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Z przyjemnością sygnalizuję istnienie niezwykle 

cennego opracowania, które dostarcza nam 

kompletny spis prac artystów związanych z 

Polską, a przechowywanych w publicznych 

kolekcjach Izraela. Katalog ten (istniejący 

również w wersji angielskiej) to owoc badań 

przeprowadzonych przez autorów w latach 1987-

1996 w czasie rozlicznych podróży i pobytów w 

tym kraju. 

Zawiera on w sumie 2367 pozycji autorstwa 198 

artystów, głównie żydowskich, aczkolwiek 

pojawiają się takie nazwiska jak Matejko czy 

Nikifor. W słowie wstępnym znajdujemy krótką 

historię sztuki żydowskiej w Polsce ,oraz opis 

zasad jakimi się kierowali autorzy przy selekcji 

artystów, których narodowość nie zawsze była 

łatwa do zdefiniowania. Każde hasło zawiera 

dosyć obszerną biografię twórcy oraz 

podstawową bibliografię które poprzedzają spis 

prac. Dzieło to jest bogato ilustrowane, 

aczkolwiek z powodu niedostępności niektórych 

zbiorów ikonograficznych nie było możliwe 

uzyskać wszystkich fotografii. Na przeszkodzie w 

pracy nad tą kompilacją stały też inne trudności, 

jak niekompletne kartoteki, rozproszenie 

objektów w różnych działach muzeów, czy nawet 

problem z transkrypcją polskich nazwisk na 

Jidisz. 

Ostatnie dziesięciolecia, dzięki otwarciu granic, 

pozwoliły nadrobić zaległości w naszym 

poznaniu dziedzictwa artystycznego poza 

rubieżami kraju. Tak jest np. z Ecole de Paris, w 

której artyści żydowscy odegrali niepoślednią 

role. To przełożyło się na powstanie licznych 

publikacji na ten temat, choć jeszcze wiele zostało 

do zrobienia. W tym wypadku nie ulega 

wątpliwości ,że niniejszy katalog powinien być 

jedna z podstawowych pozycji w bibliotece 

miłośnika tej Szkoły.   

Tu przychodzi mi taka refleksja : kiedy ktoś 

będzie miał odwagę aby sporządzić podobny 

katalog dzieł polskich artystów w zbiorach 

francuskich ? 

Omawiając tę ważną pracę, warto poświęcić kilka 

słów organizmowi który stoi za edycją tych 

publikacji. Polski Instytut Badań nad Sztuką 

Świata to najbardziej prężna placówka tego typu 

w kraju, której założycielem i “motorem” jest 

Profesor Jerzy Malinowski. Skupia ona 

historyków sztuki reprezentujących cały wachlarz 

specjalności o zasięgu międzynarodowym, gdzie 

poruszane są tak różne tematy jak “Jawajski Teatr 

Cieni” czy “Architektura Zanzibaru”. Ale 

oczywiście sztuka polska pozostaje 

pierwszoplanowa, że wspomnę dla przykładu 

monumentalne dzieło w ostatnim stadium 

przygotowań, poświęcone Henrykowi 

Siemiradzkiemu. 

Zachęcam do zapoznania się z działalnością 

Instytutu i jego publikacjami na stronach 

www.world-art.pl 
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