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Rekonstrukcja płaskorzeźby Stefana Szwanera 

„Bitwa pod Wiedniem” 

z attyki Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

w aspekcie wartości dawnej sztuki i potrzeby jej ochrony. 

   
Na efekt całokształtu pracy składa się część praktyczna i opisowa. Wykonane w praktyce 

dzieło dotyczy rekonstrukcji dużej, barokowej sceny batalistycznej ,,Odsieczy wiedeńskiej”, 

pierwotnie znajdującej się na frontowej attyce pałacu w Wilanowie koło Warszawy. 

Płaskorzeźba została zrealizowana z zamysłem upamiętnienia i przybliżenia widzom 

doniosłego wydarzenia o wielkim znaczeniu historycznym dla dawnej Rzeczypospolitej i całej 

Europy. Najważniejszym bodaj dążeniem była próba wskrzeszenia idei i formy dawnego, 

nieistniejącego już reliefu. Innym, ważnym czynnikiem był również zamiar przekazania 

prawdziwego wizerunku dzieła w sytuacji, gdy na attyce pałacu znajduje się obecnie zmieniony 

układ, niezgodny z ideą i kształtem, wyobrażonym przez barokowego artystę. „Odsiecz 

wiedeńska” jest jedną z sześciu scen batalistycznych i dwóch innych ważnych faktów 

historycznych, które król Jan III Sobieski polecił wyrzeźbić pod koniec swego życia około 

1692-1696 roku. 

Te unikatowe w skali naszego kraju dzieła rzeźbiarskie, przedstawiające sceny triumfów 

króla Jana III (8 płaskorzeźb) zostały przypuszczalnie wykonane przez tytularnego, 

królewskiego rzeźbiarza – Stefana Szwanera z zespołem sztukatorów. Mniej trwały niż kamień 

materiał wapiennej zaprawy i czynniki atmosferyczne stały się przyczyną stopniowego 

wytracania formy rzeźbiarskiej. Z braku wizualnych przekazów, nie sposób dziś określić na ile 

nastąpił ubytek oryginalnej substancji. Można było się jedynie domyślać, że pozostał zarys 

niezmienionych układów kompozycyjnych i zrąb ogólnych kształtów, na których przez dwa 

wieki czas odcisnął swe piętno. Według tych śladów historycznych na przełomie XIX i XX 

wieku zrekonstruowano ubytki i z uzupełnionych reliefów wykonano odlewy w zaprawie 

cementowej. Niespełna 30 lat później odlewy zostały bezpowrotnie zniszczone w latach 

międzywojennych XX wieku, a płaskorzeźby na nowo „odtworzone” w przestylizowanej 

formie w modnym wówczas stylu modernistycznym. Wapienna zaprawa, z której je wykonano 

uległa szybkiej degradacji i już w 1993 roku zapadła decyzja, by jeden z reliefów 

zrekonstruować w historycznej formie według dokumentacji fotograficznej odlewów z 

początku XX wieku. Obecnie na attykach znajdują się częściowo przywrócone historyczne 

kształty, które zostały wymodelowane podczas kompleksowej restauracji pałacu w latach 2003-

2009. Są one dokładniej opisane i udokumentowane na porównawczych fotografiach w 

rozdziale III niniejszej pracy. Znajdująca się wśród nich, na elewacji „Odsiecz wiedeńska” jest 

współcześnie uzupełniona w charakterze modelunku barokowego na zachowanym, 

modernistycznym układzie kompozycyjnym z 1930 roku. Zrealizowana zaś, według 



archiwalnej fotografii z końca lat 20-tych, odrębna rekonstrukcja „Odsieczy wiedeńskiej”             

o wymiarach 160 x 375 cm., znajduje się w lapidarium rzeźby na terenie Wilanowa i jest 

przeznaczona do bezpośredniego oglądania z bliska. 

Część opisowa analizuje treści związane z twórczością królewskiego rzeźbiarza Stefana 

Szwanera w odniesieniu do sztuki Wilanowa, mocno inspirowanej rzymskim antykiem. Praca 

nad tą rekonstrukcją płaskorzeźby stała się również bodźcem do teoretycznego poruszenia 

wielu aspektów, które towarzyszą twórczości artystycznej i składają się na powstawanie dzieła. 

Omówiono wiele zagadnień twórczości, dotyczących głównie rzeźby, jej detalu, reliefu oraz 

roli tychże z mozołem wytwarzanych dzieł, jaką pełniły w architekturze. Na tym tle zrodziło 

się szereg pytań i przemyśleń o miejsce dzieła sztuki w życiu człowieka, począwszy od 

potrzeby tworzenia rzeczy, po sposoby artystycznego widzenia świata, ujmowania tematów, 

upodobań ludzkich i związanych z tym różnic stylowych. W szerszym kontekście ujęto analizę 

barokowej rzeźby, której stylistyczne uwarunkowania przedstawieniowe złożyły się nie tylko 

na tę konkretną formę reliefu „Odsieczy wiedeńskiej”. Mimo że spostrzeżenia te oscylują 

zasadniczo wokół epoki baroku, w swej istocie nie są pozbawione cech uniwersalizmu                  

w odniesieniu do twórczości artystów innych okresów w sztuce.  

Niektóre z prezentowanych tematów poruszają zagadnienia teorii konserwatorskich, co 

pozwala w pewnym stopniu zorientować się w dawnych koncepcjach i działaniach na rzecz 

ochrony dzieł sztuki. Zaś sam fakt rekonstrukcji całkowicie zniszczonego dzieła utwierdził 

przekonanie, że należy zawczasu podejmować wszelkie działania, aby do sytuacji takich nie 

dopuścić. Dlatego z uwagi na coraz szybciej postępujące, powodowane pogłębiającym się 

zanieczyszczeniem środowiska, a zatem nieuniknione w warunkach zewnętrznych wytracanie 

autentyczności dzieł, jak również wielokrotne zabiegi konserwatorskie – niniejsze rozważania 

są także próbą podjęcia dyskusji i działań na rzecz ścisłej ochrony nielicznych polskich 

obiektów rzeźbiarskich poprzez ciągle jeszcze kontrowersyjne zastępowanie ich kopiami. 

Program ten zapoczątkowany i nadal stopniowo realizowany jest w zespole pałacowo-

parkowym w Wilanowie, a autentyczne rzeźby zachowywane w lapidarium. Szczęśliwie coraz 

częściej sięga się po ten bardzo prosty i nieszkodliwy dla dzieła zabieg. 

 

Summary 
 

 The result of the entire work consists of practical and descriptive parts. The performed 

work of art is a reconstruction of a large, Baroque battle scene of The Succour of Vienna, which 

was originally placed in the front attic of Wilanów Palace near Warsaw. The low relief was 

intended to commemorate and familiarize onlookers with the momentous event of great 

historical importance for the 17th century Polish-Lithuanian Commonwealth and for the whole 

of Europe. Perhaps the most important aim was to revive the idea and the form of the previous, 

no longer existing bas relief. Another important factor was also the intention to convey the true 

image of the artwork, in a situation where in the palace attic there was a changed arrangement, 

inconsistent with the idea and shape contrived by the Baroque artist. The Succour of Vienna is 

one of six battle scenes and two important historic events which King John III Sobieski 

commissioned to be sculpted before the end of his life around 1692-1696. 

 These sculptures, which are unique in our country, present scenes of triumph of the King 

John III Sobieski (eight bas reliefs) and were probably made by the titular Royal Sculptor, 

Stephan Schwaner, and a team of stucco artists. The material used, lime mortar, which is less 

resistant than stone, and subject to weathering, has resulted in the gradual disappearance of the 



sculpted form. Due to an absence of visual references, it is impossible to determine today the 

extent to which depletion of the original material has occurred. One can only guess at the shape 

of the original compositional arrangements and outline of general shapes on which over two 

centuries of time have left their imprint. Based on historical traces, by the turn of the 19th and 

20th centuries, lost parts were reconstructed and from repaired bas reliefs castings in cement 

mortar were made. Almost 30 years later the castings were irretrievably destroyed in the inter-

war years of the 20th century, and the bas reliefs were “reconstructed” in the then fashionable 

and over-stylised modernist style. The lime mortar from which they were made, quickly 

degraded and in 1993 the decision was taken to reconstruct one of the reliefs in its historical 

form according to photographic documentation of the castings from the early 20th century. 

Currently in the attics there are historically restored shapes which were modelled in the course 

of the comprehensive restoration of the palace in 2003-2009. They are described in greater 

detail and documented in comparative photographs in chapter III of this work. The Succour of 

Vienna, which is among them on the elevation, has been restored as a Baroque modelling in the 

retained modernist composition layout dating back to 1930. A separate 160cm by 375cm 

reconstruction of The Succour of Vienna, completed on the basis of an archival photograph 

from the 1920’s, is in the Lapidarium in Wilanów and intended to be viewed close up. 

 

 The themes associated with the Royal Sculptor, Stephan Schwaner, are analysed in the 

descriptive part with respect to the Wilanów artwork, which were strongly inspired by Roman 

antiquity. The work associated with the reconstruction of the bas relief gave the incentive to 

theoretically touch upon the many aspects which accompany artistic work and which contribute 

to the creation of a work of art. Many issues of creative work have been discussed, mainly with 

reference to sculpture, its detail, relief and the role that these painstakingly created works of art 

have played in architecture. Against this background a number of questions and reflections have 

arisen, about the role of art in human life, the need to create things, methods of artistic viewing 

of the world, the presentation of subjects, human preferences and the differences in style 

associated with them. An analysis of Baroque sculpture has been presented in a wider context, 

where the presentational stylistic determinants contributed not only to the specific form of The 

Succour of Vienna relief. Despite the fact that those observations generally focus on the 

Baroque period, they are not deprived in their nature of universal features with regard to the 

work of artists in different artistic periods. 

 Some of the subjects presented touch upon issues in conservation theories which to some 

extent give an insight into former concepts and practices intended to protect works of art. The 

fact of the reconstruction of a completely destroyed artwork has only confirmed the conviction 

that every action has to be taken beforehand in order to not allow such situations to occur. 

Therefore, given the increasing deterioration of the authenticity of works of art, which is 

inevitable in outdoor conditions due to increasing environmental pollution, and multiple 

restoration procedures - these deliberations are also an attempt to start discussion and action to 

strictly protect the few Polish sculptural objects by, the still controversial, replacement of them 

by copies. This programme has been initiated and is still being gradually implemented at the 

park and palace complex in Wilanów, and authentic sculptures are kept in the Lapidarium. 

Fortunately, this simple and unharmful process to works of art is being applied more and more 

often. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


