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Wizytę w  Zamku Królewskim w  Warszawie można rozpocząć od historycz-
nych komnat władcy, od spaceru po prywatnych pokojach panującego i przej-
ścia przez część reprezentacyjną: Salę Tronową, Pokój Audiencjonalny Sta-
ry i miejsce obrad obu izb parlamentu, sejmu i senatu. Wszystkie należą do 
najlepszych wnętrz rezydencji monarszych z  XVIII w. i  tworzą wyjątkową 
przestrzeń historyczną ze znakomitymi zabytkami, niepowtarzalną atmo- 
sferą i  legendą miejsca. Między Pokojem Marmurowym powstałym pod pa-
nowaniem królów z dynastii Wazów a Salą Canaletta urządzoną przez ostat-
niego władcę Stanisława Augusta zanurzamy się w historię Rzeczypospolitej 
z jej unikatowym ustrojem politycznym, fascynującą mozaiką religii i kultur, 
niezwykłym stylem życia i obyczajem. W ten sposób Zamek odsłania oficjal-
ne oblicze i wprowadza nas w świat intryg dworskich, dyplomacji i wielkiej 
polityki.

Jest jednak także drugi sposób zwiedzania. Można pierwsze kroki skiero-
wać do galerii sztuki polskiej i europejskiej z XVI i XVII stulecia, gdzie wśród 
arcydzieł malarstwa znajdują się dwa znakomite obrazy Rembrandta van Rij-
na. Należały do kolekcji zgromadzonej przez ostatniego polskiego monarchę 
i w schyłkowych latach Rzeczypospolitej ozdabiały królewskie apartamenty. 
Dzięki prof. Karolinie Lanckorońskiej, która ofiarowała Zamkowi część pry-
watnych zbiorów, powróciły na dawne miejsce. Oba portrety zwracają uwagę 
maestrią wykonania, przypominają dramatyczne losy zamkowych obiektów, 
ale przede wszystkim przyciągają wzrok duchową głębią przedstawionych 
postaci. Mówi się o  twórczości Rembrandta, że umożliwiał kontemplowa-
nie duszy. Twarze i sylwetki portretowanych zawsze były malowane bardzo 
dokładnie i precyzyjnie, ale kunszt artysty sprawił, że poznajemy także ich 
osobowość i  niemal czujemy bliskość duchową. Młoda dziewczyna wycho-
dząca z ram obrazu i zamyślony starzec przed pulpitem – dwoje ludzi, o któ-
rych nic nie wiemy, a mimo to chcemy ich poznać i nawiązać z nimi kontakt. 

Rzadko się zdarza, żeby wizyta w muzeum skłaniała do głębokich ref lek-
sji nie tylko nad sztuką, ale także nad ludzkim losem. Obcowanie z zamko-
wymi dziełami Rembrandta jest prawdziwym przeżyciem i pozostaje na dłu-
go w pamięci. Proszę przyjść i przekonać się o tym osobiście.

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum
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Na odwrociach obu obrazów 

Rembrandta widoczne są 
pieczęcie ich dawnych właścicieli: 

Kazimierza Rzewuskiego i rodziny 
Lanckorońskich

On the back of both Rembrandt’s 
paintings are visible seals of the  

former owners: Kazimierz Rzewuski 
and the Lanckoroński family




