OBRAZY PTE
Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, zwana też Domem Ekonomisty ozdobiona była w przeszłości
pięknymi obrazami, wypożyczonymi na ten cel z Muzeum Narodowego.
Początek historii owych malowideł w PTE rozpoczyna się w roku 1950, kiedy to Towarzystwo Ekonomistów z ul.
Nowy Świat 49 podjęło się opieki nad jedenastoma dziełami sztuki.
Były to m.in. dwa obrazy Claude Josepha Verneta „Widok portu morskiego (Cisza)” z 1753 r. i podobny w tematyce
malowidło „Panorama portu” .
Zostały one umieszczone na pierwszym piętrze razem z dwoma pejzażami Carla Friedricha Lessinga „Krajobraz z
rzeką” z 1867 r. i „Krajobraz z gór Eifel” z 1834 r. oraz landszaftem z II poł. XIX w. Adolfa Chwaly- „Krajobraz z
krowami u wodopoju”.
Na parterze, w pomieszczeniu klubowym oraz w czytelni biblioteki zostały zawieszone malowidła: obraz Stanisławy
Kruszewskiej „Pejzaż z zaprzęgiem. W tle zamek” z XIX w., „Skały nad morzem” Wiktora Barańskiego, „Krajobraz z
ruinami świątyni Sybilli w Tivoli” Roberta Huberta, naśladowcy „Krajobraz z postaciami i bydłem” Matthiasa Wuzera
czy „Wyjazd na polowanie” nieznanego malarza flamandzkiego z XVIII w.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że owe krajobrazy oraz pejzaże były autorstwa znanych malarzy. Mowa tu m.in.
o Claudzie Josephie Vernecie, czołowym pejzażyście francuskim XVIII wieku 1, czy o Lessingu Carlu Friedrichu
(1808- 1880), jednym z liderów szkoły malarstwa historycznego w Dűsseldorfie 2.
Niestety żadne z tych dzieł sztuki nie zdobi już wnętrza Kamienicy Bentkowskiego.
Jeszcze w 1950 r. skradziono „Pejzaż morski i przybrzeżny” Clauda Verneta. Sprawców nie wykryto, a dzieło
francuskiego malarza przepadło.
W 1958 r. zwrócono do Muzeum Narodowego obraz M. Wuzera „Pojenie bydła” .
Pozostałe obrazy również wróciły do1976 r. do swej pierwotnej siedziby.
Towarzystwo Ekonomistów musiało zatem pożegnać się z drugim malowidłem Verneta oraz dwoma dziełami C.F.
Lessinga, obrazem S. Kruszewskiej „Pejzażem z ruinami” W. Barańskiego, „Wyjazdem na polowanie” nieznanego
autora czy „Krajobrazem nadwodnym” A. Chwaly.
Niemniej jednak posiadanie tak ciekawych przykładów sztuki dowodziło wielkości oraz bogactwa siedziby Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego.
Być może w niedalekiej przyszłości, w ramach powrotu do spuścizny z minionych lat owe malowidła powrócą do
Towarzystwa.
Warto zatem wrócić do przeszłości, aby obrazy mogły znów cieszyć swym widokiem odwiedzających Dom
Ekonomisty.
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Vernet [w:] „Oksfordzki leksykon sztuki” ed. I. Chilvers, H. Osborne, Warszawa 2008, s. 584.
Lessing Carl Friedrich, …, s. 385.

Zdj. 1. Matthias Wuzer, „Pejzaż z pasterzami, bydłem i kozami”- jeden z obrazów upiększających siedzibę
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49.

Zdj. 2. Protokół potwierdzający wypożyczenie obrazów przez PTE oraz fakt ich zwrotu do Muzeum Narodowego.

