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Pomnik Heleny Hempel dłuta Bolesława Syrewicza
O zapomnianej rzeźbie znanegoartysty

zbudowanymw latach 1779-1781 kościele pa-
rafialnym pod wezwaniem Opieki świętego
Józefa wRościszewie (pow.sierpecki), pod em-

porą muzyczną umieszczonajest rzeźba putta będąca elementem
nagrobka wykonanegodla Heleny Hempel, zmarłej w 1874 roku.
Autoremtego wysokiej klasy dzieła sztuki kamieniarskiej był znany
warszawski rzeźbiarz, Bolesław Syrewicz.

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ARTYSTY
BolesławSyrewicz urodził się 12 maja 1835 roku w Warszawie.

Określany mianemnajwybitniejszego warsz.

 

kiego rzeźbiarza drugiej
połowyXIX w.', po nauce wSzkole Sztuk Pięknych, u Konstantego

Hegla i Jana Feliksa Piwarskiego, kontynuowałwlatach 1858-1866
studia wBerlinie, u Augusta Fischera, w Monachium, u Maxa von

Widnmanna, oraz w Rzymie, pod kierunkiemFilipa Guacezziego
i Luigi Amiciego. Krótko pracowałtakże we Florencji u profesora
Giovanniego Dupre?. Po powrocie do Warszawy wsierpniu 1866
rokuurządził pracownię w kamienicyna rogu ulic Brackiej i Wi-
dok. W maju 1869 rokupracownia Syrewicza została przeniesiona
na Zamek Królewski. Stała się ona z czasem miejscem „wykuwania

talentów”wielu rozwijających się i działających później w Warsza-
wie artystówpracujących z dłutemw dłoni. W 1871 roku Syrewicz

został honorowymczłonkiem Akademii Sztuk Pięknych wPeters-
burgu, natomiast w roku 1883 został mianowany konserwatorem
rzeźb w pałacach rządowych w Warszawie”.

Syrewicz bardzo szybko stał się popularnym twórcą. O jego

sławie świadczą dziesiątki zamówień, które napływały do pracow-
ni. Głównie zlecano muportrety w formie popiersi i medalionów.
Rzeźbił w marmurze, który przywoził z częstych wyjazdówna po-

 

łudnie Europy, głównie doItalii. Podróżując po Zachodzie (należy

 

wymienić choćbyBerlin, Brukselę, Diisseldorf czy Neapol) zbierał
doświadczenie w drodze zwiedzania i analizy europejskiej cmentar-
nej sztuki pomnikowej. Zdawał sobie sprawę, że w Kongresówce
podstawąjego egzystencji nie stanie się „wielka sztuka”, a utylitarna
praca nad rzeźbami nagrobnymii epitafiami. Z czasemzyskał sobie

 

który się głównie poświęcił pod-
niesieniu do godności sztuki naszych kościelnychi cnentarnych nagrobków”.
W ciąguswej stosunkowodługiej twórczości Syrewicz wyko-

nał ponad 50 pomnikównagrobnych, z czego ponad 30stanęło na

 

cmentarzachstolicy. Cechą charakterystyczną rzeźby Syrewicza było

1. M. I. Kwiatkowska, Rzeźbiarze warszawscy XIX wieku, Warszawa 1995, s. 144.

2. Tamże, s. 145.

3. Tamże.

4. „Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych” 1880.
nr 36, 5.435.

umieszczanie na pomnikachrealistycznych wizerunków zmarłych
(w osobnych medalionachalbo przez nadanie rysów twarzy rzeźbio-
nympostaciomalegorycznym, aniołomlub świętym). Wśród dzieł,
które wyszły spod dłuta tego artysty, należy wymienić nagrobki ak-
torów, Marii Wisnowskiej i Jana Królikowskiego, a także pomniki:
Józefy Hermanowej (ze słynną figurą Żaln), StanisławaJachowicza,
Gracjana Dąbrowskiego czy działaczki filantropijnej Joanny Ney-
baur.

 

Spora część twórczości Bolesława Syrewicza trafiała również
na prowincję. Wyższe warstwyziemiaństwa bywające w Warszawie
składały zamówienia w pracownirzeźbiarza. Należy wymienić choć-
bynagrobki Balbiny z Babskich Narbuttowej w Łomży, Henryka
Przesmyckiegow Strzelnie (gub. grodzieńska), Marii Zarembowej

 

ś

Kościół parafialny pw. Opieki św. Józefa w Rościszewie, widok od wschodu;
fot. T. Kowalski.

w Nietrzanowie koło ŚrodyWielkopolskiej, Anieli z Pruszaków Hi-

gersbergerowej w Trębkachkoło Gostynina, Antoniego Bobrowskie-
go wLublinie czy gen. Piotra Markowa wPiotrkowie." Natomiast

wpłockimkościele św Stanisława Kostki znalazła się rzeźba Matki
Bożej wykonanaprzez Syrewicza z marmuru kararyjskiego.

Portrety modelowane przez Syrewicza odznaczałysię dużym
podobieństwemrysów modela. Wykonane przeważnie w marmu-
rze z jego gładką fakturą, miękko modelowane,noszą także cechy
portretu reprezentacyjnego.

Bolesław Syrewicz zmarł 10 lutego 1899 rokui został pocho-
wanyna Powązkach, które przyozdobił wieloma swoimipracami”.
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RZEŹBA Z ROŚCISZEWA
Wśród licznych prac przeznaczonych do odległych od Warsza-

wy, wiejskichparafii, ważnym z punktu widzenia badań regionali-
stycznych północno-zachodniego Mazowsza, było zamówienie Jó-
zefa i Otylii ze Stegemanów, małżonków Hempel, współwłaścicieli
majątku Rościszewo koło Sierpca, na pomnik nagrobnydla zmarłej
córki Heleny. Józef Hempel był kolatoremi dziedzicem dóbr Ro-
ściszewskich.* Miał tu współdziedziczyć z Wilhelmem Stegema-
nem i niejakim Lutterem.” Wiemy, że Stegeman nabył Rościszewo
w 1848 roku.” Hempelsprowadził się z rodziną spod Warszawy
(okolice Modlina) na początkulat siedemdziesiątych XIX wieku.'!
Józefi Otylia Hemplowie po przeprowadzcena Mazowszeprzeżyli

ja Kazimierza  tu rodzinną tragedię. Po przedwczesnej śmierci s'

(ur. 2 lutego 1867 r., zm. 13 grudnia 1868 r.), los zabrał imjeszcze
dwójkę dzieci. Chorujący na dyfteryt Helena i Stanisław umiera-
ja kilkanaście dni po sobie latem 1874 roku. Czteroletnia Helena
(ur. 2 marca 1870 r. w Warszawie) odeszła 1 sierpnia 1874 roku
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wRościszewie, natomiast niecałe dwa tygodnie przed nią zmarł
trzymiesięczny Stanisław Wojciech.* Po rocznymokresie żałoby
Józef Hempel zwrócił się do Konsystorza Diecezji Płockiej o po-
zwolenie wybudowana pomnika w kościele rościszewskim upa-
miętniającego zmarłą córkę Helenę i jej dwóch braci. Ówczesny

proboszcz,ks. Ludwik Zawadzki, otrzymał od Konsystorza, w dniu
30lipca 1875 roku, następującą odpowiedź: Przychylnie do podania
P. Hempel w dniu dzisiejszym wniesionego, Konsystorz oświadcza, że

przeciwko umieszczeniu pomnika wkościele rośiszewskim dla zmartej
Heleny Hempel nic nie ma ze swej strony do nadmienienia, zastrzegając

abypomnik odpowiednibył do miejsca umieszczenia”.
Józef Hempel zamówił pomnik u warszawskiego rzeźbiarza

Bolesława Syrewicza.'* Na prostopadłościennym, ogzymsowanym
cokole, w płycinach którego umieszczono inskrypcje epitafijne,
umieszczonazostała pełnoplastycznafigura skrzydlatego putta, na
tle usypiska głazów, na którymstoi krzyż stylizowany na wykonany
z pni drzewa.5 Twarz anioła została sportretowana według foto-
grafii zmarłej Heleny. Jak określił „TygodnikIlustrowany”, modelo-
wanie główki pełne wdziękui prostoty; rączki dziecka miękkie i powabnie

zaokrąglone; draperya wreszcie bez zarzutu ułożona — czynią z tej figury,
naturalnej wielkości, dzieło sztuki, w niekonwencyonalnemtego słowa zna-
czeniu. Ten samtygodnik, dwa miesiące później, opublikował na
pierwszejstronie wydania drzeworyt Juliana Schiibelera z frontal-
nymwizerunkiem dzieła Syrewicza.7 Na cokole pomnika umiesz-
czonoinskrypcje. Od frontu:

Najukochańszej córce naszej
Helenie Hempel
Była nam pociechą, osłodą
Aniołem szczęścia w tem życiu
Boże! Daj nam w przyszłem
Połączyćsię na wieki!
Ur. d. 2 marca 1870 r.
Zgasła d. 1 sierpnia 1874 r.
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16. „Tygodnik Ilustrowany” 1876,nr 32, 82.
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 Na boku

Ukochane dzieci nasze
Kazio Hempel
Ur. d. 2 lutego 1867 r.
Um.d. 13 grudnia 1868 r.
Staś Hempel
Ur. d. 23 kwiet. 1874 r.
Um. d. 21 lipca 1874r.

Rzeźbazostała wystawionana kilka dni wlipcui sierpniu 1876
roku na widok publiczny wpracowni artysty na Zamku Królew-
skim w Warszawie, wzbudzając powszechne zainteresowanie.»
Wprasie odnotowano, że mnóstwoosób zwiedzało pracownię rzeź-
biarską p. Bolesława Syrewicza w tutejszym zamkukrólewskim, w której

wykończonedzieło swego dłuta

 

artysta ten wystawił śwież to pomnik  

z marmuru karraryjskiego, który stanąć ma w kościele parafialnym w Ro-
ściszewie, niedaleko Płocka, wz

 

niesionyprzez stroskanychrodziców, ku
pamięci czteroletniej ich córeczki, Heleny Hemplówny”.

Pomnik po przetransportowaniudo Rościszewa został ustawio-
nywprezbiteriuma cormu Epistolae (a więc po stronie północnej,

  na prawood ołtarza), przed balustradą” Prawdopodobnie w193
roku, podczas przebudowy i rozbudowykościoła pomnik przenie-
siono na obecne miejsce, pod emporę muzyczną przy północno-
„wschodnim narożniku kościoła. Tu rzeźbę otoczono (możejuż
wcześniej?) żeliwną, ażurową,trójpasową balustradą o bogatej or-

namentyce z motywamiroślinnymi.:!
Dziś rzeźba, po uszkodzeniachz lat osiemdziesiątych XX wie-

ku(odłamane lewe skrzydłoputta, zniszczone palce prawej dłoni)
i znacznymzabrudzeniu, wymaganiezbędnychprac konserwator-
skich. Nierozumiana i niedoceniana, zastawianajest często sprzę-
tamikościelnymi czy dekoracjami okolicznościow

 

ymi. A jest prze-

cież wyjątkowa. Mamy wszak swoisty „kawałek warszawskich Po-
wązek”na ziemisierpeckiej. Rościszewski pomnik jest unikalnym
zabytkiem naskalę ogólnopolską. Dzieła Syrewicza wciąż zyskują
uznanie wcałej Europie. Należyuświadomići głośno przypomnieć
o niebywałych wartościachartystycznychi historycznychjakie wią-

 

żą się z rościszewskim pomnikiemczteroletniej Heleny Hempel.
Toprzecież nasze wspólnedziedzictwo!I
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Pomnik Heleny Hempel, drzeworyt Juliana Schfbelera. Źródło: „Tygodnik Illustro-
wany” 1876, nr 45, s. 289.

Pomnik Heleny Hempelw kościele parafialnym w Rościszewie, detal;
fot. T. Kowalski
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