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Na Litwie, zarówno nazwisko, jak i prace malarki Róży Parczewskiej są mało znane,

choć krótka informacja znajduje się w słowniku malarzy, to u naszych sąsiadów za
granicą, prasa i inne źródła imię Róży Parczewskiej wspominają nawet i w czasach
dzisiejszych.
Jeszcze niedawno na twórczość kobiet patrzono niepoważnie, ona nie była
zachowywana, doceniana, nikt nie troszczył się o ich zbiory, nie badał
dokumentów. Z tych powodów są znane tylko pojedyncze XIX w. egzemplarze
twórczości kobiet – malarek, dlatego niemożliwie jest, aby na ten temat wyciągać
jakiekolwiek wnioski
– cytat dr. Jolanty Širkaitė bardzo dokładnie wskazuje na przyczyny, dlaczego na
temat życia i twórczości malarki R. Parczewskiej zostało tak mało informacji.
Podstawowe i najwierniejsze źródło, odzwierciedlające osobowość malarki i
wyliczające jej prace, jest wydana przez jej brata Aleksandra w 1854 r. książeczka
„Mowy pogrzebowe po śp. Róży Parczewskiej”, czyli zbiór mów wygłoszonych na
pogrzebie Róży Parczewskiej.
Wstęp do książeczki napisał Aleksander Parczewski, który jak nikt inny dobrze
poznał jej życie i twórczość. Drugie źródło – to prasa tamtego czasu, w której czasem
ukazywała się wiadomość o malarce z Wileńszczyzny. W 1854 r. ukazał się tekst w
warszawskiej prasie, autorstwa Władysława Syrokomli (1823–1862), w którym autor
docenił prace Parczewskiej. Dzięki niemu informacja o malarce była wydrukowana w
pierwszym dużym wydaniu słownika polskich malarzy z 1857 r., wydanym przez
Edwarda Rastawieckiego (1804–1874), pt. „Słownik malarzów polskich tudzież
obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej przebywających”.
Według źródeł pisanych XIX wieku, publikacji i materiałów ikonograficznych
Litewskiego Muzeum Sztuki, publikacja zawiera przegląd biografii i twórczości
malarki. Życie Róży, zebrane z różnych źródeł i przedstawione w tej publikacji, to
zaledwie niewielki procent, tego, co można by o niej napisać. Postać ta zasługuje na
znacznie bardziej szczegółowe studium historyczne, a może nawet na pióro pisarza.

Pałac Parczevskich w Czerwonym Dworze, w Niemenczynie, fot. Jolanta Klietkutė,
2018 r.
Droga życiowa
Róża Parczewska urodziła się 15 września 1799 r., w niemeńczyńskiej parafii w
Czerwonym Dworze, w rodzinie pułkownika Ignacego (1770–1821) i Salomei z
Dziewońskich (1770–1804) małżonków Parczewskich.
Po śmierci ojca w 1821 r., mając wówczas zaledwie 22 lata, postanowiła nigdy nie
wyjść za mąż, aby nie zmienić sytuacji materialnej swoich braci – Aleksandra (1800
– 1860) i Konstantego (1801–1855), z którymi od najwcześniejszych lat była bardzo
związana. Poświęciła się wychowaniu sześcioletniego Antoniego Onufrego Erazma
(1814–1897), syna ojca i jego drugiej żony Katarzyny Żukowskiej (1814–1897). Jej
brat Konstanty na cześć siostry, swoją pierwszą córkę, nazwał imieniem Róża.
Róża Parczewska pomogła swojej bratanicy Salomei (ur. 1827), córce brata
Aleksandra, zdobyć wykształcenie. W 1847 r. po śmierci Tekli (1810–1847), żony
Antoniego Onufrego Erazma, opiekowała się ich dziećmi Felicją (1840–1918) i

Konstantym (1843–1920). Bratanek Konstanty później zamieszkał we dworze
Jakubowo (Kretyngski r.) tam przywiózł portret swojej cioci Róży.
Róża Parczewska swoje życie poświęciła rodzinie, miłosierdziu i malarstwu. Była
osobą wykształconą, lubiła historię, literaturę, czytała w kilku językach obcych. Nie
tylko bliskich, lecz i obcych ludzi urzekała swoją serdecznością, była czułą dla ludzi z
różnych warstw społecznych i z różnym wykształceniem. Była osobą głęboko
wierzącą, modliła się gorliwie za swoich bliskich, niemałą część dóbr materialnych
przekazywała na działalność charytatywną.
Pięć lat po śmierci Róży Parczewskiej, w 1857 r., litewski historyk, archeolog,
etnograf i kolekcjoner Konstanty Tyszkiewicz (1806–1868) organizował ekspedycję
naukową statkiem po Wilii do Niemna. W książce o podróży, pierwszy raz wydanej w
1871 r. w Dreźnie Tyszkiewicz wspomina:
Tutaj spotkałem w ustach włościan najpiękniejsze – na jakie tylko może zasłużyć
czysta i poczciwa dusza – wspomnienie o naszej znakomitej litewskiej artystce –
pannie Roży Parczewskiej. Nazywają ją włościanie tutejsi swoim aniołem, któren,
gdy im zszedł z tego świata, strasznie wiele pociechy dla nich ubyło; bo ona, jak
mówią ludzie, o nikim nie zapominała nigdy; każden u niej znalazł radę, pomoc w
potrzebie lub pociechę w utrapieniu. Wysoki talent w malarstwie był stroną
głośną, którą jaśniała ta niewiasta na Litwie; boć przecie Bóg rozdaje pomiędzy
ludzi wyłącznych wielkie talenta na to, ażeby ich imię głośne na całym świecie
przewodniczyło i przyświecało reszcie ludzi, nadając im kierunek moralny.
Gieniusze rzadziej pojawiające się, talentą częściej rodzące się, przynoszą, z sobą,
na tę ziemię jakieś posłannictwo dla postępu i dla szczęścia ludzkości całej,
którego dopełnić muszą; bo świat zapełniony samemi tylko ludźmi pospolitemi,
zwyczajnemi, nie odświeżany żadną nową myślą, ani ożywiony wzniosłą ideą,
mającą pożyteczny kierunek, prędko by zestarzał, zbutwiał i spleśniał, jak
pleśnieje woda, świeżym zdrojem nie ożywiona.
– Panna Róża Parczewska, urodzona 15. Września 1799 r., w młodości rysunkowi
miniatur oddana, nad temi długo pracowała. Miniatury pędzla tej artystki znane są
nie tylko na Litwie wśród rodzin prywatnych, a jej przyjaznych, jakim ta artystka
ze swoich robót dary pamiątkowe czyniła: lecz i galerya cesarska w Ermitażu kilka

takowych posiada. Od miniatur przeszła Róża Parczewska do robót olejnych.
Sceny święte stały się wyłącznym przedmiotem dla jej pędzla – celem zaś prac tej
artystki były najczęściej obrazy do nowo wznoszących się kościołów na Litwie, do
których okazałe ze swego talentu ofiary czyniła. Po szczegołową wiadomość o jej
pracach malarskich, odsyłamy ciekawego do mów pogrzebowych, mianych po tej
artystce, drukowanych w Wilnie w 1854 r., w których one z bliższą ich znajomością
porządkiem są wyliczonemi. Miłość bliźnich, dobroczynność, gotowość do
wszelkich ofiar – cnoty z największą skromnością cicho wykonywane – były stroną,
moralną, mniej głośną tej osoby. Trzeba było, jak mnie się to zdarzyło, po Wilij
popłynąć, zajrzeć w jej rodzinną okolicę, gdzie ona oddana cała sztuce, ostatnie
lata swego pożytecznego żywota zakończyła, posłuchać głosu ludzi, którym jej
chrześciańskie cnoty szczęście przynosiły: żeby poznać i ocenić całą wartość
moralną, jaką Bóg ozdobił tę kobietę. Panna Róża Parczewska umarła d. 20.
Października 1852 roku. Zwłoki jej pochowanemi zostały w kościele
niemenczyńskim. Cześć tej kobiecie, co umiała u ludu wiejskiego pozyskać taką
miłość! Musiała ona być prawdziwie chrześciańską niewiastą!

Święta skała w Lucianach pobliżu pałacu Czerwony Dwór w Niemenczynie. Ilustracja
z książki Konstantego Tyszkiewicza, 1871 r. i fotografia Jolanty Klietkutė, 2018 r.
Ciche, pobożne i pokorne życie, które prowadziła malarka, doczekało się nie tylko
pochwały, ale i zarzutów. Po kilku latach od jej śmierci, w prasie pojawiły się
publikacje o możliwie zbyt bliskiej przyjaźni z księdzem, znanym w tamtych czasach
wileńskim kaznodzieją, Ludwikiem Gabrielem Trynkowskim (1805–1849). W lipcu
1838 r. ksiądz Trynkowski był pojmany i oskarżony za to, że w swoich kazaniach
wypowiadał się przeciw carskiej władzy, podtrzymywał powstanie Szymona
Konarskiego, należał do Narodowego Związku Polaków. Wśród skonfiskowanych
dokumentów znaleziono kilka listów kompromitujących jedną z najznaczniejszych w
Wilnie panien. Tym faktem, starał się zwrócić uwagę duchownych Kościoła
Katolickiego, wileński wicegubernator Aleksej Trubecki (1806–1855). Róża
Parczewska tym samym stała się obiektem plotek, ponieważ w tamtym czasie
mówiono o niej jak o świętej – oddanej Bogu i służeniu biednym. Na skutek
przesłuchań L. G. Trynkowski zachorował na chorobę psychiczną, lecz mimo to w
1839 r. został zesłany do Irkucka. Zmarł na zesłaniu, nie powróciwszy do zdrowia. Ta

zachwycająca i niezwykle bolesna przyjaźń, duchowa więź, czy miłość jeszcze przez
długie lata była omawiana przez polską i wileńską społeczność.
Większą część swojego życia malarka spędziła w domu, w kręgu rodziny, w
Czerwonym Dworze, była słabego zdrowia, co roku zapadała na zapalenie płuc. Raz
tylko w 1847 r., będąc ze swoją bratanicą – Salomeą w Ciechocinku, aby leczyć
płuca, zwiedziła Częstochowę į Warszawę. Niestety pobyt w uzdrowisku nie pomógł,
przez kilka miesięcy była bardzo chora. W następstwie choroby 20 października
1852 roku o godzinie 12 w nocy, po uprzednim opatrzeniu Świętymi Sakramentami
odeszła na zawsze, w otoczeniu bliskich w Czerwonym Dworze.

Kościół św. Michała Archanioła w Niemenczynie, fot. Jolanta Klietkutė, 2018 r.
22 października 1852 r. odbył się pogrzeb Róży Parczewskiej w kościele św. Michała
Archanioła w Niemenczynie, pochowana została w kościele obok ojca, matki i ojca
drugiej żony. W czasie pogrzebu świątynia była wypełniona ludźmi pogrążonymi w
żałobie. Na pogrzebie przemawiali: ksiądz z Kernowy, Michał Jabłoński,
profesorowie wileńskiego seminarium Fortunat Ciechanowski i Augustyn Lipnicki.

W ścianie prezbiterium niemeńczyńskiej świątyni są wbudowane dwie pamiątkowe
tablice autorstwa rzeźbiarza Józefa Kozłowskiego (1814/18–1863). Tablice są
ozdobione ornamentem na ramkach, zostały poświęcone na uroczystości pamięci
konsekracji kościoła oraz tu pogrzebanym członkom rodziny Parczewskich
dedykowane: Ignacemu Parczewskiemu, jego żonom Salomei i Katarzynie oraz córce
Róży. Obok imienia i daty tylko przy Róży Parczewskiej wykute są słowa:
poświęciwszy swe życie Rodzinie i Ludzkości, 20 października 1852 r. do wieczności
powołana została.

Pamiątkowa tablica w ścianie prezbiterium niemeńczyńskiego kościóła, fot. Adomas
Daukša. LDM, Fi 1983 r.
Róża Parczewska nawet po śmierci przyczyniła się do odbudowy kościoła w

Niemenczynie w 1854 r. Jak już wspomniano, Aleksander Parczewski opublikował
broszurę, w której były mowy wygłaszane na jej pogrzebie. Cały dochód ze sprzedaży
tych książek został przeznaczony na odbudowę kościoła w Niemenczynie po pożarze.
W 1857 r. Aleksander Parczewski w sanktuarium kościelnym w Niemenczynie
wybudował kaplicę – mauzoleum, do której nie przeniósł zwłok z kościoła. Później tu
byli grzebani krewni Parczewskich. Dziś w kaplicy znajduje się 11 grobów:
Aleksander Antoni Parczewski (1856–1857), Aleksander Parczewski (1796–1860),
Stefania Parczewska (Eismont) (1824–1897), Antoni Onufri Erazm Parczewski
(1815–1897), Aleksander Antoni Stanisław Parczewski (1884–1914), Ignacy Jakub
Parczewski (1854–1919), Juzefa Eleonora Parczewska (1858–1902), Marja Tekla
Ludwika Parczewska (Mackewicz) (1862–1918), Stanisław Tadeusz Parczewski
(1860–1922), Michał Tomasz Parczewski (1928–1939), kolejna krypta jest
poświęcona kościom zebranym podczas kopania fundamentów kaplicy.

Kaplica-mauzoleum rodziny Parczevskich obok niemeńczyńskiego kościóła, fot.
Jolanta Klietkutė, 2018 r.

Malowanie miniatur
Pod koniec XVIII w. i na początku XIX w. niemało dworzan, zarówno mężczyzn, jak i
kobiet, próbowało swoich sił w malarstwie, choć nie byli w tym kierunku
wykształceni. Jedną z pierwszych znanych malarek z początku XIX w. była żyjąca w
Wilnie Ona Radvilaitė–Mostovskienė, która wzięła do rąk pędzel już pod koniec XVIII
w. Na początku XIX w. w dworku Zawiersza malowała akwarele Marija
Mirskytė–Šumskienė, siostra malarza Edvarda Jana Romera, Anna Romerytė rysowa
i malowała portrety bliskich, wnętrza dworów i widoki okolic. W dworku Wieprie
mieszkała Pelageja Kosakowska, która była żoną Aleksandera Saint Clar de Bover,
razem z mężem rysowała i malowała. Córka Tyzenhauza Helena i Marija Pszezdecka,
również lubiły rysować i malować akwarele. Siostry Konstantego Tyzenhauza – Sofija
Choisseul–Gouffier i Aleksandera Guntherienė też amatorsko rysowały i malowały.
Korzystanie z pracy własnych rąk w wyższych sferach było wówczas sprawą
niegodną szlachcica, dlatego malowano dla swojej przyjemności, albo żeby pokazać
się w towarzystwie. Warto przypomnieć, że w wieku XIX w życiu politycznym,
socjalnym, ekonomicznym, kulturowym i w innych dziedzinach kobiety egzystowały
w cieniu mężczyzn. Ich udziałem było bycie żoną, matką i gospodynią domu. Córki
bogatszych rodziców otrzymywały wykształcenie początkowe w domu, dalej
pobierały naukę w żeńskich gimnazjach, w szkołach lub pensjonatach, założonych
przez osoby prywatne, albo przy świątyniach czy klasztorach. W pensjonatach
odbywało się nauczanie języków obcych, geografii, matematyki, historii, robótek
ręcznych, tańców, muzyki, rysunków, śpiewu. Dużo uwagi zwracano też na
wychowanie moralne oraz religijne. Panienki otrzymywały takie wykształcenie, żeby
mogły pokazać się w wyższych sferach: umieć tańczyć, grać na fortepianie, dostojnie
i swobodnie zachowywać się w salonach, znać etykietę i umieć prowadzić
konwersację na różne tematy. Zajęcie się malarstwem, muzyką, czy literaturą dla
młodych dziewczyn było modnym spędzaniem czasu, jednak po zamążpójściu
sytuacja zmieniała się – hobby miało nie przeszkadzać obowiązkom rodzinnym.
Malarstwo więc sprowadzało się do rysunków i malowania akwarel w albumach
dworskich. Kobiety, które zdecydowały się zostać malarkami, musiały wyrzec się
życia osobistego. Gdzie i kiedy Róża Parczewska uczyła się malarstwa – nie
wiadomo, jednak wybrała w tamtych czasach niełatwą, niewdzięczną rolę kobiety –
malarki. Malarstwo stało się częścią jej drogi życiowej.

W młodości Róża Parczewska zajmowała się wyłącznie malowaniem miniatur. W
1825 r. malarka na wzór pracy francuskiego malarza Jeano Petitot (1607–1691) na
słoniowej kości namalowała miniaturę o rozmiarach 5,8 x 5,1 cm „Chrystus Pan”. Ta
miniatura na początku XXI wieku była wystawiona na sprzedaż na aukcji
internetowej. W 1827 r., 19 października wielki książę Mikołaj (syn imperatora
Pawła) odwiedził Wilno. Podczas wizyty, w podzięce dla Róży Parczewskiej za
podarowaną mu miniaturę „Zbawiciela” (według Jeana Petitota), namalowanej na
słoniowej kości, wręczył jej fermoar brylantowy.
Róża Parczewska była pierwszą kobietą na Litwie, która uczestniczyła w wystawach
sztuki. W 1822 roku pierwszy raz w historii imperium rosyjskiego pozwolono
kobietom brać udział w wystawie malarskiej. Wówczas „panna Róża Parczewska,
sposobem bardzo pięknym miniaturowym, zrysowała Najświętszą Matkę, trzymającą
na ręku Pana Jezusa”.
Wystawy prac malarskich, rysunków, rzeźb miały zapoznać lokalną społeczność z
pracami studentów Wileńskiego Uniwersytetu, wydziału malarstwa. Pierwsza
wystawa odbyła się w 25-30 czerwca 1820 r. Później wystawy odbywały się co roku,
a od 1824 r. – co dwa lata aż do zamknięcia Uniwersytetu. W 1822 r. „Dziennik
Wileński” sporo uwagi przeznaczył wystawom, jednak przepraszał czytelników, że z
powodu obfitości prac nie może ich wiele pokazać. W publikacjach autorzy byli nie
tylko chwaleni, ale i mocno krytykowani za błędy, nie właściwie wybrany pierwowzór
albo za nieodpowiednie kopiowanie i podobieństwo koloru farb. Jedyną kobietą
wśród mężczyzn i jedyną autorką, która w tej publikacji otrzymała słowa pochwały
była Róża Parczewska.

W 1845 r. w lipcu w Warszawie na odbywającej się wystawie swoje prace wystawiło:
trzech rzeźbiarzy, pięciu litografów sześdziesięciu pięciu malarzy, wśród których
było sześć kobiet malarek-amatorek. Osiemnastu malarzy przedstawiło kopie prac
znanych twórców i tylko dwóch autorów – miniatury. Róża Parczewska przedstawiła
dwie prace: według Pompeo Batoni „Uwolnienie św. Piotra z okowów przez Anioła” i
kopię z czarnego sztychu Rembranta „Chrystus z apostołami po Zmartwychwstaniu”
oraz sześć miniatur: jedną według Rafaela „Święta Familia” i pięć według Jeana
Petitota „Ludwig XIV“, „Ludwig Burgundzki“, faforytka Ludwiga XIV „Louise de La
Valliére“, „Pani la Rochefoucauld“, malarz „Anthony van Dyck“ (1599–1641).
Za pionierkę w malowaniu miniatur uważana jest Rosalba Carriera (1673–1757),
która około 1700 r. zaczęła malować na tabliczkach z kości słoniowej. Ta technika
malowania była tańszą w porównaniu z malowaniem farbami olejnymi. Miniatury

malowano na tabliczkach grubości 0,3–1 mm (większe do 2–3 mm), wzdłuż resztek
kości słoniowej, wypolerowanych i wybielonych na słońcu. Na tabliczce kładziono
złotego koloru folię, która wzmacniała intensywność kolorów, a twarzy i rękom
dodawała ciepły ton. Malowanie akwarelą na kości słoniowej – to skomplikowany
proces, ponieważ akwarela słabo przywiera, dlatego malowano bardzo cieniutkim
pędzelkiem, kształt modelowano drobno obrysowując i stawiając kropeczki. Koniec
XVIII w. i początek XIX w. był czasem złotego wieku miniatur portretowych:
malowali je prawie wszyscy najsłynniejsi portreciści, było to bardzo modne,
miniatura była odbierana jako wyraz uczuć.

Aleksander Parczewski, fot. Gintas Kavoliūnas, 2017 r.
Pod koniec XIX w. pisarz, Frydrych Schulz (1762–1792) odwiedzający Litwę i Polskę
napisał:
W bardziej znanych domach wszyscy sobie i swoim bliskim zamawiają miniatury.
W społeczeństwie było modnym noszenie miniaturowych portretów przy sercu,
ponieważ nie zawsze można było to serce otworzyć komuś i co jest w sercu
pokazać, dlatego i noszono obraz przyjaciela albo sławnych ludzi, a nawet
współczesnego króla.
Aleksander Parczewski opisał osiem miniatur, które otrzymał w spadku po siostrze,
malowanych akwarelą na słoniowej kości: „Jezus błogosławi dzieci” (według Johanna

Fryderyka Owerbeka), „Matki swojej” (według Jeana Petitota) i wspomnianych sześć,
wystawianych na wystawie w 1845 r. w Warszawie.
W swoim dzienniku Konstanty Tyszkiewicz, podróżując po Wilii wspomina, że
Miniatury pędzla tej artystki znane są nie tylko na Litwie wśród rodzin
prywatnych, a jej przyjaznych, jakim ta artystka ze swoich robót dary pamiątkowe
czyniła.
Malarka malowała w tamtych czasach popularne miniaturowe kopie, które
wykonywała bardzo skrupulatnie, doskonale odzwierciedlając oryginał, dlatego jej
prace były popularne i rozpowszechniały się na dworach litewskich.

Wersja bez przypisów i bibliografii. W razie zainteresowania pełną wersją proszę
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Część 2:
Róża Parczewska – zapomniana malarka z Wileńszczyzny. Część 2.
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