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W

styczniu 1856 r. w warszawskim składzie materiałów piśmiennych i przyborów malarskich Henryka Hirszla dwudziestotrzyletni wówczas student III kursu na Wydziale
Malarstwa Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie Józef Szermentowski (1833-1876)
wystawił swój najnowszy obraz przedstawiający pustelnika przed pustelnią w świętokrzyskiej
puszczy. W recenzji, którą na łamach „Dziennika Warszawskiego” (nr 19, 21 stycznia 1856 r.)
opublikował jego rówieśnik, i jak on jeszcze student tej samej uczelni, Władysław Wieczorkowski (1833-1857), niezwykle uzdolniony i znakomicie zapowiadający się krytyk sztuki i publicysta, czytamy m.in.: „Talent p. Szermentowskiego od niezbyt
dawna zwrócił na siebie powszechniejszą uwagę.
Przed kilku laty w czasie podróży naszej po kraju, po
raz pierwszy spotkaliśmy się w Kielcach z pracami pana Szermentowskiego, a był on wtedy dzieckiem pełnem dobrych chęci i zapału do sztuki. Walczył [...]
z pierwszemi potrzebami materialnego życia, więc też
i pierwsze błyski jego zdolności widnieją dziś po większej części w mieście Kielcach na szyldach sklepowych. Ale i na tem polu tak sponiewieranym przez byle jakich bazgraczy, można już było dostrzec kiełkujące zarody talentu. I widno było, że już wtenczas rozpoczął p. Szermentowski swoje wykształcenie artystyczne, wpatrując się pilnie w obrazy bogatej, a tak
powszechnie znanej w całym kraju galerii p. [Tomasza] Zielińskiego. Studia z natury, tej pięknej natury
wzgórzystych okolic, w których położone są Kielce,
były jakby drugą szkołą dla młodego ucznia”. OpiJózef Szermentowski na fotografii z 1865 r.
sawszy zaś najnowsze dzieło Szermentowskiego wy(wg E. Szermentowski, Młodość, talent,
tknął co prawda Wieczorkowski młodemu artyście kilanimusz, Warszawa 1958)
ka błędów, ale i przepowiedział mu znakomitą przyszłość: „Pan Szermentowski nie wszędzie umiałby się
wytłumaczyć z rzutów swego pędzla. Wiele tu jeszcze plątaniny bez związku i znaczenia [...].
Mimo jednakże tych zarzutów jakie uczyniliśmy obecnej pracy [...], dała nam ona to przekonanie, że młody artysta może z czasem bardzo wysokie zająć stanowisko; byleby tylko zechciał pójść drogą pracy i wytrwałości i tym sposobem pielęgnował dalej i rozkrzewiał to
ziarno talentu, jakie mu Bóg szczodrą ręką udzielił”.
W związku z obchodzoną w ubiegłym roku 130. rocznicą śmierci Józefa Szermentowskiego, o jego twórczości, na podstawie bogatych zbiorów prac tego artysty z kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach, pisze w tym numerze Elżbieta Jeżewska (s. 30-32). Zachęcamy też do lektury artykułów Krzysztofa Mordyńskiego (s. 7-11), Stanisława Grzelachowskiego (s. 12-13) i Tadeusza Bernatowicza (s. 14-16) w bloku tematycznym dotyczącym tzw.
Osi Saskiej w Warszawie (temat aktualny, bo odbudowa pałacu Saskiego nabrała już rumieńców). Sympatykom działu „Spotkania na Wschodzie” polecamy wnikliwe opracowanie
Jana Skłodowskiego o ocalałym słupie granicznym z czasów Drugiej Rzeczypospolitej
(s. 18-19), a miłośnikom tradycji napoleońskiej – artykuł Jerzego Sobczaka o pobytach cesarza w Wielkopolsce (s. 27-29).
W marcowym numerze pisma zamieścimy m.in. raport o polskich dworach oraz wspomnienie o zasłużonym warszawskim kolekcjonerze Dominiku Witke-Jeżewskim, którym to
artykułem zakończymy na naszych łamach cykl publikacji związanych z setną rocznicą powstania Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości.
Miłej lektury!
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