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“I usually sculpture from my 
own imagination”. The sacred 
works of Janina Reichert-Toth  
in Lviv and Cracow

In the year 1978 the St Brother Albert Award 
for lifetime artistic achievement in the field of sacred 
sculpture was awarded to over 80-year-old Janina 
Reichert-Toth, a sculptor who had fallen into rela-
tive obscurity at that time, whose greatest artistic 
achievements and success in life was associated with 
Lviv. Obviously, being unaware of the deliberations 
of the jury, it may be assumed that the primary aim 
was to commemorate the work and achievements 
of the artist, unjustly forgotten due to events of the 
war. The award, which did justice to the sculptor, 
could not have an influence on the development of 
her work; the winner could not even receive it in 
person because of her poor health. The last bright 
moment in the artist’s life was soon overshadowed 
by the illness and death of her husband, Fryderyk 
Toth (1896–1982), also a sculptor and from 1935 
the co-author Janina’s great monument projects, the 
declaration of martial law, hard everyday existence, 
and finally, a failed attempt at securing her own and 
her husband’s legacy by donating it to the city of 
Nowy Sącz, promising their own exhibition space, 
which from today’s point of view turned out to be 
a loss of nearly 100 works of sculpture.

In 2009, the forgotten artist gained a mono-
graph written by her sister’s granddaughter, the 
author of these words. The basis for the mono-
graph was Janina Reichert-Toth’s set of personal 
papers (documents, contracts, correspondence 
on artistic matters, scrapbooks, newspaper clip-
pings, photographs, glass negatives) kept by the 
present author and then donated to the Depart-
ment of Special Collections of the PAU (Polish 
Academy of Arts and Sciences) and PAN (Polish 
Academy of Sciences) Academic Library in Cra-
cow (manuscripts 11 605 – 11 635), as well as 
the literature collected during a query.

Published in Cracow, the book Zapomniana 
rzeźbiarka Janina Reichert-Toth (1895–1986) i jej 
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„Przeważnie rzeźbię z własnej  
wyobraźni”. Twórczość sakralna 
Janiny Reichert-Toth we Lwowie 
i Krakowie

W roku 1978 Nagroda im. Brata Alberta za cało-
kształt twórczości artystycznej w zakresie rzeźby sakral-
nej przypadła ponad 80-letniej Janinie Reichert-Toth, 
rzeźbiarce wówczas już mało znanej, której największe 
artystyczne dokonania i życiowe sukcesy wiązały się ze 
Lwowem. Nie znając oczywiście treści obrad jury, można 
przypuszczać, że szło przede wszystkim o przypomnienie 
twórczości i  dorobku artystki niesłusznie – za sprawą 
wydarzeń wojennych – zapomnianej. Nagroda będąca 
oddaniem sprawiedliwości rzeźbiarce nie mogła mieć już 
wpływu na rozwój jej twórczości, laureatka nie mogła 
nawet osobiście jej odebrać z  uwagi na stan zdrowia. 
Ten ostatni jasny moment w życiu artystki przysłoniła 
wkrótce choroba i śmierć męża, Fryderyka Totha (1896–
1982), również rzeźbiarza i od roku 1935 współautora 
wielkich zamierzeń pomnikowych Janiny, wybuch sta-
nu wojennego, niełatwa codzienna egzystencja, wreszcie 
nieudana próba zabezpieczenia spuścizny własnej i męża 
przez podarowanie jej miastu Nowy Sącz, obiecujące-
mu własną przestrzeń ekspozycyjną, co z  dzisiejszego 
punktu widzenia okazało się zaprzepaszczeniem blisko 
100 dzieł rzeźbiarskich.

Zapomniana artystka zyskała w 2009 roku mono-
grafię opracowaną przez piszącą te słowa – wnuczkę jej 
siostry. Podstawę opracowania stanowił zespół osobistych 
papierów Janiny Reichert-Toth (dokumenty, umowy, 
korespondencja w sprawach artystycznych, szkicowni-
ki, wycinki prasowe, fotografie, szklane negatywy) bę-
dących w posiadaniu autorki, następnie zaś przekaza-
nych w darze do Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki 
Naukowej PAU i PAN w Krakowie (rękopisy o sygna-
turach 11 605–11 635), jak również zgromadzona pod-
czas kwerendy literatura przedmiotu.

Wydana w Krakowie książka Zapomniana rzeźbiarka 
Janina Reichert-Toth (1895–1986) i jej twórczość składa 
się z trzech części: I. Lwów, II. W okupowanym Lwowie, 
III. Kraków, odpowiadających kolejnym, odrębnym eta-
pom w życiu artystki. W części pierwszej mieszczą się 
rozdziały: Dom, rodzina, przyjaciele; Początki drogi ar-
tystycznej; Wielkie pomniki, wielkie nadzieje. Część dru-
ga to rozdział zatytułowany Lata strachu i  przymusu. 
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twórczość (Forgotten sculptor Janina Reichert-Toth 
(1895–1986) and her work) consists of three parts: 
I. Lwów (Lviv), II. W okupowanym Lwowie (In the 
occupied Lviv), III. Kraków (Cracow), correspond-
ing to subsequent, distinct stages in the artist’s 
life. Part I contains the chapters: Home, family, 
friends; The beginnings of the artistic way; Great 
monuments; Great hopes. Part II is the chapter en-
titled The years of fear and coercion. Part III con-
tains the chapters: Postwar monument sculpture; 
Participation in exhibitions and smaller sculptures; 
Postwar sacred works. The final part (Addenda) 
consists of the artist’s autobiography written for 
the St Brother Albert Award Committee, the list 
of works donated to the city of Nowy Sącz (stored 
since 1986 in the attic of Nowy Sącz town hall), 
a  list of sculptures in the collections of Polish 
and Ukrainian museums, the bibliography and 

Część trzecia zawiera rozdziały: Powojenna rzeźba po-
mnikowa; Udział w wystawach i mniejsze prace rzeźbiar-
skie; Powojenna twórczość sakralna. W końcowej partii 
(Addenda) zamieszczono autobiografię artystki napisa-
ną na potrzeby Komitetu Nagrody im. Brata Alberta, 
wykaz prac ofiarowanych miastu Nowy Sącz (przecho-
wywanych od roku 1986 na strychu nowosądeckiego 
ratusza), zestawienie rzeźb znajdujących się w zbiorach 
muzealnych Polski i Ukrainy, bibliografię i indeks osób. 
Książkę wzbogaca 160 zdjęć, w wielu przypadkach uni-
katowych, gdyż oryginały rzeźb bądź zaginęły, bądź zo-
stały zniszczone (figury ołtarzowe z Tarnopola i kościoła 
św. Elżbiety we Lwowie, pomniki w Brzeżanach, modele 
do odlewu pomników we Lwowie).

Biografia artystki ukazuje m.in. jej środowisko ro-
dzinne (inteligencja lwowska w pierwszym lub drugim 
pokoleniu), mające głębokie przekonanie o konieczności 
wyższego wykształcenia. Wszystkie cztery córki radcy są-

1. Janina Reichert-Toth, Pietà, 
1925, gips, eksponowana po raz 
pierwszy w  1927 roku; losy 
kompozycji nieznane, fot. archi-
wum rodzinne K. Grodziskiej

1. Janina Reichert-Toth, Pietà, 
1925, plaster, exhibited for the 
first time in 1927, the fate of 
the composition is unknown, 
photo from the family archive 
of K. Grodziska
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the index of persons. The book is enriched with 
160 images, in many cases unique, because the 
original sculptures have been either lost or de-
stroyed (the altar figures from Tarnopol and the 
church of St Elizabeth in Lviv, monuments in 
Brzeżany, models for casting monuments in Lviv).

The artist’s biography shows, among other ele-
ments, her family background (the Lviv intelligen-
tsia in the first or second generation), with a deep 
conviction of the necessity for higher education. 
All of the four daughters of legal advisor Józef 
Reichert (a peasant’s son from Königsau, a settle-
ment founded in the late eighteenth century as part 
of Emperor Joseph II Habsburg’s colonisation cam-
paign) undertake university studies. Janina gains 
entry in the first year when women are admitted 
to the Academy of Fine Arts in Cracow (in 1918). 
Konstanty Laszczka is her master and sculptors 

dowego Józefa Reicherta (chłopskiego syna z Königsau, 
osady założonej w  końcu XVIII wieku przez koloni-
stów józefińskich) podejmują wyższe studia. Janina jest 
w pierwszym roczniku kobiet dopuszczonych do studiów 
na ASP w Krakowie (w 1918 roku). Jej mistrzem jest 
Konstanty Laszczka, a koleżankami z roku – rzeźbiar-
ki Natalia Milan i Olga Niewska. Studiów jednak nie 
kończy z powodu choroby i pewnego nieodnalezienia się 
w Krakowie; w 1921 roku wraca do Lwowa, podejmuje 
pracę nauczycielki i równocześnie rzeźbi [il. 1]. Pierwsza 
wystawa w  1926 roku okazuje się wielkim sukcesem 
rzeźbiarki, pozwalając jej na poświęcenie się wyłącznie 
twórczości artystycznej. Wśród powstałych w tym czasie 
prac znajdują się dzieła o tematyce sakralnej, m.in. gło-
wy Madonny i aniołów, Madonna w obłokach oraz dwie 
wersje Piety, którą ówczesny krytyk Władysław Kozicki 
charakteryzował następująco: „majestat bólu macierzyń-
skiego, wyrażony niezwykle wzruszającym i po rzeźbiar-
sku wydatnem oparciem umęczonej głowy na martwej 
piersi syna”. Na ten okres przypada również wykonanie 
figur aniołów do ołtarza w kościele św. Marii Magdaleny 
we Lwowie, a także piękne ołtarze w drzewie (główny 
z Matką Boską, boczny – z  figurą Chrystusa) do ko-
ścioła w Polance k. Krosna (1928–1929).

W kolejnych latach artystka podejmuje równolegle 
realizacje pomnikowe (Lwów, Brzeżany), jak i sakralne. 
We współpracy ze znanym architektem Wawrzyńcem 
Dayczakiem tworzy figury do kościoła św. Elżbiety we 
Lwowie (św. św. Elżbieta, Stanisław, Jakub Strzemię oraz 
anioły, 1929–1935) [il. 2] oraz w  Tarnopolu (anioły 
w  ołtarzu, Tron Łaski i  8 figur aniołów o  husarskich 
skrzydłach, przed 1933), po czym następuje kilkunasto-
letnia przerwa w tej dziedzinie twórczości spowodowana 
najpierw wyraźnym zwrotem ku monumentalnej rzeź-
bie pomnikowej, następnie wydarzeniami wojennymi.

W drugiej połowie lat 30. Janina Reichert-Toth we 
współpracy z mężem, Fryderykiem, z sukcesem startu-
je w konkursach na pomniki Piłsudskiego i powstań-
ców śląskich w  Katowicach, pomnik Piłsudskiego we 
Lwowie i w Wilnie. Zajęte w tym ostatnim konkursie 
I miejsce nie było wprawdzie gwarancją realizacji, ale 
w tym czasie artystka miała już dwa zlecenia z rodzin-
nego Lwowa na pomniki Marii Konopnickiej i biskupa 
Władysława Bandurskiego. Obydwa zostały przewiezione 
do warszawskiej odlewni latem 1939 roku, by ulec cał-
kowitemu zniszczeniu niedługo później podczas bom-
bardowania miasta.

Okres wojny, przeżyty we Lwowie, przynosi nie-
liczne prace w duchu socrealizmu (figury sportowców) 
i niezrealizowany projekt pomnika Puszkina. W poło-
wie 1946 roku Tothowie decydują się na opuszczenie 
Lwowa i wzniesionego tuż przed wojną domu z pracow-
nią. Osiedlają się w Krakowie, gdzie znajdują zatrud-
nienie przy konserwacji ołtarza Wita Stwosza i rekon-
strukcji pomnika Adama Mickiewicza. Janina wykonuje 
dwa pomniki na cmentarze wojenne Armii Czerwonej 

2. Janina Reichert-Toth, Św. Stanisław, 1929–1935, gips, 
model figury do ołtarza głównego w kościele św. Elżbiety 
we Lwowie, fot. archiwum rodzinne K. Grodziskiej

2. Janina Reichert-Toth, St Stanislaus, 1929–1935, plas-
ter, the model of a figure for the main altar in the church 
of St Elisabeth in Lviv, photo from the family archive of 
K. Grodziska
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Natalia Milan and Olga Niewska are among her 
colleagues. However, she does not graduate due 
to illness and because of her apparent difficulty 
finding her place in Cracow; in 1921 she returns 
to Lviv, starts working as a teacher and sculptures 
at the same time [fig. 1]. The first exhibition in 
1926 turns out to be a great success for the artist, 
allowing her to devote herself exclusively to artistic 
activity. Among the works created at that time are 
sacred ones, including the heads of Madonna and 
angels, Madonna in the clouds, and two versions of 
the Pietà, which are characterized by the then art 
critic Władysław Kozicki as: “The majesty of the 
pain of maternity, expressed in the leaning of the 

w Sierpcu i Bolęcinie oraz w 1954 roku pomnik pole-
głych w Nowym Sączu, będący śmiałym na owe czasy 
zastosowaniem motywu piety w zamówieniu oficjalnym. 
Ten właśnie pomnik – ostatnia monumentalna realiza-
cja blisko 60-letniej artystki – rodzi wielki sentyment 
do Nowego Sącza i ów niefortunny zapis testamentar-
ny w przyszłości.

W tym też czasie artystka powraca po długiej prze-
rwie do twórczości sakralnej. Z  pewnością w  latach 
50. bierze udział w  pracach nad rzeźbami na fasadę 
kościoła w  Niepokalanowie oraz aniołami do archi-
katedry św.  Rodziny w  Częstochowie (we współpra-
cy z  Zygmuntem Gawlikiem). Następnie wykonu-
je w drzewie stacje Męki Pańskiej do kaplicy szpitala 

3. Janina Reichert-Toth, ołtarz w kaplicy szpitalnej w Tomaszowie Lubelskim, 1936, fot. Z. Kos

3. Janina Reichert-Toth, the altar in the chapel of the hospital in Tomaszów Lubelski, 1936, photo by Z. Kos
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martyred head against her dead son’s chest in a very 
moving and sculpturally dramatic way”. That pe-
riod also sees the creation of the figures of angels 
for the altar in the church of Mary Magdalene in 
Lviv as well as beautiful wooden altars (the main 
one with the Virgin Mary, a side one – with the 
figure of Christ) for the church in Polanka near 
Krosno (1928–1929).

In the following years the artist simultaneously 
undertakes monumental projects (Lviv, Brzeżany) 
as well as those of a religious nature. In collabora-
tion with renowned architect Wawrzyniec Dayczak, 
she creates figures for the church of St Elizabeth in 
Lviv (Saints Elizabeth, Stanislaus, Jacob Strepa and 
angels, 1929–1935) [fig. 2] and in Tarnopol (angels 
in the altar, the Throne of Grace and 8 figures of 
angels with hussar wings, before 1933), followed 
by a break of several years in this domain of art, 
first caused by a distinct turn to large-scale mon-
umental sculpture, then by the events of the war.

In the late 1930s, Janina Reichert-Toth, in 
collaboration with her husband, Fryderyk, suc-
cessfully enters competitions for the monuments 
of Piłsudski and the Silesian insurgents in Ka-
towice as well as the monument of Piłsudski in 
Lviv and Vilnius. The first place won in the lat-
ter competition was not a  guarantee of imple-
mentation, but at that time the artist had already 
received two orders in her home town of Lviv: 
for the monuments of Konopnicka and Bishop 
Władysław Bandurski. Both were transported to 
Warsaw in summer of 1939, only to be destroyed 
shortly after the bombing of the city.

The period of the war, spent in Lviv, brings 
few works in the spirit of socialist realism (figures 
of athletes) and an unrealized design of a monu-
ment of Pushkin. In mid-1946, the Toths decide to 
leave Lviv and their house with a studio, built just 
before the war. They settle in Cracow, where they 
are employed for the conservation of the altar by 
Veit Stoss and reconstruction of the monument of 
Adam Mickiewicz. Janina creates two monuments 
for the Red Army war cemeteries in Sierpc and 
Bolęcin and in 1954 a monument of the fallen in 
Nowy Sącz, which shows a use of the pieta motif 
that is bold for its time, being an official commis-
sion. It is this very monument – the last large-scale 
work of the nearly 60-year-old artist – that creates 
her great fondness for Nowy Sącz and the unfor-
tunate record in her last will in the future.

At the same time, after a long break the artist 
returns to sacred works. Certainly in the 1950s 
she takes part in the work on the sculptures for 
the facade of the church in Niepokalanów and 
angels for the Metropolitan Cathedral of the Holy 
Family in Częstochowa (in collaboration with 

w Tomaszowie Lubelskim (1958–1959) [il. 3]. Duże 
zlecenie napływa z miasta Żory, gdzie odnawiany jest po 
wojennych zniszczeniach gotycki kościół farny pw. św. 
św. Apostołów Filipa i Jakuba. Artystka wykonuje tam 
ołtarz główny zaprojektowany przez Zbigniewa Wzorka 
(ceramiczna płaskorzeźba podzielona na 9 pól) oraz ołta-
rze boczne: Świętej Rodziny i św. św. Barbary, Katarzyny 
i Jadwigi [il. 4], oba w drzewie lipowym (1961–1962). 
Kolejne prace sakralne to modele gipsowe figur do ko-
ściołów w Limanowej i Nowym Sączu (na podstawie 
których drewniane figury wykonał Mieczysław Bogaczyk) 
oraz sześć monumentalnych figur na fasadę kościoła 
Franciszkanów w  Jaśle, wznoszonego z  darów amery-
kańskiej Polonii. To blisko 3,5-metrowe posągi św. św. 
Kunegundy, Salomei, Franciszka, Bonawentury, Jakuba 
Strepy i błogosławionego Maksymiliana Kolbego (1966–

4. Janina Reichert-Toth, Św. Barbara, św. Katarzyna i św. Jadwiga, 
1961–1962, ołtarz boczny w kościele pw. św. św. Apostołów Filipa 
i Jakuba Żorach, fot. Z. Kos

4. Janina Reichert-Toth, St Barbara, St Catherine, St. Hedwig Jad-
wiga, 1961–1962, side altar in the church of Saint Apostles Philip 
and James in Żory, photo by Z. Kos
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Zygmunt Gawlik). Then she sculptures in wood 
the Stations of the Cross for the chapel of the 
hospital in Tomaszów Lubelski (1958–1959) [fig. 
3]. A large commission comes from the town of 
Żory, where the Gothic parish church of Saint 
Apostles Philip and James is being renewed after 
destruction brought by the war. The artist cre-
ates the main altar there, designed by Zbigniew 
Wzorek (a  ceramic bas relief sculpture divided 
into nine fields) and side altars: the Holy Family 
and Saints Barbara, Catherine and Hedwig [fig. 
4], both in linden wood (1961–1962). The fol-
lowing sacred works are plaster models of figures 
for the churches in Limanowa and Nowy Sącz 
(on the basis of which wooden figures were made 
by   Mieczysław Bogaczyk) and six monumental 
statues for the facade of the Franciscan church in 
Jasło, erected thanks to donations from the Polish 
community in the USA. These are almost 3.5-me-
ter-high statues of Saints: Cunegonde, Salome, 
Francis, Bonaventure, Jacob Strepa and Blessed 
Maximilian Kolbe (1966–1967) [fig. 5]. Simulta-
neously, work is being conducted on the altar for 
the church of the Visitation of the Blessed Vir-

1967) [il. 5]. Równolegle trwają prace nad ołtarzem do 
kościoła Nawiedzenia NMP w Nawojowej k. Nowego 
Sącza (1965–1968): trzy pełnoplastyczne figury oraz cykl 
płaskorzeźb. Do ostatnich zleceń sakralnych należy wy-
konanie figur Matki Boskiej, św. Katarzyny, św. Barbary 
i św. Kingi do kościoła w Sahryniu w diecezji lubelskiej 
(1973–1974). Pozostałe w spuściźnie artystki fotografie 
rzeźb kilku świętych i Smutnej Madonny – niestety, bez 
podania dat i lokalizacji – wskazują, iż pewne jej reali-
zacje pozostają wciąż nierozpoznane.

Reasumując, należy powiedzieć, że o  ile twórczość 
sakralna przewijała się przez życie Janiny Reichert-Toth, 
o  tyle jednak nie stała się dominantą jej artystycznych 
wypowiedzi i nie sposób zakwalifikować artystki do grupy 
twórców wyłącznie sztuki religijnej. A  jednak rzeźbiar-
ka pozostawiła cały szereg realizacji pozytywnie odbiera-
nych i oddziałujących na wyobraźnię mimo upływu cza-
su i zmieniających się tendencji w sztukach plastycznych. 
Warto przytoczyć prostą, ale znaczącą wypowiedź artystki 
z 1979 roku w wywiadzie, jakiego udzieliła Ryszardowi 
Zielińskiemu po przyznaniu jej Nagrody im. Brata Alberta:

Sztuka sakralna? Nie potrafię panu odpowiedzieć, dla-
czego właśnie ona stała się zasadniczą treścią mojego ży-

5. Janina Reichert-Toth, statues of saints on the facade of the Franciscan church in Jasło, 1966–1967, photo by J. Dobrek

5. Janina Reichert-Toth, figury świętych z fasady kościoła Franciszkanów w Jaśle, 1966–1967, fot. J. Dobrek
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gin Mary in Nawojowa near Nowy Sącz (1965–
1968): 3 three-dimensional figures and a  series 
of bas-reliefs. The last commissions include the 
statues of Our Lady, St Catherine, St Barbara and 
St Cunegonde for the church in Sahryń in the 
diocese of Lublin (1973–1974). Photographs of 
the sculptures of several saints and Our Lady of 
Sorrows, remaining in the artist’s legacy – unfor-
tunately, without dates and locations – show that 
some of her works are still unrecognised.

In conclusion, it must be said that while the 
works of sacred art appeared throughout Janina 
Reichert-Toth’s life, it did not become a domi-
nant feature of her artistic expression and does 
not qualify this artist in the group of creators of 
exclusively religious art. Yet the sculptor has left 
a number of works, positively received and affect-
ing the imagination despite the passage of time 
and the changing trends in the visual arts. It is 
worth quoting a simple but important statement 
made by the artist in 1979, in an interview with 
Ryszard Zielinski after receiving the St Brother 
Albert Award:

Sacred art? I cannot tell you why it has become 
the essence of my life... Maybe it’s because in this do-
main of art success is not just about creating beauty 
but above all about a massage to people. A stone or 
wooden saint who does not, even for a moment, cre-
ate in people a tiny desire to follow him or her even 
a few steps is not a well-sculptured saint...

Translated by Agnieszka Gicala

cia... Może dlatego, że w tej dziedzinie sztuki sukces polega 
nie tylko na tworzeniu piękna, ale przede wszystkim na 
przemawianiu do ludzi. Kamienny czy drewniany święty, 
który nie stwarza w ludziach choćby na chwilę maleńkiej 
ochoty pójścia za nim, choćby parę kroków, nie jest dobrze 
wyrzeźbionym świętym...
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