafroku.
416. Tadeusz Prek, w stroju Szambelana J. K. M. Stani
sława Augusta.
417. Xawery Prek, autoportret.
418. Xawery Prek,
„
419. Ludwika Prekówna, córka Tadeusza.
420. Izabela Prekówna, późniejsza Gorayska, córka Tadeusza.
421. Maryanna z Hr. Morskich Rucka.
422. Karolina Rucka, córka Maryanny, późniejsza Stanisła
wowa Prekowa.
423. Jan Rucki, herbu Jastrzębiec.
424. Władysław Gorayski.
425. Izabela z Preków Gorayska.
426. Kazimierz Gorayski.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.

Tablica II. :
Teofila Gorayska, późniejsza Makomaska.
Paulina z Ruckich hr. Bukowska.
Leon hr. Bukowski.
Edward hr. Bukowski.
Bonawentura hr. Bukowski, dziadek hr. Władysławowej
Mycielskiej.
Celestyna hr. Bukowska.
Kazimiera Bobowska.
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434.
435.
436.
437.
438.

Maryanna Bobowska.
Zofia z Gorayskich Gołaszewska.
Marya Gołaszewska.
Władysław Gołaszewski.
Marcin hr. Bukowski.

439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.

Tablica III. :
Jerzy hr. Bukowski.
Maryanna z hr. Bukowskich Humiecka.
Ignacy hr. Bukowski.
Ludwik Gorayski.
Ludwika z Boguszów Gorayska.
Józef Gorayski.
Kamilla z hr. Bukowskich ks. Czetwertyńska.
Konstanty Piliński.
Remigiusz Wierzbicki.
Wincenty Skrzyński, dziadek Antoniego z Zórawna.
Anna z ks. Sapiehów Czartoryska.
Artur hr. Potocki.

451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.

Tablica IV. :
Maciej hr. Krasicki.
Teofila z hr. Stadnickich hr. Krasicka.
Aleksander hr. Krasicki.
Henryka z hr. Męcińskich hr. Krasicka.
Kazimierz hr. Krasicki.
Eustachy hr. Dembiński.
Eleonora z Bartelebenów hr. Dembińska.
Konstanty hr. Dembiński.
Ksawery hr. Starzeński.
Katarzyna z hr. Jaworskich hr. Starzeńska.
Gabryela hrabianka Starzeńska.
Jan hr. Stadnicki.

463.
464.
465.
466.
467.

Tablica V.:
Honorata z hr. Baworowskich hr. Drohojowska.
Lila z Neuwillów White.
Zofia Matuszewiczowa.
Kamilla Wierzchowska.
Aniela Wierzchowska.
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468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.

Dobrowolski.
Krystyan Lach-Szyrma.
Józef Richter.
Detraux.
Ignacy Tarchalski.
Karol Steininger (Generał Austryacki).
Karol Steininger (syn).

475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.

Tablica VI.:
Julia hrabianka Starzeńska.
Jakób Trzecieski, z Dynowa.
Franciszka z Głogowskich Trzecieska, żona.
Józef Trzecieski.
Aleksander hr. Starzeński.
X. Franciszek Siarczyński, kanonik Jarosławski.
Walenty Górski.
Feliks Bernatowicz.
Placyd Kurdwanowski, kuchmistrz koronny.
Henryk Kurdwanowski.
Wincenty Tarnawiecki.
Teresa z hr. Mierów Jawornicka.

487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
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Tablica VII. :
A. z br. Wyszyńskich Górska.
Adam ks. Czartoryski.
Ks. Czartoryski, Marszałek Polny Wojsk Austryackich,
niegdyś Gener. Ziem Podolskich.
Dr. Redel.
nieznana.
Krasnodębski, proboszcz Sieniawski.
Adam Kłodziński.
nieznany.
Rysuneczki, wykonane ołówkiem i piórkiem na papierze.
Wł. : Lucyan Borck-Prek, Lwów.

495. Reinhard (Wiedeń, około r. 1814) : Portret nie
znanego. Pół postaci młodej kobiety zwróconej trzy czwarte
na prawo, w białej, wyciętej sukni, z czerwonym szalem na
lewem ramieniu. Tło neutralne.
Ozn. z prawej: „Reihard 1811“. Akw. i gw. na płytce
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kościanej , owalnej (3*7 X 3*1 cm.), oprawnej w bronzowe,
złocone ramki, wpuszczone w ramki drewniane, czarne.
Wł. : Maurycy Nirenstein, Lwów.

496. Alojzy Rejchan (ur. we Lwowie w r. 1808, zm.
w r. 1861 tamże): Portret nieznanego. Popiersie młodego
mężczyzny zwrócone trzy czwarte na lewo, w surducie czar
nym szamerowanym, czerwonej kamizelce, białym gorsie
i kołnierzyku, krawat czarny. Tło białe.
Ozn. z prawej : „Roma 1832 L. Rejchan“. Akwarela
na papierze, kształtu owalnego (18*5X14*2 cm.), ujęta w białe
passe-partout, oprawne w drewniane, rzeźbione, złocone ramy.
Wł. : Helena Dąbczańska, Lwów.
497. Tenże: Portret nieznanego. Popiersie starszego
mężczyzny, zwrócone trzy czwarte na lewo, w brązowym sur
ducie z czarnym kołnierzem, żółtej kamizelce i czarnym kra
wacie. Tło neutralne.
Ozn. z prawej: „Rejchan Leopoli 1834“. Akw. na pa
pierze, owalna (w św. 20*8X16*6 cm.), oprawna w drewniane,
rzeźbione, złocone ramki.
Wł. : Helena Dąbczańska, Lwów.
498. Tenże: Portret nieznanej. Popiersie starszej ko
biety, zwrócone trzy czwarte na prawo, w barwnej sukni
i futrzanem boa, biały kołnierz i stroik na głowie niewykoń
czone. Tło białe.
Ozn. po prawej: „L. Rejchan /.“. Akw. na papierze,
owalna (w św. 20*5X16*5 cm.), oprawna w drewniane, rze
źbione, złocone ramki.
Wł. : Helena Dąbczańska, Lwów.
499. Tenże: Portret nieznanej. Popiersie młodej ko
biety, zwrócone trzy czwarte na prawo, w buraczkowej sil
nie wyciętej sukni, z białym szalikiem, zarzuconym na ra
miona, włosy w loki ufryzowane. Tło białe.
Akw. na papierze, kształtu owalnego (w św. 15*8 X12 cm.),
oprawna w drewniane, rzeźbione, złocone ramy.
Wł. : Helena Dąbczańska, Lwów.

W. XIX

111

500, Tenże: Portret nieznanego. Pół postaci młodego
człowieka, zwróconego trzy czwarte na prawo, w brązowym
surducie z aksamitnym czarnym kołnierzem, białej kamizelce
i niebieskim krawacie. Tło białe.
Ozn. z prawej: „ReichanAkw. na papierze prosto
kątnym (w św. 17*5X12*5 cm.), oprawna w drewniane, zło
cone ramy.
Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów.
501. Tenże: Józef Augustyni, naczelnik jednego z od
działów gwardyi narodowej. Pół postaci młodego mężczyzny,
zwróconego trzy czwarte na lewo, w żółtym surducie, nie
bieskiej w rzuty czarne kamizelce i czarnym krawacie, przez
piersi przewieszony złoty łańcuszek od zegarka. Tło białe.
Ozn. z prawej u dołu : „L. Reichan MDCCCXXXV“.
Akw. na papierze prostokątnym (w św. 24*5X19*5 cm.),
oprawna w drewniane, czarno politurowane ramy.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
502. Józef Rejchan (?) (ur. w Warszawie w r. 1792, zm. we
Lwowie w r. 1822): Portret nieznanego. Popiersie młodego
mężczyzny na wprost w brązowym fraku i granatowym kra
wacie. Tło neutralne.
Ozn. z lewej: „Józef Rejchan“ (?). Akw. na papierze,
owalna (7*7 X 5*7 cm. w św.), oprawna w bronzowe, złocone
ramki. — Zob. i nr. 827.
Wł. : Władysława Pielecka, Lwów.
503. Marie Honoré Renaud (Paryż, ur. w r. 1797,
zm. po r. 1856) : Otylda z hr. Poniatowskich hr. Grocholska.
Na niebieskiem tle postać młodej o czarnych włosach ko
biety, siedzącej w fotelu z czerwonem oparciem. Suknia
blado niebieska, wycięta, przybrana tiulem; na szyi łańcu
szek, a na nim zawieszone klejnoty. Siedząc na wprost wi
dza, prawą ręką spiera się na poręczy fotela.
Ozn. z prawej dołem : „H. Renaud Florence 1841“.
Akw. na papierze (21*5X16 cm. w św.), w złotej obwódce,
w ramce aksamitnej, z wyciskanymi ornamentami.
Wł. : Hr. Otylda z Borkowskich Stanisławowa Stadni
cka, Krysowice.
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504. Guido Reni (1575—1642) : Kopia ze znanego
obrazu Guida Reni’ego „Béatrice Cenci“, znajdującego się
w Rzymie w Galeryi Barberinich. Popiersie młodej dziew
czyny na lewo, z głową zwróconą na wprost, w białym Za
woju i białym płaszczu. Tło neutralne.
Akw. na kości słoniowej okrągłej (w św. 5’7 cm.), uję
tej w wązką ramkę bronzową, złoconą, wprawioną w wierzch
tabakierki drewnianej, wyłożonej wewnątrz szyldkretem.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
505. Antoni Richter (1781—1850, Wiedeń) : ks. Iza
Lubomirska (1808—1890), późniejsza Władysławowa Sanguszkowa, w wieku dziecięcym. Na tle drzewa i kwiatów po
stać jasnowłosej dziewczynki w białej wyciętej sukience, klę
czącej na trawie i przytrzymującej rękami pęk naruszonych
kwiatów. Zwrócona z lekka ku prawej, twarzą wprost do
widza.
Ozn. z prawej na drzewie (pod lupą zaledwie wido
czne) : „A. Richter“. Malowane między rokiem 1812 a 1815,
na owalnej płytce kościanej (12*4X8*8 cm. w św.), w ramie
drewnianej, złoconej, z bronzową obwódką.
Wł. : Stanisław hr. Stadnicki, Krysowice.
506. Friedrich Richter (koniec XVIII. w., Drezno, War
szawa, Wiedeń) : Tomasz Krebs urzędnik Izby Obrachunko
wej we Wiedniu. Popiersie starszego mężczyzny, zwrócone
trzy czwarte na lewo, we fraku niebieskim ze złotymi guzi
kami, różowa kamizelka, żabot i kołnierz biały. Tło neutralne.
Ozn. z lewej : „F. Richter 1807“. Akw. i gw. na płytce
kości słoniowej, kształtu owalnego (6*5X5 cm.), oprawna
w wązkie, metalowe, .owalne ramki.
Wł. : Wanda Żygulska, Lwów.
507. Tenże: Portret Franciszki Tomaszowej Krebsowej. Popiersie starszej kobiety, zwrócone lekko na prawo,
w białej mocno wyciętej sukni, kolczyki w uszach, włosy
w cienkie długie loki ufryzowane. Tło neutralne.
Ozn. z lewej : „Richter Fr.“ Akw. i gw. na płytce z ko
ści słoniowej, kształtu owalnego (5*5 X 4*2 cm.), oprawna
w wązkie metalowe.ramki, wpuszczone w ramki mahoniowe.
Wł. : Wanda Żygulska, Lwów.
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508. Tenże: Portret Tomasza Krebsa, urzędnika Izby
Obrachunkowej we Wiedniu. Popiersie mężczyzny starego,
zwrócone trzy czwarte na lewo, w niebieskim surducie, ka
mizelka, żabot i kołnierz białe.
Ozn. z prawej : „Richter. Fr.“ Akw. i gw. na płytce
kości słoniowej, kształtu owalnego (6*2X5 cm.), oprawna
w wązkie, metalowe,. owalne ramki.
Wł. : Wanda Żygulska, Lwów.
509. C. Roland (pierwsza połowa XIX. w.): Portret
Józefa br. Dormusa (około 1830). Popiersie mężczyzny na
wprost w białym mundurze generała austryackiego z kołnie
rzem koloru wiśniowego, przez lewe ramię przerzucony płaszcz
czarny. Tło neutralne.
Ozn. z lewej strony „C. RolandAkw. na białym pa
pierze, prostokątna (w św. 22X17*5 cm.), oprawna w pro
stokątne, złocone, drewniane ramy.
Wł. : Leon br. Dormus, Lwów.
510. Jan Rybkowski (ur. w Wulce Tarłowskiej w r.
1812, zm. w r. 1852 w Warszawie) : Portret X. Cystersa Placyda Lubicza Rybkowskiego. Popiersie młodego zakonnika
w habicie Cystersów zwrócone nieco na prawo. Tło białe.
Rys. na papierze prostokątnym (w św. 11X7 cm.), opra
wny w drewniane złocone ramki. Na dole ołówkiem: „X.
Cysters Placyd Lubicz Rybkowski“.
Wł.: Tadeusz Rybkowski, Lwów.
511. Tenże: Portret Antoniego Męcińskiego, muzyka.
Popiersie starszego mężczyzny, zwrócone trzy czwarte na
lewo, w granatowym fraku, białej kamizelce, białej chuście
na szyi i kołnierzu. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej, owalna (w św. 5X4
cm.), oprawna w wązkie złote ramki.
Wł. : Tadeusz Rybkowski, Lwów.
512. Karl von Saar (ur. 1771, zm. 1853 w Wiedniu):
Kasztelan Tomasz Grabowski. Na tle zachmurzonego nieba
popiersie młodego mężczyzny, w granatowym stroju, w aksa
mitnym czarnym kołnierzu, zwróconego w trzech czwartych
ku prawej, kamizelka biała, u klapy odznaka orderowa.
8
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Ozn. z prawej: „Carl von Saar pinxit 1824“. Gwasz
i akw. w owalu (13*3 X 10*1 cm. w św.), w ramie drewnia
nej, złoconej.
Wł. : Stanisław Juliusz hr. Stadnicki, Wiedeń.
513. Tenże: Portret nieznanego. Popiersie starego
mężczyzny, zwróconego trzy czwarte na prawo, w granato
wym fraku, białej kamizelce i czarnym krawacie. Tło neu
tralne.
Ozn. z prawej : „Saar 1836“. Akw. i gw. na płytce ko
ści słoniowej, owalna (3‘6X2'8 cm.), w papierowym żółta
wym passe-partout, oprawna w metalową owalną ramkę wpu
szczoną w prostokątną mahoniową deszczułkę.
Wł. : Konstanty baron Brunicki, Lwów.
514. Tenże: Portret nieznanej. Popiersie młodej ko
biety, zwrócone trzy czwarte na prawo, w białej sukni i zie
lonym szaliczku związanym na szyi, włosy ufryzowane w po
przeczne pukle. Tło neutralne.
Ozn. na prawo w otoku na górze : „K. v. Saar“. Akw.
i gw. na płytce kości słoniowej, owalnej (w św. 8*5 X 6*5 cm.),
ujętej wwązkie bronzowe, złocone ramki, wpuszczone w ramki
prostokątne, drewniane, czarno politurowane.
Wł. : JE. Leon hr. Piniński, Lwów.
515. F. Schaberbeck (1. połowa XIX wieku): Portret
nieznanego. Na tle kolumn i błękitnej draperyi popiersie
młodego mężczyzny w zielonym mundurze z czerwono - sre
brnym kołnierzem, udrapowanego w płaszcz barwy piaskowej.
Ozn. z lewej : „F. Schaber...“, a na odwr. stronie ołów
kiem : „den 7 October 1827 F. Schaberbeck“* Akw. na ow.
płytce kościanej (7*2 X 5*8 cm. w św.), w ramce drewnianej
z bronzową obwódką.
Wł. : Karola Karhezy, Lwów.
516. Ary Scheffer (ur. w Dordtrechcie 1795, zm.
1858 w Argenteuil koło Paryża), Kopia: Zygmunt Krasiński
(1812—1859). Portret poety podług wizerunku, malowanego
przez Scheffera w Paryżu.
Malowidło na czworokąt, płytce porc. (15*5X12*7 cm.),
ramki złocone, drewniane. Na odwrotnej stronie napis ręką
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Jerzego ks. Lubomirskiego (1817—1872): „Zygmunt Kra
siński wedle portretu Scheffera — 1851. darowany mnie
przez Zygmunta w Paryżu. Jerzy Lubomirski. 1852 r. “
Wł. : Ordynacya Przeworska, Andrzej ks. Lubomirski,
Lwów.

517. Natale Schiavoni (ur. w Chioggii r. 1777, zm.
w Wenecyi 1858 r.): Marie Louise (1791—1847), najstarsza
córka ces. Franciszka I., druga żona Napoleona I. (1810),
później księżniczka Parmy, Piacenzy i Guastalli. Popiersie
młodej kobiety na tle zachmurzonego nieba ; suknia biała,
atłasowa, na piersiach wycięta i przybrana koronką, z ko
ronkowym szerokim kołnierzem. Twarz zwrócona prawie
w trzech czwartych ku prawej.
Ozn. dołem z prawej : „N. Schiavoni F“. Akw. i gw.
na owalnej płytce kościanej (4-8X3'8 cm.), w ramce dre
wnianej, złoconej.
wł. : Stanisław hr. Stadnicki, Krysowice.
518. Tenże: Hrabina 0’DonneI z hr. Gaisruck. Na
tle zachmurzonego nieba popiersie młodej kobiety o jasnych
włosach, w sukni szafirowej, z dużym koronkowym kołnie
rzem. Twarz zwrócona z lekka ku lewej.
Ozn. w lewym rogu, u dołu: N. Schiavoni /“. Akw.
na prostokątnej płytce kościanej (7‘5X5'6 cm.), w ramce
drewnianej, złoconej. Na odwr. stronie dawny napis: „Por
trait de La Comtesse O’donel née Com. Gaisruck“.
Wł. : Stanisław hr. Stadnicki, Krysowice.
519. Henryk Schödl (ur. 1777, urn. 1838 w Pradze):
Portret nieznanej. Popiersie młodej kobiety, w białej, koron
kami zdobionej, głęboko wyciętej sukni, z krótkimi ręka
wami, na szyi czarny sznureczek wpuszczony za gors, w gors
wpięta róża, z pleców opada czerwony szal, w uszach kol
czyki, włosy ufryzowane w loki. W tle po prawej kotara
niebieska, po lewej niebo, chmurki i krzewy.
Ozn. z lewej : „A. (?) Schödl: pinx“. Akw. i gw. na
płytce kości słoniowej kształtu prostokąt, (w św. 8'5X6’5 cm.),
oprawna w drewniane, złocone ramki.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
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520. Johann Christian Schöller (ur. w r. 1782 w Rappoltsweiler, zm. 10. listopada 1851. w Wiedniu): Portret
z Morosinich hr. Gatterburg-. Pół postaci kobiety w sile
wieku, zwróconej na lewo, w sukni białej. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „Chr. Sch. 822“. Akw. i g-w. na płytce
kościanej, owalnej (w św. 6‘5X5'5 cm.), oprawna w wązkie,
bronzowe, złocone ramki.
Wł. : JE. Leon hr. Piniński, Lwów.
521. Tenże: Portret nieznanej. Pół postaci młodej ko
biety zwróconej trzy czwarte na prawo, w białej wyciętej
sukni z bufiastymi rękawami, w uszach kolczyki złote, włosy
ufryzowane w krótkie poprzeczne loki. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „Schoeller fet“. Akw. i g-w. na płytce
kości słoniowej, owalnej (w św. 8*5 X 6*9 cm.), oprawna
w wązkie, metalowe, złocone ramki.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
522. I. Schorn (koniec XVIII i pocz. XIX w.): Wło
dzimierz Potocki, syn Szczęsnego i Mniszchównej ; na tle
neutralnem popiersie młodzieńca w ciemnym stroju, z zarzu
conym na ramiona płaszczem czerwonym; kołnierz biały, ko
ronkowy, na szyi podwójny łańcuch złoty, a na nim zawie
szony biały krzyż.
Ozn. z lewej : „/. Schorn pinx...“. Akwarela na owal
nej płytce kościanej (5'1X4'6 cm. w św.), w ramce dre
wnianej, z obwódką bronzową.
Wł. : Ks. Janowa Sapieżyna, Biłka Szlachecka.
523. F. Schwager (Wiedeń. Pierwsza połowa XIX w.) :
Portret nieznanej. Na tle nieba i chmur postać kobieca
na wprost, głowa nieco zwrócona na lewo, oparta o balu
stradę prawą ręką, widoczna prawie po kolana, w białej
lekkiej sukni, głęboko wyciętej, z bufiastymi rękawami, po
środku brosza, na prawej ręce branzoleta, na głowie biały
kapelusz przybrany różowemi wstążkami.
Ozn. z prawej: „F. Schwager“. Akw. i gw. na płytce
kościanej prostokątnej (w św. 9’4X7'3 cm.), oprawna w wąz
kie bronzowe ramki.
Wł.: Galerya Miejska, Lwów.
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524. Tenże: Portret kobiecy. Na tle nieba i pejzażu
popiersie młodej kobiety o bujnych włosach ciemnych w lo
kach, w wyciętej białej sukni, przybranej koronkami i wstąż
kami niebieskiemi. Z ramion opada płaszczyk czarny, obla
mowany brązowem futerkiem.
Ozn. z prawej : „F. Schwager“. Akw. na płytce kościanej (11X8-5 cm. w św.), w ramce drewnianej, złoconej.
Wł. : Szymon Schwarz, Lwów.
525. Józef Karol Schweikart (ur. w r. 1769 w Stutt
garcie, zm. 1855 w Tarnopolu): Władysław hr. Tarnowski.
Popiersie młodego mężczyzny, zwrócone trzy czwarte na
lewo, suknia czarna, podwójny, szeroki, sztywny, wycinany
w karby biały kołnierz. Tło neutralne.
Ozn. z prawej: „Schweikart p.“ Akw. i gw. na płytce
kości słoniowej, kształtu owalnego (w św. 8‘2X6‘8 cm.),
ujęta w metalowe, wązkie ramki, wpuszczone wraz z minia
turami nr. 385 i 386 w wieko drewnianej kasetki.
Wł. : Jadwiga hr. Tarnowska, Sniatynka.
526. Xawery Schmid (uczeń Mengsa i Knollera, zm.
około 1822 r.) : Portret nieznanej. Popiersie kobiety starszej
na wprost, prawa ręka przytrzymuje zarzuconą na plecy, ra
miona i ręce brązową chustkę, na głowie kapelusz w kształ
cie budki przybrany z boku wstążkami. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „Xav. Schmid 1801“ z lewej „L E 100 D
i kosa“. Akw. na kości okrągłej, oprawna w metalowe, zło
cone ramki.
Wł. : Kazimierz Przybysławski, Uniż.
527. Tenże: Portret Antoniego Kiliana. Popiersie
starego mężczyzny na wprost, w granatowym surducie, bia
łej kamizelce, kołnierzyku i czarnej krawatce. Tło neutralne.
Ozn. z lewej: „X. Schmid 1802K.“ Akwarela na płytce
kościanej, owalna (5'7X4'1 cm.), oprawna w bliźniacze, bronzowe ramki wraz z nr. 99.
Wł. : Leon br. Dormus, Lwów.
528. Tenże: Portret nieznanego. Popiersie starego
mężczyzny na wprost, w surducie granatowym, białej kami
zelce, chuście i kołnierzu. Tło neutralne.
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Ozn. z lewej : „X. Schmid 806“. Akw. i gw. na płytce
kościanej, owalna (6X4’5 cm.), oprawna w wązkie, srebrne
ramki.
Wł. : Józef Heldenburg, Lwów.

529. Tenże: Portret Barbary Kratterównej. Pół po
staci stojącej, młodej kobiety, zwróconej trzy czwarte na
lewo, opartej o postument kamienny. Suknia biała empirowa,
głęboko wycięta o krótkich rękawach, przez prawe ramię
zarzucony szal bronzowy, opadający na plecy i przytrzymy
wany na postumencie lewą ręką, włosy ufryzowane w krót
kie pojedyncze loki. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „Schmid pinxit“. Akw. i gw. na pa
pierze, kształtu owalnego (7 X 5*2 cm.), oprawna w wąziutkie,
metalowe ramki. Na odwrotnej stronie na szkle miniaturę
zamykającem rysunek sepią : krajobraz z drzewem, wieżą i sie
dzącą postacią męzką, pod szkło podłożona różowa materya.
Wł. : Seweryna Henzlowa, Lwów.
530. Karol Schwindt (ur. z pocz. XIX. w., urn. w Gracu
w r. 1878): Postać kobieca naga, widoczna poniżej pasa, na
wprost, z głową zwróconą na prawo, z rozpuszczonymi wło
sami, które przytrzymuje obiema rękami, wzniesionemi ku
górze, na plecy zarzucona biała materya. Tło neutralne.
Ozn. z prawej: „C. Schwindt 1840“. Akw. na kości
owalnej (4"1 X3’4 cm.), oprawna w bronzowe złocone ramki,
wł. : Władysława Pielecka, Lwów.
531. D. v. Smodnitz (?) : Adolf hr. Hussarzewski
(1790—1855), członek stanów galicyjskich (1840), kamerjunker dworu polskiego, kawaler maltański. Pół postaci męż
czyzny, siedzącego pod kolumną w fotelu, zwróconego ku
prawej ; frak ciemno-granatowy, na piersi krzyż maltański.
W prawej ręce, wspartej na poręczy fotela trzyma list. Tło
neutralne.
Ozn. z lewej dołem (ołówkiem): „D. v. Smodnitz (?)
1833“ (podpis niewyraźny). Rysunek ołówkiem i akw. na
papierze, w obwódce metalowej, w portfelu skórzanym.
Wł. : Eleonora z hr. Hussarzewskich ks. Andrzejowa Lubomirska, Lwów.
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532. Sokołów (I. połowa XIX. w., Rosya): Książę
Leon Galicyn. Pół postaci młodego mężczyzny, zwróconego
trzy czwarte na prawo, w popielatym w pasy surducie, obszy
tym zieloną lamówką, z wykładanym kołnierzem białym
i w czarnym krawacie. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „Cokojiob 1836“. Akw. na papierze
prostokątnym (w św. 26*5X21'3 cm.), oprawna w drewniane
ramy ornamentowane, ozdobami z białego metalu.
Wł. : Barbara hr. Rumerskirch, Lwów.
533. Józef Sonntag (ur. w Dreźnie 1786, zm. w Krako
wie 1. lutego 1834): Klementyna z Tańskich Hoffmanowa. Na
tle ściany i biblioteczki postać kobiety, siedzącej w zielo
nym fotelu przy biurku, widziana po pas. Suknia biała, prze
pasana paskiem z klamerką, na szyi koronkowa kryza. Zwró
cona ku lewej, trzyma w prawej ręce pióro gęsie, a twarz
zwraca ku widzowi.
Ozn. z prawej : „J. Sonntag 1823“. Akw. na słoniowej
kości, w owalu (8*3 X 5*7 cm.), w ramce drewnianej, z bronzową obwódką.
Wł. : Hr. Tarnowscy w Dzikowie.

534. Tenże: Portret nieznanej. Postać starszej kobiety,
zwróconej trzy czwarte na lewo, widoczna prawie po kolana,
w sukni z wybielonym kołnierzem, czepcu na głowie i szalu
zarzuconym na ramiona. Tło białe.
Ozn. z prawej na dole: „J. Sonntag 1828“. Rysunek
kredką na papierze prostokątnym (w św. 20*5X14*5 cm.),
oprawny w drewniane, złocone ramy.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
535. Tenże: Maryla Szymanowska. Pół postaci mło
dej kobiety na wprost, z główką przechyloną na lewo,
w sukni białej wyciętej, przepasanej niebieską wstążką i z sza
lem niebieskim, zarzuconym na ramiona. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „J. Sonntag 1824“ Akw. i gw. na ko
ści słoniowej, owalna (w św. 9X7 cm.), ujęta w bronzowe,
złocone ramki, wprawione w ramki drewniane, złocone. Na
odwrotnej stronie miniatury napis: „Maryla Szymanowska,
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sławna pianistka, matka żony Adama Mickiewicza, malowana
przez sławnego akwarelistę Sonntag 1824 roku“.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.

536. Tenże: Portret Antoniego Lis Ruszkiewicza,
właściciela dóbr. Popiersie mężczyzny starszego, zwrócone
trzy czwarte na prawo w czarnym surducie, kamizelka, żabot
i kołnierz białe. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, kształtu owal
nego (w św. 6X4*8 cm.), oprawna w passe-partout
umieszczone w złote, drewniane, rzeźbione ramki wraz z nu
merem 537.
Wł. : Julia Szklarska, Lwów.
537. Tenże: Portret Zuzanny z Ruszkiewiczów Franciszkowej Sopalskiej (1796—1837). Popiersie starszej kobiety,
zwrócone trzy czwarte na lewo, w białej sukni wyciętej,
włosy po bokach ufryzowane w loki. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, kształtu owal
nego (w św. 6*5X5 cm.), oprawna w passe-partout wraz
z numerem poprzednim.
Wł. : Julia Szklarska, Kraków.
538. Tenże : Portret księżnej Łowickiej. Postać mło
dej kobiety, zwróconej na prawo, widocznej prawie po ko
lana, w białej wyciętej sukni, na ramiona zarzucony niebieski
szal z szlakiem haftowanym, na szyi pięć sznurków pereł,
włosy ufryzowane w pukle, w tle niebo i chmury.
Ozn. z prawej w otoku : „J. Sonntag 1822“. Akw.
i gw. na płytce kościanej, owalnej (w św. 9X6*6 cm.),
oprawna jak Nr. 395. — Zob. i nr. 569.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo, Księstwo Po
znańskie.
539. Michał Stachowicz (Kraków, 1768 —1835):
Portret gen. Henryka Dąbrowskiego (1755—1818). Popiersie
generała w granatowym mundurze z czerwonemi wyłogami
i srebrnemi epoletami, z pasem czarnym na piersiach. Twarz
zwrócona z lekka ku prawej.
Akw. na papierze (11*1X8*7 cm.), w ramce drewnianej,

W. XIX

121

obitej blachą bronzową. Zob. E. Świeykowski: Katalog malowideł... M. Stachowicza (Kraków 1901), str. 20 Nr. 61.
Wł. : Dr. Adolf Sternschuss, Lwów.

540. Strocly (początek XIX. w.) : Portret hr. Tyszkiewiczowej. Na tle neutralnem popiersie młodej kobiety na
wprost, z głową zwróconą na prawo, w sukni białej wyciętej,
przez lewe ramię przewieszony niebieski szal, ręka lewa
oparta o balustradę kamienną, trzyma przy prawem oku
na długiej rączce oprawiony monokl, we włosy wpleciona
liliowa wstążka i kwiaty.
Ozn. dołem: „Strocly“. Akw. i gw. na płytce kościa
nej, owalnej (w św. 7'9X6'4 cm.), oprawna wraz z innymi
w pluszowe czerwone tableau.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo, Księstwo Po
znańskie.
541. January Suchodolski (ur. w Grodnie w r. 1797,
zm. w Boimiu 20. marca 1875): Portret Konstantego Fi
szera, pułkownika wojsk polskich. Popiersie młodego mężczy
zny, zwrócone trzy czwarte na lewo, w granatowym mun
durze, kołnierz popielaty z różowymi wypustkami, epolety
srebrne. Tło neutralne.
Gw. na płytce kościanej owalnej (6*8X5'5 cm.), opra
wnej w drewniane nowe ramki. Na odwrotnej stronie przy
lepiona karteczka z napisem atramentowym : „Nr. 49 le 13
Mars 1820 par Janvier Suchodolski“.
Wł.: Dr. Roman Kunzek, Lwów.
542. Adalbert Suchy (ur. w Czechach 1785, zmarł
w Wiedniu 1849) : Portret niewiadomej. Na tle z prawej
muru wysokiego, z lewej nieba z chmurami, pół postaci mło
dej kobiety, zwróconej trzy czwarte na lewo, opierającej
twarz na prawej ręce zdobnej branzoletami ; suknia biała
wycięta, na ramionach niebieski szal w czarne pasy, we
włosy ufryzowane w podłużne loki wpięte róże.
Ozn. z prawej: „Alb. Suchy pinx.“ Akw. i gw. na
płytce kościanej, owalnej (w św. 6’7X5‘2 cm.), oprawna
w bronzowe, złocone ramki.
Wł. : Maurycy Nirenstein, Lwów.
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543. Tenże: Portret nieznanej. Popiersie młodej ko
biety na wprost, głowa przechylona lekko na lewo, suknia
biała, wycięta, przepasana różową szarfą, na głowie biały
woal związany pod szyją, we włosy ufryzowane w loczki
poprzeczne wpięta róża. W tle niebo i chmurki białe.
Ozn. z prawej : „A. Suchy“. Akw. i gw. na płytce
z kości słoniowej, oprawna w srebrne, ozdobne ramki.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
544. Staub Andrzej (ur. w Alzacyi, w r. 1807, urn.
w Wiedniu 1839): Portret nieznanej. Pół postaci starszej
kobiety w trzech czwartych ku prawej. Suknia popielata
przybrana koronkami na ramionach i wykładanym białym
kołnierzem, na głowie czepek biały zdobny zielonemi wstąż
kami, włosy bokami ufryzowane w loki. Poza głową lekkie
niebieskie tło.
Ozn. z lewej u spodu : „Staub“. Akw. na papierze,
prostokątna (w św. 27X19‘5 cm.), ujęta w drewniane zło
cone ramy.
Wł. : Ks. Dr. Józef Kaczmarczyk, Kraków.
545. Standing (pierwsza połowa XIX w.) : Portret nie
znanego. Popiersie mężczyzny w sile wieku, zwrócone trzy
czwarte na prawo, w granatowym fraku, białej kamizelce,
żabocie, chustce i kołnierzu. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „Standing“. Akw. na kości, owalna,
(5X4’7 cm. w św.), pęknięta z boku z prawej strony, opra
wna w metalowe, złocone ramki.
Wł. : Władysława Pielecka, Lwów.
546. Korneli Szlegel (ur. 1819 r. w Stanisławowie,
zm. 1870 we Lwowie): Portret Tekli z Kondrasińskich Bissacchinowej. Postać młodej kobiety, zwróconej prawie zupeł
nie na prawo, widoczna po kolana, w sukni białej, głęboko
wyciętej, z krótkimi rękawami, przybranej różowemi wstąż
kami, ręka lewa zdobna w branzolety i pierścionki, przy
trzymuje przy piersiach wachlarz, ręka prawa opuszczona
wzdłuż ciała, w uszach kolczyki. W tle niebo, chmury,
drzewa i krzewy.
Ozn. z prawej: „Szlegiel“ (!). Olej. na tekturze pro
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stokątnej z uciętymi kątami (w św. 22X17’5 cm.), oprawna
w pluszowe ramki z wyciskanym ornamentem.
Wł. : Irma Miziewiczowa, Lwów.

547. I. Tabaczyński: Portret nieznanej. Pół postaci
starszej kobiety, zwróconej trzy czwarte na prawo, w białej
wyciętej sukni z krótkimi rękawami, z zarzuconym na plecy
i ramiona zielonym szalem, w lewej ręce binokle, na szyi
sznurki pereł, na włosach, ufryzowanych w dwa długie cien
kie loki opadające na prawą pierś, szal, użyty jako prze
paska, spływający na lewe ramię. Tło neutralne.
Ozn. z lewej: „/. Tabaczyński 1816“. Akw. i gw. na
kości owalnej (w św. 5‘8X4’3 cm.), oprawna w wązkie dre
wniane ramki, tworzące w rzeźbie w okół biegnącą girlandę,
wpuszczoną w szersze, drewniane, złocone ramy.
Wł. : Władysława Pielecka, Lwów.
548. Walerya z Stroynowskich kasztelanowa hr.
Janowa Feliksowa Tarnowska (ur. 1782 w Horochowie,
zm. 1849 r. w Dzikowie) : Magdalena pokutująca. Kopia
z obrazu Adriana Van der Werff (dawniej przypisywanego
Correggiowi) w Galeryi Drezdeńskiej.
Ozn. dołem z prawej : „Valérie Tarnowska“. Akw.
i gw. na płycie słoniowej kości (11X17’7 cm. w św.),
w ramce metalowej, wykładanej perłową masą.
Wł. : Hr. Franciszkowa Mycielska, Wiśniowa.
549. Ta sama: Portret Senatora Waleryana Stroynowskiego. Popiersie starszego mężczyzny, zwrócone trzy
czwarte na prawo, w brązowym surducie, żółtej kamizelce,
białym krawacie i żabocie. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, kształtu owal
nego (5'8X4’4 cm.), oprawna w wązkie, metalowe, złocone
ramki. Na odwrotnej stronie na białej kartce atramentowy
napis: „Malowała Walerya z Stroinowskich Tarnowska por
tret Jej Ojca Senatora“.
Wł. : Jadwiga hr. Tarnowska, Sniatynka.
550. Ta sama: Król Stefan Batory (kopia z portretu
malowanego przez M. Bacciarellego). Na tle neutralnem
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popiersie króla zwróconego ku prawej. Płaszcz czerwony
z dużym futrzanym kołnierzem, czapka brunatna z czaple mi
piórami.
Ozn. z prawej : „V. T.“ Akw. na ow. płytce słoniowej
kości (6'4X5T cm.), w złotej obwódce. Na odwr. stronie na
pis : „Etienne Batory par Valérie Tarnowska, cl’ après Bacciarelli“.
Wł. : Hr. Tarnowscy, Dzików.

551. Ta sama: Joanna z Grudzińskich księżna Ło
wicka. Na tle zachmurzonego nieba, popiersie młodej kobiety,
o jasnych włosach, w sukni białej, wyciętej, z narzuconym
na ramiona błękitnym szalem. Na szyi pięć sznurków pereł.
Zwrócona z lekka ku prawej.
Ozn z prawej: „V. T. 1823“. Akw. na owalnej płytce
kościanej (8'2X6'7 cm.), w ramce drewnianej, obitej czarno
lakierowaną blachą, z bronzową obwódką.
Wł. : Hr. Tarnowscy, Dzików.
552. Franciszek Tępa (Lwów, 1828—1889): Portret
malarza Leona Kossaka (1815—1877), brata starszego Juliu
sza. Na tle ciemnego pejzażu, popiersie artysty w ciemno
czerwonej (dziś zczerniałej) aksamitnej kurtce, z miękkim,
czarnym krawatem pod szyją. W prawej ręce, wspartej na
szkicowniku, trzyma kredkę. Twarz, z ciemnym zarostem,
zwrócona ku prawej w trzech czwartych.
Ozn. bokiem, z lewej u dołu : „Franciszek Teppa mało:
846“, a na odwr. stronie napis atramentem: „Franciszek ma
lował we Lwowie w roku 1846“. Akw. i gw. na płytce ko
ścianej (12'8X10'5 cm.), w ramce drewnianej, złoconej.
Wł. : Michałowa Pawlikowska, Lwów.
553. Tenże: Portret Katarzyny Tepowej, matki artysty;
pół postaci, siedzącej na wprost w fotelu starej kobiety,
w sukni fioletowej, z białym kołnierzem i w czepku na gło
wie. Tło neutralne.
Ozn. z lewej: „15 Maja R. P. 1846“. Akw. na pa
pierze, owalna (w św. 15‘5X11'5 cm.), oprawna w złote
passe-partout.
Wł. : Tekla Tepowa, Lwów.
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554. Tenże: Portret Katarzyny Tepowej, matki ar
tysty. Na kości owalnej (2*3 XI *8 cm.), kopia Nr. 553, opra
wna w wązkie, złote ramki. Na odwrotnej stronie niewyraźny
napis, z którego można odczytać : „29-go Maja 847, we Wie
dniu“.
Wł.: Tekla Tepowa, Lwów.
555. Tenże: Portret konsula niemieckiego na Wscho
dzie. Na tle krajobrazu, postać mężczyzny młodego, na wprost,
widoczna prawie po kolana, w brązowym surducie i czarnym
krawacie, fantastycznie owinięta w biały płaszcz, na głowie
biały kapelusz, przybrany czerwoną wstążką.
Ozn. z prawej : „F. cGepau. Akw. na papierze owalnym
(w św. 19*5x15 cm.), ujęta w białe passe-partout, oprawne
w mahoniowe, wązkie ramki.
Wł. : JE. Leon hr. Piniński, Lwów.
556. Tenże: Portret nieznanej Angielki. Pół postaci
małej dziewczynki, zwróconej trzy czwarte na lewo, w su
kience białej, wyciętej, z krótkiemi rękawami, włosy po obu
stronach głowy ufryzowane w podłużne loki, tło neutralne.
Ozn. z prawej: „cGepati. Akw. i gw. na kości słoniowejj prostokątnej (w świetle 7X5*5 cm.), ujęta w ciemne
passe-partout, oprawne w drewniane, złocone ramki.
Wł.: Maurycy Nirenstein, Lwów.
557. Adolf Theer (ur. 1811 w Johannisbergu, urn.
1868 we Wiedniu): Portret Maryi z Langów Pawłowej Horaczkowej, żony lekarza. Pół postaci młodej kobiety, zwró
conej trzy czwarte na lewo, siedzącej w dużym fotelu, w nie
bieskiej, głęboko wyciętej sukni z krótkimi rękawami, przy
branej koronkami, za gors wpięte kwiaty, na szyi biżuterya,
na rękach opartych o kolana, branzolety. Włosy ufryzowane
w podłużne loki. W tle ciężka fioletowa kotara.
Ozn. z lewej : „Adolf Theer 1866“. Gw. na płytce
kości słoniowej, kształtu prostokątnego (9*6X7*6 cm.), opra
wna w metalowe, wązkie ramki, ujęte w plusz, wpuszczone
w ramki drewniane, złocone.
Wł. : Waleryan Kryciński, Lwów,
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558, Albert Theer (ur. w Johannisbergu 1805, umarł
w Wiedniu 1902) : Portret M. Daffingera. Popiersie młodego
człowieka, zwróconego na lewo, twarz na prawo, w brązo
wym fraku z czarnym aksamitnym kołnierzem, żółtej kami
zelce, czarnym krawacie, białym gorsie i kołnierzu. Tło neu
tralne.
Ozn. z prawej: „Albert Theer“. Akw. i gw. na kości
prostokątnej (w św. 9X7 cm.), oprawna w drewniane, zło
cone ramki.
Wł. : Maurycy Nirenstein, Lwów.
559. Robert Theer (ur. 1808 r. na Śląsku, zm. 1863
w Wiedniu) : Karol Teodor Körner (1291—1813). Na tle neutralnem, popiersie poety na wprost, w czarnym surducie. Ręce
założone na siebie.
Ozn. z prawej (ledwo czytelne): „Robert Theer pinx.,
Wien 1830“. Akw. na prostok. płycie kościanej (12‘5X8'5 cm.
w św.), w ramce drewnianej, czarnej.
Wł. : Kazimierz ks. Lubomirski, Kraków.

560. Tenże: Portret p. z Freminów Ciemirskiej, żony
pełnomocnika hr. Lanckorońskich. Na tle neutralnem, popier
sie młodej kobiety w białej wyciętej sukni, zwróconej ku
prawej. Włosy jasne, z lokami, u biustu róża.
Ozn. z prawej: „Robert Theer. Wien 1832“. Akw. na
ow. płytce kościanej (8‘5X7 cm. w św.), w złotej obwódce,
oprawna w portfel skórzany, wraz z następną :
560a. Tenże: Portret p. Ciemirskiego, dawnego peł
nomocnika hr. Lanckorońskich. Na tle neutralnem popiersie
mężczyzny w czarnym surducie, z czarnym krawatem, zwró
conego ku lewej.
Ozn. z prawej: „Roberth Theer TiÙien 1832“. Akw. na
ow. płytce kościanej (8-5X7 cm. w św.), w złotej obwódce,
oprawna wraz z poprzednią miniaturą w portfel skórzany.
Wł. : JE. Karol hr. Lanckoroński, Rozdół.
561. Tenże: Portret nieznanej. Popiersie młodej ko
biety, zwróconej trzy czwarte na prawo, gładko uczesanej,
w sukni ciemnej, głęboko wyciętej, w gors wpięta róża, na
ramiona zarzucone futro. Tło neutralne.
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Ozn. z prawej: „Robert 55heer HfÙien 1853“. Akw. i gw.
na płytce kościanej, owalnej (w św. 12X9 cm.), ujęta w wązką
metalową ramkę, wpuszczoną w ramkę prostokątną, skórzaną,
czarną, ze złotymi wyciskami.
Wł. : Dr. Władysław Steczkowski, Kraków.

562. V. B. (? Monogramista Rotterdamski z pocz. XIX
w.) : Kiermasz flamandzki podług Dawida T e n i e r s a
młodszego (1610—1690).
Ol. na drzewie (średnica 7'6 cm. w św.), w ramce
złoconej.
Wł. : Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.
563. Tenże: Droga nad rzeką; kopia miniaturowa
z obrazu Dawida Teniersa młodszego (1610—1690).
Ol. na drzewie (średnica 8‘1 cm.), w ramce złoconej.
Wł. : Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.
564. Tenże: Zabawa dzieci: Uczta króla. Miniatura
podług obrazu J. H. Fragonard’a (1732—1806).
Ol. na drzewie (średnica 8T cm.), w ramce złoconej.
Wł. : Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.
565. Tenże: Winobranie. Miniatura podług obrazu
Franciszka Bouchera (1703—1770).
Ol. na drzewie (średnica (8T cm.), w ramce złoconej.
Wł. : Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.
566. Tenże: Gra w karty. Miniatura podług obrazu
J. B. Greuzea (1725----- 1805).
Ol. na drzewie (średnica 8‘1 cm.), w ramkach złoconych.
Wł. : Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.
567. Tenże: Zabawa dzieci w pochód króla. Miniatu
rowa kopia z obrazu J. H. Fragonard’a (1732—1806).
Ol. na drzewie (średnica 8'1 cm,), w ramce złoconej.
Wł.: Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.
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568. Tenże: Kopia z Greuze’a (1725—1805). Żoł
nierz i dziewczyna ; scena miłosna w chatce ; przygląda się
jej chłopiec, schowany za dziewczyną.
Olejno na drzewie (średnica 8'lcm. w św.), w ramce
okrągłej, złoconej.
Wł. : Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.
569. Tenże: Wesoła kompania, podług obrazu J. B.
Greuze’a (1725—1805) z roku 1780.
Olejno na drzewie w owalu (5"3X7'4 cm.), w ramce
złoconej. Powłoka farby bardzo silnie popękana.
Wł. : Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.
570. Tenże : Czytanie Biblii, miniaturowa kopia z obrazu
J. B. Greuze’a (1725—1805) pod tym tytułem.
Olejno na drzewie, w owalu (8'8X6’5 cm), w ramce
złoconej.
Wł. : Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.
571. V. J. 1809: Charlotte, córka króla angielskiego
(1820—1830) Jerzego IV. i Karoliny, księżniczki Brunświckiej. Na tle neutralnem popiersie dziewczęcia w białej sukni
i w białym na głowie zawoju, zwrócone ku prawej. Na szyi
pięć sznureczków pereł.
Ozn. z prawej : „V. J. 809“. Akw. na owalnej płytce
kościanej (6‘8X5‘8 cm. w św.), w ramce szyldkretowej.
Wł. : Jan hr. Szembek, Kraków.
572. Marie L. E. Vigée le Brun (1755—1842), K op i a : Henryk ks. Lubomirski w postaci geniusza sławy na
tle pejzażu. Nagi młodzieniec, ze skrzydłami, w pół klęczą
cej pozycyi, z przewieszoną na lewem ramieniu szkarłatną
materyą, zwrócony ku prawej a twarzą na wprost, trzyma
w rękach wieniec z liści laurowych. Obok leży w trawie po
rzucony kołczan ze strzałami.
Miniatura emailowa, owalna (9’8X8’3 cm.), w ramkach
złotych, z granatową emailową obwódką, malowana podług
obrazu pędzla M. L. E. Vigée le Brun, znajdującego się w Prze
worsku. Zob. Marszałkiewicz, Nr. 370.
Wł. : Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
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573, Michał Weixlbaum (miniaturzysta lwowski, ur.
ok. 1780 r. w Wiedniu, zm. 1842 r. w Brodach): Z Nikorowiczów Bołoz-Antoniewiczowa (prawdopodobnie), matka
ks. Karola B.-A. Popiersie kobiety w średnim wieku, w sukni
jasnej, głęboko wyciętej, przepasanej błękitną wstążką,
z przerzuconym przez ramiona czerwonym szalem. Siedzi na
czarnym szezlongu, podpierając prawą ręką głowę, lewą trzy
mając przed sobą. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „ Weixlbaum p.“. Akwarela na okrągłej
płytce słoniowej kości (średnica w św. 9’8 cm.), ujęta w złotą
obwódkę; wprawiona w czarną ramkę drewnianą.
Wł. : JE. Wacław Zaleski, Wiedeń.

574. Tenże: Portret męski, uważany za młodzieńczy
wizerunek Aleksandra hr. Fredry. Popiersie młodego mężczy
zny w granatowym mundurze ze złotemi epoletami, z dwoma
orderami zawieszonymi pod szyją ; lewą ręką przytrzymuje
szpadę o białej rękojeści.
Ozn. z prawej bokiem: %Weixlbaum“. Akwarela na
ośmiobocznej płytce kościanej (7X6 cm. w św.), w ramce
złoconej.
Wł. : Kazimierz Przybysławski, Uniż.
575. Tenże: Portret nieznanego. Popiersie młodego
mężczyzny, zwrócone trzy czwarte na lewo, w granatowym
fraku, ze złotymi guzikami, w białej kamizelce, chuście i koł
nierzu. Tło neutralne.
Ozn. z prawej: „Weixlbaum“. Akw. i gw. na płytce
kościanej, owalnej (w św. 5'1X4‘3 cm.), oprawnej w wązkie
kościane ramki, wpuszczona na przecięciu przekątni w kwa
dratową hebanową deseczkę, ozdobioną w czterech rogach,
bronzikami złoconymi, złożonymi z wianuszka kwiatów i wple
cionej weń gałązki palmowej ; bronzika górnego brak.
Wł. : Ludwina Zacharyewiczowa, Lwów.
576. Tenże : Portret nieznanej. Popiersie młodej ko
biety, zwróconej trzy czwarte na lewo, w białej, głęboko wy
ciętej sukni, z zarzuconym przez lewe ramię czerwonym sza
lem. Tło neutralne.
Z prawej strony ślady podpisu: „Weixlbaum“ — reszta
9
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szczegółów jak przy Nr. 575 z tym wyjątkiem, że nie brak
żadnego z bronzików.
Wł. : Ludwina Zacharjewiczowa, Lwów.

577. Tenże: Portret kawalera Maltańskiego. Na tle
błękitu nieba popiersie mężczyzny w zielonym mundurze,
z czarnym, złotem wyszywanym kołnierzem i srebrnemi epo
letami, zwrócone ku lewej. Włosy jasne, rozwiane; na piersi
srebrna gwiazda, pod szyją, na czarnej wstążce, krzyż mal
tański.
Ozn. z prawej: „Weixlbaum“. Akwarela na owalnej
płytce kościanej (7*2 X5*9 cm.), w ramce z bronzu złoconego.
Wł. : Stanisław ks. Lubomirski, Równo.
578. Tenże: Ludwika z Matkowskich Hoszowska.
Na tle niebieskawem popiersie młodej kobiety w białej wy
ciętej sukni.
Ozn. z prawej : „Weixlbaum“. Akw. na owalnej płytce
kościanej (6‘8X5*8 cm. w św.), w obwódce niklowej.
Wł. : Adam Rylski, Czarnołoźce.
579. Tenże : Portret Matkowskiego, z Wełdzirza. Na
tle neutralnem popiersie mężczyzny z baczkami, w czarnym
surducie, z białym żabotem.
Ozn. z prawej: „Weixlbaum“. Akw. na okrągłej płytce
kościanej (średnica 5'3 cm. w św.), w obwódce niklowej.
Wł. : Adam Rylski, Czarnołoźce.
580. Tenże: Aniela Matkowska z Wełdzirza. Na tle
neutralnem, popiersie młodej kobiety o czarnych włosach,
w sukni białej, wyciętej, przepasanej wstążką różową, z sza
lem błękitnym na lewej ręce; zwrócona nieco ku prawej, pa
trzy na widza.
Ozn. z prawej : „cWeixlbaumti. Akw. na ow. płytce ko
ścianej (6‘6X5*7 cm. w św.), w ramce niklowej.
Wł. : Adam Rylski, Czarnołoźce.
581. Tenże: Portret nieznanej. Pół postaci młodej ko
biety na wprost, w białej sukni wyciętej, z krótkimi rękawami,
pod piersiami przepasanej niebieską wstążką, na lewe ramię
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i plecy zarzucony czerwony szal związany na przodzie, ręka
prawa oparta ; w tle niebo i chmury.
Ozn. z prawej : „SOeixlbaum“. Akw. i gw. na kości
słoniowej, okrągła (w św. 5’8 cm.), oprawna w brązowe, zło
cone ramki, wpuszczone w ramki drewniane, czarno - politurowane.
Wł. : Dr. Władysław Steczkowski, Kraków.

582. Tenże: Portret nieznanego. Popiersie mężczyzny
w sile wieku, zwróconego trzy czwarte na lewo, w grana
towym fraku, ze złotymi guzikami, żółtej kamizelce, białej
chuście związanej pod szyją i kołnierzu. Tło neutralne.
Ozn. z prawej: „cffleixlbaum“. Akw. i gw. na płytce
kości słoniowej, owalnej (w św. 4*6 X 4*1 cm.), oprawnej
w wązkie złote ramki.
Wł. : Maurycy Nirenstein, Lwów.
583. Franciszek Winterhalter (1806—1873): Portret
nieznanej. Na tle zieleni, kotary zielonej i nieba, popiersie
młodej kobiety, siedzącej w czerwonym fotelu. Suknia biała,
wycięta, z bukiecikiem róż u stanika.
Ozn. z prawej:
interhalter“. Akw. na okrągłej płytce
słoniowej kości (średnica 6*8 cm. w św.), w ramce ze złota
i emalii Bleu de Roi.
Wł. : Prof. Dr. Jerzy hr. Mycielski, Kraków.
584. Zofia Woynianka (pierwsza połowa XIX. w.) :
ks. Izabella Lubomirska. Popiersie młodej kobiety w jasnej
sukni, na wprost, twarz zwrócona z lekka ku prawej.
Na odwr. stronie dawny napis: „Isa Lubomirska ryso
wana w Wiedniu r. 1823 przez ZBannę Sofią cWojniną“. (!)
Rysunek kredką na papierze (16X16 cm. w św.), w ramce
drewnianej, złoconej.
Wł. : Stanisław hr. Stadnicki, Krysowice.
585. X. P. : Portret nieznanej. Popiersie dziewczynki
w lewym profilu, główka zwrócona na prawo, sukienka biała.
Tło neutralne.
Ozn. z prawej: „X.
Akw. i gw. na kości owalnej
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(w św. 5*4X4 cm.), oprawna w bronzowe, złocone wązkie
ramki.
Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów.

586. Marya Zucani Mikolaschowa (pierwsza połowa
XIX. w., Lwów): Portret nieznanego. Popiersie młodego męż
czyzny, zwrócone trzy czwarte na lewo, w czarnym surducie
i krawacie, a białej kamizelce i kołnierzu. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „TM,. Z. 827“. Akw. i gw. na płytce
kościanej kształtu owalnego (7*2X6 cm.), pod szkłem, nieoprawna.
Wł. : Andrzej Romaszkan, Lwów.
587. Ta sama: Portret Radcy Dworu Sascheka von Merihursch. Popiersie starszego mężczyzny, zwrócone trzy czwarte
na prawo, w czarnym surducie i kamizelce, gors, kołnierz
i chustka biała. Na klapie surduta odznaki orderowe. Tło
neutralne.
Ozn. z prawej: „TM. Zucani 826u. Akw. i gw. na
płytce kościanej, owalna (7*7 X 6*7 cm.), ujęta w wąziutką,
metalową ramkę, wpuszczoną w ramkę mahoniową.
Wł. : Dr. Roman Kunzek, Lwów.
588. Jan Zieliński (ur. 1819 r. w Krakowie, urn. 1846
w Rzymie): Portret Antoniny Męcińskiej. Pół postaci mło
dej kobiety na wprost, w niebieskiej, nieco wyciętej isukni,
z czarną tasiemką na szyi, włosy gładko uczesane. Tło neutraîne.
Ozn. z prawej: „Jan Zieliński“. Akw. na papierze
prostokątnym (w św. 12X6*9 cm.), oprawna w drewniane,
złocone ramy.
Wł.: Tadeusz Rybkowski, Lwów.
589. Portret: Z Mniszchów Szczęsnowa Potocka. Po
piersie starszej kobiety zwrócone na prawo, w białej sukni,
dyademie na głowie zdobnym w perły i brylanty. Tło neu
tralne.
Akwarela i gwasz, na płytce kościanej, owalnej (w św.
3*9X3*2 cm.), ujęta w białe passe-partout, oprawne w bron
zowe, złocone ramki.
Wł. : JE. Leon hr. Piniński, Lwów.
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590. Sylwetka na złoconem tle, przedstawiająca Hr.
Gułakowską, siedzącą w fotelu (w profilu ku lewej) i trzy
mającą na kolanach synka swego, Wacława. Z lewej u góry
draperya.
Sylweta, malowana na odwrotnej stronie okrągłej płytki
szklanej;i (średnicy 7*5 cm.) farbą czarną i założona powłoką
złotą. W otoku ornament srebrny. Wraz z obwódką złoconą
wprawiona wśród innych w tableau z czerwonego pluszu.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo (Ks. Po
znańskie).
591. Główka chłopczyka o ciemnych włosach, na
wprost.
Miniaturka emailowa (2 XI'3 cm.), w ramce złoconej,
z odwrotnej strony otwieranej.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo (Ks. Po
znańskie).
592. Popiersie Fryderyka Augusta, Króla saskiego,
Księcia warszawskiego, w peruce, w białym stroju z czerwo
nym kołnierzem, z dwoma orderami na piersi. Zwrócony
z lekka ku lewej.
Akw. na płytce kościanej w owalu (3X2*6 cm.), wpra
wiona wśród innych w tableau z czerwonego pluszu.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo (Ks. Po
znańskie).
593. Sylwetka, przedstawiająca w trzech popiersiach
Hr. Gułakowskiego, jego siostrę i matkę, na tle złotem.
Sylweta malowana na odwr. stronie szkła ośmiobocznego (2X3 cm.), farbą czarną i złotą, wprawiona wraz
z innemi w tableau z czerwonego pluszu.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo (Ks. Po
znańskie).
594. Popiersie Henryka Zabiełły, porucznika artyleryi,
w granatowym mundurze ze srebrnemi i złotemi wyszywaniami, z żabotem, z orderem Virtuti Militari na piersi. Zwró
cony w trzech czwartych w prawo. Tło neutralne,
Akw. na ow. płytce kościanej (7X5*8 cm.), w złoco
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nej obwódce, wprawiona wraz z innemi w tableau z czer
wonego pluszu.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo (Ks. Po
znańskie).
595. Portret: Adam Broniec, Marszałek dworu. Na
ciemno - błękitnem tle głowa młodzieńca, zwrócona w profilu
ku lewej.
Miniatura en camerieu, rysowana piórkiem i założona
(w tle) gwaszem ciemno - błękitnym, na kości (średnica 6 cm.),
wprawiona wśród innych w tableau z czerwonego pluszu.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo (Ks. Po
znańskie).
596. Portret: Car Paweł I. (1754—1801). Popiersie
młodego mężczyzny, zwrócone na lewo, w czerwonym fraku
z niebieskim kołnierzem i białej peruce. Tło neutralne.
Akw. na kości owalna (w św. 3*5X3 cm.), oprawna
w ramki srebrne, rzeźbione à jour, sadzone rautami.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
597. Scena rodzajowa. Na tle. krajobrazu amorek
z przerzuconem przez piersi i biodra niebieskim szalem,
całuje się z pieskiem, którego trzyma za przednie łapy:
u nóg kołczan ze strzałami i łuk.
Akw. na pergaminie, okrągła (w św. 7*5 cm.), opra
wna w drewniane ramki.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
598. Scena rodzajowa. Na tle krajobrazu postać
Uranii, zwróconej na lewo, trzymającej w ręce lewej cyrkiel,
oparty o glob ziemski, w prawej księgę; u stóp kosa.
Akw. na kości okrągłej (w św. 5*2 cm.), oprawna
w wierzch tabakierki z masy, okutej złotem.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
599. Portret nieznanego. Pół postaci starszego męż
czyzny, zwróconego trzy czwarte na prawo, w czarnym fraku,
białym żabocie i kołnierzu. Tło neutralne.
Akwarela i gw. na płytce kościanej, owalnej (w św.
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5*6 X 4*4 cm.), w wązkich, bronzowych ramkach. Malowidło
u dołu i na prawem ramieniu zniszczone.
Wł. : Kazimierz Przybysławski, Uniż.

600. Leda z łabędziem. Kopia wedle Michała Anioła,
Akw. na kości ośmiobocznej (w św. 4*8X7 cm.), opra
wna w bronzowe, złocone ramki.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
601. Portret: Dr. Józef Zucani, lekarz florentyński,
dziadek Maryi z Zucanich Piotrowej Mikolaschowej. Popier
sie starego mężczyzny, zwrócone trzy czwarte na lewo,
w brązowym fraku, żółtej kamizelce, białej chuście i kołnie
rzu. Tło neutralne.
Olej. na płótnie naklejonem na tekturkę, kształt
owalny (7X5*7 cm.), przedarte u dołu, oprawne w drewniane
nowoczesne ramki.
Wł. : Dr. Roman Kunzek, Lwów.
602. Portret: p. Müller v. Ehrenschwung z domu
Charlotte v. Meyersbach w sylwecie. Na błękitnem tle po
piersie młodej dziewczyny z rozpuszczonym warkoczem z ża
botem u piersi, zwróconej w profilu ku prawej.
Sylweta czarna, wycięta z papieru, naklejona na papier
niebieski (8*5X 6*8 cm. w św.), w ramce drewnianej.
Wł. : Prof. Dr. Ernest Till, Lwów.
603. Portret: Ks. Henryk Lubomirski w stroju rzym
skim. Na tle kolumny postać młodego chłopca w zbroi
i w zarzuconym na nią czerwonym płaszczu ; w rękach
trzyma hełm z białemi piórami. Z poza kolumny zagląda
dwu rzymskich żołnierzy z hełmami na głowach.
Akw. na ow. płycie kości słoniowej (15*4X10*6 cm.),
w ramce bronzowej, złoconej.
Wł. : Stanisław ks. Lubomirski, Równo.
604. Sylweta: „J. W. Aleksander Ordynat Zamoy
ski“. Popiersie mężczyzny w peruce, z żabotem, w profilu
ku prawej.
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Sylweta czarnym tuszem (18*5X12 cm.), w ramce dre
wnianej.
Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów.

605. Portret męski w sylwecie. Na tle żółtawem
głowa mężczyzny, zwróconego w profilu ku lewej.
Sylweta, malowana czarną farbą, na odwr. stronie szkła,
założona woskiem, w owalu (5*5 X 4*1 cm. w św.), w ramce
drewnianej.
Wł. : Prof. Dr. Ernest Till, Lwów.
606. Portret męski w sylwecie. Na tle żółtawem
głowa młodego mężczyzny, zwróconego w profilu ku lewej.
Sylweta malowana czarną farbą na odwr. stronie szkła,
założona powłoką wosku, w owalu (5*5X 4*1 cm. w św.),
w ramce drewnianej.
Wł. : Prof. Dr. Ernest Till, Lwów.
607. Popiersie kobiety w trzech czwartych ku prawej.
Suknia biała, z niebieską szarfą, nieco wycięta, z przypiętą
u piersi dużą różą. Tło neutralne.
Akw. na okrągłej płytce kości słoniowej (średnica 6*5
cm.), wprawiona w ramkę bronzową, pozłacaną (za podwójnem szkłem).
Wł. : Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
608. Portret kobiecy. Popiersie kobiety w średnim
wieku na tle zaznaczonego pejzażu i nieba. W ciemnych wło
sach bukiecik polnych kwiatów. Stanik różowy wycięty.
Akw. na owalnej płytce kości słoniowej (4*8 X 3*5 cm.),
w ramce bronzowej.
Wł. : Jan hr. Szembek, Kraków.
609. Portret: Helena z ks. Lubomirskich hr. Mniszchowa, córka Józefa i Ludwiki z Sosnowskich. Na tle lekko
zaznaczonych chmurek pół postaci młodej, o jasnych wło
sach kobiety, zwróconej ku prawej. Suknia jasno-żółta, wy
cięta, przepasana czerwono - niebieskim paskiem.
Gwasz i akw. na ośmiobocznej płytce kości słoniowej
(5*5X4 cm. w św.), w złoconej w ramce.
Wł.: Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.
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610. Portret: Z Bielińskich Kossowska. Na tle pej
zażu i zachmurzonego nieba popiersie młodej kobiety,
o ciemnych przybranych kwiatami włosach, zwróconej ku
lewej ; suknia wycięta, z miękkiej, blado - różowej materyi,
rękawy białe.
Akw. na owalnej płytce kościanej, pękniętej w trzech
miejscach (6*7 X 5*6 cm. w św.), wprawiona wraz z pięcio
ma innemi w ramę aksamitną.
Wł. : Franciszek hr. Potulicki, Kraków.
611. Portret nieznanego. Na neutralnem tle postać
starszego mężczyzny w lewym profilu, widoczna prawie po
kolana, w peruce, granatowym fraku, żółtych spodniach, białej
kamizelce, żakiecie i chuście, związanej na szyi, ręce za
łożone.
Gw. na papierze o podkładzie kredowym, kształtu owal
nego (w św. 8*3X7 cm.), oprawna w drewniane, złocone
ramki.
Wł. : Włodzimierz Zygmunt Kisielnicki, Lwów.
612. Portret Papieża Piusa VII. w purpurowych
szatach, rozmyślającego przed krucyfiksem i obrazkiem N. P.
Maryi, w którym tkwi sztylecik; tuż obok list. Zwrócony
profilem ku lewej, dłonie splecione, na głowie biała piuska.
Akw. i gw. na pergaminie (średnica 6*5 cm.), w złotej
obwódce.
Wł. : JE. Leon hr. Piniński, Lwów.
613. Portret: Teresa z ks. Czartoryskich, później ks.
Henrykowa Lubomirska (1785—1868). Na tle neutralnem
popiersie młodej o ciemnych włosach kobiety, zwróconej ku
prawej. Suknia biała, lekka, przepasana niebieską wstążeczką,
na ramiona przerzucony szal ciemno-błękitny. Twarz odwró
cona ku widzowi.
Akw. na owalnej płytce kościanej (7*3X6 cm. w św.),
w bronzowej, złoconej, ornamentowanej ramce, wprawionej
w płytę drewnianą, na czarno polakierowaną.
Wł. Stanisław hr. Stadnicki, Krysowice.
614. Portret : Grodzicki, krajczy koronny. Popiersie
mężczyzny w stroju czarnym, zwrócone ku lewej, twarz w pro-
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filu. Na lewej piersi Gwiazda Orderu Orła Białego, a na
wstędze ponsowej z białym szlaczkiem zawieszony z szyi na
piersiach order św. Stanisława (z krzyżem czerwono emalio
wanym).
Malowane podobno w r. 1806 w Paryżu. Akw. i rysu
nek ołówkiem na kredą powleczonym kartonie, w owalu
(7X5*6 cm. w św.), w bronzowej obwódce.
Wł. : Stanisław ks. Lubomirski, Równo.

615. Portret Maryi z Krzysztofowiczów Antoniowej
Bogdanowiczowej z r. 1808, w sylwecie. Na marmurkowem
tle popiersie młodej kobiety, zwróconej w profilu ku prawej.
Sylwetka ujęta w malowaną owalną ramkę, pozatem tło marmurkowe.
Malowidło — w kilku miejscach uszkodzone — na
odwrotnej stronie dużej szyby (38X27*3 cm. w św.), w ra
mach drewnianych.
Wł. : Marceli Bogdanowicz, Bochnia.
616. Potret Antoniego Bogdanowicza w sylwecie
(z r. 1808). Na tle marmurkowem, w malowanej ramce owal
nej, popiersie mężczyzny w profilu ku lewej.
Malowidło na odwrotnej stronie dużej szyby (38X27*3 cm.
w św.), w ramie drewnianej.
Wł. : Marceli Bogdanowicz, Bochnia.
617. Portret Baronówny Aloyzyi Wentz zu Nieder
lahnstein (malowany w Pradze). Na tle neutralnem popiersie
kobiety w czarnej wyciętej sukni, z czerwonym szalem na
ramionach. We włosach grzebień, w uszach kolczyki złote
z krzyżykiem, na szyi sznur pereł, a u lewej piersi odznaka
kościelna. Zwrócona w trzech czwartych ku lewej.
Akw. na prostokątnej płytce kościanej (7*5 X 5*7 cm»
w św.), w ramce drewnianej.
Wł. : Maryla Wolska, Lwów.
618. Portret Macieja Pokutyńskiego. Na tle seledynowem popiersie mężczyzny w sylwetce czarnej, w profilu
ku prawej.

W. XIX

139

Malowane na odwrotnej stronie szkła, w ow. (4*5X3 cm.
w św.), w ramce drewnianej.
Wł. : Maryla Wolska, Lwów.

619. Portret oficera z czasów Napoleońskich. Na tle
neutralnem popiersie młodego mężczyzny w czerwonym mun
durze, z husarskiemi sznurami złotymi, w ciemnej attylii z po
pielałem futrem, z krzyżem legii honorowej na lewej piersi.
Akw. i gw. na płytce kościanej (13*3X9*5 cm. w św.),
w ramce drewnianej, rzeźbionej i złoconej.
Wł. : Prof. Dr. Jerzy hr. Mycielski, Kraków.
620. Portret: Henryk ks. Lubomirski jako amorek.
Na tle neutralnem popiersie dziecka nagiego, ku prawej,
ze skrzydełkami u ramion, z przewieszonym na niebieskiej
wstążeczce kołczanem ze strzałami. W prawej rączce strzała,
zwrócona ostrzem ku górze.
Akw. na okrągłej płytce kościanej (średnica 5 cm. w św.),
w ramce drewnianej, czarnej.
Wł. : Stanisław ks. Lubomirski, Równo.
621. Portret: Henryk ks. Lubomirski w wieku dzie
cięcym. Na tle neutralnem, popiersie chłopczyka o jasnych
włosach — w koszulce, opadającej z lewego ramienia — na
wprost.
Akwarela na owalnej płytce kości słoniowej (3*5X3 cm.),
oprawna w ramkę prostokątną z podwójną złotą obwódką.
Wł. : Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
622. Portret: Henryk ks. Lubomirski (1777—1850),
twórca Muzeum im. XX. Lubomirskich w Ossolineum we
Lwowie. Popiersie mężczyzny w trzech czwartych ku prawej,
na tle neutralnem. Strój kawalera maltańskiego, srebrne epo
lety, u piersi odznaka orderowa. Włosy pudrowane.
Akwarela na owalnej płytce kości słoniowej (7X5*5 cm.),
w złotej ramce.
Wł. : Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
623. Portret: Anna z Dobrzańskich Lubomirska, żona
ks. Franciszka (zmarła 1812). Sylweta młodej kobiety w po
piersiu, zwróconej w profilu ku lewej.
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Sylweta czarna na niebieskiem tle (papier. 5*2X3'8 cm.
w św.), w ramce złoconej.
Wł. : Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.
624. Portret Ignacego Lea, oficera wojsk austryackich,
który zginął pod Lipskiem 1813 r. Popiersie młodego mężczy
zny w białym mundurze z czerwonym kołnierzem. Twarz
zwrócona nieco ku lewej.
Akw. na ow. płytce kościanej (4*7 X 3*7 cm. w św.),
w ozdobnej rameczce metalowej. Z odwrotnej strony, na nie
bieskiem tle, wśród malowanych na szkle kwiatów „Na
dzieja“: postać kobieca wsparta na kotwicy.
Wł. : Wanda Żygulska, Lwów.
625. Portret generała Józefa Hornowskiego (1773—
1817). Popiersie młodego mężczyzny w ciemno granatowym
mundurze z czerwonym kołnierzem i złotemi epoletami,
z dwoma orderami na piersi. Zwrócony z lekka ku lewej.
Akw. na ow. płytce kościanej (6*5X4*5 cm.), w ra
meczce metalowej, w étui.
Wł. : Ludwik Kulczycki, Lwów.
626. Portret ces. Franciszka I-go. Popiersie cesarza
w białym mundurze, wyszywanym złotem, z orderem Złotego
Runa i szarfą biało-czerwoną na piersiach. Zwrócony w trzech
czwartych ku lewej.
Akw. na kartonie (6’5X5 cm. w św.), w ramce z bla
chy srebrnej.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
627. Portret Napoleona I. Popiersie Bonapartego
w mundurze z czerwonym kołnierzem. Twarz zwrócona
w trzech czwartych w prawo.
Akw. na ow. płytce kościanej (4*1X3’3 cm. w św.),
w ramce z blachy bronzowej.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
628. Portret Józefa ks. Poniatowskiego. Na tle neutralnem popiersie wodza w granatowym mundurze z srebrnemi
epoletami, z szarfą czerwoną i czterema orderami na piersi.
Kołnierz czerwony ze srebrnemi wyszywkami.
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Ol. na wierzchu drewnianej okrągłej tabakiery (śre
dnica 9’5 cm.).
Wł. : Marya Witosławska, Lwów.

629. Portret Józefa ks. Poniatowskiego, w popiersiu;
wprawiony pod szkłem w złoty pierścień.
Akw. na ow. płytce kościanej (2*2 XI'8 cm. w św.),
w złotej obwódce.
Wł. : Leon Szczawiński, Kraków.
630. Powrót wojsk francuskich 1813 r. wśród zimy.
Malowidło na tabakierce, wykonane na płytce perłowej masy
(7X4‘7 cm.), która prześwieca z pod powłoki farb.
Tabakiera czworograniasta srebrna, pozłacana.
Wł. : Władysława Pielecka, Lwów.
631. Portret Arcyksięcia Karola, koadjutora wielkiego
mistrza zakonu niemieckiego (1771—1847). Na tle neutralnem popiersie mężczyzny w białym mundurze z niebieskim
kołnierzem, z szarfą czerwono-białą na piersiach i trzema
krzyżami. Zwrócony w trzech czwartych w lewo.
Akw. na okrągłej płytce kości słoniowej (średnica
6’3 cm. w św.), w metalowej obwódce, wprawiona w tabakierę z kości słoniowej. (Miniatura przypisywana H. F. F ügerowi, 1751—1818).
Wł.: Ignacy Wentzel, Kraków.
632. Portret Zofii z ks. Czartoryskich hr. Stanisławo
wej Zamoyskiej (1778—1837), w sylwetce. W bogato ornamentowanem obramieniu, w owalu, popiersie kobiety w pro
filu ku prawej. Dołem napis: „Dédié à Madame la Com
tesse Sophia de Zamoyska née la Princesse de Czartoriska“.
Czarną farbą na odwrotnej stronie szkła, poczem zało
żone tłem złotem, metalicznem (19X15 cm. w św.), w ramce
drewnianej.
Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów.
633. Portret matki z dzieckiem. Na tle rozległego pej
zażu o nizkim horyzoncie popiersie młodej kobiety w białej
szacie, zwróconej ku lewej i obejmującej lewem ramieniem
dziecko odziane w błękitną sukienkę.
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Akw. na ow. płytce kościanej (6*8X8‘2 cm. w św.),
w ramce bronzowej, ornamentowanej.
Wł. : Dr. Adolf Sternschuss, Lwów.

634. Sylwetka, przedstawiająca na niebieskiem tle
postać kobiecą, która w parku stoi przy urnie wysokiej dy
miącej, i umieszcza na niej napis: „Penses (!) a moi“. Zwró
cona ku urnie lewym profilem, w lewej ręce trzyma chu
steczkę.
Przypisywana Janowi Zacharyaszowi Frey’owi (1771 do
1829). Malowidło czarną i niebieską farbą na odwrotnej
stronie szkła, w owalu (6*5 X 4*7 cm. w św.), w ramce plu
szowej.
Wł. : Muzeum Techniczno-Przemysłowe, Kraków.
635. Portret: Olimpia z Tarnowskich kasztelanowa Gra
bowska (około r. 1820). Popiersie młodej kobiety w czarnej
sukni, z dużym wykładanym białym kołnierzem ; na jasnych
włosach koronkowy czepek, ozdobiony wstążkami lila. Za
paskiem złoty łańcuszek. Ręce założone na siebie. Zwrócona
z lekka ku lewej ; tło neutralne.
Akw. gwasz i rys. ołówkiem na papierze (14*7X10*7 cm.
w św.), w ramkach drewnianych, złoconych.
Wł. : Stanisław Juliusz hr. Stadnicki, Wiedeń.
636. Portret Tadeusza Kościuszki. Popiersie Naczelnika
w futrze i czapce, twarz zwrócona ku prawej w trzech czwartych.
Emalia na miedzi (2 XI‘5 cm. w św.), wprawiona w sre
brną spinkę.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
637. Portret Tadeusza Kościuszki w sylwecie. Na tle
naturalnem kościanej płytki popiersie Naczelnika w profilu
ku lewej.
Tuszem na płytce kościanej (5*7X5 cm. w św.),
w ramce drewnianej, czarnej.
Wł. : Muzeum Narodowe im Króla Jana III. we Lwowie.
638. Portret Korduli z hr. Komorowskich Potockiej
(f 1836), wojewodziny bełzkiej, córki Jakóba Hr. Komorow
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skiego, Kasztelana. Na tle zielonawej draperyi i pejzażu po
prawej, popiersie kobiety o jasnych włosach, w białej wy
ciętej sukni, z szalem błękitnym na lewem ramieniu. Głowę
wznosi w górę ku swej prawej, w rękach trzyma lirę i nuty.
Na rękach branzoleta ze sznurków pereł.
Akw. na okrągłej płytce kościanej (średnica 10 cm.) ;
dołem była oznaczona, lecz sygnatura przez złamanie płytki
i wytarcie zniszczona. Przypisywana J. B. Isabey’owi.
Na odwr. stronie m. i. napis: „malował Izabay(!) 1815
w Wiedniu“. W ramie drewnianej, złoconej.
Wł. : Biblioteka hr. Baworowskich, Lwów.

639. Portret: Gen. Stanisław Dunin-Wąsowicz, adjutant Napoleona I. Popiersie młodego mężczyzny w jasnogranatowym mundurze pułkownika huzarów, obszytym futrem
brunatnem. Na piersi cztery ordery; twarz zwrócona ku lewej.
Akw. na papierze (19’5X15'1 cm. w św.), w złotej
obwódce; wprawione w portefeuille z zielonej skóry.
Wł. : Stanisław Juliusz hr. Stadnicki, Wiedeń.
640. Portret Julii Dunin Wąsowiczówny. Na tle ga
łązek krzaku róż postać dziewczynki o dużych błękitnych
oczach i bujnych jasnych włosach, środkiem rozdzielonych.
Sukienka biała, muślinowa, przybrana na rękawach niebieskiemi kokardkami. Zwrócona ku lewej, trzyma w lewej ręce
gałązkę z różą.
Akw. na papierze (20X15'2 cm. w św.), w portefeuille’u z zielonej skóry, ze złotemi wyciskami.
Wł. : Stanisław Juliusz hr. Stadnicki, Wiedeń.
641. Portret: Minister Tadeusz hr. Mostowski. Po
piersie starszego mężczyzny, w stroju ciemno-zielonym, z du
żym, białym, wyłożonym kołnierzem; zwrócony nieco ku le
wej. Tło neutralne.
Akw. i gw. w owalu (10'4X7'8 cm. w św.), w ramce
drewnianej, ozdobnej, złoconej.
Wł. : Ks. Janowa Sapieżyna, Biłka Szlachecka.
642. Lord Byron (1788—1824). Popiersie młodego
poety w granatowym fraku, z czarnym krawatem ; na ra
miona zarzucony płaszcz.

144

W. XIX

Akw. na owalnej płytce kości słoniowej (3*6 X 2*7 cm.
w św.), w ramce bronzowej.
Wł. : Hr. Helena Tarnowska, Byszów.

643. Portret Mikołaja Hoszowskiego, senatora Rzplitej
krakowskiej. Na białem tle postać młodzieńca widziana po
pas, w mundurze ze złotemi epoletami, na których herb mia
sta Krakowa. Zwrócony twarzą w profilu ku lewej. Przy
boku szpada.
Sylweta malowana czarną i złotą farbą na odwr. stronie
szkła, poczem założona białą farbą (9 X6*9 cm.), w ramce
drewnianej, obijanej blachą bronzową.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
644. Portret „Kaspra Szafrańca Wielogłowskiego, se
natora, kasztelana Królestwa Polskiego, Radcy stanu nad
zwyczajnego, prezesa komisyi województwa krakowskiego,
prezesa Senatu Rzeczypospolitej krakowskiej, kawalera orde
rów św. Stanisława i św. Anny I-szej klasy, prezesa wielkiej
Rady Uniwersytetu Jagiellońskiego, Viceprezesa Towarzy
stwa Naukowego krakowskiego“... i t. d. Na tle kolumny
i zielonej draperyi ze złotemi frenzlami, popiersie mężczyzny
w mundurze czerwonym, srebrem naszywanym, z różową
szarfą na piersiach, w opadającym ciemno-czerwonym pła
szczu ; siedzi przy stole, w prawej ręce trzyma książkę ;
Akw. na papierze, w owalu (9*3 X 7*2 cm. w św.),
w ramce drewnianej z bronzową obwódką.
Wł. : Stefan Ramułt, Lwów.
645. Portret hr. Woyny. Na tle en grisaille zaznaczo
nego pejzażu i chmur, popiersie mężczyzny w granatowem
ubraniu, z wiązanym białym krawatem, zwrócone z lekka ku
prawej.
Akw. i gw. na płycie kościanej (13*4X11 cm. w św.),
w ramkach aksamitnych.
Wł. : Eleonora z Hussarzewskich ks. Andrzejowa Lubomirska, Lwów.
646. Portret: Księżniczka Dorota Lubomirska, córka
ks. Henryka i Teresy z ks. Czartoryskich. Popiersie dzie-
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wczęcia, o ciemnych gładko przyczesanych włosach, na
wprost, w sukni białej, wyciętej, przybranej wiązką kwiatów.
Akw. na owalnej płytce kości słoniowej (7*4X6 cm.
w św.), ujęta w bronzową ramkę, na której napis w około:
„Dolca Beata Che Vive In Cielo Congli(!) Angeli, E In Terra
Colla Mia Anima“. Całość w skórzanym porte-feuille.
Wł. : Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.

647« Portret ks. Klary Fryderykowej Lubomirskiej.
Na tle neutralnem popiersie kobiety o ciemnych włosach,
przybranych gałązką róży. Suknia biała, zdobna w koron
kowy wysoki kołnierz, zwrócona ku lewej w trzech czwartych.
Akw. na okrągłej płytce kościanej (średnica 5*1 cm.
w św.), w ramce drewnianej, czarnej.
Wł.: Stanisław ks. Lubomirski, Równo.
648. Portret : Księżniczka Izabella Lubomirska, pó
źniejsza ks. Sanguszkowa, jako Amorek. Popiersie dziew
czynki ze skrzydełkami o jasnych włosach i dużych ciemnych
oczach, w chmurkach. Przez piersi przechodzi niebieski sznu
reczek, na którym zawieszony na plecach kołczan ze strza
łami, z chmur wyłania się część łuku.
Malowidło na porcelanie, w owalu (17*5X14 cm. w św.),
w czarnych ramkach drewnianych z dwiema obwódkami
z bronzu złoconego.
Wł. : Kazimierz ks. Lubomirski, Kraków.
649. Portret: Joanna z br. Steinów ks. Lubomirska,
druga żona ks. Jerzego. Na tle neutralnem popiersie ko
biety w białym staniku, przybranym koronką i niebieską
kokardką. Na szyi niebieska wstążka, związana w kokardkę,
z broszą, we fryzurze kokardka niebieska i pióra, przypięte
ozdobną szpilką.
Akwarela' na papierze (6‘2X4‘5 cm. w św.), w ramce
z bronzu złoconego. Z odwrotnej strony kawałeczek starego
papieru z dawnym napisem : „Princesse Jeanne Lubomirska
née ^Baronne de Stein 2-de femme de Georges L. fondateur
du convent de Rozwadów“.
Wł. : Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.
10
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650. Portret ks. Klementyny z Czartoryskich Eustachowej Sanguszkowej. Pół postaci kobiecej, zwróconej twa
rzą profilem w prawo; sylwetka czarna, na białem tle. Ma
lowidło na odwrotnej stronie szkła, z użyciem farby czarnej,
złotej (brosza i zegarek z długim łańcuszkiem) i białej. Tony
jasne i szare (przybranie głowy w koronkowy czepiec i czę
ści sukni) wydobyte zapomocą subtelnego zeskrobania cie
niutką igłą farby czarnej ; przez powstałe w ten sposób, cien
kie, jak włos, rysy, prześwieca założona na końcu powłoka
farby białej.
Płytka szklana, czworokątna (9X6*8 cm.). Ramy dre
wniane złote.
Wł. : Ordynacya Przeworska, A. ks. Lubomirski, Lwów.
651. Portret: Zofia z XX. Czartoryskich ordynatowa
Zamoyska ; popiersie młodej kobiety w profilu ku lewej,
z wzniesioną nieco do góry twarzą, włosy ciemne, rozpu
szczone, przepasane niebieską wstążką.
Rysunek kredką (czarną, z użyciem koloru czerwonego
i niebieskiego), na papierze (średnica 5*8 cm. w św.). Ramki
bronzowe, złocone.
Wł. : Jan hr. Szembek, Kraków.
652. Portret Jabłonowskiego, szefa szwadronu pułku
4-go jazdy wojsk polskich Ks. Warszawskiego. Popiersie
mężczyzny, w granatowym mundurze z czerwonymi wyłogami,
epoletami srebrnemi, z szarfą białą na piersiach.
Akw. na ow. płytce kościanej (6*1X5 cm. w św.),
w ramce bronzowej, ujętej w plusz.
Wł.: Stanisław Komornicki, Lwów.
653. Portret mężczyzny, w futrze, z pod którego wi
dać kołnierz munduru ; zwrócony w trzech czwartych ku
prawej.
Akw. na płytce kościanej (6X5*1 cm.), w ramce zło
conej. — Dołem z prawej, dwa razy znaczone ołówkiem
(starte i prawie nieczytelne): „Cravges“ (?) i „...vgin 1825“.
Wł. : Szymon Schwarz, Lwów.
654. Portret: Hr. Plater, szwagier ks. Józefowej Lubomirskiej. Na tle neutralnem popiersie młodego mężczyzny,
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w granatowym mundurze, ze złotemi guzikami i z czerwo
nym kołnierzem ; pod szyją biała chusta i żabot.
Akw. na okrągłej płytce (średnica 4*3 cm. w św.),
w złoconej obwódce.
Wł. : Stanisław ks. Lubomirski, Równo.

655. Portret: Hrabianka Wielopolska, córka Zofii
z Kossowskich. Na błękitnem tle, popiersie dziewczynki o ja
snych włosach, w ciemno - niebieskiej sukience, ozdobionej
białemi koronkami. Zwrócona z lekka ku prawej.
Akw. na owalnej płytce kościanej (6'6X5'5 cm. w św.),
w obwódce bronzowej ; wprawiona wraz z trzema innemi
w ramę aksamitną.
Wł.: Franciszek hr. Potulicki, Kraków.
656. Portret hr. Wielopolskiego, syna Zofii z Kossow
skich. Na tle zachmurzonego nieba, popiersie chłopczyka
w granatowem ubrańku, z dużym, wykładanym białym koł
nierzem. Włosy płowe.
Akw. na owalnej płytce kościanej (6’6X5‘5 cm. w św.),
w obwódce bronzowej; wprawiona wraz z innemi w ramę
aksamitną.
Wł. : Franciszek hr. Potulicki, Kraków.
657. Portret: Barbara z hr. Wielopolskich hr. Potulicka. Popiersie młodego dziewczęcia, w białej sukni, zwró
conego ku prawej. Włosy blond, wysoko upięte; tłem za
chmurzone niebo.
Akw. na owalnej płytce kościanej (6’5X5'4 cm. w św.),
w obwódce bronzowej ; wprawiona wraz z innemi czterema
w ramkę aksamitną.
Wł. : Franciszek hr. Potulicki, Kraków.
658. Portret młodego hr. Wielopolskiego. Na tle za
chmurzonego nieba, popiersie chłopczyka, o blond włosach,
w ciemno-zielonem ubrańku, w białej kamizelce, z dużym,
wykładanym białym kołnierzem.
Akw. na owalnej płytce kościanej (6*5X5'4 cm. w św.),
w obwódce bronzowej. Wprawiona wraz z czterema innemi
w ramę aksamitną.
Wł. : Franciszek hr. Potulicki, Kraków.
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659. Portret: Z Tyzenhauzów ks. Radziwiłłowa. Na tle
nieba i dalekiego pejzażu, popiersie młodej kobiety, o jasnych
rozpuszczonych włosach, ujętych w dyadem wysadzany turku
sami, ze skrzydełkami łątki. Bluzka biała, wycięta, spięta
dwiema broszami z turkusami.
Akwarela (6’9X6 cm. w św.), w metalowej, złoconej
ramce.
Wł. : Ks. Janowa Sapieżyna, Biłka szlachecka.
660. Portret: Panna Kuczkowska, późniejsza p. Deschertowa. Na tle neutralnem, popiersie młodego dziewczę
cia z rozpuszczonemi ciemnemi włosami, w sukni białej, prze
pasanej szarfą błękitną.
Akw. na okrągłej płytce słoniowej kości (średnica 6 cm.
w św.), w ramce drewnianej, z bronzową obwódką.
Wł. : Hr. Helena Tarnowska, Byszów.
661. Portret zbiorowy trzech cesarzy (Aleksandra I.,
Franciszka I. i Fryderyka Wilhelma), stojących obok siebie,
w profilu ku prawej.
Ol. na drewnianej pokrywie tabakiery (średnica 8’5 cm.
w św.), w ramce drewnianej, złoconej.
Wł. : Leon br. Dormus, Lwów.
662. Portret Generała Wojczyńskiego. Na tle neutral
nem, "popiersie siwego mężczyzny w błękitnym mundurze,
z czerwonym kołnierzem srebrem wyszywanym, ze srebrnymi
epoletami.
Akw. w owalu, na kartonie (7*3X 6*2 cm. w św.),
w ramce złoconej.
Wł. : Dr. Stanisław Miziewicz, Lwów.
663. Portret Emilii z Kilianów br. Dormusowej. Na
białem tle postać młodej kobiety w wyciętej sukni, siedzącej
na krześle, zwróconej twarzą w profilu ku prawej. Włosy
gładko przyczesane z lokami po bokach głowy; na szyi krzy
żyk, zawieszony na łańcuszku.
Sylweta, malowana czarną i białą farbą na odwr. stro
nie szkła (8X6 cm. w św.), w ramce drewnianej, złoconej.
Wł. : Leon br. Dormus, Lwów.
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664. Portret nieznanego w sylwecie. Na białem tle
popiersie młodzieńca we fraku, w profilu ku lewej.
Malowidło białą i czarną farbą na odwrotnej stronie
szkła, ze skrobanymi w czarnej farbie konturami (9X7 cm.),
w ramce drewnianej, złoconej.
Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów.
665. Portret nieznanego. Na tle neutralnem popiersie
młodego mężczyzny w jasno fioletowym mundurze z czerwo
nymi wyłogami.
Akw. na owaln. płytce kościanej (6*5X5 cm. w św.),
w ramce drewnianej, obitej blachą bronzową.
Wł. : Dr. Władysław Steczkowski, Kraków.
666. Portret dziewczynki o jasnych dużych włosach,
w niebieskiej sukience z szerokim białym kołnierzem.
Akw. na kartonie (3X2*5 cm.), w owalu, w skórzanem étui.
Wł. : Szymon Schwarz, Lwów.
667. Portret kobiecy w sylwecie. Na czarną farbą założonem tle owal złoty, metaliczny, a na nim popiersie star
szej kobiety w czepku, zwróconej w profilu ku prawej.
Malowidło na odwr. stronie szkła, założone powłoką
wosku (10X7‘5 cm. w św.), w ramce drewnianej.
Wł. : Prof. Dr. Ernest Till, Lwów.
668. Portret: Książę Stanisław Poniatowski. Popiersie
młodego mężczyzny, zwrócone w prawo, w granatowym fraku,
białym gorsie i krawacie. Tło neutralne.
Akw. i gw. kształtu owalnego (6X4*5 cm.), oprawna
w metalowe ramki.
Wł. : Ustrzycki, Czelatyce.
669. Portret nieznanej. Popiersie młodej kobiety, zwró
conej trzy czwarte na prawo, w białej wyciętej sukni z za
rzuconym na ramiona czerwonym szalem, na szyi czerwona
wstążka, na niej zawieszony medalion, w uszach kolczyki.
Tło neutralne.
Akw. na płytce kościanej, owalnej (7*4X6 cm.), ujęta
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w metalowe ramki, wpuszczone w ramy drewniane, złocone.
Przypisywany Sonntagowi(?).
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.

670. Portret nieznanego. Popiersie młodego mężczy
zny, zwróconego na prawo, w granatowym zapiętym fraku,
białej kamizelce i chuście na szyi. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości owalnej (3'8X3*1 cm. w św.),
oprawna w bronzowe, złocone ramki.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
671. Portret Mecenasa Bogusławskiego. Popiersie mło
dego mężczyzny na wprost, w granatowym fraku, białej ka
mizelce, chustce na szyi, żabocie i kołnierzu. Tło neutralne.
Akw. na kości, ośmioboczna (w św. 3*7X4'7 cm.), opra
wna w ramkę bronzową, złoconą.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
672. Portret nieznanej. Popiersie młodej kobiety w pro
filu lewym, w sukni liliowej, wyciętej, uczesanie w drobne
loczki, ujęte materyą w kwiaty.
Akw. na kości, owalna (w św. 3‘4X2*6 cm.), oprawna
w bronzowe złocone ramki.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
673. Portret nieznanego. Popiersie mężczyzny w sile
wieku, zwróconego trzy czwarte na prawo, w granatowym fraku,
żółtej kamizelce, białej chuście na szyi i kołnierzu. Tło
neutralne.
Olej. na blasze prostokątnej (w św. 16X11 cm.), opra
wna w drewniane, złocone ramki. Przypisywany Józefowi
Peszce (?).
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
674. Portret Grzybowskiego. Popiersie starego męż
czyzny w lewym profilu, w granatowym surducie i białej
chuście na szyi. Tło neutralne.
Akw. na kości, owalna (w św. 3*7X2’5 cm.), oprawna
w ramkę metalową, sztancowaną.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
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675. Portret nieznanej. Popiersie młodej kobiety na
wprost, w białej, wyciętej sukni, z czerwonym szalem na le
wem ramieniu. Tło neutralne.
Akw. na kości okrągłej (w św. 4*5 cm.), oprawna
w bronzowe, złocone ramki.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
676. Portret nieznanego. Pół postaci starego mężczyzny,
w lewym profilu, w granatowym fraku ze złotymi guzikami,
białym żabocie i kołnierzu; tło neutralne.
Gw. na kości owalnej (w św. 6X5 cm.), oprawny
w wązkie metalowe, złocone ramki.
Wł. : Kazimierz Przybysławski, Uniż.
677. Portret nieznanego. Popiersie mężczyzny w sile
wieku, w granatowym fraku, białej kamizelce i białej chuście
na szyi. Tło neutralne.
Akw. na kości owalnej (w św. 3*5 X 3 cm.), wpuszczona
w wieczko tabakierki z kości słoniowej ze złotemi obrączkami,
wyłożonej wewnątrz szyldkretem.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
678. Portret Julii z Adamków Bissacchiniowej. Po
piersie młodej kobiety zwrócone trzy czwarte na lewo, w su
kni białej wyciętej, z krzyżykiem zwisającym na piersi na
żółtym sznureczku ; we włosy czarne, w pukle ufryzowane,
wpleciona różowa kokarda. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej prostokątnej (5*5 X 4*4
cm.), oprawna w bronzowe, złocone ozdobne ramki.
Wł. : Irma Miziewiczowa, Lwów.
679. Portret Józefa Bissacchiniego. Popiersie starego
mężczyzny, zwrócone trzy czwarte na prawo, w granatowym
fraku ze złotymi guzikami, w białej kamizelce, żabocie i koł
nierzu. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości prostokątnej (5*5 X 4*5 cm.), opra
wna w drewniane, złocone ramki.
Wł. : Irma Miziewiczowa, Lwów.
680. Portret kościelnego dostojnika. Popiersie zwró
cone nieco na lewo, we fioletach, z krzyżem na piersiach
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zwisającym na srebrnym łańcuchu i dwiema odznakami orderowemi. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej, owalnej (w św. 7‘5X
6 cm.).
Wł. : Stanisław Szediwy, Lwów.

681. Portret nieznanej. Popiersie młodej kobiety na
wprost, w białej wyciętej sukni, z perłami na szyi, we wło
sach wstążki. Tło neutralne.
Akw. na papierze, okrągła (4 cm.), oprawna wraz z in
nymi w pluszowe czerwone tableau.
Wł. : Klementyna z Kozieradzkich Ziembicka, Lwów.
682. Portret nieznanej. Na tle drzew, krzewów i zie
leni, oparta lewą ręką o pagórek, na którem stoi szeroki
dzbanek, pół postaci młodej kobiety zwróconej trzy czwarte
na prawo, w białej sukni głęboko wyciętej, przybranej
na rękawach zieloną wstążką, z zarzuconym lekkim szalem,
w małym kapelusiku przybranym różą.
Akw. i gw. na płytce kościanej okrągłej (7 cm.), opra
wna wraz z innymi w pluszowe czerwone tableau.
Wł. : Klementyna z Kozieradzkich Ziembicka, Lwów.
683. Portret: Elżbieta z Charzewskich Wyszyńska.
Popiersie starszej kobiety, zwrócone trzy czwarte na lewo,
we fioletowej sukni, niebieskim szalu i białym czepku. Tło
neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej prostokątnej (4‘8X4*4
cm.), oprawna w srebrne, wązkie ramki.
Wł. : Aniela Zachor, Czerniowce.
684. Portret nieznanej. Pół postaci młodej kobiety
w sukni białej, głęboko wyciętej, z krótkimi rękawami, na
szyi trzy sznury pereł, w uszach kolczyki, włosy ufryzowane
w krótkie cienkie loczki. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej, owalna (7‘5X6'7 cm.),
oprawna w ozdobne bronzowe, złocone ramki. Przypisywana
Schweikartowi.
Wł. : Dr. Aleksander Czołowski, Lwów.
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685. Portret: Dyzma Bończa Tomaszewski (1749—
1825), członek honorowy Akademii wileńskiej. Popiersie
starszego mężczyzny, zwrócone trzy czwarte na prawo, w gra
natowym mundurze członka akademii, kołnierz wyszywany
złotymi liśćmi dębowymi, z zarzuconym płaszczem zielonym;
żabot, krawat i kołnierz białe. Tło neutralne.
Akw. na papierze, kształtu owalnego (w św. 14X9*8
cm.), oprawna w bronzowe ramki, wpuszczone w pluszowe
ramy koloru bordeaux.
Wł. : Aleksander Junosza Podoski, Lwów.
686. Portret: Marya z Chrzanowskich Fontau, żona
tajnego radcy, dyplomaty rosyjskiego (ur. 1792—1825).
Pół postaci młodej kobiety, zwróconej trzy czwarte na lewo,
w sukni białej wyciętej, spiętej pod piersiami czerwoną
wstążką, na szyi i we włosach perły, na suknię zarzucony
czerwony szal. Tło neutralne.
Akw. na kości kształtu owalnego (6*5X5 cm.), opra
wna w srebrne ozdobne ramki.
Wł. : Celina Przetocka, Lwów.
687. Popiersie mężczyzny, w sylwecie; profil ku
lewej. Na szyi miękki jasny krawat, związany w kokardę.
Sylweta czarna na zielonawem tle (na papierze, śre
dnica 5*5 cm. w św.), w złotej obwódce. Na odwrotnej
stronie, w środku pod szkłem, napis w złocie: „L’AMITIE
EN FAIT LE PRIX“.
Wł. : Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.
688. Magdalena Pokutująca. Na tle żółtych piasków
i lazuru nieba, postać Magdaleny, pod drzewem. Odziana
w szatę różową, ręce spiera na trupiej czaszce ; krzyż, otwarta
księga i dyscyplina do biczowania dopełniają zwykłych atry
butów pokutującej Magdaleny.
Akw. i gw. na płytce kościanej, w owalu (8X5*7 cm.
w św.), w ramce bronzowej.
Wł. : Hr. Helena Tarnowska, Byszów.
689. Portret nieznanej. Na żółtawem tle pół postaci
młodej kobiety, w sukni z bufiastymi rękawami, zwróconej
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twarzą w profilu ku lewej. W uchu złoty kolczyk, na szyi
łańcuszek złoty z krzyżykiem, na palcach złote pierścienie.
Sylweta, malowana czarną i złotą farbą na odwr. stro
nie szkła (kontury i cieniowanie skrobane w czarnej farbie),
poczem założona warstwą wosku (12X9 cm.), w ramce
skórzanej, z ornamentem wytłaczanym.
Wł. : Helena Dąbczańska, Lwów.

692. Portret: Filipowski, obywatel miasta Krakowa.
Popiersie starszego mężczyzny na wprost, w czarnym surdu
cie, różowej kamizelce, białej krawatce i kołnierzyku, w ręce
prawej, zgiętej w połowie i ułożonej na piersiach, klucz. Tło
neutralne.
Akw. na płytce kościanej, owalna (w św. 6‘5X4’8 cm.),
oprawna w metalowe ramki.
Wł. : Józefa Gawełkiewicz, Kraków.
693. Portret: Stanisław Maruszewski. Popiersie star
szego mężczyzny, zwrócone trzy czwarte na lewo, w czar
nym fraku, kamizelce, krawacie i kołnierzu białym. Tło neu
tralne.
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Akw. na płytce kości słoniowej, kształtu owalnego
(4*7 X 3*8 cm.), nieoprawna, wykonana w Warszawie.
Wł. : Marya i Kazimierz Jarmund, Lwów.

694. Portret: Helena ze Szczawińskich Stanisławowa
Maruszewska. Popiersie starszej kobiety, zwrócona trzy czwarte
na lewo, w białej, głęboko wyciętej sukni, z krótkimi ręka
wami; na włosy, uczesane w krótkie cienkie loczki, zarzucony
biały, przejrzysty koronkowy woal.
Akw. i gw. na płytce kościanej, owalnej (5*7 X 4*6 cm.),
nieoprawna, wykonana w Warszawie.
Wł. : Marya i Kazimierz Jarmund, Lwów.
695. Portret : Feliks Dzwonkowski, właściciel dóbr.
Głowa i pół popiersia mężczyzny w sile wieku, w profilu
lewym, na tle neutralnem.
Akw. na tekturze kształtu owalnego (6*5 X 4*8 cm.),
oprawna w metalowe ramki.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
696. Portret: Leon Siedliski. Popiersie młodego męż
czyzny, zwróconego trzy czwarte na prawo, w szamerowanem futrze. Tło neutralne.
Akw. na płytce kości słoniowej, kształtu owalnego
(w św. 5X4*1 cm.), oprawna w wązką, metalową ramkę,
wpuszczoną w prostokątną blaszkę zieloną.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
697. Portret nieznanego.. Popiersie starszego męż
czyzny, zwrócone trzy czwarte na lewo, w niebieskim fraku,
białej kamizelce i białej chustce na szyi. Tło neutralne.
Akw. na papierze kształtu prostokątnego (5*3X4*3 cm.),
oprawna w skórzane ramki, ze złotymi wyciskami.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
698. Portret nieznanej. Popiersie młodej kobiety,
zwrócone trzy czwarte na lewo, w sukni białej, z kołnierzem
kryzowym, krótkiemi rękawami, na piersi zawieszony krzy
żyk, plecy i ramiona okrywa czerwony szal, włosy ufryzo
wane w drobne cienkie loczki. Tło neutralne.
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Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, kształtu prosto
kątnego (w św. 5’5X4’7 cm.), oprawna w wązkie, bronzowe, złocone ramki.
Wł.: Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.

699. Portret: Z Małachowskich Grabińska. Popiersie
starej kobiety, zwrócone trzy czwarte na prawo, w niebie
skiej sukni, z narzuconem na ramiona boa futrzanem, w bia
łym czepku. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, kształtu owal
nego (w św. 5'9X4'5 cm.), oprawna w metalowe wązkie
ramki. Na odwrotnej stronie napis atramentem : „Portret Pani
Grabińskiej z Małachowskich.“
Wł. : Jadwiga hr. Tarnowska, Sniatynka.
700. Portret nieznanego. Popiersie starszego mężczy
zny, zwrócone trzy czwarte na lewo, frak niebieski ze złotymi
guzikami, kamizelka, żabot i kołnierz białe. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce z kości słoniowej, kształtu owal
nego (w św. 6‘4X4’8 cm.), oprawna w wązkie bronzowe ramki.
Z tyłu pod szkłem, na materyi niebieskiej, zasuszone kwiaty
i pukiel blond włosów.
Wł. : Jadwiga hr. Tarnowska, Sniatynka.
701. Portret nieznanego. Popiersie starego mężczyzny,
zwrócone trzy czwarte na prawo, w niebieskim fraku ; kami
zelka, żabot i krawat białe. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, kształtu owal
nego (w św. 6*8X5'4 cm.), oprawna w wązkie metalowe,
złocone ramki.
Wł. : Jadwiga hr. Tarnowska, Sniatynka.
702. Portret p. Wąsowiczowej. Popiersie młodej kobiety,
biust w profilu lewym, głowa zwrócona prawie na wprost,
w ręce lewej kartki białego papieru ; suknia żółta, na głowie
zawój biały, zdobny niebieskiemi wstążkami. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, kształtu koli
stego (6‘8 cm.), ujęta w wązkie metalowe, złocone ramki.
Z tyłu na białym kartonie napis atramentem: „Pani Wąsowiczowa.“
Wł. : Jadwiga hr. Tarnowska, Sniatynka.
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703. Portret: Apolonia z Ustrzyckich księżna Ponia
towska. Popiersie młodej kobiety, w koszuli białej bez ręka
wów, spiętej na ramionach, zwrócone na prawo, głowa zwró
cona i przechylona na lewo, na plecy zawieszony płaszcz.
Tło neutralne.
Akwarela na płytce kości słoniowej, kształtu owalnego
(6*5 X 6*2 cm.), oprawna w metalowe, okrągłe ramki.
Wł. : Ustrzycki, Czelatyce.
704. —705. Portret: Małżeństwo Kratterowie. Popier
sie starszego mężczyzny, zwrócone trzy czwarte na prawo,
w granatowym fraku z guzikami, w białym żabocie i kołnie
rzu. Popiersie starszej kobiety, zwrócone trzy czwarte na
lewo, w białym kaftaniku i czepeczku. Tło neutralne.
Dwie akw. i gw. na płytkach kości słoniowej, kształtu
owalnego (w św. średnica 2*4 cm.), oprawne w złotą bran
soletkę, przechowywaną w étui skórzanem.
Wł. : Seweryna Henzlowa, Lwów.
706. Portret nieznanego. Popiersie starszego mężczy
zny prawie na wprost, w czarnym fraku, w kamizelce, kra
wacie i wysokim kołnierzu białym. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości, kształtu owalnego (w św. 5X3*6 cm.),
oprawna w szerokie, drewniane, złocone ramy.
Wł. : Maurycy hr. Dzieduszycki, Lwów.
707. Portret nieznanej. Pół postaci młodej kobiety, zwró
conej trzy czwarte na prawo, w białej empirowej sukni, lekko
wyciętej, z krótkimi rękawami, spiętej pod piersiami różową
wstążką, na lewe ramię zarzucony niebieski szal, włosy po
bokach ufryzowane w loczki. Tło neutralne.
Akw. na płytce kości słoniowej, kształtu ośmiobocz
nego (w św. 7X5 cm.), oprawna w drewniane, szerokie zło
cone ramy.
Wł. : Maurycy hr. Dzieduszycki, Lwów.
708. Portret nieznanej. Popiersie młodej kobiety, zwró
conej trzy czwarte na lewo, w empirowej białej sukni, głę
boko wyciętej, z krótkimi rękawami, z tyłu zarzucony czer
wony szal owija obie ręce. Tło neutralne.
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Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, kształtu prosto
kątnego (w św. 5'5X4‘3 cm.), oprawna w szerokie dre
wniane, złocone ramy.
Wł. : Maurycy hr. Dzieduszycki, Lwów.

709. Portret nieznanej. Popiersie młodej kobiety, zwró
cone na lewo, głowa lekko odwrócona na prawo, w staniku
niebieskim, przybranym bogato koronkami, w pudrowanej
bujnej fryzurze, ubranej w zawój, przybrany wstążkami niebieskiemi i żółtawemi. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości słoniowej, owalna (w św. 7‘8X6'4 cm.),
oprawna w metalowe ramki, wpuszczona w ramki pluszowe
bordeaux. Robota angielska z czasów między 1800 a 1825.
Wł. : Muzeum Przemysłowe, Kraków.
710. Portret nieznanej. Popiersie kobiece, zwrócone
na lewo, z lekkiem odwróceniem głowy na prawo, strój em
pirowy, suknia biała, nieco wycięta, na plecy zarzucony ró
żowy szal, po obu stronach głowy włosy w lokach, na czole
wąziutka opaska złota z perłą w środku. W tle zaznaczony
krajobraz.
- Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, kształtu owal
nego (8’2X6‘8 cm.), ujęta w ramkę bronzową, pozłacaną,
wpuszczoną w ramkę pluszową, bordeaux.
Wł. : Muzeum Przemysłowe, Kraków.
711. Św. Ignacy Lojola. Popiersie świętego, zwrócone
trzy czwarte na prawo, w czarnym habicie zakonnym, białej
komży i fioletowej stule, przerzuconej przez oba ramiona.
Święty w lewej ręce trzyma krzyż z przybitym nań Chrystu
sem, prawa ręka, z wyciągniętym palcem wskazującym, zwró
cona ku Zbawicielowi. Nad głową złote kółko nimbu. W tle
krajobraz południowy z palmą w pośrodku.
Akw. na płytce kościanej, owalna (6'8X5’5 cm.), opra
wna w relikwiarzu srebrnym ; u szczytu owalu relikwiarza
zwisa girlanda złożona z kwiatów i owoców, nad nią em
blemat Chrystusa (I H S) w promieniach, u dołu dwie lilie,
związane z sobą. Całość we futerale skórzanym, czerwonym
ze złotymi wyciskami, wykładanym wewnątrz pluszem.
Wł. : Leon br. Dormus, Lwów.
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712. Portret nieznanej. Na tle krajobrazu popiersie
młodej kobiety, zwrócone trzy czwarte na lewo, w białej,
wyciętej sukni, z szalem narzuconym na prawem ramieniu.
Akw. i gw. na kości słoniowej, okrągła (4'3 cm.), ujęta
w gładkie, wązkie, złote ramki, wpuszczone we wieczko ta
bakierki z kości słoniowej.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
713. Popiersie Napoleona I., w mundurze i kapelu
szu, na tle neutralnem.
Akw. i gw. na kości słoniowej, kwadratowej (w] św.
0*7 cm.), oprawna w złoty breloczek.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
714. Portret: Marya z Hallenburg-Hallerów Janowa
Zbroja-Wentzlowa z synkiem. Na tle zielonej kotary i kraj
obrazu pół postaci młodej kobiety, w sukni białej, wyciętej,
z krótkimi rękawami, na szyi trzy sznury pereł, których do
tyka się rączką mały chłopczyk stojący obok matki, widoczny
po kolana, w granatowej sukience.
Akw. i gw. na kości prostokątnej (6’6X5’8 cm.), zła
manej po lewej stronie, w drewnianej ramce, okutej blaszką
metalową. Przypisywana Sonntagowi.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
715. Portret nieznanej. Popiersie młodej kobiety, zwró
conej trzy czwarte na prawo w białej sukni wyciętej. Tło
neutralne.
Akw. i gw. na kości słoniowej, ośmiokątnej (3 XI ’7 cm.),
oprawna w złoty pierścień.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
716. Portret nieznanego. Pół postaci mężczyzny mło
dego, w profilu lewym, w mundurze granatowym, z różowym
kołnierzem i przodem, epolety żółte. Tło neutralne.
Akw. na pergaminie, owalna (w św. 5'2X4'4 cm.),
oprawna w ramki bronzowe, złocone.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
717. Portret nieznanej. Pół postaci starszej kobiety, zwró
conej nieco na lewo, w białej wyciętej sukni, podwiązanej
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pod piersiami, z czerwonym szalem na prawem ramieniu.
Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej ow. (w św. 4X3*5 cm.),
oprawna w wązkie metalowe ramki.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
718. Portret nieznanej. Pół postaci młodej kobiety,
zwróconej trzy czwarte na lewo, w sukni białej, wyciętej, prze
pasanej pod piersiami żółtą wstążką, z lewego ramienia zwisa
niebieski szal. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej ow. (w św. 5*9 X 4*9 cm.),
oprawna w wązkie ramki.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
719. Portret nieznanej. Na tle nieba i zieleni, pół po
staci młodej kobiety, zwróconej trzy czwarte na prawo,
w białej wyciętej sukni.
Akw. i gw. na kości owalnej (w św. 6*2 X 3*5 cm.),
oprawnej w ramkę bronzową, złoconą, przedstawiającą gir
landę róż.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
720. Portret nieznanego, Pół postaci mężczyzny
w sile wieku, zwróconego trzy czwarte na lewo, w granato
wym fraku ze złotymi guzikami, żółtej kamizelce, białej
chuście związanej na szyi i kołnierzu. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, owalnej (w św.
5*4 X 4*4 cm.), oprawna w wązkie złote rameczki, wpuszczone
w plusz, wyścielający prawe skrzydło skórzanego étui.
Wł. : Maurycy Nirenstein, Lwów.
721. Portret nieznanej. Popiersie młodej kobiety,
zwróconej trzy czwarte na prawo, w niebieskiej, nieco wy
ciętej sukni, przybranej białą koronką; naszyjnik, kolczyki,
na gładko uczesanej głowie przejrzysty woal, opadający na
plecy. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej okrągłej (w św. 5*5 cm.),
oprawna w wązkie złote ramki i wpuszczona w wieczko
bukszpanowej tabakierki.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
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722. Portret hr. Krasińskiego. Popiersie starego męż
czyzny, zwrócone trzy czwarte na prawo, w granatowym fraku,
białym żabocie i białej chuście na szyi. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej, owalnej (4X5 cm.),
oprawna bezpośrednio wraz z innymi w tableau z czerwo
nego pluszu.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo, Księstwo Po
znańskie.
723. Portret nieznanego. Popiersie mężczyzny starego
w profilu lewym, w czarnym fraku, białej kamizelce, białym
żabocie i chuście na szyi. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości owalnej (w św. 3*2 X 2*5 cm.),
oprawna w bronzowe, metalowe ramki, wpuszczone wraz
z innymi w tableau pluszowe, czerwone.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo, Księstwo Po
znańskie.
724. Portret nieznanej. Popiersie młodej kobiety na
wprost, z głową pochyloną na lewo, w sukni białej, wycię
tej, z krótkimi rękawami. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej, owalnej (w św. 2X1*5
cm.), oprawna wraz z innymi w tableau czerwone, plu
szowe.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo, Księstwo Po
znańskie.
725. Portret Gabryeli z Gułakowskich Henrykowej
Zabiełło. Popiersie młodej kobiety, zwróconej na prawo,
głowa prawie na wprost, w sukni białej, głęboko wyciętej,
z krótkimi rękawami, na szyi dwa rzędy pereł; w tle niebo
z chmurami.
Akw. i gw. na płytce kościanej, owalnej (w św. 4*6X6
cm.), oprawna wraz z innymi w tableau czerwone, plu
szowe.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo, Księstwo Po
znańskie.
726. Portret z Sobolewskich hr. Gułakowskiej. Na tle
nieba, drzew i zieleni, popiersie młodej kobiety, zwróconej
11
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trzy czwarte na prawo, w białej wyciętej sukni, prawa po
łowa ciała okryta niebieskim płaszczem, na szyi trzy rzędy
pereł, na głowie zawój biały.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej owalnej (w św.
6'5X5*2 cm.), oprawna wraz z innymi w tableau czerwone
pluszowe.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo, Księstwo Po
znańskie.

727. Portret siostry młodszej Generałowej Chłapow
skiej. Popiersie młodej kobiety zwróconej na prawo, głowa
prawie na wprost, w sukni białej wyciętej, głowa gładko
uczesana, tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej ow. (w św. 3*1X2‘3 cm.),
oprawna wraz z innymi w tableau pluszowe, czerwone.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo, Księstwo Po
znańskie.
728. Portret Margrabiny Villalbi (?), damy dworu ce
sarzowej Józefiny. Popiersie młodej kobiety na wprost, głowa
pochylona na lewo, w białej wyciętej sukni, przez lewe ramię
przerzucony zielony szal. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej owalnej (w św.
7’6X6 cm.), oprawna wraz z innymi w tableau pluszowe,
czerwone.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo, Księstwo Po
znańskie.
729. Portret z Kickich księżnej Sułkowskiej. Popier
sie młodej kobiety, zwróconej trzy czwarte na lewo, w fan
tastycznym biało-czerwono-zielonym zawoju na głowie, w bia
łej niewyciętej sukni z żółtym szalem. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, owalnej (w św.
7X6 cm.), oprawna wraz z innymi w tableau czerwone, plu
szowe.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo, Księstwo Po
znańskie.
730. Portret nieznanego. Pół postaci mężczyzny mło
dego, w granatowym fraku, ze złotymi guzikami, w białej
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kamizelce, żabocie i kołnierzu, zwróconego trzy czwarte na
lewo; tło neutralne.
Akw. i gw. na kości owalnej (w św. 6*7 X 5*5 cm.),
oprawna w pełne prostokątne metalowe ramki z wyciskanym
ornamentem.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.

731. Portret nieznanego. Popiersie mężczyzny w sile
wieku, w profilu lewym, w czarnym fraku, białej chuście
związanej pod szyją i kołnierzu, na klapie lewej odznaka
orderowa. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości owalnej (w św. 5*3 X 4*9 cm.),
oprawna w wązką ramkę metalową złoconą, wpuszczoną w pro
stokątny plusz bordeaux, ujęty w wązkie, ornamentowane,
bronzowe, złocone ramki.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
732. Portret nieznanego małżeństwa. Na tle balustrady
i filaru oraz krajobrazu, widoczna prawie po kolana stojąca
para małżonków. Mężczyzna na wprost, w granatowym fraku
ze złotymi guzikami, w białej kamizelce, chuście związanej
pod szyją i kołnierzu, w spodniach niebieskich, oparł prawą
rękę na prawem ramieniu żony; kobieta zwrócona nieco na
prawo, w białej sukni, mocno wyciętej, z krótkimi rękawami,
przepasana pod piersiami czarną wstążką, we włosy
wpięte róże.
Akw. i gw. na płytce kościanej, okrągłej (w św. 7*5 cm.),
oprawnej w bronzowe złocone ramki, wpuszczone w dese
czkę kwadratową, czarno politurowaną.
Wł. : Maurycy Nirenstein, Lwów.
733. Portret nieznanego. Popiersie starszego mężczy
zny, zwrócone trzy czwarte na prawo, w granatowym fraku,
czarnym krawacie. Tło neubiałej kamizelce i kołnierzu
traîne.
Akw. i gw. na pergaminie, okrągła (w św. 5 cm.),
oprawna w metalowe ramki wpuszczone w czarno polituro
waną deszczułkę.
Wł. : Maurycy Nirenstein, Lwów.
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734. Portret nieznanego. Popiersie mężczyzny w sile
wieku, zwróconego na prawo, we fraku granatowym, białej
kamizelce i chustce związanej pod szyją, na piersiach odznaka
orderowa na wstędze. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce ośmiobocznej (w św. 4'2X4 cm.),
oprawnej w bronzowe, złocone ramki, wpuszczone w deszczułkę prostokątną, czarno politurowaną, u góry pod kół
kiem aplikowany liść z bronzu złoconego. Na odwrotnej stro
nie karteczka : „29 Juin 1822‘*.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
735. Portret nieznanego. Pół postaci starego mężczy
zny na wprost, w czarnym zapiętym surducie, białej kamizelce,
chuście związanej pod szyją i kołnierzu. Tło netralne.
Akw. i gw. na kości owalnej (w św. 6*5X5 cm.), ujęta
w wązkie metalowe, żółte ramki, wpuszczone w mahoniową
deseczkę prostokątną.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
736. Portret nieznanego. Popiersie starego mężczyzny
w lewym profilu, w czarnym fraku, ze wstążką orderową na
szyi. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości ośmiobocznej (w św. 4*4X4 cm.),
oprawna w bronzowe, złocone ramki, wpuszczone w prosto
kątną drewnianą, czarno politurowaną deszczułkę.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
737. Portret nieznanej. Pół postaci młodej kobiety,
zwróconej trzy czwarte na lewo, w białej, głęboko wyciętej
sukni z krótkimi rękawami, na głowie żółty szal spadający
po obu bokach. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości owalnej (7*2X6 cm. w św.), ujęta
w metalowe, wązkie, złocone ramki, wpuszczone w ramki
drewniane, czarno politurowane.
Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów.
738.
zwróconej
z krótkimi
Akw.

Portret nieznanej. Pół postaci młodej dziewczyny,
trzy czwarte na prawo, w białej sukni wyciętej,
rękawami. Tło neutralne.
i gw. okrągła (w św. 6*3 cm.), oprawna w wązką
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ramkę złotą, ornamentowaną, wprawioną w tabakierkę z kości
słoniowej.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.

739. Portret Franciszka Chateaubriand’a (?). Popiersie
starszego mężczyzny w profilu lewym, w czarnym surducie,
białej chuście na szyi i wysokim kołnierzu. Tło neutralne.
Akw. na kości, okrągła (w św. 5’3 cm.), oprawna w wązkie, bronzowe, złocone ramki, wpuszczone w prostokątną de
seczkę czarno politurowaną.
Wł. : Dr. Władysław Steczkowski, Kraków. *
740. Portret nieznanego. Popiersie mężczyzny w sile
wieku zwróconego trzy czwarte na lewo, w czarnym fraku,
żółtej kamizelce, białej chuście na szyi i kołnierzu. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości, owalna (7X5*7 cm.), naklejona
na prostokątny ciemny karton, oprawny w drewniane zło
cone ramki.
Wł. : Maurycy Nirenstein, Lwów.
741. Portret: Mr. Mailing, wiceadmirał floty angiel
skiej. Popiersie mężczyzny w sile wieku, zwróconego trzy
czwarte na prawo, w mundurze granatowym, z białymi wy
łogami i złotymi guzikami, krawat czarny. Tło neutralne.
Akw. na papierze, owalna (w św. 7X5*8 cm.), opra
wna w wązkie metalowe, złocone ramki, przechowywane
w skórzanem, czerwonem étui. (Szkoła angielska około 1820).
Wł. JE. Leon hr. Piniński, Lwów.
742. Portrecik nieznanej. Popiersie małej dziewczynki
prawie na wprost, w białej sukience, przybranej niebieskiemi
wstążkami, na piersiach na złotym łańcuszku zawieszony medalionik. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej, okrągła (w św. 4*7 cm.),
oprawna w skórzane étui wyłożone, wewnątrz błękitnym
pluszem (Szkoła francuska około 1810 r.).
Wł. : JE. Leon hr. Piniński, Lwów.
743. Portret nieznanego. Pół postaci mężczyzny mło
dego, siedzącego na fotelu, trzy czwarte na lewo, w czarnym
fraku, białej kamizelce, żabocie i kołnierzu Tło neutralne.
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Akw. i gw. na płytce kościanej, owalnej (8*2 X 6*8 cm.
w św.), pękniętej przy brzegu z lewej strony, oprawnej
w bronzowe, złocone ramki.
Wł. : JE. Leon hr. Piniński, Lwów.

744, Portret nieznanej. Popiersie starszej kobiety w bia
łej sukni i białym czepcu, przybranym stalowemi wstążkami,
w uszach kolczyki. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości owalnej (w św. 4X3 cm.), opra
wna w metalowe białe ramki.
Wł. : Galerya miejska, Lwów.
745. Portret nieznanego. Popiersie mężczyzny w sile
wieku, zwróconego na prawo, frak czarny, biała kamizelka
i biała chusta na szyi. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości okrągłej (w św. 4*2 cm.), oprawna w wązkie metalowe ramki.
Wł. : Galerya miejska, Lwów.
746. Portret nieznanego. Popiersie młodego mężczy
zny, zwrócone trzy czwarte na prawo, w czarnym fraku, bia
łej kamizelce, białej chuście związanej pod szyją i kołnierzu.
Tło neutralne.
Gw. na kości owalnej (w św. 4*5X4 cm.), oprawna
w wąziutkie metalowe ramki, wpuszczone w prostokątną de
seczkę, czarno politurowaną.
Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów.
747. Portret nieznanego. Popiersie starszego mężczyzny,
zwrócone trzy czwarte na lewo, w brązowym fraku z czar
nym kołnierzem, kamizelka czerwona, chusta biała związana
pod szyją i wysoki kołnierz. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości owalnej (w św. 6X5 cm.), opra
wne w ciemne passe-partout w drewniane złocone ramki.
Wł. : Maurycy Nirenstein, Lwów.
748. Portret nieznanego. Popiersie młodego mężczyzny,
zwróconego trzy czwarte na prawo, w granatowym fraku,
żółtej kamizelce i białej chuście, związanej pod szyją. Tło
neutralne.
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Akw. i gw. na płytce kościane], okrągłej (w św. 6 cm.),
ujęta w ciemne passe-partout, oprawne w drewniane, złocone
ramki.
Wł. : Maurycy Nirenstein, Lwów.

749. Portret: Książe Ernest Antoni Karol Ludwik,
Sachsen Koburg Gotha, ojciec Alberta, męża królowej Wiktoryi (ur. 2. stycznia 1784, urn. 29. stycznia 1844). Popiersie
młodego mężczyzny na wprost, głowa trzy czwarte na prawo,
w mundurze, epolety złote, kołnierz i przód złotem haftowane,
przez piersi przechodzi zielona wstęga, obok niej siedm od
znak orderowych, krawat czarny, kołnierz biały. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości słoniowej, okrągłe (w św. 7 cm.),
oprawna w wązką złotą ramkę, wpuszczoną w ramkę plu
szową bordeaux.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
750. Portret: Księżna Liwia Sachsen-Koburg Gotha,
córka księcia Augusta Sachsen Gotha Altenburg. Na tle
czerwonej kotary, popiersie młodej kobiety na wprost, z głową
wzniesioną do góry i lekko przechyloną na lewo, w srebrnej
sukni wyciętej, przybranej perłami, z boku lewego przypięty
bukiet, na szyi naszyjnik, w uszach kolczyki, na głowie
dyadem.
Reszta szczegółów jak Nr. 749.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
751. Portret nieznanego. Na tle czerwonej kotary,
popiersie mężczyzny w sile wieku, w granatowym fraku ze
złotymi guzikami i odznaką orderową na lewej klapie, w bia
łej kamizelce i chuście związanej pod szyją.
Akw. na papierze, owalna (w św. 16X1P5 cm.), ujęta
w ciemne passe-partout, oprawne w wązkie, bronzowe, zło
cone ramki.
Wł. : Galerya miejska, Lwów.
752. Portret nieznanej. Pół postaci młodej kobiety na
wprost, głowa trzy czwarte na prawo, siedzącej w fotelu,
w białej sukni wyciętej, przepasanej niebieską wstążką, biust
okryty przejrzystym woalem, we włosy upudrowane wpleciona
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niebieska wstążka, prawa ręka opiera się o stół, na którym
leży książka.
Reszta szczegółów jak Nr. 751.
Wł. : Galerya miejska, Lwów.

753. Portret nieznanego. Przy klawikordzie ustawionym
obok okna otwartego, na którem widzimy dwa wazoniki
z kwiatami i ptaszka w klatce, na tle parawanika, na krześle,
siedzi starszy mężczyzna, zwrócony na lewo, w zielonym fraku,
białej kamizelce, chuście związanej pod szyją i kołnierzu,
żółtych spodniach i wysokich butach, prawa ręka wyciągnięta
i oparta o klawiaturę, w lewej wspartej o tył krzesła kartka
papieru.
Akw. i gw. na pergaminie prostokątnym (w św. 22*5 X
18 cm.), oprawna w drewniane złocone ramki.
Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów.
754. Portret nieznanego. Na neutralnem tle w czer
wonym fotelu, siedzi mężczyzna w sile wieku, zwrócony trzy
czwarte na prawo, widoczny po kolana, w czarnym surducie
i krawacie a zielonem futrze, ręka oparta o kolano.
Ozn. zupełnie nieczytelnie na lewo na dole. Olej. na
blasze prostokątnej (w św. 13*5X11*7 cm.), ujęta w bronzowe złocone ramki, wpuszczone w ramki drewniane, czarno
politurowane, ozdobione w rogach złoconymi bronzikami.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
755. Portret hr. Franciszka Deymy. Popiersie męż
czyzny w sile wieku, w czarnym fraku, z chustą białą zwią
zaną pod szyją, tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej owalnej (w św. 5X 3*7
cm.), oprawna w pluszowe bordeaux passe - partout wraz
z Nr. 80, 200, 805, 849.
Wł. : Barbara hr. Rumerskirch, Lwów.
756. Portret Pelagii z Mostowskich Aleksandrowej
Komarowej. Popiersie młodej kobiety, zwróconej trzy czwarte
na lewo, suknia biała z koronkami, głęboko wycięta, na ra
miona zarzucone futro, głowa gładko uczesana, przybrana
wieńcem bluszczowym.
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Akw., gw. i olej. na płytce z kości słoniowej kształtu
owalnego (10*5X8*2 cm.), oprawna w bronzowe, złocone
ramki, wpuszczone w prostokątną deseczkę mahoniową.
Wł. : Marya ze Stadnickich hr. Tyszkiewiczowa, Lwów.

*

757. Portret Franciszka Krattera, Radcy Dworu. Po
piersie mężczyzny w sile wieku, zwrócone trzy czwarte na
lewo, surdut i krawat czarny, kamizelka, żabot, kołnierz
biały. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości słoniowej kształtu prostokątnego
(9X7*3 cm.), oprawna w bronzowe ornamentowane ramki.
Wł. : Seweryna Henzlowa, Lwów.
758. Portret Gen. Jana Skrzyneckiego. Popiersie ge
nerała w okularach, w granatowym mundurze ze srebrnemi
epoletami, z dwoma orderami na piersi.
Akw. i gw. na ow. płytce kościanej (11X8*5 cm.),
w ramkach drewnianych, czarnych z bronzową obwódką.
Wł. : Muzeum im. XX. Lubomirskich, Lwów.
759. Portret Józefa Patelskiego, b. ucznia szkoły pod
chorążych, uczestnika napadu na Belweder, potem organi
zatora powstania w r. 1846 (rewolucyi krakowskiej). Por.
A. Grabowski : „Wspomnienia“ (Bibl. Krak. T. 40. str. 139).
Na tle neutralnem popiersie młodego mężczyzny na wprost,
w granatowym mundurze i płaszczu obszytym futerkiem,
z krzyżem na lewej piersi.
Akw. na papierze (9*1 X 7*9 cm.), w ramce drewnianej,
obitej bronzową blachą. Pochodzi ze zbiorów ś. p. Józefa
Łakocińskiego w Krakowie,
Wł.: ßr. Adolf Sternschuss, Lwów.
760. Portret Zygmunta Krasińskiego (1812—1859).
Na tle neutralnem popiersie młodego poety, zwróconego ku
prawej, w stroju ciemnym.
Akw. i gwasz na płytce kościanej (3X2 cm. w św.),
w rameczce złotej ; wprawiona w złotą broszę. Pochodzi ze
zbiorów hr. Tyszkiewiczowej, siostrzenicy Delfiny Potockiej.
Wł. : Ludwik hr. Mycielski, Gałowo (Ks. Poznańskie).
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761. Portret: Matylda Dunin - Wąsowiczówna (w roku
1836). Na tle neutralnem popiersie młodej panny o jasnych
włosach, splecionych w warkoczyk i spiętych, w sukni białej,
wyciętej, przybranej szeroką wstążką niebieską.
Akw. na papierze, w owalu (19’5X14'5 cm. w św.),
w ramkach drewnianych, złoconych.
Wł. : Stanisław Juliusz hr. Stadnicki, Wiedeń.
762. Portret Józefa Rollego, ojca znanego historyka
Dr. Antoniego Rollego. Popiersie młodego mężczyzny, zwró
conego trzy czwarte na lewo, w granatowym fraku z białoczerwoną wstęgą, w białym gorsie i czarnej chuście. Tło
neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej, kształtu owalnego
(5X4 cm.), oprawna w metalowe wązkie ramki.
Wł. : Józef Rolle, Sądowa Wisznia.
763. Portret Maryi ze Zwierkowskich Rolle, żony po
przedniego (Nr. 762). Popiersie młodej kobiety na wprost,
w czarnej lekko wyciętej sukni, naszyjnik z pereł, na głowie
biały czepeczek przybrany niebieskiemi wstążkami, włosy po
bokach ułożone w loki. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej, kształtu owalnego
(5X4 cm.), oprawna w metalowe wązkie ramki.
Wł. : Józef Rolle, Sądowa Wisznia.
764. Portret Leona Borowskiego, właściciela dóbr
w Galicyi wschodniej. Popiersie młodego mężczyzny na
wprost, głowa lekko zwrócona na prawo, w czarnym sza
merowanym surducie, żółtej kamizelce, białym gorsie i koł
nierzyku, w czarnym krawacie. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości, kształtu owalnego (7'5X5'5 cm.),
oprawna w wązkie, bronzowe ramki.
Wł.: Dr. Mieczysław Switalski, Lwów.
765. Portret Juliana Falkowicza. Popiersie starszego
mężczyzny, zwrócone trzy czwarte na lewo, w czarnym fraku,
w kamizelce, krawacie i wysokim kołnierzu białym. Tło neu
tralne.
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Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, kształtu owal
nego (w św. 7X5'5 cm.), oprawna w bronzową wąziutką
rameczkę. Tył zamyka niebieskawa materya, na niej z pa
pieru wycięty kwiat niezapominajki.
Wł. : Wanda Falkowicz, Lwów.

766. Portret: Ludwika z hr. Potockich hr. Kossa
kowska (1779—1850), córka Szczęsnego Stanisława Poto
ckiego, wojew. ruskiego i marszałka generalnego targowickiego. Na tle wnętrza pokoju, obok kolumny, postać sta
ruszki w czepku koronkowym, nakrytym czarną gazą, w ja
snej sukni z brunatnem futerkiem. Na lewej piersi krzyż
gwiaździsty. Siedzi w fotelu, zwrócona w trzech czwartych
ku prawej, a lewym łokciem spiera się o stolik, na którym
spoczywa piesek.
Akw. i gwasz na okrągłej płytce kościanej (średnica
7'5 cm. w św.), w ramce czarnej z obwódką bronzową.
Wł. : Stanisław hr. Siemieński, Lwów.
767. Portret Anny z Stadnickich kasztelanowej Sta
nisławowej hr. Małachowskiej. Na białem tle czarna sylweta
(z białymi konturami): postać starszej kobiety, siedzącej na
krześle, w profilu ku lewej.
Malowape czarną i białą farbą na odwr. stronie szkła
(7'8X6*2 cm. w św.), w ramce drewnianej, złoconej.
Wł. : Hr. Franciszkowa Mycielska, Wiśniowa.
768. Portret: Józefa z hr. Moszyńskich Józefowa hr.
Szembekowa (1820—1897). Na niebieskiem tle popiersie
młodego dziewczęcia, o jasnych włosach, zwrócone ku lewej.
Odziana w suknię białą, z zarzuconą na prawe ramię mantylką, twarz zwraca ku widzowi. Malowane ok. r. 1840.
Akw. na kwadr, płytce słoniowej kości (7'2X7'2 cm.),
w ramce złoconej.
Wł. : Jan hr. Szembek, Kraków.
769. Portret nieznanej. Pół postaci kobiety w śre
dnich latach, siedzącej na fotelu, w niebieskiej wyciętej
sukni, z zarzuconym czarnem szalem, opadającym na kolana ;
na tyle głowy lekka koronkowa chusteczka, włosy po obu
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bokach uczesane w loki i ozdobione kwiatkami. Tło neu
tralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, kształtu prosto
kątnego (8X7 cm.), oprawiona w wązkie, drewniane, zło
cone ramki.
Wł. : Seweryna Freund, Lwów.

770. Portret Tadeusza Kościuszki. Popiersie Naczel
nika w starszym wieku, w brązowym surducie, czarnym kra
wacie, białym gorsie i kołnierzu, zwrócone trzy czwarte na
lewo. Tło neutralne.
Akw. na płytce kościanej, kształtu owalnego (w św.
1 *7X1*5 cm.), oprawna w spinkę złotą, ozdobioną brzegiem
20 raucikami brylantowymi.
Wł. : Dr. Bronisław Skałkowski, Lwów.
771. Portret nieznanego. Popiersie mężczyzny na wprost;
z pod zarzuconego brunatnego płaszcza widać zieloną kami
zelkę, białą chustę związaną na szyi i biały kołnierz. Tło neu
tralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej, owalnej (5*9X 4*6 cm.),
oprawna w metalowe ramki. Malowidło na lewym policzku
zniszczone i źle poprawione. Szkoła wiedeńska — Robert
Theer?
*
Wł. : Maurycy Nirenstein, Lwów.
772. Portret nieznanego. Prawie pół postaci młodego
mężczyzny, zwróconego trzy czwarte na prawo, w granato
wym fraku z czarnym kołnierzem, w żółtej kamizelce w pa
ski, białym gorsie, chuście zawiązanej pod szyją i kołnie
rzem. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości prostokątnej (w św. 6X5*2 cm.),
oprawnej w bronzowe, złocone wązkie ramki.
Wł. : Władysław Steczkowski, Kraków.
773. Portret nieznanej. Na tle nieba i chmur pół po
staci kobiety młodej, zwróconej trzy czwarte na prawo,
w sukni białej, z białą krezą, włosy w loki ufryzowane, po
środku głowy ozdobny grzebyk szyldkretowy.
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Akw. i gw. na płytce kościanej, owalnej (w św. 8X6*2
cm.), oprawna w wązkie bronzowe ramki.
Wł. : Dr. Steczkowski Władysław, Kraków.

774. Portret nieznanego. Pół postaci młodego męż
czyzny, zwróconego trzy czwarte na lewo, w czarnym fraku
i kamizelce, gors, krawat i kołnierz białe. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości owalnej (w św. 9*3X 7*5 cm.),
oprawna w bronzowe, złocone ramki, wpuszczone w drew
niane, politurowane, prostokątne.
Wł. : Dr. Władysław Steczkowski, Kraków.
775. Portret nieznanej. Na tle zielonej kotary popier
sie starszej kobiety, zwrócone trzy czwarte na lewo, w białej
sukni i białym czepku, przez lewe ramię przerzucone fu
trzane boa, włosy ufryzowane w loki.
Akw. i gw. na papierze, owalna (w św. 6*8 X 5*3 cm.),
oprawna wraz z lusterkiem, znajdującym się po lewej stro
nie, w metalowe zielone étui. (Szkoła wiedeńska około 1830).
Wł. : JE. Leon hr. Piniński, Lwów.
776. Portret nieznanej. Popiersie starszej kobiety na
wprost, w czarnej sukni i białym czepku, związanym niebieskiemi wstążkami. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości okrągłej (w św. 5*9 cm.), opra
wna w bronzowe, złocone ramki.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
777. Portret nieznanej. Na tle kotary pół postaci mło
dej kobiety, zwróconej trzy czwarte na lewo, w zielonej sukni,
białej krezie i niebieskim, w krawat związanym szaliku.
Akw. i gw. na kości owalnej (w. św. 8*5 X 7*2 cm.),
oprawnej w metalowe ramki.
Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów.
778. Portret nieznanej. Postać starszej kobiety, widocz
na po niżej pasa, na wprost, w sukni niebieskiej z białą kresą,
związaną różową wstążką, włosy ufryzowane po bokach skroni
w poprzeczne pukle. W tle po prawej krajobraz, po lewej
kotara.
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Akw. i gw. na kości owalnej (3‘5X7 cm.), ujęta w ciem
ne passepartout, oprawne w drewniane złocone ramki.
Wł. : Maurycy Nirenstein, Lwów.
779. Portret nieznanej. Pół postaci młodej kobiety,
nieco zwróconej na prawo, w sukni niebieskiej, lekko wycię
tej, na szyi związany czerwony szalik, włosy ufryzowane
w loki wysoko uczesane. Tło neutralne.
Akw. na kości owalnej (w św. 7*7 X 6*4 cm.), ujęta
w owalną bronzową, złoconą ramkę, wpuszczoną w blachę
prostokątną, czarno oksydowaną, ozdobioną po bokach bronzikami złoconymi i obwiedzioną ramką bronzową, ornamen
towaną, złoconą.
Wł. : Dr. Władysław Steczkowski, Kraków.
780. Portret nieznanego. Pół postaci starszego męż
czyzny, zwrócona trzy czwarte na prawo, w granatowym fraku,
czarnej kamizelce, białej chuście związanej pod szyją i koł
nierzu. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, owalnej (w św.
8*5 X 6*5 cm.), ujęta w bronzową, złoconą, owalną ramkę,
Oprawną w ramkę drewnianą złoconą. Szkoła wiedeńska.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
781. Portret Przybysławskiego, syna Józefa i Urszuli
z hr. Koziebrodzkich. Popiersie młodego mężczyzny, zwró
cone na lewo, w granatowym fraku ze złotymi guzikami,
żółtej kamizelce, białej chuście i kołnierzu. W tle niebo
z chmurkami.
Akw. na kości, owalna (w św. 4*4 X 3*9 cm.), oprawna
w kościane passe-partout, o tle zielonem a złotym ornamen
cie, ujęte w bronzowe ramki złocone, wpuszczone w ramki
czarne drewniane.
Wł. : Kazimierz Przybysławski, Uniż.
782. Portret nieznanego. Popiersie młodego człowieka
na wprost, głowa zwrócona na lewo, w czarnej bluzie z roz
wianą na piersiach białą koszulą. Tło owalne, neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej, prostokątnej (w św.
6*3X5*1 cm.), oprawna w wązkie metalowe, złocone ramki.
Wł. : Kazimierz Przybysławski, Uniż.
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783. Portret Julii z Bissacchinich Morgante. Pół po
staci młodej dziewczyny, zwrócone trzy czwarte na lewo,
w sukni białej, wyciętej głęboko, z krótkimi rękawami, piersi
przysłonięte przejrzystym białym woalem, we włosy wple
cione kwiaty. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej, owalna (7'6X5*9 cm.),
oprawna w nowoczesne mahoniowe ramki.
Wł. : Irena Miziewiczowa, Lwów.
784. Portret nieznanego. Popiersie młodego mężczyzny
na wprost, w granatowym fraku ze złotymi guzikami, czarnej
kamizelce, białym krawacie i kołnierzu, Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości okrągłej (w św. 6 cm.), oprawna
w wązkie, metalowe ramki.
Wł. : Władysława Pielecka, Lwów.
785. Portret nieznanej. Popiersie młodej kobiety na
wprost, głowa zwrócona na prawo, w sukni żółtej z białymi
rękawami, z lekkiem wycięciem, zdobnem białą koronką, we
włosy ułożone w pukle wpleciona biała kokarda. W tle niebo
z chmurkami.
Akw. i gw. na płytce kościanej, kształtu owalnego
(w św. 13‘8X10'5 cm.), wykonana w Paryżu, oprawna jak
Nr. 786.
Wł. : Aleksander Junosza Podoski, Lwów.
786. Portret Konstancyi z Sarneckich Tomaszewskiej.
Popiersie młodej kobiety, zwrócone trzy czwarte na lewo,
w białej, głęboko wyciętej sukni, z krótkimi rękawami ; perły
na szyi, w uszach kolczyki, u boku lewego przypięte kwiaty,
na plecy i prawe ramię zarzucone futro, włosy ufryzowane
w duże pukle. Tło neutralne.
Akw. na płytce kości słoniowej, pękniętej przez środek
głowy i szyi, oraz po lewej stronie, kształtu owalnego (w św.
13’8Xl0‘5 cm.), wykonana w Paryżu, ujęta w bronzowe, zło
cone, owalne ramki, wpuszczone w pluszowe ramy bordeaux,
prostokątne, ozdobione w kątach, czterema bronzowemi, złoconemi gwiazdami.
Wł. : Aleksander Junosza Podoski, Lwów.
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787. Portret Mikołaja Juryszowskiego, dyrektora dru
karni rządowej. Pół postaci mężczyzny starszego w siedzą
cej pozycyi na wprost, głowa zwrócona na prawo, w czar
nym surducie, popielatej kamizelce, białym gorsie, krawatce
i kołnierzu, ręka lewa oparta o balustradę, na plecy zarzucony
zielony płaszcz. Tło neutralne.
Akw. i gw. na papierze, kształtu owalnego (13*3X10cm.),
oprawna w szerokie, drewniane, złocone i czarno politurowane ramy.
Wł. : Celina Przetocka, Lwów.
788. Portret nieznanej. Na tle krajobrazu i kotary fio
letowej pół postaci młodej kobiety, zwróconej na lewo, z głową
przechyloną na prawo, z ręką lewą opartą o balustradę, owi
nięta w kremowy szal haftowany, z pod którego widać przód
fioletowej sukni, na głowie biały czepek.
Akw. i gw. na płytce kościanej prostokątnej (8*5X5 cm.),
oprawna wraz z innymi bezpośrednio w pluszowe czerwone
tableau.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo, Księstwo Po
znańskie.
789. Portret nieznanej. Pół postaci kobiety starszej,
zwróconej trzy czwarte na prawo, z widoczną ręką lewą,
z pod narzuconego po wierzchu płaszcza czarnego widać
przód zielonej sukni, na głowie czepek biały, związany nie
bieską wstążką, przez prawe ramię spływa wstążka haftowana,
idąca od tyłu czepka. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej, owalnej, (w św. 5*8X
4*7 cm.), oprawna w bronzowe ramki wpuszczone w tablicę
pluszową czerwoną.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo, Księstwo Po
znańskie.
790. Portret hr. Krasickiej. Popiersie starszej kobiety
na wprost, w czarnej sukni, z białą krezą wykładaną oraz
białym czepkiem przybranym czerwonemi wstążkami. Tło
neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości owalnej (w św. 7*3 X 5*4 cm.),
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oprawione w bronzowe, złocone ramki, wpuszczone wraz z in
nymi w pluszowe czerwone tableau.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo, Księstwo Po
znańskie.

791. Portret Róży Morawskiej. Popiersie młodej ko
biety, głowa zwrócona na lewo, lewa ręka przy twarzy, su
knia biała, włosy gładko uczesane. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej, owalnej (4*2 X 3*4 cm.),
w ramce bronzowej złoconej, wpuszczonej w tableau pluszowe,
czerwone.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo, Księstwo Po
znańskie.
792. Portret pułkownika Wacława hr. Gułakowskiego.
Na tle neutralnem w fotelu siedząca postać młodego męż
czyzny widoczna po pas, zwrócona prawie na wprost, w czar
nym surducie, kamizelce i krawacie, białym gorsie i białym
wysokim kołnierzu.
Akw. i gw. na płytce kościanej, okrągłej (w św. 6 cm.),
oprawna wraz z innymi w tableau pluszowe, czerwone.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo, Księstwo Po
znańskie.
793. Portret księżnej Łowickiej. Pół postaci młodej
kobiety prawie na wprost w białej sukni, z białą krezą i nie
bieską, w kokardkę związaną wstążką, włosy ufryzowane w pu
kle poprzeczne. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej prostokątnej (w św.
5*6X7), oprawna wraz z innymi w tableau pluszowe, czerwone.
Wł. : Kazimierz Chłapowski, Kopaszewo, Księstwo Po
znańskie.
794. Portret nieznanego. Pół postaci młodego męż
czyzny, zwróconego trzy czwarte na prawo, we fraku gra
natowym z czarnym kołnierzem, kamizelka liliowa w złote
kropki, gors i kołnierz białe, krawat czarny, ręce założone,
w prawej otwarta książka. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości owalnej (w św. 10*5X8*3 cm.),
oprawna w wązkie bronzowe, złocone ramki.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
12
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795. Portret Joanny z Magninów, Janowej Kuglmayer.
Popiersie starszej kobiety na wprost, głowa zwrócona na
lewo, w sukni żółto-zielonej mocno wyciętej, z bufiastymi rę
kawami, złoty naszyjnik i kolczyki, włosy ufryzowane po bo
kach głowy w poprzeczne loki.
Akw. i gw. na płytce z kości słoniowej kształtu owal
nego (w św. 7X6 cm.), oprawna w metalowe złocone ramki,
wpuszczone w szerokie ramki drewniane, czarno politurowane.
Wł. : Maryan Kowarz, Lwów.
796. Portret Jana Kugłmayera, urzędnika wojskowego
(Direktor der k. k. Uniwersal-Militär-Depositen-Administration). Popiersie mężczyzny starszego, zwrócone trzy czwarte
na lewo, w granatowym fraku, gors, krawat, wysoki kołnierz
białe. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej kształtu owal
nego (w św. 7X5'5 cm.), oprawne w metalowe złocone
ramki, ujęte w szerokie ramki drewniane czarno polituro
wane. Szkoła wiedeńska.
Wł. : Maryan Kowarz, Lwów.
797. Portret P. Kreutzmer. Popiersie kobiety młodej,
zwróconej trzy czwarte na prawo, w sukni dekoltowanej, przy
branej na ramionach futrem. Fryzura wysoko upięta, zakoń
czona na tyle głowy lokami. Tło neutralne.
Akw. na płytce kościanej (4*7X3’5 cm.), owalna, ujęta
w ramkę wązką metalową, wpuszczoną wraz z dwoma nu
merami następnymi w dużą prostokątną deszczułkę, ciemno
politurowaną. Ozn. atramentem na odwrotnej stronie na
korku : „Pani Kreutzmer (matka Karoliny Hemerling)“.
Wł. : Paulina Chwalibóg, Lwów.
798. Portret Ludwiki z domu Heweling Stefanowej
Turno, ze swoim synem Karolem. Pół postaci kobiety mło
dej, na wprost, ubranej w suknię białą, nieco wyciętą, prze
pasaną zieloną wstążką ; przez lewe ramię i lewą rękę, prze
rzucony w fałdy układający się szal niebieski, na tyle głowy
zawój brunatny. Kobieta obiema rękami przytrzymuje ma
lutkiego chłopczyka, przybranego w koszulkę i seledynową
sukienkę po kolana, opasaną szeroką, niebieską wstążką,
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który podniósłszy lewą nóżkę i prawą rączkę, a lewą rączkę
oparłszy o rękę matki, usiłuje podskoczyć ku górze.Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej, kształtu okrągłego
(7'9 średnica), oprawnej jak nr. 797, oznacz, atramentem na
odwrotnej stronie na korku: „Ludwika z domu Heweling córka
Sebastyana i Karoliny z domu Kreytzner Stefanowa Turno
z swoim synem Karolem“.
Wł. : Paulina Chwalibóg, Lwów.

799. Portret Karola i Chrystyana Turno, synów Ste
fana Turno i Ludwiki z domu Heweling. Na żółtej materyi,
położonej na podłodze, dwóch dzieciaków malutkich przy
branych w koszulki, z nich starszy w pozycyi siedzącej na
wprost, z główką zwróconą silnie na lewo ku braciszkowi,
uderza pałeczkami w stojący obok bębenek, zaś młodszy
oparłszy się lewą stroną ciałka o braciszka, usiłuje dostać się
do pożądanej zabawki. W tle na prawo zaznaczona ściana
pokoju, na lewo zwisa ciężka portyera koloru niebieskiego.
Akw. i gw. na płytce kościanej owalnej (6*3X7'9 cm.),
oprawna jak numer 797, na odwrotnej stronie atramentem na
korku napis jak w nagłówku.
Wł. : Paulina Chwalibóg, Lwów.
800. Portret Franciszka Kowarza, nadinżyniera rzą
dowego (f 1872 w Przemyślu). Popiersie młodego męż
czyzny zwróconego na prawo, w surducie, kamizelce i czar
nym krawacie. Tło neutralne.
Akwarela na papierze, prostokątna (w św. ÎÔXIS’Ô cm.),
ujęta w popielate passe-partout, oprawna w drewniane zło
cone ramy.
Wł. : Maryan Kowarz, Lwów.
801. Portret żony Franciszka Kowarza (pendant do
nr. 800). Popiersie młodej kobiety na wprost, w białej dedekoltowanej sukni, lewa ręka zdobna branzoletą oparta
o lewą pierś, na szyi kolia, w uszach kolie rubinowe, głowa
ufryzowana po bokach w loki.
Akwarela na papierze, prostokątna (w św. 15X13 cm.),
ujęta w popielate passe-partout, oprawna w drewniane zło
cone ramy.
Wł. : Maryan Kowarz, Lwów.
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802. Portret nieznanego. Młody człowiek zwrócony
trzy czwarte na lewo, w czarnym surducie, kamizelce i kra
watce, gors i kołnierz białe, w tle niebo z chmurami.
Akw. i gw. na płytce kościanej, owalnej (6*4X5*2 cm.),
ujętej w wązką bronzową, złoconą ramkę, wpuszczoną w ramkę
drewnianą, czarno politurowaną. Szkoła wiedeńską.
Wł. : Dr. Władysław Steczkowski, Kraków.
803. Portret: Generał Józef Dwernicki (1779—1857).
Pół postaci starego mężczyzny prawie na wprost, w czarnym
surducie i czarnym krawacie, kamizelka żółta w paski, na le
wej klapie surduta dwie odznaki orderowe. Tło neutralne.
Olej. na tekturze prostokątnej (w św. 20X15 cm.),
oprawny w czarne ramki ze złotym paskiem.
Wł. : JE. Leon hr. Piniński, Lwów.
804. Portret nieznanego. Popiersie starego mężczyzny,
lekko zwróconego na lewo, w futrze, z wyłożonym białym
kołnierzem, z dużą siwą brodą i wąsami. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej prostokątnej z obciętymi
rogami (7X6T cm.), oprawna w drewniane złocone ramki.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
805. Portret z hr. Magnisów hr. Deymowej. Po
piersie starej kobiety na wprost, w czarnej sukni z odznaką
orderową na lewej piersi, w białym szalu na szyi, na głowie
biały czepek przybrany niebieską wstążką. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości owalnej (w św. 7X5*2 cm.), oprawna jak Nr. 755.
Wł. : Barbara hr. Rumerskirch, Lwów.
806. Portret : Antoni Zaleski, syn Wacława, Guberna
tora Galicyi, ur. 1842, zm. 1864. Na tle zachmurzonego
nieba, popiersie chłopczyka o blond włosach, w czerwonym
surduciku, z białą kryzą na szyi. Malowane w Wiedniu, około
r. 1847.
Akwarela na owalnej płytce słoniowej kości (w św. 3*3X
2*8 cm.), w złotej obwódce, wprawiona w ramkę czarną, dre
wnianą, z ozdobną bronzową obwódką wokół otworu.
Wł. : JE. Wacław Zaleski, Wiedeń.
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807. Portret: Walerya z Słoneckich Włodzimierzowa
hr. Borkowska, córka Józefa Fabiana, kapitana wojsk rosyj
skich i Heleny z Głoskowskich, chorążanki pow. mohylowskiej, a obok niej, w fotelu, Augustyna Matthieu. Na weran
dzie, z której widok na daleki pejzaż z wodą, dwie młode
kobiety, w białych wyciętych sukniach, z różami u biustu.
Z nich jedna (Walerya Słonecka) stoi, druga (Aug. Matthieu)
siedzi w fotelu, obitym czerwoną materyą.
Akw. na papierze (34*5 X 28 cm. w św.), w ramce aksa
mitnej, niebieskiej.
Wł. : Hr. Otylda z Borkowskich Stanisławowa Stadni
cka, Krysowice.
808. Portret oficera. Na żółtawem tle pół postaci
nieznanego mężczyzny, w czarnej sylwecie. Mundur wojskowy,
ze złotemi epoletami, sznurami i guzikami, ze złotą szarfą
w pasie. W lewej ręce trzyma czako ułańskie. Zwrócony
twarzą w profilu ku prawej.
Sylweta malowana na odwr. stronie szkła barwą czarną
i złotą, poczem założona warstwą wosku (12X9 cm.).
Wł. : Helena Dąbczańska, Lwów.
809. Portret generała Józefa Dwernickiego. Na tle
neutralnem, w owalu, popiersie generała w granatowym mun
durze ze srebrnemi epoletami, z czterema orderami na piersi.
Akw. na kartonie (7‘5X6'5 cm. w św.), w ramie dre
wnianej, złoconej.
Wł.: Dr. Władysław Steczkowski, Kraków.
810. Portret: Felicya z hr. Mniszchów ks. Lubomirska
(t 1855). Na niebieska wem tle popiersie młodej, o bujnych
ciemnych włosach, kobiety, w staniku ciemno-czerwonym,
przybranym koroneczkami. We włosach róża, w uszach złote
kolczyki, zwrócona nieco ku prawej.
Akw. i gw. na owalnej płytce kościanej (4‘5X3*7 cm.
w św.), w ramce złotej. Z odwrotnej strony, pod szkłem,
wiązka ciemnych włosów.
Wł. : Jerzy ks. Lubomirski, Rozwadów.
811. Portret: Ks. Karolina z hr. Woynów Jabłonow
ska (1786—1840), żona ks. Ludwika, posła nadzw. i mi
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nistra, pełnomocnika austryackiego w Neapolu, córka Fran
ciszka Xawerego hr. Woyny, generał-adjutanta Stanisława
Augusta, posła i ministra, pełnomocnika tegoż w Wiedniu.
Popiersie młodej kobiety na wprost, w sukni białej, z niebieskiem przybraniem, w niebieskim kapeluszu ; tło neutralne.
Akw. na papierze, w owalu (13X10*2 cm.), w ramce
aksamitnej, z bronzową ozdobną obwódką.
Wł. : Eleonora z hr. Hussarzewskich ks. Andrzejowa
Lubomirska, Lwów.
812. Portret staruszki. Na tle neutralnem, popiersie
starej kobiety, w białym koronkowym czepku, w ciemno
granatowej sukni, z chusteczką barwną, zawiązaną pod szyją.
Malowidło na odwr. stronie szkła z lekka wypukłego
(9*2X7*7 cm. w św.), na odwr. stronie napis: „Paris 1857“.
W ramie drewnianej z bronzową obwódką.
Wł. : Galerya miejska, Lwów.
813. Portret nieznanej. Popiersie starszej kobiety,
w zielonym staniku obszytym futrem, koło szyi koronka, na
głowie czepeczek przybrany niebieską wstążką. Tło neutralne.
Akw. na kości okrągłej (w św. 5*4 cm.), ujęta w bron
zową złoconą owalną ramkę, wpuszczoną w deszczułkę kwa
dratową, czarno politurowaną.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
814. Portret nieznanego. Popiersie starego mężczyzny
na wprost, z siwą brodą i niebieskiem ubraniu. Tło neutralne.
Akw. na kości, prostokątna (w św. 5X4*3 cm.), opra
wna w bronzowe, złocone ramki, wpuszczone w ramki z masy
perłowej.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
815. Portret nieznanego. Pół postaci młodego męż
czyzny, zwróconego trzy czwarte na prawo, w czarnym fraku
i krawacie, żółtej kamizelce, białym gorsie i kołnierzu.
Akw. i gw. na płytce kościanej prostokątnej (w św.
5*5X4 cm.), oprawna w ramki bronzowe, niegdyś złocone,
o rytowanym ornamencie.
Wł. : Irma Miziewiczowa, Lwów.
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816. Scena religijna. Na tle krajobrazu skalistego
pół postaci św. Józefa w niebieskiej sukni a żółtym płaszczu,
zwróconego na lewo i trzymającego na rękach małego na
giego Jezusika, wyciągającego doń lewą rączkę.
Akw. i gw. na kości słoniowej, kwadratowej (w św.
5*5 cm.), oprawnej w bronzowe, złocone ramki.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
817. Portret Ludwika Kickiego, syna Onufrego i Jó
zefy Szydłowskiej. Pół postaci młodego chłopca w lewym
profilu, w granatowym surduciku, czerwonej kamizelce i bia
łej szerokiej krysie. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej (w św. 3’5X2‘8 cm.),
oprawna w metalowe ramki.
Wł. : Kazimierz Przybysławski, Uniż.
818. Portret nieznanej. Pół postaci młodej kobiety,
zwróconej trzy czwarte na prawo, w czarnej wyciętej sukni
z niebieską wstążką na gorsie, na szyi na złotym łańcuszku
złoty krzyżyk i czarna aksamitka, we włosy ufryzowane
w grube podłużne loki wpięta po prawej stronie czarna
wstążka. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej, ow. (w św. 10'2X7’5 cm.),
oprawna w białej, metalowej ramce.
Wł. : Kazimierz Przybysławski, Uniż.
819. Portret Klemensiewicza. Popiersie mężczyzny
w sile wieku, zwrócone trzy czwarte na lewo, w czarnym sur
ducie, żółtej kamizelce, białej chuście i kołnierzu. Tło neutralne.
Akw. na papierze, prostokątna (11X8'5 cm. w św.),
oprawna w drewniane złocone ramki.
Wł. : Prof. Dr. Ernest Till, Lwów.
820. Portret Emanuela Lhotskiego (ur. 1775.). Pół
postaci starszego mężczyzny na wprost, w czarnym do figury
wciętym surducie, białej kamizelce, czarnym krawacie, białym
gorsie i kołnierzu. W tle na prawo na stoliczku wazonik
z kwiatem, na lewo zielona kotara.
Akw. na papierze, prostokątna (w św. 12‘5X10 cm.),
oprawna w drewniane, złotym papierem oklejone ramki.
Wł. : Prof. Dr. Ernest Till, Lwów.
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821. Portret Kolumba Borzęckiego. Na tle neutralnem, na krześle, przy stoliku nakrytym serwetą, siedzi męż
czyzna w sile wieku, zwrócony trzy czwarte na prawo, w gra
natowym surducie szamerowanym, czarnym krawacie, popie
latych spodniach, ręka lewa oparta o krawędź stołu, w pra
wej położonej na udzie trzyma białe rękawiczki.
Akw. na papierze prostokątnym (w św. 12*5X8*5 cm.),
oprawna w drewniane jasno politurowane ramki.
Wł. : Stanisław Janowski, Lwów.
822. Portret nieznanej. Popiersie starszej kobiety, zwró
cone trzy czwarte na prawo, w czarnej sukni i białym czepku.
Tło neutralne.
Akwarela i gwasz na płytce kościanej, prostokątnej
(9*8 X 8*2 cm.), oprawna w drewniane złocone ramki.
Wł. : Edmund Pokiziak, Lwów.
823. Portret Józefa Bończy Tomaszewskiego, posła
na Sejm warszawski w r. 1831 i majora wojsk polskich. Po
piersie młodego mężczyzny, zwrócone trzy czwarte na prawo,
w czarnem ubraniu z zarzuconym fantastycznie czarnym pła
szczem po wierzchu. Tło żółte.
Akw. i gw. na płytce kościanej, kształtu owalnego
(w św. 9X7*4 cm.), ujęta w bronzowe, ornamentowane, zło
cone ramki, oprawne w pluszowe ramy koloru bordeaux.
Wł. : Aleksander Junosza Podoski, Lwów.
824. Portret Jakóba Filipa z Kieszkowa Kieszkowskiego, majora wojsk polskich w 1831 r. Popiersie starszego
mężczyzny, zwrócone trzy czwarte na lewo, w mundurze gra
natowym, z czerwonym kołnierzem, srebrnemi szlifami, na
środku piersi krzyż „virtuti militari“. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, kształtu prosto
kątnego (6*4 X 5*4 cm.), wygląda z owalnego wiśniowego ko
loru sukiennego wykrojenia, oprawna w ramki bronzowe, em
pirowe, u góry zakończone trójkątnym tympanonem, na któ
rym w reliefie wykonana głowa słońca wśród gałązek lau
rowych.
Wł. : Dr. Jerzy Kieszkowski, Wiedeń.
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825« Portret Tadeusza Kościuszki. Pół postaci męż
czyzny starego, w profilu lewym, o włosach długich siwych,
ogolonego, z chustką białą na szyi, w ciemnym fraku i ka
mizelce. Tło neutralne.
Gw. na pergaminie, kształtu ow. (w św.. 4'5X3'2 cm.).
Szkło przednie malowane z odwr. strony w 3 barwach w sza
chownicę, tworzącą obramienie owalne, szkło tylne z malowi
dłem takiem samem barwą złotą i srebrną na tle czarnem,
tworzącem z kraju obramienie; w środku złoty monogram TK,
dokoła napis : „W Krakowie, dnia 24 marca Rku 1794“. Ca
łość oprawna w ramki złote owalne.
Wł. : Miejskie Muzeum Przemysłowe, Lwów.
826. Portret nieznanego. Popiersie starszego mężczy
zny, lekko zwrócone na lewo, w czarnym fraku z czerwoną
wstążeczką orderową u klapy, w białej kamizelce, krawacie
i kołnierzu. W tle niebo i chmury.
Akw. na papierze, okrągła (w św. 5’3 cm.), ujęta w wązkie metalowe ramki, oprawne w ramki drewniane, czarno
politurowane.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
827. Portret Adeli Neuhauserównej. Pół postaci mło
dej dziewczynki, zwróconej na prawo, w sukience biało ró
żowej, wyciętej, z krótkimi rękawami; na podołku trzyma
pęki róż. W tle zaznaczone drzewa i krzewy.
Akw. i gw. na papierze kształtu prostokątnego (w św.
29X23 cm.), oprawna w pluszowe ramy, wpuszczone w skó
rzaną tekę. Prawdopodobnie pędzla Józefa Rejchana.
Wł.: F. Neuhauserowa, Lwów.
828. Portret kobiecy w sylwecie. Popiersie starszej
kobiety w gładkiej fryzurze, zwróconej w profilu ku prawej.
Tuszem na płytce słoniowej kości (8‘8X6 cm. w św.),
w ramce drewnianej, złoconej.
Wł. : Muzeum Narodowe im. Jana III. we Lwowie.
829. Portret męski. Popiersie młodego mężczyzny,
o czarnych włosach, w mundurze zielonym, srebrem naszy
wanym, zwróconego w trzech czwartych ku prawej.
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Akw. na ow. płytce kościanej (8*4X5 cm. w św.),
w złoconej obwódce.
Wł. : Kazimierz Przy by sławski, Uniż.

830. Portret nieznanego. Na złotem, metalicznem tle,
popiersie młodego mężczyzny w sylwecie, w profilu ku lewej ;
na głowie peruka, żabot na piersiach.
Malowidło czarną farbą założone złotem tłem (5X4 cm.).
Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów.
831. Portret księdza. Na białem tle popiersie księdza
w sylwecie, zwróconego twarzą w profilu ku lewej. Na szyi,
na złotym łańcuchu zawieszony Order Orła Białego.
Malowidło czarną, białą i złotą farbą, na odwr. stronie
szkła, kontury skrobane w farbie czarnej (8X5*2 cm. w św.),
w ramce drewnianej.
Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów.
832. Portret Alojzego Walchera, radcy ministeryalnego. Popiersie mężczyzny w sile wieku, zwrócone trzy
czwarte na lewo, w czarnym surducie i kamizelce, białym
gorsie z dwoma czarnymi guzikami w popielatej krawatce.
Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, kształtu owal
nego (6*4 X 5*3 cm.), oprawna w skórzane étui ze złotymi
wyciskami.
Wł. : Kamila Buroszkowa, Lwów.
833. Portret nieznanego. Popiersie młodego mężczy
zny, zwrócone trzy czwarte na lewo, w czarnym fraku ; ka
mizelka, żabot i wysoki kołnierz białe. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, kształtu prosto
kątnego (w św. 6*6X5 cm.), oprawna w szerokie drewniane,
złocone, ramy.
Wł.: Maurycy hr. Dzieduszycki, Lwów.
834. Popiersie mężczyzny młodego, na wprost,
z głową lekko zwróconą na lewo, w granatowym surducie
ze złotymi guzikami w kamizelce, żabocie i wysokim koł
nierzu białym. Tło neutralne.
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Akw. i gw. na kości słoniowej, kształtu prostokątnego
(w św. 5*5 X 4*3 cm.), oprawna w szerokie, drewniane, złocone
ramy.
Wł. : Maurycy hr. Dzieduszycki, Lwów.

835. Portret nieznanej. Główka młodziutkiej kobiety
zwrócona trzy czwarte i pochylona na prawo, szyja w obło
kach. Włosy ufryzowane w loki spadają na skronie. Tło
niebieskie.
Akw. na kości słoniowej, owalna (5*5 X 4*3 cm.), ujęta
w owalną ramkę metalową, wpuszczoną w oprawę pluszową.
Pierwsza połowa XIX. w.
Wł. : Muzeum przemysłowe, Kraków.
836. Portret nieznanej. Popiersie młodej kobiety na
wprost, w czarnej sukni, z białym przodem i białą krezą.
Tło neutralne.
Akwarela i gw. na płytce kościanej, owalnej (w św.
3*5X 2*8 cm.), ujętej w bronzowe, złocone ramki, wpuszczone
w ramki drewniane, czarne.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
837. Portret Teofila Wiśniowskiego. Popiersie męż
czyzny w sile wieku, prawie na wprost, w czarnym surducie
i białej koszuli. Tło neutralne.
Akwarela i gw. na kości owalnej (w św. 3X2*5 cm.),
oprawna w ozdobne, srebrne ramki.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
838. Portret nieznanej. Pół postaci starszej kobiety,
fiy O

zwróconej trzy czwarte na lewo, w niebieskiej sukni, białej
krezie, czepcu na głowie i szalu na ramiona h. Tło neutralne.
C

Akw. i gw. na kości owalnej (w w. 6*3X5 cm.),
oprawnej w wązkie metalowe ramki, wpuszczone w zagłę
bienie czarno politurowanej deszczułki.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.

839. Portret nieznanej. Popiersie starszej kobiety na
wprost, w czarnej dekoltowanej sukni, we włosy, ufryzowane
w loki, wpleciona czarna wstążka. Tło neutralne.
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Akw. na płytce kości słoniowej, owalna (7*5X6 cm.
w św.), oprawna w wązkie metalowe ramki, włożone w ramki
ozdobne, barokowe, bronzowe, złocone.
Wł. : Maurycy Nirenstein, Lwów.
840. Portret nieznanej. Na tle krajobrazu pół postaci
młodej dziewczyny, zwróconej trzy czwarte na prawo, w bia
łej wyciętej sukni, przepasanej pod piersiami niebieską
wstążką, na ramiona zarzucony czerwony szal ; we włosy
wpleciona niebieska wstążka, na głowie kapelusz słomkowy
w kształcie budki, związany pod szyją przejrzystą białą
wstążką.
Akw. i gw. na kości prostokątnej (w św. 9*5X8 cm.),
oprawna w drewniane złocone ramki.
Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów.
841. Portret nieznanej. Na tle neutralnem pół postaci
kobiety młodej, zwróconej trzy czwarte na lewo, w żółtej
wyciętej sukni, z bufiastymi rękawami, na gorsie brosza sa
dzona szlachetnymi kamieniami, na prawem ramieniu niebie
skie futro, włosy ufryzowane w loki.
Akw. i gw. na płytce kościanej prostokątnej (w św.
8*5 X 6*5 cm.), oprawna w wązkie metalowe ramki.
Wł.: Galerya miejska, Lwów.
842. Portret : Alfred hr. Potocki (?). Pół postaci mło
dego mężczyzny, zwróconego trzy czwarte na lewo, w zie
lonym fraku, czarnej kamizelce i krawatce, kołnierz biały,
ręka lewa oparta o stół, stojący w rogu po prawej, ręka
prawa w kieszeni od spodni. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości prostokątnej (w św. 7*7 X 6*3 cm.),
oprawna w bronzowe złocone ramki, wpuszczone w dese
czkę prostokątną, czarno politurowaną, zdobną w rogach
i w pośrodku u góry złoconymi bronzikami.
Wł. : Galerya miejska, Lwów.
843. Portret: Marya ze Sanguszków hr. Potocka(?).
Na tle neutralnem na szerokim fotelu, oparta lewą ręką
o stojący obok stoliczek, siedzi młoda kobieta, widoczna po
kolana w sukni niebieskiej, lekko wyciętej, w białym barw-
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nie haftowanym szalu na ramionach, na szyi dwa sznury
pereł.
Akw. i gw. prostokątna (w św. 7*7 X 6*3 cm.), oprawna
jak Nr. 842.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.

844, Portret: Mikołaj Wasilewski, były oficer wojsk
polskich. Na tle słupa i kotary, prawie po kolana widoczna
postać starszego mężczyzny, zwróconego nieco na prawo,
w białym żupanie i czarnym kołnierzu, ręka lewa oparta
o balustradę, prawa za pas barwny.
Akw. na papierze owalnym (11X8*5 cm.), naklejonym
na czarną tekturkę i oprawna w drewniane, złocone ramy.
Wł. : Prof. Dr. Włodzimierz Łukasiewicz, Lwów.
845. Portret nieznanego. Popiersie starszego mężczy
zny na wprost, głowa zwrócona w prawo; surdut brązowy
z czarnym aksamitnym kołnierzem, kamizelka i kołnierz biały,
krawat czarny. Tło białe.
Akw. na papierze kształtu owaln. (w św. 16*7X12*3 cm.),
oprawna w popielate passe-partout, ujęte w wązkie drew
niane, złocone ramki, wpuszczone w ramy drewniane, rzeź
bione, czarno politurowane.
Wł. : Helena Dąbczańska, Lwów.
846. Portret nieznanej. Na tle krajobrazu postać mło
dej kobiety, zwróconej na lewo, w sukni brązowej, wyciętej,
włosy czarne, gładko uczesane.
Olej. na drzewie, prostokątna (w św. 8X6 cm.), opra
wna w drewniane, złocone ramki.
Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków.
847. Portret nieznanego. Popiersie młodego człowieka,
zwróconego trzy czwarte na lewo, w czarnym surducie, bia
łej kamizelce i kołnierzu a zielonym krawacie. Tło neutralne.
Akwar. i gwasz na płytce kościanej, owalnej (w św.
4*3 X 3*5 cm.), ujętej w wązkie metalowe ramki, wpuszczone
w deszczułkę prostokątną, czarno politurowaną.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
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848. Portret niewiadomej. Główka kobieca w profilu
lewym, otoczona obłokami, w uszach kolczyki.
Akw. na papierze, owalna (w św. 6‘8X5'5 cm.), opra
wna w bronzowe złocone ramki, wpuszczone w drewnianą,
czarno politurowaną deszczułkę, zdobną po rogach i w po
środku u góry aplikowanymi, złoconymi bronzikami.
Wł. : Galerya Miejska, Lwów.
849. Portret : Anna Frei in Hildebrandt hr. Rumerskirch.
Postać kobiety młodej, zwróconej trzy czwarte na lewo, widocz
nej prawie po kolana, w białej sukni, głęboko wyciętej z kró
tkimi rękawami, na ramionach czerwony szal.
Akw. i gw. na kości słoniowej, owalnej (7X5'5 cm.
w św.), oprawna jak Nr. 752.
Wł. : Barbara hr. Rumerskirch, Lwów.
850. Portret mężczyzny w sylwecie. Popiersie mło
dego mężczyzny, zwróconego w profilu ku prawej.
Sylweta z czarnego papieru, naklejona na szybkę mato
wego szkła (13X11*2 cm.).
Wł.: Władysława Pielecka, Lwów.
851. Scena rodzajowa: na tle pejzażu chatka, a pod
nią stary wieśniak (niemiecki), młoda gospodyni, czytająca
i mały chłopiec. U wejścia do chaty, na progu, kot.
Ozn. (pod progiem chaty) : „Michałowski“ (! !), a dołem
z lewej: „K L A“. Akw. na słoniowej kości (5*7X3*3 cm.
w św.), w ramce skórkowej z bronzową obwódką.
Wt. : Władysława Pielecka, Lwów.
852. Portret kobiecy w sylwetce. Na zielonawem tle
popiersie młodej kobiety, z dwiema przepaskami we wło
sach, w profilu ku prawej.
Malowidło farbą zieloną i czarną, na odwrotnej stronie
szkła, w owalu (5X4*2 cm. w św.), w metalowej obwódce.
Wł. : Kazimierz Przybysławski, Uniż.
853. Portret kobiecy w sylwecie. Na niebieskiem tle
popiersie młodej kobiety ze sznurem pereł na szyi, zwróco
nej w profilu ku lewej.
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Malowidło czarną i niebieską farbą na odwrotnej stro
nie szkła, w owalu (6X4*5 cm.).
Wł.: Seweryna Henzlowa, Lwów.

854. Portret Antoniego Kiliana, b. pułkownika wojsk
austryackich. Na białem tle pół postaci starszego mężczyzny
w czarnym surducie, obszytym jasną tasiemką, zwróconego
twarzą w profilu ku lewej. Złota spinka w koszuli i złoty
łańcuszek od zegarka.
Sylweta, malowana czarną i białą farbą na odwr. stro
nie szkła, z konturami skrobanymi w czarnej farbie (8X6 cm.
w św.), w ramce drewnianej, złoconej.
Wł. : Leon br. Dormus, Lwów.
855. Portret Józefa Kiliana. Na białem tle pół postaci
młodzieńca w czarnym fraku, zwróconego twarzą w profilu
ku lewej.
Sylweta, malowana czarną i białą farbą na odwr. stro
nie szkła (8X6 cm. w św.), w ramce drewnianej, złoconej.
Wł. : Leon br. Dormus, Lwów.
856. Portret Antonii z Krampliczów Kilianowej. Na
białem tle popiersie starszej kobiety, w czepku, zwróconej
twarzą w profilu ku prawej.
Sylweta, malowana czarną i białą farbą na odwr. stro
nie szkła (8X6 cm. w św.), kontury skrobane w czarnej far
bie, w ramce drewnianej, złoconej.
Wł:: Leon br. Dormus, Lwów.
857. Portret Antoniego Kiliana (1770—1879). Na bia
łem tle pół postaci mężczyzny, w czarnej sylwecie, zwróco
nego twarzą w lewo, w długim czarnym surducie, z założonemi w tył rękami.
Sylweta malowana na odwrotnej stronie szkła (8X6 cm.
w św.), czarną i białą farbą ; kontury skrobane w czarnej
farbie; w ramce drewnianej złoconej.
Wł. : Leon br. Dormus, Lwów.
858. Portret Wiktora Bronikowskiego, ożenionego
z Aleksandrą hr. Garczyńską. Popiersie starszego mężczyzny
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w granatowym mundurze o czerwonym, srebrem naszywanym
kołnierzu.
Akw. na ow. płytce kościanej (4X3 cm. w św.), w ramce
złoconej.
Wł. : Hr. Helena Dembińska, Lwów.
859. Sylwetka: I. W. Anna Ordynatówna Zamoyska.
Popiersie dziewczynki w profilu ku prawej, w sztychowanem
obramieniu. Dołem nazwisko portretowanej.
Ozn. dołem na płycie: „F. Mansfeld fecu — z lewej:
„zu finden in Wienn(!) bey Artaria“ — z prawej : „Com.
Priv. S. C. M.“
Sylweta malowana czarnym tuszem (18*5X12 cm.),
w ramce drewnianej.
Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów.
860. Portret Alojzego Gonzagi Żółkowskiego. Na tle
neutralnem popiersie młodego mężczyzny w mundurze nie
bieskim z czerwonym kołnierzem, na wprost.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej w ow. (7X5.5 cm.),
w ramce bronzowej.
Wł. : Dr. Adolf Sternschuss, Lwów.
861. Portret: Ludwik ks. Jabłonowski z żoną swą
Karoliną z hr. Woynów. Dwie głowy przy sobie, w pełnym
profilu ku lewej.
Rysunek ołówkiem na papierze (średn. 10 cm. w św.),
z użyciem gwaszu do białych świateł, w złoconej obwódce
i ramce granatowej, aksamitnej.
Wł. : Eleonora z hr. Hussarzewskich ks. Andrzejowa
Lubomirska, Lwów.
862. Portret : Stanisław ks. Jabłonowski (?), mąż Anny
z hr. Siemieńskich. Na tle neutralnem popiersie mężczyzny
o jasnych włosach w niebieskim fraku, w białej kamizelce.
Zwrócony z lekka ku lewej.
Akw. i gw. na okrągłej płytce (średnica 7 cm.),
w ramce drewnianej, czarnej z bronzową obwódką.
Wł. : Stanisław hr. Siemieński, Lwów.
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863. Portret: Anna z hr. Siemieńskich ks. Stanisła
wowa Jabłonowska (?), córka Wilhelma Stanisława, rotmistrza
gwardyi kor. i członka stanów galicyjskich. Na tle neutralnem popiersie kobiety w białej, wyciętej sukni, z sza
lem czerwonym na prawem ramieniu. Na szyi podwójny sznur
pereł. Włosy rudawe ; twarz zwrócona z lekka ku lewej.
Akw. i gw. na ow. płytce (6'2X5‘2 cm. w św.), w ramce
drewnianej, czarnej z bronzową obwódką.
Wł.: Stanisław hr. Siemieński, Lwów.
864. Portret: Karol Bołoz - Antoniewicz, później Je
zuita ; na tle neutralnem popiersie młodzieńca w stroju ciem
nym, w malowniczo udrapowanym płaszczu, z lekka zwró
cone ku prawej.
Akwarela na prostokątnej płytce kości słoniowej
(7*8 X 6-4 cm. w św.), w ramce czarnej, z bronz. obwódką.
Wł. : JE. Wacław Zaleski, Wiedeń.
865. Portret: Ks. Czartoryska z Jabłonowskich. Na
tle neutralnem pół postaci kobiecej w błękitnej sukni,
z szalem jasno brunatnym na prawem ramieniu. Zwrócona
ku lewej, siedzi i trzyma w obu rękach rozłożone pismo.
Twarz zwrócona ku widzowi.
Akw. na płytce prostokątnej (8’7X8‘3 cm. w św.),
w ramie drewnianej, złoconej.
Wł. : Stanisław hr. Stadnicki, Krysowice.
866. Portret br. Leopolda v. Wentz zu Niederlahn
stein. Na tle białego papieru sylweta czarna; popiersie męż
czyzny w profilu ku prawej.
Sylweta wycięta z czarnego papieru, kontury białą
farbą; w owalu (4‘7X3'8 cm. w św.), w ramce czarnej, dre
wnianej, z bronzową obwódką.
Wł. : Maryla Wolska, Lwów.
867. Portret Kordelii z br. Korbachów br. Leopoldowej v. Wentz zu Niederlahnstein. Popiersie młodej ko
biety w profilu ku lewej. Sylweta czarna na tle białego
papieru.
13
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Sylweta wycięta z czarnego papieru, kontury białą
farbą, owal (4‘7X4 cm. w św.), w ramce drewnianej, czarnej, z bronzową obwódką.
Wł. : Maryla Wolska, Lwów.

868. Portret: Marya Lekczyńska. Na tle neutralnem
popiersie młodej kobiety o czarnych włosach w lokach,
w sukni granatowej, wyciętej, spiętej na piersiach broszą.
Akw. na ow. płytce kościanej (6’2X5 cm. w św.),
w złotej obwódce. Na odwr. stronie monogram: M.
Wł. : Adam Rylski, Czarnołoźce.
869. Portret p. Teresy Matkowskiej z Wełdzirza. Na
tle zielonych draperyi, postać kobiety w średnim wieku, sie
dzącej na czerwono obitej kanapie, suknia biała, wycięta, przy
brana na piersiach ciemniejszą materyą. Na prawem ramie
niu szal żółty. Prawym łokciem opiera się o boczne oparcie
kanapy.
Akw. na okrągłej płytce kościanej (średnica 8*2 cm.
w św.), w dwu miejscach pękniętej, vw obwódce niklowej.
Wł. : Adam Rylski, Czarnołoźce.
870. Portret kobiecy w sylwecie. Na zielonawem tle
popiersie młodej kobiety, zwróconej w profilu ku lewej. We
włosach kokardka i wstążeczki.
Malowidło zielonawą i czarną farbą na odwr. stronie
szkła, w owalu (5X3'8 cm. w św.), w złoconej obwódce.
Wł. : Aleksander Junosza Podoski, Lwów.
871. Portret duchownego w sylwecie. Popiersie sta
rego księdza, w profilu ku prawej.
Tuszem na płytce kości słoniowej (9X5'8 cm. w św.),
w ramce drewnianej, złoconej.
Wł. : Muzeum Narodowe im. Jana III., we Lwowie.
872. Portret nieznanej. Na białem tle, w czarnej syl
wecie, postać starszej kobiety, siedzącej na krześle, twarzą
w profilu ku prawej. Na szyi potrójny sznur pereł.
Sylweta malowana czarną i białą farbą (z wyskroba-
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nemi w czarnej farbie konturami), na odwrotnej stronie szkła ;
prostokątna (9X7 cm.), oklejona wązką, złotą, papierową
rameczką.
Wł. : Eugenia Andruszkiewiczowa, Kraków.
873. Portret kobiecy w sylwetce. Popiersie kobiety
w starszym wieku, w czepku, zwróconej w profilu ku prawej.
Sylweta czarna, wycięta z papieru, naklejona na szybkę
szkła matowego (13X11*2 cm.).
Wł. : Władysława Pielecka, Lwów.
874. Portret kobiecy w sylwetce. Popiersie młodej
dziewczyny, w staniku przybranym koronkami, zwróconej w pro
filu ku lewej.
Sylwetka czarna, wycięta z papieru, naklejona na szybkę
szkła matowego (13X11*2 cm.).
Wł. : Władysława Pielecka, Lwów.
875. Portret kobiety w sylwecie. Na złotem, metalicznem tle popiersie młodej kobiety w profilu ku lewej.
Sylweta czarną malowana farbą, z ornamentem w owalu
(5*5X5 cm.), w ramce drewnianej.
Wł. : Prof. Dr. Ernest Till, Lwów.
876. Portret kobiecy. Na tle neutralnem, popiersie
młodej kobiety w jasnej sukni, z gazą na włosach ; zwrócona
prawie w trzech czwartych ku lewej.
Akwarela i gwasz na prostokątnej płytce kościanej
(7*5 X 6*2 cm. w św.), w bronzowej obwódce. Prawdopodo
bnie pędzla Lau ba.
Wł.: Hr. Anna Wolańska, Lwów.
877. Portret kobiety. Na tle zachmurzonego nieba, po
piersie młodej o blond włosach kobiety, zwróconej w trzech
czwartych ku lewej. Suknia brązowa, z białym, koronkowym
kołnierzem leżącym, na ramieniu przerzucony szal wzorzysty.
Akw. na owalnej płytce kościanej (7X5*7 cm. w św.),
wprawiona wraz z innemi pięcioma w ramę aksamitną.
Wł. : Franciszek hr. Potulicki, Kraków.
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878. Portret kobiety. Na tle nieba, popiersie młodej
kobiety, zwrócone w trzech czwartych ku prawej, w sukni
szarej z dużym, białym kołnierzem. Na ramionach brązowe
futro.
Akw. na owalnej płytce kościanej (7X5 cm. w św.),
w obwódce złoconej, w skórzanym portefeuille.
Wł. : Kazimierz ks. Lubomirski, Kraków.
Wiek XIX. Patrz Nr. 94 oraz Nr. 893 do 926.

WSPÓŁCZEŚNI.
879. Tadeusz Rybkowski (ur. 1848 w Kielcach, żyje
we Lwowie) : Portret Oskara Kolberga, etnografa. Popiersie
starego mężczyzny na wprost, w okularach, w narzuconym
płaszczu i w kapeluszu. Tło czarne.
Ozn. na dole: „TModlnica 1875, Tadeusz Rybkowski,
Oskar TKolberg, etnograf“ Rys. i akw. na papierze prosto
kątnym (9'2X7 cm.), oprawne w drewniane, złocone ramki.
Wł. : Tadeusz Rybkowski, Lwów.
880. Marya Chybińska (miniaturzystka współczesna
w Krakowie) : Portret Pani B. Na tle ściany pokoju, na któ
rej zawieszone lustro, popiersie starszej kobiety, w czarnej
sukni i okularach, zwrócone trzy czwarte na prawo, z ręka
mi założonemi.
Akw. na płytce kości słoniowej, prostokątna (w św.
62X5 cm.), ujęta w wązkie, bronzowe ramki, wpuszczone
w drewniane, czarno politurowane ramy.
Własność artystki, Kraków.
881. Ta sama: Portret Pani L. Popiersie młodej ko
biety na wprost, w białej, wyciętej sukni, perły na szyi, na
głowie duży, fioletowy kapelusz ze strusiemi piórami. Tło
neutralne.
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Ozn. z prawej: „M. Chybińska.“ Akwarela na płytce
kości słoniowej, owalna (w św. 6‘3X4'5 cm.), oprawna
w bronzowe, złocone ramki.
Własność artystki, Kraków.

882. Ta sama: Portrecik P. K. W rogu pokoju mię
dzy dwoma oknami, postać kobieca, widoczna po kolana,
siedząca na krześle, zwrócona trzy czwarte na lewo, w zie
lonej sukni, przybranej białym żabotem, we włosach zielona
wstążka, ręce splecione, oparte o poręcz krzesła.
Ozn. z prawej: „ŹM. ChybińskaAkwarela na płytce
kości słoniowej, owalna (6’4X5*3 cm.), oprawna w drewniane
ramki, obite metalową blaszką.
Własność artystki, Kraków.
883. Ta sama: Portrecik Pani L. Pół postaci starszej
kobiety na wprost, siedzącej w obszernym fotelu, w czarnej
sukni, z białym przodem, przybranym podobnie jak rękawy
białemi koronkami, na plecy zarzucony buraczkowy szal, na
prawej ręce lekko oparta głowa, ręka lewa spoczywa na ko
lanach. W tle dwie zielone kotary.
Ozn. z lewej: „M. Chybińska“. Akwarela na płytce
kościanej, okrągła (6'5 cm.), oprawna w bronzowe, złocone
ramki.
Własność artystki, Kraków.
884. Ta sama: Portrecik Panny F. Popiersie młodej
dziewczynki na wprost, w białej sukience, na szyi korale,
we włosy wpięte dwie niebieskie kokardy. Tło neutralne.
Ozn. z prawej: „M. Chybińska“. Akwarela na płytce
kości słoniowej, okrągła (4’4 cm.), ujęta w bronzowe, zło
cone ramki.
Własność artystki, Kraków.
885. Ta sama: Portrecik Pani P. Popiersie młodej
kobiety w profilu prawym, w lekkim nieco wyciętym stroju,
z trzema stokrotkami za gorsem. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „M. Chybińska“. Akw. na płytce ko
ści słoniowej, owalna (w św. 5'5X4’3 cm.), oprawna w bron
zowe, złocone ramki.
Własność artystki, Kraków.
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886. Józefina Swoboda (1912): Portret kobiecy współ
czesny. Na tle neutralnem postać młodej kobiety, siedzącej
w fotelu, widzianej prawie po kolana. Włosy jasno-brunatne
kapelusz duży, czarny, z szerokiem rondem, z jednem wielkiem piórem strusiem. Suknia czarna, na piersiach nieco wy
cięta i przybrana haftem i dżetami. Rękawy od łokcia z przej
rzystej materyi. Wsparta prawym łokciem o poręcz fotela.
W uszach złote kolczyki z turkusami. Na ramionach przej
rzysty, ciemny szalik.
Ozn. z prawej, bokiem: „Josefine Swoboda 1912“.
Akw. na płytce kości słoniowej (13X9*5 cm. w św.), w ramce
ze srebra oksydowanego, z obramieniem aksamitnem, w port
felu z miękkiej, ciemnej skórki.
Własność prywatna, Lwów.

H

DODATEK.
(MINIATURY NADESŁANE PO ZAMKNIĘCIU REDAKCYI I. WY
DANIA katalogu).

887. Portret nieznanego dostojnika kościelnego. Na
tle neutralnem siedzi w niskim fotelu, opierając ręce o jego
poręcze, mężczyzna stary z dużą siwą brodą i wąsami, zwró
cony trzy czwarte na prawo, widoczny prawie po kolana.
Suknia biała, pelerynka z kapturem fioletowa, na piersiach
na złotym łańcuchu duży krzyż złoty, na głowie purpurowa
piuska.
Olej. na miedzi, owalna (w św. 7'3X5'3 cm.), oprawna
w bronzowe, złocone ramki. Na odwrotnej stronie napis:
„Miniatura wyjęta z podstawy złotego relikwiarza, ofiarowa
nego przez księżniczki Sapieżankę i Lubomirską oraz hra
biankę Tyszkiewiczównę Najprzewielebniejszemu ks. bisku
powi Bandurskiemu na pamiątkę udzielonego im sakramentu
bierzmowania“.
Wł. : Ks. Dr. Biskup Władysław Bandurski, Lwów.
888. Portret króla Stanisława Leszczyńskiego (ur.
22. X. 1677 f 23. II. 1766). Popiersie mężczyzny na tle
neutralnem, zwrócone na prawo, głowa prawie na wprost w dużej
peruce. Zbroja przepasana niebieską wstęgą, na płaszczu pur
purowym, opadającym z lewego ramienia podbitym grono
stajami odznaka orderowa.
Akw. i gw. na pergaminie ośmiokątnym (5'2X7’3
cm.), pierwotnie większa, naklejona na karton i plusz bor
deaux, pod szybką szklaną, tworzącą czarne passe-partout
z dwoma złotymi paskami, oprawną w drewniane, ornamen
towane, ciemno politurowane ramy.
Wł. : Jadwiga z Rulikowskich Łączyńska, Lwów.
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889. Portret Michała Krechowieckiego, szambelana
J. K. M., syna Marcina, Miecznika Drohickiego. Popiersie
mężczyzny w sile wieku zwróconego trzy czwarte na prawo,
włosy upudrowane, granatowy frak ze złotymi guzikami,
żółta kamizelka, biały żabot i chusta związana pod szyją.
Tło neutralne.
Olej, na blasze owalnej (w św. 22*5X18 cm.), oprawnej
w drewniane, złocone ramy. Przypisywana Marcelemu
Bacciarelemu (1731—1818).
Wł. : Adam Krechowiecki, Radca Dworu, Lwów.
889 a. Portret Andrzeja Schmidta, urzędnika dóbr
państwowych austryackich na Morawach. Pół postaci męż
czyzny w sile wieku zwróconego na prawo, w stroju z końca
XVIII. w., frak ciemny ze złotymi guzikami, kamizelka złotym
szlakiem lamowana, biały żabot i kołnierz, włosy upudro
wane, związane z tyłu czarną wstążką.
Olej. na tekturze owalnej (8*8X7 cm.), bez oprawy.
Wł. : Zygmunt Swatoń, Lwów.
889 b. Portret Elżbiety Andrzejowej Schmidtowej.
Pół postaci starszej kobiety z rękami założonymi, zwróconej
na lewo, w sukni niebieskiej, wyciętej, w dużej peruce,
w uszach kolczyki.
Olej na tekturze (8*8X7 cm.), bez oprawy.
Wł. : Zygmunt Swatoń, Lwów.
890. Portret nieznanego. Pół postaci młodego męż
czyzny w profilu lewym, w mundurze granatowym z ama
rantową Iamówką, guziki i epolety srebrne, kołnierz i żabot
biały, peruka związana z tyłu czarną wstążką; tło neutralne.
Akw. i gw. na kości owalnej (5*5X 4*2 cm. w św.),
oprawna jak Nr. 891.
Wł. : Cecylia hr. Badeniowa, Lwów.
891. Portret nieznanej. Pół postaci młodej kobiety
w profilu prawym, w sukni niebieskiej, wyciętej, w peruce
związanej z tyłu białą wstążką. Tło neutralne.
Akw. i gw. na kości owalnej (5*5 X 4*2 cm. w św.), ujęta
w wązką, metalową, złoconą ramkę wpuszczoną wraz z innymi
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w tableaux pluszowe ciemno zielone, oprawne w ramki
drewniane, jasno zielone, zdobne złotymi ornamentami.
Wł. : Cecylia hr. Badeniowa, Lwów.

892. Portret nieznanej. Pół postaci siedzącej na tle
krajobrazu młodej kobiety z założonymi przed siebie rę
kami, z których lewa trzyma czerwono oprawną książkę.
Suknia czarno-żółto-biała, wycięta na piersiach ozdobionych
łańcuszkiem, włosy upudrowane.
Akw. i gw. na kości okrągłej (4*9 cm. w św.), ujętej
w wązką, złotą ramkę. Na odwrotnej stronie na niebieskiej
materyi pod szkłem po środku ornamentu wykonanego ze
złotego drucika, gwiazda z alabastru a na niej z zasuszonych
liści wycięta waza z kwiatami. Wiek XVIII.
Wł. : Jan Horodyski, Lwów.
893. Georg Decker (ur. 1819 w Budapeszcie, zmr.
1894 w Wiedniu): Portret nieznanego. Postać młodego
chłopca na wprost, widoczna po kolana, głowa zwrócona na
prawo, w białym mundurze z czerwonym kołnierzem, spodnie
czarne, ręka lewa trzyma rękojeść szpady, w ręce prawej,
ubranej w rękawiczkę, rękawiczka i czako. Tło neutralne.
Ózn. z lewej : „Qeorg ^Decker 1837“. Akw. na papie
rze prostokątnym (21X16 cm. w św.), oprawna w drewniane,
złocone ramy.
Wł.: Cecylia hr. Badeniowa, Lwów.
894. Dun (połowa XIX. w. Neapol, Paryż): Portret
Joachima Murata, francuskiego marszałka, króla Neapolu
(1767—1813). Na tle neutralnem popiersie mężczyzny zwró
conego trzy czwarte na prawo w granatowym mundurze
złotem wyszywanym, z szarfą błękitną i odznakami ordero
wymi.
Ozn. z prawej: „3)un“. Akw. gw. na płytce kościanej,
owalnej (4*5X3 cm. w św.), oprawna jak Nr. 891.
Wł. : Cecylia hr. Badeniowa, Lwów.
895. Tenże : Portret Annunciaty Karoliny, żony króla
Murata (1782—1839). Popiersie młodej kobiety na wprost,
głowa zwrócona na lewo, w czerwonej, wyciętej sukni z krót
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kimi rękawami, na szyi dwa sznury pereł, w uszach kolczyki,
na głowie biały, wzorzysty zawój. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „3)un“. Akw. i gw. na kości okrągłej
(4 cm. w św.), oprawna jak Nr. 891.
Wł. : Cecylia hr. Badeniowa, Lwów.

896. Tenże: Portret Napoleona Achillesa, starszego
syna króla Murata (1801—1841). Popiersie młodego chłopca
zwróconego na prawo w ciemno zielonym mundurze z ama
rantowym kołnierzem, szarfa błękitna, szamerunek, akselbanty
i epolety srebrne, na lewej piersi odznaka orderowa. Tło
neutralne.
Ozn. z prawej: „£)un“. Akw. i gw. na płytce kościa
nej, owalnej (5‘5X4*5 cm. w św.), oprawna jak Nr. 891.
Wł. : Cecylia hr. Badeniowa, Lwów.
897. Tenże: Portret Napoleona Łucyana, młodszego
syna króla Murata (1803—1878). Pół postaci młodego
chłopca na wprost, głowa zwrócona lekko na prawo, w czer
wonym mundurze z żółtym kołnierzem, szamerunek, aksel
banty i epolety srebrne. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „3)uri‘. Akw. i gw. na płytce kościa
nej, owalnej (5’5X4'5 cm. w św.), oprawna jak Nr. 891.
Wł. : Cecylia hr. Badeniowa, Lwów.
898. Tenże: Portret starszej córki króla Murata. Po
piersie młodej dziewczyny na wprost, głowa zwrócona na
prawo, w sukni białej, wyciętej, z krótkimi rękawami, na szyi
dwa sznury pereł, na nich zawieszona miniatura matki, w uszach
kolczyki z pereł, z pereł również dyadem we włosach.
Ozn. z prawej : „5)un“. Akw. i gw. na płytce kościa
nej, owalnej (5*5X4’5 cm. w św.), oprawna jak Nr. 891.
Wł. : Cecylia hr. Badeniowa, Lwów.
899. Tenże: Portret młodszej córki Murata. Pół po
staci młodej dziewczynki na wprost, głowa zwrócona nieco
na prawo, w sukience białej, wyciętej z krótkiemi rękawami,
we włosy wpięty ozdobny grzebyczek, tło neutralne.
Ozn. z prawej : „3)un“. Akw. gw. na płytce kościanej,
owalnej (5‘5X4’5 cm. w św.), oprawna jak Nr. 891.
Wł. : Cecylia hr. Badeniowa, Lwów.

Wiek XIX

203

900. F. R. (Jezuita, pierwsza połowa XIX. w.): Portret
Karola hr. Miera. Pół postaci kilkuletniego chłopca zwró
conego lekko na lewo w różowej sukience, pasek czarny,
duży, wykładany, biały kołnierz. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „5P. £f. 5R. S. ^J. 838“. Akw. na pa
pierze prostokątnym (18X14 cm. w św.), oprawna w dre
wniane, złocone ramy.
Wł. Cecylia hr. Badeniowa, Lwów.
901. Grecchi (pierwsza połowa XIX. w.): Portret
nieznanego. Na tle nieba i wysokiego muru, postać młodego
mężczyzny, widoczna po pas w ciemno - granatowym fraku,
białej kamizelce z czerwonymi wypustkami, białym żabocie
i chuście związanej pod szyją, ręka prawa włożona za gors,
ręka lewa przytrzymuje pod pachą trójgraniasty, czarny ka
pelusz.
Ozn. z lewej na dole : „Qrecchi fecitAkw. i gw. na
płytce kościanej, prostokątnej (5*3X 4*7 cm.), ujętej w wązką,
metalową, złoconą ramkę.
Wł. Prof. Dr. Jerzy hr. Mycielski, Kraków.
902. Hertrich Michał (ur. 15. października 1811
w Türkheim — data i miejsce śmierci nieznane) : Portret
nieznanej. Popiersie młodej kobiety zwróconej trzy czwarte
na prawo w białym staniku i czerwonej chusteczce zwią
zanej pod szyją. Tło neutralne.
Ozn. na dole po lewej : „SKertrich 1852“. Akw. na pa
pierze owalnym (18*5X15*5 cm. w św.), ujętym w białe
passe-partout, oprawne w drewniane ramy.
Wł. : Herman Weingarten, Przemyśl.
903. Hintze (pierwsza połowa XIX. w.): Portret Mi
chała Olexihskiego. Popiersie mężczyzny młodego na wprost,
głowa zwrócona lekko na lewo, we fraku bronzowym, ka
mizelce, żabocie i chuście białej, związanej pod szyją. Tło
neutralne.
Ozn. z lewej „SKintze“. Akw. i gw. na papierze, kszałtu
owalnego (4*8 X 3*8 cm. w św.), ujęta w popielate passepartout, oprawne w drewniane, ciemno-zielone ramki.
Wł. : Stanisław Olexiôski, Lwów.
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904. Kühner (pierwsza połowa XIX. w.): Portret
nieznanej. Na tle nieba i chmur pół postaci młodej dziew
czyny na wprost, w sukni blado niebieskiej z koronkowym
kołnierzem, z ramion opada wzorzysty szal.
Ozn. z lewej : „Kühner p“. Akw. i gw. na płytce
kościanej, kwadratowej (6*2 cm. w św.), oprawna jak Nr. 891.
Wł. : Cecylia hr. Badeniowa, Lwów.
905. Laub Antoni (ur. w r. 1788 we Lwowie, zm.
tamże w r. 1842): Portret Gabryeli z hr. Starzeńskich hr.
Michałowej Starzeńskiej. Popiersie młodej kobiety zwrócone
tyłem do widza, głowa prawie na wprost, ręka lewa przyci
ska lirę do piersi; suknia biała, zdobna złotymi szlaczkami,
z pleców opada różowy szal. W tle niebo i chmury.
Ozn. z prawej : „Laub. pinx“. Akw. i gw. na płytce
kości słoniowej, prostokątnej (9*7 X 8*5 cm.), oprawnej w sre
brne, ozdobne ramki.
Wł. : Cecylia hr. Badeniowa, Lwów.
906. Ferdinand Freiher von Lütgendorff-Leinburg
(ur. w Wiirzburgu w r. 1785, urn. tamże w r. 1858) : Portret
nieznanej. Pół postaci młodej kobiety zwróconej trzy czwarte
na lewo, w sukni białej, lekko wyciętej, i w szalu czerwonym
z ramion opadającym. W tle niebo i chmury.
Ozn. z prawej : „Ferdinand Ba v. Lütgendorfs“. Akw.
i gw. na kości owalnej (7*4X6 cm.), oprawna w drewniane,
złocone ramy.
Wł. : Jan Horodyski, Lwów.
907. Nasti Salvator (pierwsza połowa XIX w.): Por
tret Joachima Murata, francuskiego marszałka, króla Neapolu
(w r. 1757—1815). Na tle neutralnem popiersie mężczyzny
zwróconego trzy czwarte na prawo, w granatowym mundu
rze złotem wyszywanym, z szarfą błękitną i odznakami or
derowymi.
Ozn. z prawej : „Salvator Nasti 1814u. Akw. i gw. na
płytce kości słoniowej, owalnej (5X4*7 cm. w św.), opra
wna jak Nr 891.
Wł. : Cecylia hr. Badeniowa, Lwów.
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908. Moutier (pierwsza połowa XIX w.): Portret księ
cia Reichstadtu. Popiersie kilkuletniego dziecka na wprost,
główka trzy czwarte zwrócona na lewo z «widoczną rączką
prawą, przyciskającą garstkę czereśni do piersi, w białej
koszulce wyciętej, z krótkiemi rękawami. Tło neutralne.
Ozn. z lewej u góry: „F. Moutier /“ (?). Akw. i gw.
na płytce kościanej, okrągłej (5*2 cm. w św.), ujęta w wązką, złotą ramkę i wpuszczona w wieczko szyldkretowej taba
kierki.
Wł. : Prof. Dr. Jerzy hr. Mycielski, Kraków.
909. Rejchan Alojzy (ur. we Lwowie w r. 1808, zm.
tamże w r. 1861): Portret Agnieszki z hr. Mierów, Feliksowej hr. Mierowej. Na fotelu skórą żółtą obitym, siedzi mło
da kobieta widoczna do połowy, zwrócona trzy czwarte na
prawo, w sukni białej, pelerynce granatowej, w białym różo
wą wstążką związanym kołnierzu, ręce oparte o poręcz fote
lu schowane w zarękawek, włosy ufryzowane po bokach
w grube, podłużne pukle, na tyle głowy chusteczka koron
kowa przybrana liliową wstążką. Tło neutralne.
Ozn. z prawej: „Reichem“. Akw. na papierze prosto
kątnym (23X17 cm. w św.), oprawna w mahoniowe ramki.
Wł. : Cecylia hr. Badeniowa, Lwów.
910. Karl von Saar (ur. 1771, zm. 1853 w Wiedniu):
Portret nieznanej. Na tle neutralnem, na fotelu czerwono
obitym siedząca postać młodej kobiety, widoczna po kolana
w sukni białej, wyciętej z bufiastymi rękawami, ręce w rę
kawiczkach białych, opuszczone swobodnie, w prawej biały
wachlarz.
Ozn. z lewej: „v. Saar 1831“. Akw. i gw. na papierze
owalnym (17X15 cm. w św.), ujętym w białe passe-partout,
oprawne w drewniane, złocone ramy.
Wł. : Herman Weingarten, Przemyśl.
911. Seurat (połowa XIX w.) : Portret księżniczki Elizy
Radziwiłłównej. Popiersie młodej dziewczyny zwróconej trzy
czwarte na prawo w sukni białej, przybranej żółtymi szlacz
kami, na szyi 5 sznurów pereł, w uszach kolczyki, na przo-

206

Wiek XIX

dzie głowy mały dyadem z pereł i rubinu, we włosy z tyłu
wpięta srebrna strzała. Tło neutralne.
Ozn. z prawej „Seurat“ (?). Akw. i gw. na płytce
kościanej, prostokątnej (6*4 X 5*3 cm.), oprawna w wązkie,
metalowe ramki.
Wł. : Prof. Dr. Jerzy hr. Mycielski, Kraków.

912. Schalk Henryk Franciszek (ur. w Moguncyi
w r. 1791, um. w Karlsruhe 1832 r.): Portret generałmajora
Franciszka bar. Abele von und zu Lilienburg. Popiersie
wojskowego w błękitnym mundurze z czerwonym kołnierzem
i odznaką orderową na lewej piersi, zwróconego trzy czwarte
na lewo. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „Schalik (?) pin“. Akw. i gw. na ko
ści okrągłej (4’7 cm.), oprawna w kwadratowe, czarne, ro
gowe ramki.
Wł. : Kapitan sztabu Abele, Lwów.
913. Tenże: Portret Katarzyny z baronów Mappes
baronowej Abele von und zu Lilienburg. Popiersie młodej
kobiety, zwrócone trzy czwarte na lewo w sukni białej, prze
pasanej pod piersiami niebiesko-czerwoną wstążką, na plecy
zarzucony czerwony szal. Tło neutralne.
Ozn. z prawej : „Schalik (?) pinx“. Akw. i gw. na kości
okrągłej (4*7 cm.), oprawna w kwadratowe, czarne, rogo
we ramki.
Wł. : Kapitan sztabu Abele, Lwów.
914. Angelo Vacca (pierwsza połowa XIX w.): Por
tret nieznanego wojskowego, zwróconego trzy czwarte na
lewo w mundurze granatowym z kołnierzem amarantowym
srebrem wyszywanym, epolety i akselbanty srebrne, tło
neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, owalnej (5X3*7
cm. w św.), ujęta w wązkie, bronzowe, złocone ramki.
Wł. : Prof. Dr. Jerzy hr. Mycielski, Kraków.
915. Portret nieznanego. Popiersie starego mężczyzny
prawie w profilu prawym, włosy, długa broda i wąsy siwe,
suknia brunatna, kołnierz koszuli biały, tło neutralne.
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Gw. na płytce kości słoniowej, prostokątnej (7X5’8
cm.), w ramce mosiężnej. Na odwrotnej stronie na naklejo
nym na kość papierze napis : „Michał Płoński słazuny ryto
wnik polski. Rytował w Amsterdamie 1802 r. Nazwany
Rembrantem polskim. *11rodź. 1782 urn. 1812 D.“ Prawdo
podobnie pędzla M. Płońskiego.
Wł. : Muzeum przemysłowe, Kraków.

916. Portret Feliksa hr. Miera. Popiersie dziecka na
wprost, w białej koszulce i czepeczku na tle czarnem.
Rys. na papierze owalnym (11X9 cm. w św.), oprawny
w drewniane, złocone ramy.
Wł. : Cecylia hr. Badeniowa, Lwów.
917. Portret Teresy z hr. Łosiów Cikowskiej. Na tle
krajobrazu postać kobiety młodej, widoczna prawie po ko
lana, zwrócona trzy czwarte na lewo, w sukni białej, wycię
tej z krótkimi rękawami, przepasanej pod piersiami wstążką
niebieską, obie ręce trzymają kosz z kwiatami.
Akw. i gw. na płytce kościanej, kwadratowej (8 cm.
w św.), ujętej w metalową w ząbki wyciętą ramkę, wpu
szczoną w ramkę drewnianą, owalną, jasno politurowaną.
Własność prywatna, Lwów.
918. Scena rodzajowa. Na tle ściany pokoju, siedząca
na krześle młoda dziewczyna wsparła głowę na złożonych
rękach opartych o poduszkę leżącą na stole i usnęła; suknia
i zawój na głowie biały, z ramion opada niebieski szal.
Akw. i gw. na pergaminie prostokątnym (10X8 cm.
w św.), oprawna w nowe, bronzowe, złocone ramki.
Wł. : Karol i Roman Dębiccy, Lwów.
919. Portret nieznanej. Popiersie młodej kobiety na
wprost w sukni białej, wyciętej, na ramionach różnokolorowy
szal, na szyi sznur pereł, na głowie biały czepek przybrany
z prawej strony różami; tło neutralne. Szkoła wiedeńska.
Akw. i gw. na płytce kościanej, ośmiokątnej (8'5X6
cm.), oprawna w nowe, bronzowe, złocone ramki.
Wł. : Karol i Roman Dębiccy, Lwów.
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920. Portret nieznanego. Popiersie młodego mężczy
zny na wprost z głową zwróconą lekko na lewo, w mundu
rze czerwonym, epolety, sznury od kaszkietu i pas od łado
wnicy srebrne. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kości słoniowej, owalnej (5"7X4‘7
cm. w św.), oprawna w metalowe ramki, wpuszczone w dre
wniane, czarno politurowane.
Wł. : Prof. Dr. Jerzy hr. Mycielski, Kraków.
921. Portret Agnieszki z hr. Mierów Feliksowej hr.
Mierowej. Pół postaci młodej dziewczyny zwróconej trzy
czwarte na prawo, w białej, wyciętej sukni i białym czepeczku przybranym i związanym liliowymi wstążkami. Tło
neutralne.
Akw. na papierze prostokątnym (22X17 cm. w św.),
oprawna w drewniane, złocone ramki.
Wł. : Cecylia hr. Badeniowa, Lwów.
922. Portret nieznanej. Pół postaci starszej kobiety
w profilu prawym, w sukni niebieskiej, z białym kołnierzem,
cztery rzędy pereł na szyi związanych z tyłu czarną wstążką,
w uszach złote kolczyki, na głowie biały czepek.
Akw. i gw. na kości owalnej (8’2X6‘5 cm.), ujęta
w ramki bronzowe, złocone, wpuszczone w drewniane, czarno
politurowane.
Wł. : Jan Horodyski, Lwów.
923. Portret Ignacego Mysłakowskiego, kapitana kwa
termistrza w r. 1831. Na tle nieba z chmurami popiersie
młodego mężczyzny na wprost, głowa zwrócona lekko na
lewo, w mundurze granatowym z czarnym kołnierzem, ozdo
bionym specyalnym haftem, wypustki ponsowe, epolety
i akselbanty srebrne.
Akw. i gw. na płytce kościanej, owalnej (6‘5X5 cm.),
ujętej w wązką, bronzową ramkę, wpuszczoną w ramkę plu
szową brunatną, zdobną po rogach bronzowymi ornamencikami.
Wł. : Adam Mysłakowski, Mogielnica.
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924. Portret nieznanej. Pół postaci młodej kobiety
na wprost, głowa zwrócona na lewo, w sukni białej i żół
tym kapeluszu przybranym strusiemi piórami. Tło neu
tralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej, owalnej (6‘2X5*3 cm.),
ujęta w wązkie ramki metalowe, wpuszczone w ramy dre
wniane, czarno politurowane.
Wł. : Prof. Dr. Jerzy hr. Mycielski, Kraków.
925. Portret nieznanej. Popiersie młodej kobiety,
zwróconej trzy czwarte na lewo w czerwonej, wyciętej sukni
z krótkimi rękawami, na szyi sznur korali, na głowie czer
wony zawój. Tło neutralne.
Akw. i gw. na płytce kościanej, owalnej (7'2X5‘7 cm.
w św.), ujęta w wązką, bronzową, złoconą ramkę.
Wł. : Jan Horodyski, Lwów.
926. Portret nieznanego. Popiersie młodego mężczy
zny, zwrócone trzy czwarte na lewo, w mundurze granato
wym, z amarantowym, srebrem wyszywanym kołnierzem, akselbanty srebrne, na łańcuchu zawieszonym na szyi odznaka
orderowa, prócz tego na lewej piersi pięć orderów. Tło
neutralne.
Akw. i gw. na kości owalnej (4*5X3*5 cm.), ujęta
w wązkie, metalowe ramki, wpuszczone w drewniane, czarno
politurowane.
Wł. : Prof. Dr. Jerzy hr. Mycielski, Kraków.

14

UZUPEŁNIENIA I POPRAWKI.
-t-i

CO

»
»
&

£
S

s
«

S

8
£

£
»

r

5. Po Nr. 11. patrz Nr. 217a.
7. wiersz 23 z góry (Nr. 18), zamiast w środku, ma
być w środku
8. Nr. 22 i 23. skreślić — wycofane na żądanie wła
ściciela.
14. wiersz 7 z dołu (Nr. 43.) zamiast metaliczne. ma
być metaliczne
15. Nr. 48. skreślić — wycofany na żądanie właściciela.
20. wiersz 4 z góry (Nr. 67.) po słowie 2'8 cm. na
wias zamknąć.
9 z góry (Nr. 77.) zamiast dyamentami ma
22.
być rautami
16 z góry (Nr. 82.) zamiast dyamentami ma
23.
być rautami
8 z dołu (Nr. 84.) zamiast w owalu, ma
23.
być w owalu,
15 z góry (Nr. 87.) zamiast dyamentami ma
24.
być rautami
8 z góry (Nr. 91.) po słowie z turkusem
25.
dodać pośrodku.
6 z dołu (Nr. 94.) zamiast krawat ma być
25.
żabot i chusta
2 z dołu (Nr. 94.) dodać po słowie złoco25.
conej. Wiek XIX.
10 z góry (Nr. 99.) zamiast 255 ma być 227
27.
16 z góry (Nr. 113) zamiast Portret Ks.
30.
Czartoryskiej z Ks. Jabłonowskich ma być
Portret Doroty stolnikowej ks. Czarto
ryskiej
5 z dołu (Nr. 115.) zamiast nieznanej ma
30.
być królowej Leszczyńskiej.
9 z dołu (Nr. 117.) zdanie w nawiasie prze
31.
rzucić po słowie Rafaela.
s
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31. po wierszu 2 z dołu (Nr. 118.) dopisać Akw. na
płytce kości słoniowej, kształtu prostokąt
nego (w św. 6'5X5’5 cm.), oprawna
w czarne, skórzane ramki.
32. wiersz 7 z dołu (Nr. 123.) zamiast Potret ma być
Portret
34.
6 z góry (Nr. 129.) zamiast ks. Augustowa
Sułkowska ma być Ewa z Kickich An
toniowa Sułkowska
18 z góry (Nr. 135.) zamiast Książę Charles
35.
de Ligne (1735—1814) marszałek polny,
ożeniony z Massalską, ma być książę
Xudwik de Ligne.
15 z góry (Nr. 145.) przed słowem Portret
37.
99
ma być Józef Kosiński (ur. w Krakowie
w r. 1753, zm. w Warszawie w r. 1831)
20 z góry (Nr. 145.) dopisać na początku
37.
Ozn. z lewej w otoku „J. Kosiński 1797“.
Patrz Nr. 330.
16 z dołu (Nr. 154.) przed słowem Akw.
39.
99
dopisać Patrz Nr. 889.
11 z góry (Nr. 157) dopisać Przypisywana
40.
J. Qrassiemu.
13 z góry (Nr. 186.) zamiast mundurze, ma
46.
być mundurze kawalergardy,
góry (Nr. 186) zamiast rosyjskiego ge
11
z
46.
99
nerała ma być ks. (Kazimierza (Ponia
towskiego, podkomorzego.
12 z góry (Nr. 186) zamiast w paradnym ro
46.
syjskim mundurze ma być w hełmie i superweście szefa regimentu gwardui konnej
koronnej istniejącej w latach 1767—1774.
1 z dołu (Nr. 198.) po słowie Poznańskie
48.
zamknąć nawias.
48. Po Nr. 198. patrz Nr. 227 a, 596, 603, 611, 620,
682, 621, 711, 797, 798, 799, 887 do 892.
49. wiersz 9 z góry (Nr. 199) zamiast oprawną ma
być oprawna
49.
„
10 z góry (Nr. 199.) po słowie ramki, do
dać Patrz Nr. 678 i 679.
*
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50. wiersz
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2 z dołu (Nr. 205) po słowie mundurze do
dać oficera kawaleryi nowej formacyi
z r. 1831
50.
„
14 z dołu (Nr. 204.) zamiast Gustkowskiego
ma być Gułakowskiego
50.
2 z dołu (Nr. 205.) po słowie mundurze
99
dodać jazdy augustowskiej
11 z dołu (Nr. 209.) zamiast dostojnika wę
51.
gierskiego ma być nieznanego oficera szta
bowego, rosyjskiego.
3 z dołu (Nr. 209.) zamiast nieznanej, pół
51.
ma być nieznanej. Pół
54.
1 z góry (Nr. 217.) zamiast Tenże: ma być
99
Tenże ?:
54.
„
22 z góry (Nr. 210.) zamiast „Bell 1824“.
„Bell 1824“?
54.
„
5 z dołu (Nr. 220.) po słowie owalne do
pisać (w św. 12X9 cm.)
„
11 z dołu (Nr. 223.) zamiast Leszczyńskiego
ma być Lekczyńskiego
„
18 z góry (Nr. 233.) zamiast Gułakowskiej
ma być Gułakowskiej
„
12 z góry (Nr. 243.) zamiast huśta ma być
61.
chusta
„
2 z dołu (Nr. 246.) zamiast Tenże ma być
61.
E. D’auvigny (początek XIX w.)
62.
„
4 z góry (Nr. 246.) zamiast „D'Aubigny
1806“ ma być „DAuvigny 1806“
„
6 z góry (Nr. 250.) zamiast (około 1843y
63.
Wiedeń) ma być (ur. w Colmar w r. 1817
urn. w Wiedniu 1871.)
63. „
11 z góry (Nr. 250.) zamiast 895.“ ma być 845.“
63. „
20 z góry (Nr. 251.) zamiast 896“ ma być 846“
63.
23 z góry (Nr. 252.) zamiast 1818 ma być 1819
3 z góry (Nr. 254.) zamiast Homiakach
64.
ma być Harmakach
65.
„
12 dołu (Nr. 261.) zamiast Sołtokubów ma
być Sołłohubów
67.
„
12 z dołu (Nr. 267.) zamiast 1832“. ma być
1833“.
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73. wiersz
75.

99

77.
78.
ON
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99

79.

99

80.

99

84.
87.
89.
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99
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94.

99

1 z góry (Nr. 286.) zamiast Freya. ma być
Freya, ojca artysty.
21 z góry (1(Nr. 293.) zamiast Ramułt, ma
być Stefian Ramułt,
16 z góry (Nr. 300.) po stówie Nr. 299. do
dać Patrz Nr. 412, 560 i 560a.
2 z dołu (Nr. 307.) zamiast Portret niezna
nej ma być Portret księżnej Pauliny
Borghese.
5 z góry (Nr. 307.) po słowie „Haar“, do
dać Kopia z miniatury B. Anguissoli.
19 z góry (Nr. 309.) po słowie mundurze
dodać porucznika 6pułku ułanów („dzieci
warszawskichil) z r. 1831.
12 z dołu (Nr. 310) po słowie oficera dodać
jazdy augustowskiej
8 z dołu (Nr. 314) zamiast podołku, ma być
kolanach.
8 z dołu (Nr. 330.) po słowie bordeaux.
dodać Patrz Nr. 145.
14 z dołu (Nr. 339.) zamiast Malował ma
być Malował.
8 z góry (Nr. 346.) zamiast wojska polskiego
z czasów ks. Warszawskiego, ma być no
wej formacyi z r. 1831.
7 z dołu (Nr. 352.) po słowie Lwów. do
dać Patrz Nr. 748, 876 i 905.
3 z dołu (Nr. 353.) zamiast w mundurze gra
natowym, ma być w mundurze artyle
ryjskim zielonym
2 z dołu (Nr. 353.) po słowie orderowe
dodać order legii honorowej, krzyż woj
skowy polski i św. Ducha.
2 z góry (Nr. 361.) po słowie czarną do
dać drewnianą
3 z bołu (Nr. 365.) po słowie mundurze
dodać „srebrnych husarów“ Księstwa
Warszawskiego,
13 z dołu (Nr. 368.) zamiast Qulakowskiego
ma być Gutakozuskiego
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Str.

„
„

„

„
„
„
„
»
„
„
*

«

„

94. wiersz 3 z dołu (Nr. 369.) zamiast Gułakowski
ma być Gułakowski
94.
2 z dołu (Nr. 369.) zamiast lekkokonnej ma
być lekkokonnym
95.
15 z góry (Nr. 371.) przed słowem Lwów
dodać Wiedeń —
1 z dołu (Nr. 373.) zamiast zwrócone ma
95.
być zwróconej
98.
4 z dołu (Nr. 383.) po słowie słoniowej
nawias otworzyć
17 z góry (Nr. 393.) zamiast zabitego ma
101.
być młodego
102.
11 z dołu (Nr. 397.) po słowie mundurze
dodać generała brygady Królestwa Kon
gresowego.
102.
2 z dołu (Nr. 398.) zamiast przodem ma
być rabatem.
5 z góry (Nr. 399.) zamiast Ozyasz Mizes
103.
ma być Wolf Halberstam
12 z góry (Nr. 400.) zamiast
Halber
103.
stein ma być Ozyasz Mizes.
106.
15 z góry (Nr. 412.) od słowa Michał do
1812 przekreślić i wpisać ? (Połowa XIX
wieku).
106.
16 z góry (Nr. 412.) zamiast nieznanego ma
być Wincentego Ciemirskiego.
14 z dołu (Nr. 412.) po słowie ramki, dodać
106.
Patrz Nr. 299 i 560a.
106.
11 z dołu (Nr. 413.) po słowie nieznanego
dodaj pułkownika strzelców konnych
gwardyi Królestwa Kongresowego.
17 z góry (Nr. 501.) po słowie ramy. do
Ul.
dać Patrz Nr. 827 i 909.
5 z góry (Nr. 504.) po słowie neutralne,
112.
dodać Patrz Nr. 217.
14 z góry (Nr. 505) zamiast naruszonych
112.
ma być narwanych.
14 z góry (Nr. 514.) zamiast Tenże : ma być
114.
Tenże ?:
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Str. 114. wiersz 21 z góry (Nr. 514.) po słowie polituro wane,
dodać Patrz Nr. 910.
15 z dołu (Nr. 515.) zamiast Schaberbeck
» 114.
ma być Schabenbeck
11 z dołu (Nr. 515.) zamiast Schaber.......
„ 114.
ma być Schabenbeck“,
„ 114.
10 z dołu (Nr. 515.) zamiast Schaberbeck“'
ma być Schabenbeck“.
17 z dołu (Nr. 525.) po słowie kasetki, do
„ 117.
dać Patrz. Nr. 684.
„ 119.
8 z góry (Nr. 532.) zamiast ornamentowane,
ma być ornamentowane
14 z dołu (Nr. 354) zamiast wybielonym ma
» 119.
być wykładanym.
„ 120.
9 z dołu (Nr. 538.) zamiast Nr. 395. ma
być Nr. 595.
„ 120.
9 z dołu (Nr. 538.) zamiast Nr. 569. ma być
Nr. 551, 669 i 714.
18 z góry (Nr. 541.) po słowie polskich do
» 121.
dać w mundurze porucznika grenadyerów
gwardyi Królestwa Kongresowego.
10 z dołu (Nr. 542.) zamiast Na tle ma
„ 121.
być Na tle,
„ 122.
7 z góry (Nr. 543.) po słowie słoniowej,
dodać prostokątna (w św. 5’8X4‘5 cm.),
„ 122.
20 z góry (Nr. 545.) zamiast Standing ma
być Stauding
„ 122.
24 z góry (Nr. 545.) zamiast „Standing“ ma
być „Stauding“
„ 122.
9 z dołu (Nr. 546.) zamiast Kondrasińskich
ma być Kozdrańskich
„ 123.
4 z góry (Nr. 547.) po słowie Tabaczyński
dodać (Pierwsza połowa XIX w.)
„ 123.
15 z dołu (Nr. 548.) po słowie kości dodać
prostokątnej
14 z góry (Nr. 551.) po słowie 1823“. do
„ 124.
dać Kopia z miniatury J. Sonntaga.
Patrz Nr. 538.
7 z dołu (Nr. 553.) zamiast pół ma być
„ 124.
Pół
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Str. 125. wiersz 7 z góry (Nr. 555.) po słowie Portret dodać Webera
„ 126.
„
16 z dołu (Nr. 560.) po słowie róża. do
dać Patrz Nr. 300.
6 z dołu (Nr. 560a.) po słowie skórzany
„ 126. „
dodać Patrz Nr. 299 i 412.
4 z góry (Nr. 561.) po słowie wyciskami,
w 127. „
dodać Patrz Nr. 771.
„ 131. Nr. 583. skreślić. — Wycofany na żądanie wła
ściciela.
„ 133. wiersz 2 z góry (Nr. 590.) zamiast Gułakozuską
ma być Gutakowską
„ 133.
11 z dołu (Nr. 593.) zamiast Gułakowskiego
ma być Gułakozuskiego
8 z góry (Nr. 595.) zamiast camerieu ma
» 134.
być camaieu
17 z góry (Nr. 596.) po słowie ramkami,
„ 134.
dodać Wiek XVIII.
10 z dołu (Nr. 598.) zamiast Scena rodza„ 134.
jozua, ma być Alegorya
,, 135.
5 z dołu (Nr. 603.) po słowie złoconej do
dać Wiek XVIII. Prawdopodobnie pędzla
H. F. Fiigera
14 z góry (Nr. 611) po słowie założone.
„ 137.
dodać Wiek XVIII.
„ 138.
12 z góry (Nr. 615) po słowie sylwetka
dodać czarna
„ 138.
20 z góry (Nr. 616) po słowie owalnej, do
dać sylwetkowe
6 z góry (Nr. 619) zamiast husarskiemi
w 139.
ma być huzarskiemi
6 z góry (Nr. 619) zamiast attylii ma być
„ 139.
attyli
15 z góry (Nr. 620) po słowie górze, dodać
,, 139.
Wiek XVIII.
14 z dołu (Nr. 621) po słowie wprost, do
„ 139.
dać Wiek XVIII.
8 z góry (Nr. 638) zamiast Isabeyowi. ma
„ 143.
być Isabeyowi.?
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Str. 146. wiersz 14 z dołu (Nr. 652) po słowie mundurze
dodać generała-majora z czasów Kościuszkowskich,
1 z góry (Nr. 659) zamiast Z Tyzenhau„ 148.
zów hr. Radziwiłłowa ma być Eliza ks.
Radziwiłłówna.
12 z dołu (Nr. 662) po słowie epoletami,
» 148.
dodać ozdobionym krzyżem virtuti mili
tari i legią honorową.
7 z dołu (Nr. 668) po słowie Wł. : dodać
„ 149.
Władysław
11 z dołu (Nr. 678) po słowie ramki, dodać
„ 151.
Przypisywana J. Adamkowi.
4 z dołu (Nr. 679) po słowie ramki, dodać
« 151.
Przypisywana J. Adamkowi.
„ 152.
17 z góry (Nr. 682) po słowie różą. dodać
Wiek XVIII.
„ 153.
11 z góry (Nr. 686) zamiast Fontau ma być
Fonton
„ 155.
5 z góry (Nr. 694) zamiast zwrócona ma
być zwrócone
16 z góry (Nr. 695) po słowie ramki dodać
„ 155.
Przypisywana M. Strzegockiemu (?).
4 z góry (Nr. 703) zamiast zawieszony ma
» 157.
być zarzucony
8 z góry (Nr. 703) po słowie Wł. : dodać
„ 157.
Władysław
2 z dołu (Nr. 711) po słowie pluszem, do
„ 158.
dać Wiek XVIII.
8 z dołu (Nr. 716) po słowie nieznanego
» 159.
dodać porucznika ułanów księstwa War
szawskiego.
6 z dołu (Nr. 716) zamiast przodem ma
„ 159.
być rabatem
12 z dołu (Nr. 725) zamiast Gułakowskich
„ 161.
ma być Gutakowskich
2 z dołu (Nr. 726) zamiast Gułakowskiej
„ 161.
ma być Gułakowskiej
6 z góry (Nr. 744) zamiast stałowemi ma
„ 166.
być popiełatemi
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Str. 166. wiersz
„

166.

»

167.

„

167.

„

169.

„

169.

„

169.

„

170.

n

174.

„

174.

„

175.

„

176.

„

177.

»

178.

„

178.

„

178.

„

178.

„

178.

»

178.

6 z dołu (Nr. 747) po słowie passe-partout
dodać ujęte
4 z dołu (Nr. 748) zamiast nieznanego ma
być Juliusza hr. Trachtenberga rosyjskiego
posła zu Londynie zu r. 1823.
3 z góry (Nr. 748) po słowie ramki, dodać
Przypisyzuana Laubozui ?
16 z góry (Nr. 750) zamiast Lizuia ma być
Luiza
17 z dołu (Nr. 759) słowa — uczestnik na
padu na Belweder — skreślić
13 z dołu (Nr. 759) po słowie mundurze
dodać 2 pułku strzelcózu pieszych
12 z dołu (Nr. 759) po słowie krzyżem do
dać virtuti militari
16 z góry (Nr. 763) zamiast Zzuierkozuskich
ma być Źzuierkozuskich
16 z dołu (Nr. 781) po słowie Portret dodać
Andrzeja
6 z dołu (Nr. 782) zamiast nieznanego ma
być malarza Aleksandra Orłozuskiego
(1777—1832)
8 z góry (Nr. 783) zamiast Irena ma być
Irma
1 z góry (Nr. 787) zamiast Juryszozuski
ma być Jurystozuski
13 z góry (Nr. 792) zamiast Gulakozuskiego
ma być Gulakozuskiego
18 z dołu (Nr. 797) zamiast Kreutzmer ma
być Kreutzmer
16 z dołu (Nr. 797) po słowie Fryzura do
dać peruki
15 z dołu (Nr. 797) po słowie neutralne do
dać Wiek XVIII. Szkoła francuska
10 z dołu (Nr. 797) zamiast Kreutzmer ma
być Kreytzmer
10 z dołu (Nr. 797) zamiast Hemerling ma
być Hemeling
8 z dołu (Nr. 798) zamiast Hezueling ma
być Hemeling
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Str. 179. wiersz

„

179.

„

179.

„

179.

„

180.

»

181.

„

185.

„

186.

„

189.

„

190.

„

190.

„

193.*) „

„

195.

„

195.

„

196.

,,

197.

„

S

cd

179.

5

O n On

»

2 z góry
ry ^iNr.
(Nr. 798)
/yo) po słowie neutralne dodać Wiek XVIII. Szkoła francuska
5 z góry (Nr. 798) zamiast Heweling ma
być Hemeling
6 z góry (Nr. 798) zamiast Kreyłzner ma
lyizmer
być Kreytzmer
9 zi gór
góry (Nr. 799) zamiast Heweling ma
być Hemeling
16 z góry (Nr. 799) po słowie niebieskiego
dodać Wiek XVIII. Szkoła francuska
13 z góry (Nr. 803) po słowie czarne, do
dać drewniane
13 z góry (Nr. 808) po słowie oficera do
dać ułanów austryackich z połowy XIX. w.
10 z dołu (Nr. 827) zamiast Józefa ma być
Alojzego
12 z dołu (Nr. 832) zamiast Buroszkowa,
ma być Burczykowa,
9 z góry (Nr. 844) zamiast kołnierzu ma
być kontuszu
8 z góry (Nr. 849) zamiast Frei in ma być
Frein
13 z góry (Nr. 849) zamiast 752. ma być
755.
15 z góry (Nr. 864) zamiast odwódką. ma
być obwódką.
19 z góry (Nr. 865) słowo ku skreślić.
2 z góry (Nr. 872) po słowie 7 cm.), do
dać oklejona wązką, papierową, złotą
rameczką,
3 z góry (Nr. 872) zamiast Adruszkiewiczowa ma być Andruszkiewiczówa
11 z dołu (Nr. 876) po słowie obwódce,
dodać Prawdopodobnie pędzla Lauba.
12 z dołu (Nr. 880) po słowie słoniowej,
dodać prostokątnej (w św. 6.2X5 cm.)
2 z góry (Nr. 882) po słowie kobieca, do
dać widoczna

*) Uzupełnienia i poprawki od str. 193 do poprawek tyczących się
tablic odnoszą się tylko do pierwszego wydania katalogu.
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Str. 197. wiersz 3 z góry (Nr. 882) zamiast w zielonym
szlafroku przybranym ma być w zielonej
sukni przybranej
„ 198. Po Nr. 886. patrz Nr. 94. oraz Nr. 893 do 926.
Przy zestawieniu katalogowania (str. 221) wiersz 15 z góry
dodać 887—926,
Tablica VIII. zamiast KSIĄŻĘ ma być KSIĄŻE
IX.
CH. DAUBIGNY: me być P. SÙAU99
99
BIGNY:
Stanisław ks. Lubomirski Równo ma
XII.
99
99
być iKazimierz ks. Xubomirski Seraków.
S. MARSZAŁKIEWICZ: ma być S.
XIV.
99
99
MARSZAŁKIEWICZ ?
LUISA
ma być LUIZA
XX.
99
Stolnikowa Czartoryska ma być Stani
18.
99
sławowa Jabłonowska
Kazimierz
ks. Lubomirski Kraków ma
18.
99
99
być Stanisław ks. Lubomirski Równo
Stanisławowa Jabłonowska ma być Stol
20.
99
nikowa Czartoryska
Stanisław ks. Lubomirski Równo ma
20.
99
być Kazimierz ks. Lubomirski, Kraków.
Portret
nieznanej ma być Portret Pau37.
99
99
liny ks. Borghese.
Franz Krüger ma być SKrüger SKarol
40.
Ferdynand ‘Wilhelm.
Ozyasz Mises ma być Wolf Halberstam
57.
Wolf
Halberstein ma być Ozyasz Mizes
58.
Michał Płoński ma być Płoński?
61.
Aleksander hr. Fredro ma być Aleksan
72.
der hr. Fredro?
Portret Pani L. ma być Portret Pani K.
80.
99
£

£

£

£

£

£

£

£

£

SÖ8I

ZESTAWIENIE.
Miniatury, oznaczone numerami: 3, 6—11, 24,
26, 27, 50, 51, 52, 60, 67—69, 77, 80—83, 86, 87, 99,101,
106—108, 115—127, 143—145, 147, 149—152, 163—169,
182, 183, 192, 197, 199—201, 207, 209, 210, 213—216, 218,
220, 221, 227, 231, 232, 234, 236, 237, 243, 245—255, 258,
260, 261, 268, 277—279, 282—286, 289, 292, 293, 295—297,
299—303, 305—307, 313, 314, 317, 322, 324, 326, 328, 330,
333, 334, 336-341, 344, 349—353, 361, 363, 366—368,
371—380, 384—386, 388, 389,391—396, 399—403,405—407,
412, 413, 495—502, 504, 506—511, 513, 514, 519—521,
523, 525—530, 532, 534—538, 540—547, 549, 553—558,
561, 575, 576, 581, 582, 585—589, 596—601, 611, 668—686,
691—757,762—765,769—805,813—827,832—849,879—885,
887—926, skatalogował Dr. Władysław Bachowski.
Miniatury, oznaczone numerami: 1, 2, 4, 5,
12—23, 25, 28—49, 53—59, 61—66, 70—76, 78, 79, 79a,
84, 85, 88—98, 100, 102—105, 109—114, 128—142, 146,
148,153—162,170—181,184—191,193—196,198,202—206,
208, 211, 212, 217, 219, 222—226, 227a, 228—330, 233,
235, 238—242, 244, 256, 257, 259, 262—267, 269—276,
280, 281, 287, 288, 290, 291, 294, 298, 304, 308—312, 315,
316, 318—321, 323, 325, 327, 329, 331, 332, 335, 342, 343,
345—348, 354—360, 362, 364, 365, 369, 370, 381—383,
387, 390, 397, 398, 404, 408—411, 414—494,503,505,512,
515—518, 522, 524, 531, 533, 539, 548, 550—552, 559, 560,
562—574,577—580,583—584,590—595,602—610,612—667,
687—690, 758—761, 766—768, 806—812, 828—831,
850—878, 886, skatalogował Dr. Mieczysław Treter.
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WYKAZ RYCIN.
(WEDŁUG ARTYSTÓW).
A. T. 1836 : August Bielowski. (Wł. : Muzeum im. XX. Lu
bomirskich). T. 27.
Augustin, J. B. J. : Pułkownik Piotr Strzyżewski. (Wł. : Olga
Brykczyńska). T. 25.
Barabas Mikołaj: Portret nieznanej. (Wł.: Dr. Włodzimierz
Lukasiewicz). Tabl. V.
Tenże: Portret nieznanego. (Wł.: Galerya miejska). T. 26.
Bechon Karol: Portret nieznanej. (Wł.: Galerya miejska).
T. 27.
Bell R. : Honorata z Orłowskich Stanisławowa Komar. (Wł. :
Marya ze Stadnickich hr. Tyszkiewiczowa). Tabl. VI.
Brun, Marye L. E. Vigée le, (kopia): Henryk ks. Lubo
mirski. (Wł. : Ordynacya Przeworska). T. 19.
Brzeziński Leon : Portret nieznanej. (Wł. : Dr. Władysław
Steczkowski). T. 28.
Chybińska Marya : Portret pani K. (Własność artystki). T. 80.
Daffinger M. : Henryk ks. Lubomirski. (Wł. : Ordynacya
Przeworska, A. ks. Lubomirski). Tabl. VII.
Tenże: Książe Wincenty Korybut Wiśniowiecki. (Wł.: Win
centy Trzciński). Tabl. VIII.
D’Aubigny P. : Delfina z Komarów hr. Potocka. (Wł. : Ma
rya ze Stadnickich hr. Tyszkiewiczowa). Tabl. IX.
D’Auvigny E.: Józef hr. Baworowski. (Wł. : Galerya miejska). T. 29.
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Dembowska Wanda : Konstanty Dembowski. (Wł. : Marya
Witosławska). T. 30.
Ta sama: Helena z Witosławskich Dembowska. (Wł. : Ma
rya Witosławska). T. 31.
Dinglinger G. F. : August II. Mocny. (Wł. : Ordynacya Prze
worska). T. 3.
Ender J. : Ks. Helena Ponińska. (Wł. : Stanisław ks. Lubo
mirski). Tabl. X.
Tenże: Helena z hr. Sierakowskich hr. Adolfowa Hussarzewska. (Wł. : Eleonora z hr. Hussarzewskich ks. Lubomirska). Tabl. XI.
Frey, Jan Zacharyasz : Autoportret. (Wł. : Muzeum techn.przem. Kraków). T. 32.
Füger H. F. : Henryk ks. Lubomirski. (Wł. : Stanisław ks.
Lubomirski). Tabl. I.
Tenże?: Arcyksiążę Karol. (Wł.: Ignacy Wentzel). T. 33.
Głowacki N. J. : Ks. Izabela z Lubomirskich Sanguszkowa.
(Wł. : Kazimierz ks. Lubomirski). Tabl. XII.
Tenże?: Portret nieznanej. (Wł. : Janiszewscy). T. 34.
Gordaszewski Z. E. : Generałowa Rybińska. (Wł. : Muzeum
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Wenzel). T. 12.
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znanego. (Wł. : JE. Leon hr. Piniński). Tabl. III.
Autor nieznany. Marszałkowa Fryderykowa z Rzyszczewskich Moszyńska. (Wł. : Jan hr. Szembek). Tabl. IV.
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Autor nieznany: Stanisławowa Jabłonowska. (Wł.: Stanisław
ks. Lubomirski). T. 18.
Autor nieznany (XIX. w.) : Włodzimierz Potocki. (Wł. : Ks.
Janowa Sapieżyna). T. 21.
Autor nieznany: Książę Józef Poniatowski. (Wł.: Leon
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Wentzel). T. 24.
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(Wł. : Dr. Włodzimierz Łukasiewicz). Tabl. XX.
Autor nieznany: Jen. Jan Skrzynecki. (Wł.: Muzeum im.
XX. Lubomirskich). T. 77.
Autor nieznany : Andrzej Przybysławski. (Wł. : Kazimierz
Przybysławski). T. 76.
Autor nieznany: Aleksander Orłowski. (Wł. : Kazimierz
Przybysławski). T. 76.
Autor nieznany (szkoła wiedeńska) : Portret nieznanego.
(Wł. : Galerya miejska). T. 79.
Autor nieznany (w. XIX.) : Ks. Karolina z hr. Woynów Ja
błonowska. (Wł. : Eleonora ks. Lubomirska). T. 23.
Autor nieznany: Antoni Kilian. (Wł.: Leon br. Dormus).
T. 74.
Autor nieznany: Antonia z Krampliczów Kilianowa. (Wł. :
Leon br. Dormus). T. 75.
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Własność prywatna, Lwów. (Gabi. III.). Nr. 917.
Wolańska Anna hr., Lwów. (Gabi. VI.). Nr. 346, 876.
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Wolska Maryla, Lwów. (Gabi. XIII.). Nr. 130, 194, 287,
287 a, 617, 618, 866, 867.
Zacharyewieżowa Ludwika, Lwów. (Gabi. VIL). Nr. 575, 576.
Zachor Aniela, Czerniowce. (Gabi. II.). Nr. 215, 683.
Zaleska Helena z hr. Mycielskich Wacławowa JE., Wiedeń.
(Gabi. I.). Nr. 225, 226.
Zaleski Wacław JE., Wiedeń. (Gabi. I.). Nr. 304, 331, 573,
806, 864.
Zarewicz Stanisław, Lwów. (Gabi. XII., Śc. IV.). Nr. 19, 20,
43, 44, 105, 137, 207, 305, 352, 391, 500, 585, 604, 632,
664, 737, 746, 753, 777, 830, 831, 840, 859.
Ziembicka Klementyna z Kozieradzkich, Lwów. (Gabi. XII.).
Nr. 247, 388, 681, 682.
Żyg-ulska Wanda, Lwów. (Gabi. XIII.). Nr. 199, 306,
506-508, 624.

WYKAZ OSÓB PORTRETOWANYCH.
Abdul-Azis, sułtan turecki. Nr. 235.
Abele Franciszek von und zu Lilienburg. Nr. 912.
Abele Katarzyna bar. von und zu Lilienburg-. Nr. 913.
Adamek Julia. Zobacz Bissachinowa.
Aleksander, car. Nr. 360, 661.
Antoniewicz Karol Bołoz. Nr. 864.
Antoniewiczowa z Nikorowiczów Bołoz. Nr. 573.
Antoniewicz Katarzyna. Zobacz Romaszkanowa.
August II., król polski. Nr. 14, 62.
August III., król polski. Nr. 28, 70—72.
Augustyni Józef. Nr. 501.
Babecka Józefa z Olszewskich. Nr. 345.
Balicki Karol. Nr. 206.
Bartuś, córka St. Bartusa. Nr. 212.
Barteleben Eleonora. Zobacz Dembińska.
Baworowska Honorata hr. Zobacz Drohojowska.
Beklerowa. Nr. 39.
Bernatowicz Feliks. Nr. 482.
Bielińska. Zobacz Kossowska.
Bielowski August. Nr. 202.
Bissachini Józef. Nr. 679.
Bissachinowa Julia z Adamków. Nr. 678.
Bissachini Julia. Zobacz Morgante.
Bissachinowa Tekla z Kozdrańskich. N. 546.
Błędowska Wincenta. Zobacz Jaźwińska.
Bobowska Kazimiera. Nr. 433.
Bobowska Maryanna. Nr. 434.
Bogdanowicz Antoni. Nr. 616.
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Boe-danowiczowa Marya z Krzysztofowiczów Antoniowa.
Nr. 615.
Bogusławski, mecenas. Nr. 671.
Bogusz Ludwika. Zobacz Gorayska.
Bontani, żona architekty. Nr. 34.
Borghese Paulina ks. Nr. 307.
Borkowska Walerya ze Słoneckich Włodzimierzowa hr. Nr. 807.
Borkowski Józef hr. Nr. 246.
Borowski Leon. Nr. 764.
Borzęcki Kolumb. Nr. 821.
Broniec Adam. Nr. 595.
Bronikowska. Nr. 232.
Bronikowski Wiktor. Nr. 858.
Briicknerówna Marya. Zobacz Kratterowa.
Hr. Brühl Henryk, minister Augusta III. Nr. 76, 77, 78.
Bukowska Amelia hr. Zobacz Prekowa.
Bukowska Celestyna hr. Nr. 432.
Bukowska Kamilla hr. Nr. 445.
Bukowska Maryanna hr. Zobacz Humiecka.
Bukowska Paulina z Ruckich hr. Nr. 428.
Bukowski Bonawentura hr. Nr. 431.
Bukowski Edward hr. Nr. 430.
Bukowski Ignacy hr. Nr. 441.
Bukowski Jerzy hr. Nr. 439.
Bukowski Leon hr. Nr. 429.
Bukowski Marcin hr. Nr. 438.
Burger Franciszka. Nr. 351.
Byron, lord. Nr. 642.
Cenci Beatrix. Nr. 217 i 504.
Charlotte, królewna angielska. Nr. 571.
Charzewska Elżbieta. Zobacz Wyszyńska.
Chateaubriand Franciszek. Nr. 739.
Chreptowicz Joachim, kanclerz wielki lit. Nr. 36.
Chrzanowska Marya. Zobacz Fonton.
Ciemirska Wilhelmina. Nr. 300, 560.
Ciemirski Wincenty. Nr. 299, 412, 560 a.
Cikowska Teresa z Łosiów. Nr. 917.
Cosel hr. Nr. 65.
Cosel hr. Fryderyka. Zobacz hr. Moszyńska.
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Corzbok-Łącka Kostancya. Zobacz Łubieńska.
Cromwell Oliver. Nr. 176.
Czacka Rozalia. Zobacz Tarnowska Rozalia.
Czacki Tadeusz. Nr. 41.
Czartoryska z hr. Jabłonowskich ks. Nr. 865.
Czartoryska Adamowa, hr. Izabella z hr. Flemingów.
Nr. 132.
Czatoryska Anna z ks. Sapiehów. Nr. 449.
Czartoryska Augustowa (Zofia z Sieniawskich). Nr. 73.
Czartoryska Dorota ks., stolnikowa Nr. 16, 113, 133.
Czartoryska Izabella. Zobacz Lubomirska.
Czartoryska Klementyna ks. Zobacz Sanguszkowa.
Czartoryska Teresa ks. Zobacz Lubomirska, ks. Henrykowa.
Czartoryska Zofia. Zobacz Zamoyska Z.
Czartoryski Adam ks. Nr. 25, 37, 38, 488, 489.
Czartoryski Konstanty ks. Nr. 25.
Czetwertyńska Kamilla z hr. Bukowskich ks. Nr. 445.
Daffinger M. Nr. 558.
Dąbrowski Henryk, gen. Nr. 539.
Dembowska Helena z Witosławskich Konstantowa. Nr. 254.
Dembowska Rozyna. Zobacz Witosławska.
Dembowski Konstanty, pułk. wojsk, polsk. Nr. 255.
Dembińska Eleonora z Bartelebenów hr. Nr. 457.
Dembiński Eustachy hr. Nr. 456.
Dembiński Konstanty hr. Nr. 458.
Deschertowa z Kuczkowskich. Nr. 660.
Detraux. Nr. 471.
Deyma Franciszek hr. Nr. 755.
Deymowa z hr. Magnisów hr. Nr. 805.
Deyma hr. Zobacz hr. Rumerskich.
Dobrowolski. Nr. 468.
Dobrzańska Anna. Zobacz Lubomirska ks.
Dormus Józef br. Nr. 509.
Dormus Otto br. Nr. 313.
Dormus Izabella br. Nr. 314.
Dormusowa Emilia z Kilianów hr. Nr. 663.
Drohojowska Honorata z br. Baworowskich br. Nr. 463.
Dwernicki Józef, generał. Nr. 803, 809.
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Dzieduszycka hr. Zobacz Tuczyńska.
Dierżbicka. Zobacz Ożarowska.
Dzwonkowski Józef. Nr. 237.
Dzwonkowski Feliks. Nr. 695.
Eleonora Marya Józefa, królowa polska. Nr. 6.
Falkowicz Julian. Nr. 765.
Filipowicz January. Nr. 362.
Filipowski. Nr. 692.
Fiszer Konstanty, pułk. wojsk. poi. Nr. 541.
Fiszerowa Marya z Przyjemskich. Nr. 326.
Flechner Karol, urzęd. salinarny. Nr. 199.
Flechnerowa Wilhelmina z Leonów Karolowa. Nr. 306.
Flemming Izabella hr. Zobacz Czartoryska Adamowa.
Fleming-. Nr. 61.
Fonton Marya z Chrzanowskich. Nr. 686.
Franciszek I., cesarz. Nr. 626, 661.
Frey. Nr. 284.
ks* -Frey Jan Zacharyasz. Nr. 285.
Frey Michał. Nr. 286.
i i
Frey owa Barbara z Leszczów. Nr. 283.
Fryderyk Aug-ust, król saski, ks. warsz. Nr. 592.
Fryderyk Chrystyan, królewicz. Nr. 63.
Fryderyk Wilhelm, ces. niem. Nr. 661.

cVr>

Gaisruk. Zobacz 0’Donnel hr.
Galicyn Leon ks. Nr. 532.
Galicyn Katarzyna z hr. Sołłohubów ks. Nr. 261.
Galicyn Natalia ks. Nr. 322.
Garczyński Stefan hr. Nr. 131.
Gattenburg z Morosinich hr. Nr. 520.
Głogowska Franciszka. Zobacz Trzecieska.
Głowacki Jan N. Nr. 407.
Gołaszewska Marya. Nr. 436.
Gołaszewska Zofia z Gorayskich. Nr. 435.
Gołaszewski Władysław. Nr. 437.
Gorayska Izabella z Preków. Nr. 420, 425.
Gorayska Ludwika z Boguszów. Nr. 443.
Gorayska Teofila. Zobacz Makomaska.
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Gorayska Zofia. Zobacz Gołaszewska.
Gorayski Józef. Nr. 444.
Gorayski Kazimierz. Nr. 426.
Gorayski Ludwik. 442.
Gorayski Władysław. Nr. 424.
Górska H. z br. Wyszyńskich. Nr. 487.
Górski Walenty. Nr. 481.
Grabińska z Małachowskich. Nr. 699.
Grabowska Marya. Zobacz Stadnicka.
Grabowska Olimpia z Tarnowskich, kasztelanowa. Nr. 385,635.
Grabowskie Marya i Urszula (córki kasztelaństwa Tomaszów
Grabowskich). Nr. 110.
Grabowski Tomasz, kasztelan. Nr. 512.
Grocholska Otylda z ks. Poniatowskich hr. Nr. 503.
Grodzicki, krajczy koronny. Nr. 614.
Grudzińska Joanna. Zobacz Łowicka ks.
Grzybowski. Nr. 674.
Gutakowska z Sobolewskich hr. Nr. 726.
Gutakowska Gabryela. Zobacz Zabiełło hr.
Gutakowska hr. Nr. 590.
Gutakowski Ludwik hr. Nr. 368.
Gutakowski Wacław hr. Nr. 204, 369, 792.
Gutakowcy hr. Nr. 593.
Halberstam Wolf. Nr. 399.
Hallenburg-Haller Marya. Zobacz Wentzlowa.
Handel Hugo br. Nr. 373.
Handel Franciszka z Kratterów br. Hugonowa. Nr. 372, 379.
Hausner Wincenty. Nr. 349, 375.
Hausnerówna Seweryna. Zobacz Henzlowa.
Hausnerowa Marya z Kratterów Wincentowa. Nr. 376.
Hemeling Ludwika. Zobacz Turno.
Henzlowa Seweryna z Hausnerów. Nr. 378.
Hoffmanowa Klementyna z Tańskich. Nr. 533.
Hoffmanowa Matylda z Dunin-Wąsowiczów l-voto Karolowa
Jordanowa 2-voto Karolowa. Nr. 281.
Horaczkowa Marya z Langów Pawłowa. 557.
Hornowski Józef, gen. Nr. 625.
Hoszowska Ludwika z Matkowskich. Nr. 578.
Hoszowski Mikołaj. Nr. 643.
16
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Humiecka Maryanna z hr. Bukowskich. Nr. 440.
Hussarzewska Helena z hr. Sierakowskich hr. Adolfowa.
Nr. 267, 409.
Hussarzewska Elżbieta z Podoskich Karolowa hr. Nr. 265, 332.
Hussarzewski Adolf hr. Nr. 531.
Hussarzewski Aleksy. Nr. 30, 95.
Jabłonowska Anna z hr. Siemieńskich ks. Stanisławowa. Nr. 863.
Jabłonowska Eleonora z hr. Skarbków ks. Karolowa. Nr. 404.
Jabłonowska ks. Karolina z hr. Woynów. Nr. 811.
Jabłonowska. Zob. Czartoryska.
Jabłonowska ks. Stanisławowa Józefa ze Skarżyńskich h. Bończa.
Nr. 128.
Jabłonowska Teodora z Walewskich ks. Stanisławowa.
Nr. 40, 356. ^
Jabłonowska ks. Teofila. Zobacz Sapieżyna Józefowa.
Jabłonowski Ignacy, szef szwadronu wojsk. ks. warsz. Nr. 652.
Jabłonowski Józef ks. Nr. 112.
Jabłonowski Ludwik ks. Nr. 801.
Jabłonowski Stanisław h. Grzymała, poseł na Sejm cztero
letni. Nr. 114.
Jabłonowski Stanisław ks. Nr. 862.
Jan Kazimierz, król polski. Nr. 4.
Jawornicka Teresa z hr. Mierów. Nr. 486.
Jaworska Józefa z Jaworskich. Nr. 339.
Jaworska Katarzyna hr. Zobacz Starzeńska.
Jaworski Teodor, herbu Sas. Nr. 338.
Jaźwińska Wincenta z Błędowskich Aleksandrowa. Nr. 308.
Jaźwiński Aleksander. Nr. 309.
Jordanowa Karolowa. Zobacz Hoffmanowa.
Jurystowski Mikołaj. Nr. 787.
Kalinowska Maryanna. Zobacz Ponińska.
Kamerer Jerzy. Nr. 350.
Karol arcyksiążę koadjutor w. mistrza zak. niem. Nr. 387,631.
Katarzyna, carowa Rosyi. Nr. 197.
Kicka. Zobacz Sułkowska ks.
Kicki Ludwik Gozdawa, gen. wojsk. poi. Nr. 328, 817.
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Kieszkowski Jakób Filip. Nr. 824.
Kilian Antoni. Nr. 527, 854, 857.
Kilian Józef. Nr. 99, 855.
Kilianowa Antonia z Krampliczów. Nr. 856.
Kilian Emilia. Zobacz Dormusowa br.
Klemensiewicz. Nr. 819.
Kłodziński Adam. Nr. 493.
Kolberg- Oskar. Nr. 879.
Komar Aleksander. Nr. 365.
Komar Delfina. Zobacz Potocka.
Komarowa Honorata z Orłowskich Stanisławowa. Nr. 220.
Komarowa Pelag-ia z Mostowskich. Nr. 756.
Komornicki Teodor. Nr. 205.
Komorowska Kordula hr. Zobacz Potocka.
Korbacz Kordelia hr. Zobacz Wentz zu Wiederlahnstein br.
Körner Karol Teodor. Nr. 559.
Kościuszko Tadeusz. Nr. 31, 51, 108, 109, 636, 637, 770,825.
Kossak Leon. Nr. 552.
Kossakowska Ludwika z hr. Potockich hr. Nr. 766.
Kossowska Zofia. Zobacz hr. Wielopolska.
Kossowska z Bielińskich. Nr. 610.
Kossowska. Zobacz Swiejkowska.
Kowarz Franciszek. Nr. 800.
Kowarzowa Eranciszkowa. Nr. 801.
Kozdrańska Tekla. Zobacz Bissachinowa.
Krebs Tomasz. Nr. 505. 508.
Krebsowa Franciszka Tomaszowa. Nr. 507.
Krasicka Henryka z hr. Męcińskich hr. Nr. 454.
Krasicka Teofila z hr. Stadnickich. Nr. 452.
Krasicka hr. Nr. 790.
Krasicki Aleksander hr. Nr. 453.
Krasicki Kazimierz hr. Nr. 455.
Krasicki Maciej hr. Nr. 451.
Krasiński Zygmunt. Nr. 516, 760.
Krasiński hr. Nr. 722.
Krasnodębski X. Nr. 492.
Kratter Franciszek. Nr. 757.
Kratter Franciszka. Zobacz Handel.
Kratterowa Marya z Briicknerów Nr. 377.
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Kratterówna Barbara. Nr. 529.
Kratterówna Marya. Zobacz Hausnerowa.
Kratterówna Katarzyna. Nr. 302, 374.
Kratterowie. Nr. 704, 705.
Krechowiecki Michał, szambelan. Nr. 889.
Kreytzmer P. Nr. 797.
Krzysztofowiczówna Marya. Zobacz Bogdanowiczowa.
Kuczkowska. Zobacz Deschertowa.
Kuglmayer Jan. Nr. 796.
Kuglmayer Joanna z Magninów Janowa. Nr. 795.
Kurdwanowski Henryk. Nr. 484.
Kurdwanowski Placyd. Nr. 483.
Lach-Szyzma Krystyan. 469.
Lang Marya. Zobacz Horaczkowa.
Laskowska. Zobacz Noêlowa Janowa.
Lekczyńska Marya. Nr. 868.
Lekczyński Jan. Nr. 223, 312.
Leo Ignacy. Nr. 624.
Leo Wilhelmina. Zobacz Flechnerowa.
Leszcz Barbara. Zobacz Freyowa.
Leszczyńska z Opalińskich (królowa). Nr. 115.
Leszczyński Stanisław, król polski. Nr. 54, 69, 888.
Lhotski Emanuel. Nr. 820.
Ligne de Ludwik ks. Nr. 135.
Ligne Jadwiga z ks. Lubomirskich ks. de. Nr. 134, 273.
Lubomirska ks. Anna z Dobrzańskich. Nr. 623.
Lubomirska Dorota ks., córka Henryka i Teresy. Nr. 222, 646.
Lubomirska Felicya z hr. Mniszchów ks. Jerzowa. Nr. 382, 810.
Lubomirska Helena ks. Zobacz Mniszchowa hr.
Lubomirska ks., marszałkowa Izabella Nr. 18, 68, 318.
Lubomirska Izabella. Zobacz Sanguszkowa.
Lubomirska Jadwiga ks. Zobacz de Ligne.
Lubomirska Joanna z br. Steinów ks. Nr. 649.
Lubomirska Józefowa z Sosnowskich h. Nałęcz Ludwika.
Nr. 91, 100, 357.
Lubomirska Karolina. Zobacz Rzewuska.
Lubomirska ks. Klara Fryderykowa. Nr. 647.
Lubomirska Teresa z ks. Czartoryskich ks. Henrykowa.
Nr. 613.
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Lubomirska Zeneida ks. Nr. 316.
Lubomirska z Granowskich ks. Kazimierzowa. Nr. 270.
Lubomirska. Zobacz Potocka Aleksandrowa.
Lubomirski Fryderyk ks. Nr. 359.
Lubomirski Henryk ks. Nr. 49, 55, 94, 240, 358, 370, 572,
603. 620—622.
Lubomirski Jerzy Ignacy, Ch. W. K. Nr. 63. 381.
Lubomirski Jerzy, syn Ch. W. K. Nr. 90.
Lubomirski Józef, ks. kaszt, kijów. Nr. 92.
Lubomirski Kazimierz ks. Nr. 315.
Lubomirski Stanisław ks. M. W. K. Nr. 355.
Ludwik XVI., król. franc. Nr. 140.
Łowicka ks. Joanna z Grudzińskich. Nr. 538, 551, 793.
Łubieńska, Konstancya z Corzbock-Łąckich l-o voto Rutko
wska, 2-o voto Senatorowa hr. Nr. 225.
Magnin Joanna. Zobacz Kuglmayer.
Magnis, hrabianka. Zobacz Deymowa hr.
Mailing, wiceadmirał ang. Nr. 741.
Makomaska Teofila z Gorayskich. Nr. 427.
Maksymilian arcysk. Nr. 178.
Małachowska Anna z Stadnickich, kasztelanowa hr. 767.
Małachowska. Zobacz Grabińska.
Małachowska Marya z Tarnowskich Onufrowa. Nr. 354.
Małachowski Stanisław, marszałek Nr. 107.
Maruszewska Helena ze Sczawińskich. Nr. 694.
Maruszewski Stanisław Nr. 693.
Mappes Katarzyna, baronówna. Zobacz Abele.
Marya Antonina, król. franc. Nr. 141, 142.
Marya Luiza, żona Napoleona I. Nr. 517.
Marya Teresa ces. austr. Nr. 146.
Matkowska Aniela. Nr. 580.
Matkowska Ludwika. Zobacz Hoszowska.
Matkowska Teresa. Nr. 869.
Matkowski z Wełdzirza. Nr. 579.
Matthieu Augustyna. Nr. 807.
Matuszewieżowa Zofia. Nr. 465.
Męcińska Antonina. Nr. 388.
Męcińska Henryka hr. Zobacz Krasicka Henryka

246

Męciński Antoni. Nr. 511.
Mengs Julia. Nr. 45.
Meyersbach Charlotte v. Zobacz Müller v. Ehrenschwung.
Mier Feliks hr. Nr. 916.
Mier Karol hr. Nr. 900.
Mierowa hr. Agnieszka z Mierów Feliksowa. Nr. 909, 921.
Mierówna Teresa hr. Zobacz Jawornicka.
Mierzejewska. Nr. 183.
Mirabeau Honoré G. V. Riguetti hr. Nr. 139.
Mizes Ozyasz. Nr. 400.
Mniszech Stanisław C. W. K. Nr. 20.
Mniszchowa Maryanna. Nr. 19.
Mniszchowa Helena z Lubomirskich Stanisławowa Nr. 12, 609.
Mniszchówna Felicya hr. Zobacz Lubomirska.
Mniszchówna. Zobacz Potocka Szczęsnowa.
Morawska Róża. 791.
Morgante, Julia z Bissachinich. Nr. 783.
Morosini. Zobacz Gatterburg hr.
Morska Maryanna hr. Zobacz Rucka.
Mostowski Tadeusz hr. minister. Nr. 641.
Mostowska Pelagia. Zobacz Komarowa.
Moszyńska Józefa hr. Zobacz Szembekowa hr.
Moszyńska z hr. Cosel Fryderyka hr. Nr. 74.
Moszyńska Fryderykowa z Rzyszczewskich marszałkowa.
Nr. 173.
Moszyński Jan Kanty, podskarbi W. K. 75.
Moszyński Fryderyk hr. marszałek W. K. Nr. 174.
Müller von Ehrenschwung Andrzej. Nr. 138.
Müller v. Ehrenschwung z domu Charlotte v. Meyersbach.
Nr. 602.
Murat Anunciata, Karolina, żona króla Neapolu. Nr. 895.
Murat Joachim, król Neapolu. Nr. 894, 907.
Murat Napoleon, Achilles, syn króla Nepolu. Nr. 896.
Murat Napoleon, Łucyan, syn króla Neapolu. Nr. 897.
Muratówna, starsza córka króla Neapolu. Nr. 898.
Muratówna, młodsza córka króla Neapolu. Nr. 899.
Mycielska Romania z Rutkowskich Feliksowa hr. Nr. 226.
Mysłakowski Ignacy, kapitan z 1831 r. Nr. 923.
Napoleon I. Nr. 627, 713.
Nartowski Marcin Trzaska. Nr. 263.
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Neuhauser dr. Franciszek. Nr. 303, 371.
Neuhauserowa Franciszkowa. Nr. 301.
Neuhauserówna Adela. 827.
Neuwill Lila. Zobacz White.
Nikorowiczówna. Zobacz Antoniewiczowa.
Nirenstein Ozyasz. Nr. 329.
Noël Jan, Mikołaj dr. Nr. 180.
Noëlowa z Laskowskich, żona dr. Jana Mikołaja. Nr. 181.
Oborska Teresa. Zobacz Potocka Marcelowa.
O’Donnel z hr. Gaisruck hr. Nr. 518.
Odrowąż-Lewicka, z domu br. Pannen Hebenstreit. Nr. 287.
Olexinski Michał. Nr. 93.
Olszewska Józefa. Zobacz Babecka.
Orlikowski Wojciech. Nr. 401.
Orłowska Honorata. Zobacz Komarowa Stanisławowa.
Orłowski Aleksander, (malarz, ur. w Warszawie 1777, umarł
w Petersburgu w r. 1832). Nr. 782.
Ossolińska Maryanna. Zobacz Mniszchowa M.
Ożarowska z Dzierżbickich, hetmanowa. Nr. 96.
Patelski Józef. Nr. 759.
Paweł I. car. Nr. 148, 149, 596.
Pawłowski Franciszek Józef Napoleon, podp. ułanów poi.
Nr. 398.
Peter Emanuel. Nr. 406.
Pietruski Ignacy. Nr. 394.
Piliński Konstanty. Nr. 446.
Piller Piotr. Nr. 344.
Pius VII. papież. Nr. 612.
Plater hr. Nr. 654.
Podoska. Zobacz Worcellowa.
Podoska Elżbieta. Zobacz Hussarzewska.
Pokutyński Maciej. Nr. 618.
Poniatowska Apolonia z Ustrzyckich hr. Nr. 703.
Poniatowska Otylda hr. Zobacz Grocholska hr.
Poniatowski Józef ks. Nr. 87, 88, 230, 628, 629.
Poniatowski Kazimierz ks. Nr. 89, 186.
Poniatowski Stanisław ks. Nr. 668.
Ponińska Helena ks. Nr. 264, 266, 335.
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Ponińska Hortensya ks. Nr. 276.
Ponińska Karolina ks. Nr. 275.
Ponińska Maryanna z Kalinowskich. Nr. 79 a.
Poniński Adam, Podskarbi W. K. Nr. 98.
Poniński Józef, starosta piotrkowski. Nr. 79.
Poniński Kalikst ks. Nr. 274.
Potocka. Zobacz Wielopolska Hieronimowa.
Potocka Aleksandrowa z Lubomirskich hr. Nr. 56.
Potocka Delfina z Komarów. Nr. 245.
Potocka E. hr. Nr. 119.
Potocka Kordula z hr. Komorowskich. Nr. 638.
Potocka Ludwika hr. Zobacz Kossakowska.
Potocka Marcelowa z Oborskich. Nr. 97.
Potocka Marya z Sanguszków hr. Nr. 843.
Potocka z Mniszchów Szczęsnowa. Nr. 589.
Potocki Alfred hr. Nr. 842.
Potocki Artur hr. Nr. 450.
Potocki Jan hr. Nr. 179.
Potocki Seweryn. Nr. 323.
Potocki Włodzimierz. Nr. 522.
Potulicka Barbara z hr. Wielopolskich hr. Nr. 657.
Prek Tadeusz. Nr. 415, 416.
Prek Xawery. Nr. 417, 418.
Prekowa Karolina z Ruckich. Nr. 422.
Prekowa Amelia z hr. Bukowskich. Nr. 414.
Prekówna Izabela. Zobacz Gorayska.
Prekówna Ludwika. Nr. 419.
Przetocka. Zobacz Sulistrowska.
Przybysławski Andrzej. Nr. 781.
Przyjemska Marya. Zobacz Fiszerowa.
Radziwiłłówna Eliza ks. Nr. 659.
Redel dr. Nr. 490.
Reichstadtu książę. Nr. 908.
Richter Józef. Nr. 470.
Rolle Józef. Nr. 762.
Rolle Marya ze Zwierkowskich. Nr. 763.
Romaszkan Piotr br. Nr. 331.
Romaszkanowa Katarzyna z Antoniewiczów
Nr. 304.

Piotrowa.
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Różniecka Aniela. Zobacz Tarnowska Aniela.
Rucka Karolina. Zobacz Prekowa Karolina.
Rucka Maryanna z hr. Morskich. Nr. 421.
Rucka Paulina. Zobacz Bukowska.
Rucki Jan. Nr. 423.
Rumerskirch Anna, Frein Hildebrandt br. Nr. 849.
Rumerskirch Bernard br. Nr. 80.
Rumerskirch z hr. Deymów br. Nr. 200.
Ruszkiewicz Antoni Lis. Nr. 536.
Ruszkiewicz Zuzanna. Zobacz Sopalska.
Rutkowska Konstancya. Zobacz Łubieńska.
Rutkowska Romania. Zobacz Mycielska Feliksowa.
Rybkowski X. Cysters Placyd Lubicz. Nr. 510.
Rzewuska Rozalia z Lubomirskich, matka emira. Nr. 93.
Rzyszczewska. Zobacz Moszyńska Fryderykowa.
Sachsen Koburg Gotha, Ernest Antoni Karol Ludwik ks.
Nr. 749.
Sachsen Koburg Gotha Luiza ks. Nr. 750.
Sanguszkowa ks. Klementyna z Czartoryskich Eustachowa.
Nr. 650.
Sanguszkowa Izabela z ks. Lubomirskich ks. Władysławowa.
Nr. 505, 584, 648.
Sanguszko Marya ks. Zobacz Potocka hr.
Sapieżanka ks. Zobacz Czartoryska Anna.
Sapieżyna Teofila z ks. Jabłonowskich Krajczyna W. L. K.
Józefowa ks. Nr. 175.
Saschek von Merihursch. Nr. 587.
Sarnecka Konstancya. Zobacz Tomaszewska.
Schmidt Andrzej. Nr. 889 a.
Schmidt Wilhelm. Nr. 278.
Schmidtowa, Andrzejowa, Elżbieta. Nr. 889 b.
Schmidtowa Antonina, Wilhelmowa. Nr. 279.
Sériziat. Nr. 249.
Sévigné dé. Nr. 177.
Siedliski Leon. Nr. 696.
Siemianowska Ewelina. Zobacz Zebrowska.
Siemieńska Anna hr. Zobacz Jabłonowska ks.
Siemieńska Zofia. Zobacz Czartoryska Augustowa.
Sierakowska Helena. Zobacz Hussarzewska.
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Sierakowska Marya z Sołtanów hr. Nr. 269.
Sierakowski Alfons hr. Nr. 280.
Skarżyńska Józefa h. Bończa. Zobacz Jabłonowska Stanisła
wowa.
Skrzynecki Jan generał. Nr. 758.
Skrzyński Wincenty. Nr. 448.
Słonecka Walerya. Zobacz Borkowska hr.
Sobieska Klementyna. Nr. 60.
Soeldenhof Alfred. Nr. 201.
Sołłohub Katarzyna hr. Zobacz ks. Galicyn.
Sopalska Zuzanna z Ruszkiewiczów Franciszkowa. Nr. 537.
Sosnowska h. Nałęcz Ludwika. Zobacz Lubomirska Józe
fowa.
Sowiński gen. Józef. Nr. 327.
Stadnicka hr. Ludgarda z Mniszchów Edwardowa. Nr. 271.
Stadnicka Marya z Grabowskich Juliuszowa. Nr. 343.
Stadnicka Teofila hr. Zobacz Krasicka.
Stadnicki Jan hr. Nr. 462.
Stadnicki Juliusz. Nr. 342.
Stanisław August, król polski. Nr. 32, 84—86, 196.
Starzeńska Gabryela hr. Nr. 461, 905.
Starzeńska Julia hr. Nr. 475.
Starzeńska Katarzyna z hr. Jaworskich hr. Nr. 460.
Starzeński Aleksander hr. Nr. 479.
Starzeński Ksawery hr. Nr. 459.
Stefan Batory, król polski. Nr. 550.
Stein Joanna br. Zobacz Lubomirska.
Steininger Karol (sen.). Nr. 473.
Steininger Karol (jun.). Nr. 474.
Stilppin, Elżbieta. Nr. 15.
Stroynowski Waleryan. Nr. 549.
Strzyżewski Piotr, pułk. wojsk. Ks. Warszawskiego. Nr. 203.
Sulistrowska z Przetockich. Nr. 35.
Sułkowska Antoniowa Ewa z Kickich ks. Nr. 129, 729.
Sułkowska Teresa. Zobacz Wielopolska T.
Szczawińska Helena. Zobacz Maruszewska.
Szembekowa Józefa z hr. Moszyńskich hr. Józefowa. Nr. 768.
Szymanowska Maryla. Nr. 535.
Swiejkowska z Kossowskich. Nr. 319.
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Tańska Klementyna. Zobacz Hoffmanowa.
Tarchalski Ignacy. Nr. 472.
Tarnawiecki Wincenty. Nr. 485.
Tarnowska hr. Aniela z Różnieckich. Nr. 101.
Tarnowska Marcinowa hr. Nr. 386.
Tarnowska Marya. Zobacz Małachowska.
Tarnowska Olimpia. Zobacz Grabowska.
Tarnowska Rozalia z Czackich hr. Nr. 106.
Tarnowski Władysław hr. Nr. 525.
Tepowa Katarzyna. Nr. 553, 554.
Tomaszewska Konstancya z Sarneckich. Nr. 786.
Tomaszewski Dyzma Bończa. Nr. 685.
Tomaszewski Józef Bończa. Nr. 823.
Trachtenberg Juliusz hr. poseł rosyjski w Londynie w r. 1823.
Nr. 748.
Trzecieska Franciszka z Głogowskich. Nr. 477.
Trzecieski Jakób. Nr. 476.
Trzecieski Józef. Nr. 478.
Tuczyńska z hr. Dzieduszyckich. Nr. 396.
Turno Ludwika, z domu Hemeling. Nr. 798.
Turno Chrystyan. Nr. 799.
Turno Karol. Nr. 798, 799.
Tyszkiewiczowa hr. Nr. 540.
Ustrzycka Apolonia. Zobacz Poniatowska ks.
Wachler Alojzy. Nr. 832.
Walewska Teodora. Zobacz Jabłonowska Stanisławowa.
Wasilewski Mikołaj. Nr. 844.
Wąsowicz Matylda Dunin. Zobacz Hoffmanowa.
Wąsowicz Stanisław Dunin, gen. adjutant Napoleona I.
Nr. 242, 639.
Wąsowiczowa, Anna z Tyszkiewiczów l-o voto Aleksandro
wa Potocka, 2-o voto Stanisławowa Dunin. Nr. 272.
Wąsowiczowa. Nr. 702.
Wąsowiczówna Julia Dunin. Nr. 640.
Wąsowiczówna Matylda Dunin. Nr. 761.
Weber, konsul niemiecki. Nr. 555.
Wentz zu Niederlahnstein baronówny. Nr. 130.
Wentz zu Niederlahnstein br. Alojzya. Nr. 617.
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Wentz zu Niederlahnstein Leopold br. von. Nr. 866.
Wentz zu Niederlahnstein Kordelia z hr. Korbachów hr.
Leopoldowa. Nr. 867.
Wentzlowa Marya z Hallenburg-Hallerów, Janowa Zbroja.
Nr. 714.
Wężyk Władysław. Nr. 364.
White Lila z Neuwillów. Nr. 464.
Wielogłowski Kasper Szafraniec. Nr. 644.
Wielhorski Józef, generał w r. 1794Nr. 111.
Wielopolska Teresa z Sułkowskich. Nr. 171.
Wielopolska Hieronimowa z Potockich, nr. 172.
Wielopolska hr. Zofia z Kossowskich. Nr. 21.
Wielopolska hrabianka. Nr. 655.
Wielopolska Barbara hr. Zobacz Potulicka hr.
Wielopolski hr. (jun.). Nr. 658.
Wielopolski hr. Nr. 656.
Wielopolski hr. starosta lanckoroński. Nr. 170.
Wierzbicki Remigyusz. Nr. 447.
Wierzchowska Kamila. Nr. 466.
Wierzchowska Aniela. Nr. 467.
Witosławska Helena. Zobacz Dembowska.
Witosławska Rozyna z Dembowskich Ignacowa. Nr. 341.
Witosławski Ignacy, oficer wojsk poi. Nr. 340.
Wiśniowski Teofil. Nr. 837.
Wojczyński generał. Nr. 662.
Worcellowa z Podoskich, córka kasztelana sierskiego.
Nr. 154.
Woroniecki ks. Mieczysław Korybut. Nr. 395.
Woroniecki ks. Wincenty Korybut Nr. 243.
Woyna hr. Nr. 645.
Woyna Karolina hr. Zobacz Jabłonowska ks.
Wyszyńska A. br. Zobacz Górska.
Wyszyńska Elżbieta z Charzewskich. Nr. 683.
Wyżewska. Nr. 33.
Villalbi margrabina. Nr. 728.
Zabiełło Henryk, porucznik artyleryi. Nr. 594.
Zabiełłowa Gabryela z Gutakowskich Henrykowa. Nr. 233.
725.
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Zakulska. Nr. 691.
Zaleski Antoni. Nr. 806.
Zamoyska Anna ordynatówna. Nr. 859.
Zamoyska Zofia z Czartoryskich. Nr. 25.
Zamoyska Zofia z ks. Czartoryskich hr. Stanisławowa.
Nr. 632, 651.
oyski Aleksander rdynat. Nr. 604.
oyski Marcin hr. (członek Tow. czarn. czamary). Nr.
239.
Zucani dr. Józef. Nr. 601.
Zygmunt III. król polski. Nr. 1.
Żwierkowska Marya. Zobacz Rolle.

Zebrowska Ewelina z Siemianowskich Tadeuszowa. Nr. 347.
Żebrowski Tadeusz. Nr. 348.
Żółkowski Alojzy Gonzaga. Nr. 860.

WYKAZ MALARZY
Z KTÓRYCH DZIEŁ WYKONANO KOPIE MINIATU
ROWE.
Anguissola B. (Początek XIX. w.). Nr. 307.
Bacciarelli M. (1731-1818). Nr. 32, 550.
Boucher Fr. (1703-1770). Nr. 565.
Correggio A. (1494 — 1534). Nr. 13.
Fragonard J. H. (1732—1806). Nr. 564, 567.
Grassi J. (1757-1838). Nr. 31, 40, 87.
Greuze J. B. (1725-1805). Nr. 566, 568-570.
Haar J. (1795-1838). Nr. 396.
Kauffman A. (1741 — 1807). Nr. 368.
Lampi J. (1751—1830). Nr. 33.
Mengs A. R. (1728-1779). Nr. 45.
Michał Anioł B. (1475-1564). Nr. 600.
Raffael S. (1483-1520). Nr. 42.
Reni G. (1575-1642). Nr. 46, 217, 504.
Rigaud H. (1659-1743). Nr. 28.
Scheffer A. (1795-1858). Nr. 516.
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Sonntag- J. (1786-1834). Nr. 551.
Tępa Fr. (1828-1889). Nr. 554.
Teniers D. m. (1610—1690) Nr. 562, 563.
Vig-ée Le Brun M. E. L. (1755-1842). Nr. 18, 370. 572.
Werff, A. v. d. (1659-1723). Nr. 548.

WYKAZ ARTYSTÓW
Adamek Jan (1779—1840). Nr. 199, 200, 678, 679.
Akowski W. (pierwsza połowa XIX. w.) Nr. 201.
AM (XVIII. w.) Nr. 174.
AT (1836) Nr. 202.
Augustin Jean Baptiste Jacques (1759—1832). Nr. 203.
B (1831). Nr. 205.
Bacciarelli Marceli (ur. w Rzymie 1731, um. w Warszawie
1818 r.) Nr. 154, 889.
Balicki Karol (Kraków 1820—1854). Nr. 206.
Banchi (I. ćwierć XIX. w.) Nr. 207.
Barabàs Mikołaj (1870-1818). Nr. 208, 209, 210.
Bartuś Stanisław (ur. w Rzeszowskiem 1821, zmarł we Lwo
wie 1859 r.) Nr. 211, 212.
Bechon Karol (ur. 1732 urn. w Warszawie 1812). Nr. 213,
214, 215, 216, 217.
Bekel Józef (1806-1865). Nr. 218.
Bell Rodolphe (ur. koniec XVIII. w. urn. po 1846). Nr. 219,
220.
Bernhart F. (pierwsza poł. XIX. w.) Nr. 221.
Boni Bianco (pocz. XIX. w.) Nr. 222.
Brezany M. (pierwsza poł. XIX. w.) Nr. 223.
Brzeziński Leon (ur. Brzozów 11 kwietnia 1809 urn. w Caën
(Francya) 11 sierpnia 1865). Nr. 225, 226, 227.
Brunelli Karol Wiktor (Warszawa 1779—1813). Nr. 224.
BS (XIX. w.) Nr. 204.
Buschmann P. (Koniec XVIII. w.) Nr. 227 a.
Calliano Giambattista (1775—1821). Nr. 228.
Canstein Marya br. (Galicya połowa XIX. w.), Nr. 229.
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Cerato (pierwsza połowa XIX. w.). Nr. 230.
Cercha Ezechiel (ur. w drug. poł. XVIII. w. Kraków, um.
po r. 1820 Warszawa). Nr. 231, 232.
Chabanne Flavien Emanuel (1793 um. prawdopodob. 1860).
Nr. 234.
Chlebowski Stanisław Poraj (ur. w Pohutyńcach 1836, um.
w Kowanowicach pod Poznaniem 1884). Nr. 235.
Chorronhauer (?) (Wiek XVIII.) Nr. 96.
Chybińska Marya (miniaturzystka współczesna w Krakowie).
Nr. 880-885.
Clarot Jan (ur. 1794, um. w połow. XIX. w.) Nr. 236, 237.
Clarvel (Warszawa, koniec XVIII w.) Nr. 12.
Craene F. de (ok. połowy XIX. w.) Nr. 238.
Cravges (?) (Pierwsza połowa XIX. w.) Nr. 653.
Dael J. François van (ur. 1768 r. urn. 1844). Nr. 239.
Daffinger Moritz Michael (1790-1849). Nr. 240, 241, 242,
243.
Daniewski J. N. (XIX. w.) Nr. 244.
D’Aubigny, Pierre (um. 1858). Nr. 245.
D’Auvigny E. (pocz. XIX. w.) Nr. 246—248.
David Jacqes Lois (1748—1825). Nr. 249.
Decker Albert (ur. 1817 zm. 1871). Nr. 250, 251.
Decker Georg (1818—1894). Nr. 252, 253, 893.
Dembowska Wanda (ur. w Harmakach 1820, urn. tamże r.
1868). Nr. 254, 255.
Demiani Karol Fryderyk (1768—1823) Nr. 256.
Dinglinger Georg Friedrich (urn. 1720 Drezno). Nr. 14.
Dinglinger Zofia Fryderyka (1736—1791 Drezno). Nr. 15.
Duchne Cecil (koniec XVIII. w.) Nr. 16.
Dumont François (1751—1831). Nr. 17.
Dun (połowa XIX. w.) Nr. 894—899.
Dzbański Konstanty (ur. 1823). Nr. 257, 258.
Dzwonkowski Józef (XIX. w.) Nr. 259.
E. (pocz. XIX. w.) Nr. 260.
Edward (pocz. XIX. w.) Nr. 233.
Eichel (ok. połowy XIX. w.) Nr. 261.
Einsle Józef (ur. ok. 1780, zm. po 1850). Nr. 262.
17
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Ellinger dr. (połowa XIX. w.) Nr. 263.
Ender Jan Nepomucen (1792—1854). Nr. 264—276.
Estreicher Dominik (1750—1809). Nr. 260.
F. R. (Jezuita, pierwsza połowa XIX. w.) Nr. 900.
Facewicz Ludwik (1864). Nr. 277.
Ferstler Henryk (ur. ok. 1800, um. około 1850). Nr. 278,
279.
Fischer Leopold (połowa XIX. w.) Nr. 280, 281.
Fr. (1810—1820). Nr. 282.
Frey Jan Zacharyasz (ur. Wiedeń 1881, urn. Warszawa 1829)
Nr. 283-286, 634.
Friedrich Jan Nepomucen (1817—1895). Nr. 287.
Füger H. F. (1751-1818). Nr. 603, 631.
Fürst J. (1835). Nr. 288.
Gaje... Louise (1812). Nr. 289.
Gaylier D (ok. 1850). Nr. 290.
Gillis J. ( oniec XVIII i początek XIX w.) Nr. 18.
Głowacki Jan Nepomucen (Kraków, 1802 — 1847). Nr.
29i_296.
Goltz R. v. D. (1824). Nr. 297.
Gordaszewski Zygmunt Edwin (pierwsza poł. XIX.) Nr. 298.
Grasmayer (koniec XVIII i początek XIX. w.) Nr. 19, 20.
Grassi Józef (1757-1838) Nr. 157.
Grecchi (pierwsza połowa XIX. w.) Nr. 901.
Gross Leopold (ok. 1835). Nr. 299—300.
Guerard Bernhard de (pocz. XIX. w.) Nr. 301—303.
TT•
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Haar Józef (Lwów od 1795—1838). Nr. 304—312.
Hartlieb ew. Hartlich (połowa XIX. w.) Nr. 313, 314.
Hau W. (pierwsza połowa XIX. w.) Nr. 315, 316.
Hertrich Michał (1811 — ?). Nr. 902.
Hintze (pierwsza połowa XIX. w.) Nr. 903.
Hoffet (1849). Nr. 317.
Hummel Ludwig (1770-1840). Nr. 318.
I. R. (XIX. w.) Nr. 320, 321.
Isabey Jean Baptiste (1767—1855). Nr. 21, 24, 638.
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J. N. D. (1822). Nr. 319.
Jannas G. G. (koniec XVIII. i początek XIX. w.) Nr 25.
Jasiewo K. (1850). Nr. 322.
Jelska Ch. (ok. 1808). Nr. 323.
Kalliauer Antoni (1768—1827). Nr. 26, 27.
Kaltner Józef (1750—1824). Nr. 325.
Kaniewski Ksawery Jan (ur. 1809, zm. Warszawa 1880).
Nr. 326.
Kappeler Józef Antoni (1760—1806). Nr. 28.
Kauffman Angelica (1741—1807). Nr. 29.
Kniaziewicz Karol (1762 — 1842). Nr. 327.
Kober Marcin z Wrocławia (koniec XVI. i pocz. XVII. r.)
Nr. 1.
Kondratowicz Józef (ok. z 1810). Nr. 328.
Konewka Paweł (1840—1871). Nr. 329.
Kościuszko Tadeusz (1746—1817). Nr. 109.
Kosiński J. (ur. Kraków 1833. um. Warszawa 1831). Nr.
145, 330.
Kraus Wacław (1791—1849). Nr. 331.
Kreutzinger Józef (1758—1829). Nr. 332.
Kriehuber Józef (1801—1877). Nr. 333.
Krüger Karol Ferdynand Wilhelm (pierwsza połowa XIX. w.)
Nr. 334.
Kühner (pierwsza połowa XIX w.) Nr. 904.
Kurowski J. (ok. połowy XIX. w.) Nr. 335.
Lagrenée Anzelm François (1774—1832). Nr. 336.
Lang (XIX. w.) Nr. 337.
Laub Antoni (Lwów, ur. 1788, zm. 1842 r.) Nr. 338—352,
748, 876, 905.
Lebrun Piotr (pierwsza połowa XIX. w.) Nr. 353.
Leclerc, Mlle Aurore (1820—1830). Nr. 354.
Lesserowicz Wincenty de Lesseur (Warszawa, 1745—1813),
Nr. 30—42.
Lintner B. (Lwów kon. XVIII. i pocz. XIX. w.) Nr. 43.
Lubomirska Helena ks. (koniec XVIII. w. i pocz XIX. w.)
Nr. 355-359.
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Lütgendorff-Leinburg- von Ferdinand Freiherr (ur. 1785, um.
1858). Nr. 906.
Łęski Józef (ur. w Małych Łanach pod Żarnowcem r. 1760.
um. w Warszawie 1825). Nr. 44.
Łukaszewicz Jozafat Ignacy (ur. na Litwie 1784 r. um. w War
szawie 1850 r.) Nr. 360.
Mansfeld F. (pierwsza połowa XIX. w. Wiedeń). Nr. 859.
Marcus Dawid (druga połowa XIX. w.) Nr. 361.
Marszałkiewicz Stanisław (Warszawa 1789 — 1872). Nr.
362-370.
Medvey A. v. (około połowy XIX. w Lwów). Nr. 371—380.
Melegh (ok. 1825-1830). Nr. 381, 382.
Meytens Martin van (1695—1770). Nr. 46.
Michałowski Piotr (ur. w Warszawie 1801, um. w Krzysztoforzycach pod Krakowem 1855). Nr. 851.
Minaldi Alojzy M. (pocz. XIX. w.) Nr. 383.
Moesch (pierwsza połowa poł. XIX w.) Nr. 384.
Molinary Aleksander (1772-1831). Nr. 385, 386.
Monsorno Jan (pierwsza poł. XIX. w.) Nr. 387.
Morszkowska E. (pierwsza poł. XIX. w.) Nr. 388.
Moutier F. (pierwsza połowa XIX. w.) Nr. 908.
Mussard Jan V. (1681—1754). Nr. 47.
/

Nasti Saivator (pierwsza połowa XIX. w.) Nr. 907.
Nehrlich Gustaw (1807-1840). Nr. 389.
Niewiarowicz Władysław Mieczysław (ur. 1814 r. um. 1891 r.)
Nr. 390-393.
Nigroni Adolf (pierwsza poł. XIX. w.) Nr. 394-398.
Norblin de la Gourdaine Jan Piotr (1745 - 1830). Nr.
82, 133.
Nowak (pierwsza poł. XIX. w.) Nr. 389, 400.
Orlikowski Feliks (Lwów 1806—1840). Nr. 401.
Ostrzeszewicz (pierwsza poł. XIX. w.) Nr. 402.
Peszka Józef (ur. w Krakowie 1767 r. urn. tamże w r. 1831).
Nr. 673.
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Peter Emanuel (1799—1873). Nr. 404—409.
Philippot C. D. (pierwsza poł. XIX. w.) Nr. 410, 411.
Płoński ? (połowa XIX. w.) Nr. 412.
Płoński Michał (ur. w Warszawie 15. I. 1782, zm. tamże
w czerwcu 1812). Nr. 915.
Polignac P. Duchesse de (XVIII. w.) Nr. 49.
Porta Della (pierwsza połowa XIX. w.) Nr. 413.
Prek Franciszek Ksawery (ur. w Noźdźcu ok. z 1797, zm.
w Sielcach koło Sędziszowa 1864). Nr. 414—494.
Rajecka zamężna Gault de Saint-Germain (ur. w Warszawie
w XVIII. w. urn. w Paryżu 1832 r.) Nr. 50.
Reinhard (ok. 1814). Nr. 495.
Rejchan Alojzy (Lwów 1808 — 1861). Nr. 495 — 501,
827, 909.
Rejchan Józef (ur. Warszawa 1792 r., urn. Lwów 1822).
Nr. 502.
Renaud Marie Honore (1797—po 1856 r.) Nr. 503.
Richter Antoni (1781-1850). Nr. 505.
Richter Friedrich (kon. XVIII. r.) Nr. 506-508.
Roland C. Nr. 509.
Rustem Jan (ur. w Pera pod Konstantynopolem ok. 1760,
urn. w Wilnie 1835). Nr. 51.
Rybkowski Jan. Nr. 510, 511.
Rybkowski Tadeusz (ur. w Kielcach r. 1848, żyje we Lwo
wie). Nr. 879.
Saar Karl von (1797-1853). Nr. 512-514, 910.
Schabenbeck F. (pierwsza poł. XIX. w.) Nr. 515.
Schalk Henryk Franciszek (ur. 1791 um. 1832). Nr. 912, 913.
Scheffer Ary (1795 — 1858). Nr. 516.
Schiavoni Natale (1778-1859). Nr. 517, 518.
Schódl Henryk (1777-1838). Nr. 519.
Schöller Johann Christian (1782—1851). Nr. 520, 521.
Schorn I. (koniec XVIII. i pocz. XIX. w.) Nr. 522.
Schwager F. (pierwsza połowa XIX. w.) Nr. 523, 524.
Schweikart Józef Karol (1769—1855). Nr. 525, 684.
Schmid Ksawery (zm. ok. 1722). Nr. 526—529.
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ScHwindt Karol (pocz. XIX. zm. 1878). Nr. 530.
Seurat (połowa XIX. w.) Nr. 911.
Smart John (starszy, ur. 1741 —1811) Nr. 52.
Smith (koniec XVIII. w.) Nr. 53.
Smodnitz D. v. (1833). Nr. 531.
Sokołów (pierwsza połowa XIX. w.) Nr. 532.
Sonntag- Józef (Drezno 1786,—Kraków 1834). Nr. 533—538.
669, 714.
Stachowicz Michał (Kraków 1768—1835). Nr. 539.
Staub Andrzej (1807—1839). Nr. 544.
Stauding- (pierwsza poł. XIX. w.) Nr. 545.
Strocly (pocz. XIX. w.) Nr. 540.
Strzegocki Mikołaj (ur. 1826 w Gromniku, zm. 1891 w Tarnowskiem). Nr. 695.
Suchodolski January (1797—1875). Nr. 541.
Suchy Adalbert (1785-1849). Nr. 542, 543.
Swoboda Józefina (1912). Nr. 886.
Szlegel Korneli (ur. w Stanisławowie 1819, urn. we Lwowie
1870). Nr. 546.
Tabaczyński J. Nr. 547.
Tarnowska Walerya z Stroynowskich kasztelanowa Janowa
Feliksowa (ur. Horochów 1782 r. — um. Dzików 1849).
Nr. 548-551.
Tępa Franciszek (Lwów 1828—1889). Nr. 552—556.
Theer Adolf (1811-1868). Nr. 557.
Theer Albert (1805 -1902). Nr. 558.
Theer Robert (1808-1863). Nr. 559-561, 771.
Tysiewicz Jan, zobacz Niewiarowicz Wł. M.
V. B. (pocz. XIX. w.) Nr. 562-570.
V. I. (1809). Nr. 571.
Vacca Angelo (pierwsza połowa XIX. w.) Nr. 914.
Villiers Olympe Milion de (XVIII. w.) Nr. 54.
Weixlbaum Michał (ur. 1780, Wiedeń — zm. 1842, Brody).
Nr. 573-582.
Weyler Luise Bourdon (ur. druga połowa XVIII . urn. po
1812). Nr. 55.
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Wojnina Zofia (pierwsza poł. XIX. w.) Nr. 584.
X. P. (Połowa XIX.) Nr. 585.
Z. (XVIII. w.) Nr. 56.
Zieliński Jan (ur. Kraków 1819, — um. 1846 r. Rzym).
Nr. 588.
Zucani Mikolaschowa Marya (pierwsza połowa XIX. w.)
Nr. 586, 587.
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/an Ksawery Kaniewski:
SŸLarya z

rżyjemskich Fischerów a

( Wt. : Dr. Roman Kunzek, Lwów).
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Franz Krüger:
Portret nieznanej
(Wt: Galerya miejska, Lwów).
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ZKs. Zftelena konińska
(Wi.: Stanisław ks. Lubomirski, Równo).
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Anzelm Franciszek Lagrenée:
Portret nieznanej
(Wł. : Muzeum tech.-przem., Kraków).
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Antoni Laub:
ÇBiotr ÇBiller
(Wł.: Maurycy Nirensłein, Lwów).
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Antoni Laub:
'Józefa z Jaworskich Jaworska
(Wł.: Klemens Torosiewicz, Lwów).
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Antoni Laub:
Teodor jaworski
( Wł. : Klemens Torosiewicz, Lwów).
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Pierre Lebrun: 3 H
'Jenerał Józef Sowiński
(Wł. : Ignacy Wentzel,~[Kraków).
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Aurore Leclerc:
iMarya z tarnowskich Onufrowa ^Małachowska
(Wt. : Hr. Helena Tarnowska, Byszów).

46

V- -

BK
Ä*

jf
il
$4*
m
f

ij
KE 4*

4
■ * '#:!<!|

Il |
*♦*
rtj

*P'

\

■ m i
’

\V

FA

V

b*Ä>
:4
|£ TÄ

[‘»V*

I!

jJ

Józef Łęski (W. XVIII.) :
Jfortret nieznanej
(Wł.: Stanisław Zarewicz, Lwów).
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Stanisław Marszałkiewicz (?) :
ÇBortret nieznanego
(Wł. : Galerya miejska, Lwów).
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A. v. Medvey :
Portret nieznanej
(Wł.: Galerya miejska, Lwów).
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>1. v. Medvey :
Seweryna z ŹKausnerów ZHenzlowa
(Wł. : Seweryna Henzlowa, Lwów).
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/ Monsorno:
Slrcyksiążę SKarol
(Wł.: Muzeum im. X. X. Lubomirskich, Lwów).
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U^7. M. Niewiarowicz-Tysiewicz:
Portret nieznanej
(Wł. : Stanisław Zarewicz, Lwów).
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Wł. M. Niewiarowicz-Tysiewicz:
PBortret nieznanej
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(Wł.: Muzeum im. X. X. JCubomirskich, Lwów).
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Adolf Nigroni:
Buczyńska
(Wł. : Kazimierz Przybysławski, Uniż).
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Adolf Nigroni:
^Mieczysław książę

o roniecki

(Wi.: Wincenty Trzciński, Żółkiew).
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Adolf Nigroni:
fJzydor ÇBietruski
(Wl. : Helena Turkułlowa, Lwów).
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Nowak :
Özyasz ZMises
(Wł.: Maurycy Nirenstein, Lwów).
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Nowak :
Wolf SKalberstein
(Wl.: Maurycy Nirenstein, Lwów).
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Emanuel Peter:
lJan ^Nepomucen Qlowacki
(Wl.: Stanisław Szediwy, Lwów).
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Emanuel Peter:
Slutoportret
(Wł. : Janiszewscy, Malawa).
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Michał Płoński:
Portret Wincentego Ciemirskiego
(Wt. : Dr. ‘Władysław Steczkowski, Kraków).
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Alojzy Rejchan:
ÇBortret nieznanego
(Wt.: Stanisław Zarewicz, Lwów).
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Karol Saar:
Portret nieznanego
(Wł.: Konstanty br. Brunicki, Lwów).
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Xawery Schmid:
Portret nieznanej
(Wł.: Kazimierz Przybysławski, Uniż).
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Johann Christian Schoeller :
Portret nieznanej
(Wł.: Galerya miejska, Lwów).
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Karol Schweikart :
Władysław hr. tarnowski
(Wt.: Jadwiga hr. Tarnowska, Sniatynka).
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Józef Sonntag:
Zuzanna z Szuszkiewiczów Sranciszkowa Sopalska
( WtJulia Szklarska, Kraków).
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Józef Sonntag:
^Maryla Szymanowska
(Wł.: Galerya miejska, Lwów).
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Józef Sonntag (?):
Marya z Hallenburg-Hallerów Janowa Wentzlowa ze synkiem
(Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków).
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Walerya ze Stroynowskich hr. Tarnowska:
Senator cWaleryan tarnowski
(Wl.: Jadwiga hr. Tarnowska, Sniatynka).
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Franciszek Tepa :
ÇBortret nieznanej
(Wl. : Maurycy Nirenstein, Lwów).
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Michał Weixlbaum:
3Uek.sa.nder hr. &redro
(Wł.: Kazimierz Przybysławski, Uniż).
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Michał Weixïbaum:
Portret nieznanego
(Wł. : Maurycy Nirenstein, Lwów).
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Autor nieznany:
Slntoni ^Kilian
(Wł. : Leon br. Dormus, Lwów).
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Autor nieznany:
3intonia z SKrampliczów SKilianozua
(Wł. : Leon br. Dormus, Lwów).
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Autor nieznany :
ŹRndrzej Grzybysław s ki
(Wł. : Kazimierz Przy bysławski, Uniż).
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Autor nieznany :
Sdłeksander Orłowski
(Wł. : Kazimierz Przybysławski, Uniż).
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Autor nieznany *
£/en. ^Jan Skrzynecki
(Wł. : Muzeum im. X. X. Lubomirskich, Lwów).
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Początek XIX. w.:
Portret nieznanego
(Wł. : Ignacy Wentzel, Kraków).
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Szkoła wiedeńska:
Portret nieznanego
(Wł. : Galerya miejska, Lwów).
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Marya Chybińska:
3*0/tret 3?ani <£.
(Własność artystki).
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