„Wyrosłem w kulcie dla Wielkich Polaków i w miarę swoich możliwości
pragnąłem zawsze dać wyraz temu, przepełniającemu mnie uczuciu”.
Alfons Karny
Galeria Wielkich Polaków jest główną częścią ekspozycji w Muzeum
Rzeźby Alfonsa Karnego.
W większości tworzą ją portrety najwybitniejszych obywateli
II Rzeczypospolitej. Obok popiersia: Mikołaja Kopernika, Kazimiera
Pułaskiego, Artura Grottgera, Adama Mickiewicza i Fryderyka
Chopina prezentowany jest portret Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana
Paderewskiego, Jana Łukasiewicza, Władysława Sikorskiego, Ludwika
Solskiego, Wacława Sieroszewskiego i Władysława Broniewskiego.
Szczególnie ten ostatni odegrał niezwykłą rolę w historii Białegostoku
dowodząc kompanią, która w 1920 r. wyzwoliła miasto z pod
bolszewickiej okupacji. Portret Juliusza Kadena-Bandrowskiego, autora
powieści „Generał Barcz”, przypomina o przyjaciołach A.Karnego,
którzy zginęli w czasie hitlerowskiej okupacji. Postać prezydenta
Warszawy Stefana Starzyńskiego przywołuje tragedię Warszawy
z września 1939 r. Wtedy to artysta, podczas bombardowania utracił
większość swojego rzeźbiarskiego dorobku zgromadzonego w pracowni
przy ulicy Wspólnej 67. Jego ocalała z pożaru rzeźba, granitowy
portret Stanisława Noakowskiego, została użyta w 1944 r. do budowy
powstańczej barykady na Placu Teatralnym. W Galerii Wielkich
Polaków prezentowane są dzieła, które powstały w Warszawie
w trakcie hitlerowskiej okupacji. Wśród nich znajdziemy również portrety
tych, którzy są mniej znani, a ich zasługi i poświęcenie było na miarę
potrzeby, w jakiej znalazła się Ojczyzna. Jednym z nich był profesor Jan
Czochralski wybitny chemik i mecenas twórców kultury w okupowanej
Warszawie. To on pokrył koszty odlewów rzeźb A.Karnego, które
powstały w latach 1939-1944. W 1945 r. profesor został niesłusznie
oskarżony o kolaborację z Niemcami. Faktycznie współpracował
z Armia Krajową, a w jego zakładzie metalurgicznym produkowano
broń dla żołnierzy Powstania Warszawskiego. Został zrehabilitowany
dopiero w czerwcu 2011 r. Obok portretu Joli Korzybskiej,
łączniczki z podziemnej organizacji, prezentowany jest portret jej
brata Zygmunta- żołnierza Szarych Szeregów, który uczestniczył
w przygotowaniu zamachu na kata Warszawy Franza Kutscherę.
Pierwszym dziełem Karnego, które powstało po zakończeniu II wojny
światowej był autoportret zatytułowany „Kawał Drania”. Faktycznie
jest ono nostalgicznym dopełnieniem cyklu portretów, które artysta
dedykował swoim przyjaciołom z okresu okupacji.W nowej politycznej
rzeczywistości prezentowanie portretów: Józefa Piłsudskiego, Romana
Dmowskiego, Ignacego Mościckiego, Adolfa Becka, Gustawa OrliczDreszera, Kazimierza Sosnkowskiego i innych wybitnych twórców
II Rzeczypospolitej nie było już możliwe. W tej sytuacji rzeźbiarz
sięgnął do postaci najwybitniejszych twórców literatury, sztuki i nauki
polskiej. W krótkim czasie powstały portrety: Juliusza Słowackiego,
Leona Schillera, Wacława Borowskiego i Wacława Sieroszewskiego.
Rzeźba Mikołaj Kopernik została przekazana Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Nowym Jorku. Kilka lat wcześniej Karny wyrzeźbił
portret Artura Rubinsteina, który uroczyste podpisanie karty ONZ
rozpoczął od odegrania hymnu Polski, co było wyrazem oburzenia
wirtuoza wynikającego z faktu usunięcia polskiej flagi z sali obrad.
Inspiracją powstania portretu Artura Rubinsteina, Ludwika Solskiego,
Jana Parandowskiego i Władysława Broniewskiego była fascynacja ich
talentem , przyjaźń i wspólne wojenne doświadczenia.
U schyłku życia Karny w swoim wystąpieniu wyznał, że: „Nasza kultura
stanowi rosę i płód naszej ziemi-o tym zawsze staram się pamiętać.
Przytaczam te słowa po to by wykazać ciężar odpowiedzialności, jakim
dobrowolnie obarcza się każdy rzeźbiarz przed przystąpieniem do
pierwszego narzutu gliny. Chciałem być skromnym adeptem nauki, jaką
daje mi historia.
R.Saciuk

“I grew up surrounded by deep devotion to the Great Poles and I have always sought
to express this overwhelming feeling of veneration to the best of my abilities.”
Alfons Karny
The Gallery of Great Poles forms the core part of the exhibition on display at the
Museum of Alfons Karny’s Sculpture and it comprises the portraits of the most
outstanding public figures of the Second Polish Republic (1918-1939). They stand
along with the busts of great Poles of the pre-1918 eras such as Copernicus, the
nobleman and soldier Casimir Pulaski, the painter Artur Grottger, the poet Adam
Mickiewicz, and the composer Frédéric Chopin and include: the statesman Józef
Piłsudski, the composer and politician Ignacy Jan Paderewski, the philospher and
logician Jan Łukasiewicz ,gen. Władysław Sikorski, the actor Ludwik Solski, the
writer Wacław Sieroszewski, and the poet Władysław Broniewski, who played
a substantial part in Białystok’s history as the commander-in-chief of the company
that in 1920 liberated the city from the Bolshevik occupation. The portrait of
Juliusz Kaden-Bandrowski, the author of the novel Generał Barcz, symbolically
commemorates those of Karny’s friends who died during the Nazi regime. The figure
of Stefan Starzyński, the President of Warsaw, refers us back to the tragic events
that befell Poland’s capital in September, 1939; it was then, in an air raid, that the
artist lost most of his sculptures, which he kept in his studio at 67 Wspólna Street.
The granite portrait of Stanisław Noakowski that survived the fire was later used to
build a barricade at Teatralny Square during the Warsaw Uprising of 1944.
The Gallery of Great Poles comprises works Alfons Karny created in Warsaw during
the Nazi occupation. In addition to famous figures, it also features other people
whose service and sacrifice to their home country was perhaps less spectacular but
none the less important. Professor Jan Czocharski was one of such men. A renowned
chemist and a patron to artists in the occupied Warsaw, he sponsored the casting
of Karny’s sculptures between 1939 and 1944. In 1945 the Professor was falsely
accused of collaborating with the Germans while, in fact, he cooperated with the
Home Army and his metallurgical factory produced weapons for the soldiers of the
Warsaw Uprising; it was not until June, 2011, that he was finally exonerated. Next
to the portrait of Jola Korzybska, a messenger in an underground organisation, is
the portrait of her brother Zygmunt, a soldier of Szare Szeregi(the Gray Ranks) who
helped plan the assassination of Franz Kutschera, the Executioner of Warsaw.The
first sculpture that Alfons Karny created after the war was his self-portrait entitled
Kawał Drania(a nice piece of work); it is an item that completes the series of portraits
that the artist dedicated to his friends from the war period.
Since it became impossible in the new political reality to portray prominent figures
of the interwar period such as Józef Piłsudski, the politician Roman Dmowski,
the President of the Second Polish Republic Ignacy Mościcki, the physician Adolf
Beck, Gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, and Gen. Kazimierz Sosnkowski, Karny looked
for inspiration among renowned Polish literary figures, artists, and scientists. In
a relatively short time he completed the portraits of the poet Julisz Słowacki,
the theatre director Leon Schiller, the painter Wacław Borowski, and Wacław
Sieroszewski. His sculpture of Coperincus was donated to the United Nations
headquarters in New York. Several years earlier, Karny created a sculpture of the
pianist Artur Rubinstein, who expressed his outrage at the removal of the Polish flag
from the conference room by playing the Polish national anthemduring a concert
celebrating the inauguration of the United Nations. The portraits of Artur Rubinstein,
Ludwik Solski, the writer Jan Parandowski, and Władysław Broniewski are a product
of Karny’s fascination with their talent and personality, of his friendship with them,
and of their shared experience of war.
As his life drew to a close, Alfons Karny confessed in a speech that “ [he had]
always tried to remember that one’s culture is the product of one’s background. This
emphasises the burden of responsibility which rests with every sculptor before he
even begins to work in clay. It was [his] desire to become a mere apprentice of the
lessons taught by history.”
R. Saciuk
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