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Od redakcji

Stosunek społeczeństwa do ochrony zabytków w Polsce, choć na ogół zawsze 
pozytywny, zmienił się ostatnio w zdecydowanie aktywny i emocjonalny. Przyczy
niła się do tego m.in. uchwała w sprawie wykorzystania zabytków na cele 
użytkowe oraz liczne akcje społeczne - prace przy obiektach zabytkowych, 
aukcje na rzecz odnowy zabytków, tworzenie specjalnych funduszy itp., 
a także coraz żywsze reagowanie krytyki prasowej, radiowej i telewizyjnej na 
losy niszczejących czy dewastowanych zabytków. Niemały, wpływ na społeczne 
nastawienie do naszego dziedzictwa narodowego mają również działania podej
mowane w dziedzinie ochrony naturalnego środowiska człowieka, które obejmu
je nie tylko ochronę przyrody, ale także ochronę całego krajobrazu kulturowego. 
Wszelkie przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków wymagają olbrzymiego 
wysiłku społecznego, administracyjnego, finansowego. Wysiłek ten podejmuje
my nie tylko z myślą o przyszłych pokoleniach, co było dotychczas wysuwane jako 
zasadniczy argument, ale i współczesnych, bo przecież kompleksowe odnowy 
takich zabytkowych miast, jak Zamość i Sandomierz, odbywają się na naszych 
oczach. W związku z jubileuszami tych dwóch miast, od nich właśnie rozpoczyna
my niniejszy zeszyt „Spotkań z zabytkami”. W Zamościu i Sandomierzu trwa 
wielka odnowa i choć wiele jej aspektów nie zawsze jest zgodnych z naszymi 
życzeniami i odczuciami (o czym świadczą listy od Czytelników i odgłosy w prasie 
codziennej), to jednak sam fakt realizacji tak dużych przedsięwzięć musi radować 
każdego z nas.
Jakby na przeciwnym biegunie stoją „zatrzymane w kadrze” obrazy ze zniszczo
nych trzęsieniem ziemi zabytkowych miast jugosłowiańskiej Czarnogóry („Z 
zagranicy”). Wierzymy, że odzyskają one dawne piękno, a przy jego przywracaniu 
będą uczestniczyli ci sami budowniczowie-konserwatorzy, którzy kończą prace 
w Zamościu i Sandomierzu.
W zeszycie podejmujemy ponadto temat zabytkowych cmentarzy i nagrobków. 
Z nim wiąże się zainicjowanie akcji pod hasłem „zabytkowe cmentarze”, której 
celem jest dokładne rozpoznanie tych zabytków naszej kultury. Zwykle znajdują 
się one na uboczu dróg lub miast, i rzadko stanowią przedmiot zainteresowań pod 
kątem ich walorów jako dzieł sztuki. W ujawnieniu nie znanych szerszemu 
ogółowi, a cennych obiektów tego typu liczymy na pomoc Czytelników „Spotkań 
z zabytkami”, którzy już niejednokrotnie dali się poznać jako miłośnicy zabytków 
i wnikliwi obserwatorzy ich losów.



Zamość - 400 lat JUBILEUSZE

W związku z jubileuszem Zamościa przeprowadziliśmy roz
mowę z architektem Jackiem Cydzikiem, dyrektorem Zarzą
du Muzeów i Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury 
i Sztuki, przewodniczącym Komisji Konserwatorskiej ZMiOZ 
dla Zamościa. Rozmowa odbyła się w styczniu 1980 r., a więc 
przed zamojskimi uroczystościami; ilustrujące rozmowę 
zdjęcia również wykonane zostały przed uroczystościami, 
jeszcze w trakcie prowadzonych w Zamościu prac rewalory
zacyjnych.

* Proponuję, żebyśmy na początku naszej rozmowy przy
pomnieli kilka dat z historii tego zabytkowego miasta.
Historia Zamościa ważna jest ze względu na rolę, jaką i miasto, 
i jego założyciel odegrali w historii naszego kraju, a przecież 
w tym roku obchodzimy bardzo uroczyście jubileusz 400-lecia 
założenia Zamościa. Dnia 3 kwietnia 1580 r. Jan Zamoyski, 
kanclerz i hetman wielki koronny, wydał akt lokacji miasta 
zwanego Nowym Zamościem. 12 czerwca tegoż roku król 
Stefan Batory akt ten potwierdził. Miasto powstało według 
projektu włoskiego architekta Bernardo Moranda. Ten rene
sansowy układ urbanistyczny zachował się do dziś i obecnie 
na terenie Polski żadne inne miasto nie może poszczycić się 
takim założeniem. Dla nas konserwatorów jest niezwykle 
ważne, że układ ten jest nadal czytelny, a zabiegi konserwato
rskie przywracają mu blask i dawne piękno. Oczywiście opie
rając się na pracach badawczych i analizach historycznych 
pozostawiamy również wszystkie te elementy późniejszych 
nawarstwień i przebudów, które dodają założeniu wdzięku i są 
świadectwem przemian historycznych, jakie zachodziły tu 
w ciągu stuleci. Dzisiaj nawarstwienia te mają wartość nie 
tylko dla konserwatorów, lecz także dla każdego, kto do 
Zamościa przyjeżdża.
Warto przypomnieć, że Zamość z chwilą wprowadzenia nowe
go podziału administracyjnego w 1975 r. stał się siedzibą 
województwa, stąd też obok ośrodka historycznego powstaje 
nowe, współczesne centrum. Stare Miasto w Zamościu obok 
funkcji mieszkalnej służyć będzie celom handlowym, usługo
wym i kulturalnym. Natomiast w nowo powstającym centrum 
powstają budynki urzędów i administracji, a także realizuje się 
zabudowę mieszkaniową.

* Pierwsze zabiegi konserwatorskie prowadzone były w Za
mościu u schyłku lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych...

Prace w latach 1956-1958 polegały na wymianie częściowo 
zniszczonej kamieniarki oraz stolarki. Z kolei w latach 
1966-1968 konserwatorzy zajęli się ratuszem, a następnie 
pierwszymi kamienicami stojącymi przy Rynku Wielkim. Jed
nak prace te, prowadzone do 1976 r., polegały głównie na 
wykonaniu remontów zabytkowych domów mieszkalnych 
i ich fasad, bez podejmowania próby modernizacji wnętrz. 
Wówczas nie było jeszcze możliwości wykwaterowania mie
szkańców do tzw. lokali zastępczych i przeprowadzenia peł
nej przebudowy infrastruktury tego zespołu. Dopiero w ostat
nich latach powstały nowe możliwości technicznych prze
kształceń wnętrz w całych kwartałach historycznej zabudowy. 
Tak więc obecnie ważne jest nie tylko wydobycie wszystkich 
wartości historycznych, ale także stworzenie warunków mie
szkaniowych odpowiadających współczesnym wymogom 
społecznym. Tam, gdzie prace zakończono, każde mieszkanie 
wyposażone zostało w centralne ogrzewanie, łazienkę, wc, 
doprowadzono zimną i ciepłą wodę.

* Czy w trakcie ostatnich prac konserwatorskich prowadzo
nych w Rynku i w pobliskich kwartałach były jakieś interesują
ce odkrycia? ,

Przed przystąpieniem do projektowania oraz do prac moder
nizacyjnych i konserwatorskich prowadzone były badania 
murów w celu określenia przebudów dokonanych w ciągu 
stuleci, aby następnie przy konserwacji i adaptacji uwidocznić 
to, co najcenniejsze. Dla przykładu powiem, że archeolodzy 
przeprowadzając na Rynku badania sondażowe natrafili na 
fundament dawnego pręgierza, odkryli przebieg dawnej ulicy 
z dylowaną, drewnianą nawierzchnią, miejsce studni, a także 
fragmenty murów dawnego odwachu. Wszystko to w formie 
zarysów zostało pokazane na płycie zamojskiego Rynku. Jest 
to piękna lekcja historii, pokazująca, jak plac rynkowy wyglą
dał przed wiekami i czemu służył. Nowa płyta Rynku o spadku 
około 2 m - w czasach Moranda wynosił on blisko 3,5 m - 
wyłożona została płytami kamiennymi, a wyznaczone w ten 
sposób poszczególne kwatery wypełniono klinkierem, zaś na 
obrzeżu, równolegle do rynkowych pierzei, zakomponowano 
kamienny ornament nawiązujący do renesansowych moty
wów dekoracyjnych stosowanych w zdobnictwie tego 
regionu.
Z kolei w poszczególnych kamienicach w trakcie prac budow
lanych odsłonięto malowidła ścienne, stropy drewniane, nie
jednokrotnie pięknie polichromowane. W pomieszczeniach
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parterowych oraz w piwnicach odkryto wiele sklepionych 
pomieszczeń. Dziś można już tam oglądać Aptekę Rektorską 
z wyposażeniem z końca ubiegłego stulecia, wnętrza Klubu 
Prasy i Książki, barek kawowy, sklepy, zaś w winiarni wypić 
lampkę dobrego wina.

* Ale nie są to chyba jedyne odkrycia godne uwagi?

Warto również wspomnieć o odkryciach dokonanych przez 
archeologów na terenie urządzeń obronnych Zamościa. Ba
dania prowadzone w Bastionie VII i w Nadszańcu pozwoliły 
odsłonić elementy obronne z czasów Moranda, a także znacz
nie późniejsze nawarstwienia i przebudowy. Odkopano tak 
dużo dobrze zachowanych elementów murów, że zdecydowa
no się na zrekonstruowanie poszczególnych partii, aby od
tworzyć przebieg rozwoju myśli fortyfikacyjnej na terenie 
miasta. Pokazane to zostanie na przykładzie jednego bastionu 
w naturze, a całość fortyfikacji w formie makiet i dokumentów 
historycznych eksponowana będzie w muzeum jako unikato
wy przykład prac konserwatorskich nie tylko w kraju, ale także 
w Europie.

■ To, co już uczyniono w Rynku Wielkim i w kwartałach doń 
przylegających, jest jednym z z etapów prac konserwator
skich; czy będą one kontynuowane?

Naturalnie, to, co już wykonaliśmy, nie może być uznane za 
zakończenie działalności. Przecież Rynek i bloki doń przyle
gające to jedynie część staromiejskiego zespołu w Zamościu. 
Jego granice wyznaczają fosa, ślady dawnych fortyfikacji 
i bramy miejskie, a także założenie pałacowe - pałac Zamoy
skich.
Prace konserwatorskie wprawdzie trwają już długo, ale 

widoczne obecnie efekty wskazują, że potrwać muszą jeszcze 
kilka lat, żeby Zamość jako cały zespół staromiejski mógł 
zajaśnieć dawnym, renesansowym blaskiem. Sądząc z do
tychczasowego przebiegu robót przypuszczam, że konserwa
torskie ekipy pracować będą w Zamościu przynajmniej do 
1984 r. Prace muszą być prowadzone tak starannie, jak 
dotychczas. Po prostu wszystkie zamojskie zabytki, a zwłasz
cza kamienice mieszkalne muszą być przystosowane pod 
względem technicznym do współczesnych potrzeb mieszkań
ców. W tych domach, w których natrafimy na szczególnie 
ciekawe detale architektoniczne, mieszkania przekształcone 
zostaną na pomieszczenia użyteczności publicznej. Tak zre
sztą postępowaliśmy do tej pory, aby każdy mógł podziwiać 
urodę tych wnętrz. Niejednokrotnie wymagało to dokonywa
nia zmian w dokumentacji już w trakcie prowadzenia prac 
budowlanych.

* Czy zostały już opracowane konkretne propozycje zago
spodarowania pałacu Zamoyskich oraz gmachów dawnej 
Akademii i Arsenału?

Pałac o olbrzymiej kubaturze będzie osobnym tematem prac 
konserwatorskich. Obecnie poszukujemy dla tego obiektu 
możliwości lepszego niż dotychczas użytkowania. Dziś miesz
czą się tu sądy, a także wiele innych instytucji i urzędów. Brak 
jednego użytkownika sprawia, że pałac nie jest należycie 
zagospodarowany, a tym samym odpowiednio utrzymany, co 
odpowiadałoby klasie tego cennego zabytku. Zarówno wła
dze wojewódzkie, jak i resort kultury myślą o tym, aby znaleźć 
właściwe przeznaczenie dla tej budowli. Trudno jednak, jak 
do tej pory, trafić na dobrego mecenasa, gdyż wiadomo, że 
utrzymanie i konserwacja takiego obiektu jest zadaniem kosz
townym.
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1 Ratusz wystawiony wg projektu Bernarda Moranda w latach 1591-1622; pierwotnie był 
jednopiętrowy, z wieżą, attyką i okrągłymi wieżyczkami na narożach. Obecną bryłę otrzymał 
w latach 1639 1651 podczas przebudowy przez architektów Jana Jaroszewicza i Jana Wolffa 
(fot. I. Tymiński)

2. Kamienice Rynku Wielkiego, w środku kamienica Pod św. Kazimierzem (fot. I. Tymiński)

3. Podcienia są charakterystyczną cechą kamieniczek Rynku Wielkiego (Fot. I. Duda)
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W przeciwieństwie do pałacu podjęte zostały już decyzje 
w sprawie przeznaczenia budynków dawnej Akademii i Arse
nału. W zabytkowym gmachu Akademii przewidziano stwo
rzenie uczelni, która związana byłaby z tradycjami kultury 
tego regionu. Istnieje propozycja zorganizowania filii Uniwer
sytetu Lubelskiego, ewentualnie uczelni plastycznej. Z kolei 
Arsenał pełnić będzie funkcję muzeum wojskowości. Makiety, 
zabytki i dokumenty ukażą rozwój myśli fortyfikacyjnej Za
mościa od czasów Moranda aż po wiek XIX. Prezentowana 
będzie również broń, a także zabytki i dokumenty obrazujące 
kolejne etapy rozwoju miasta.
Nie mniej ważnym zagadnieniem w Zamościu jest objęcie 
opieką konserwatorską dawnych zespołów klasztornych. 
Użytkowanie ich winno być precyzyjnie określone w celu 
ustalenia wytycznych do właściwego przeprowadzenia adap
tacji i dostosowania do nowych funkcji w mieście.

Zarówno prace konserwatorskie przy staromiejskich kamieni
cach, jak i wspomnianych wyżej zespołach architektonicz
nych - to zadanie ogromnie trudne. Muszą one potrwać kilka 
lat, gdyż ograniczone są możliwości wykonawcze Pracowni 
Konserwacji Zabytków. Dotychczas do 1980 r. przy odnawia
niu zamojskiego Rynku i przyległych kamienic zatrudnione 
były ekipy konserwatorskie i budowlane ze wszystkich od
działów PKZ w kraju. Obecnie cały ciężar spadnie na zamojski 
oddział PKZ, dlatego tempo robót będzie znacznie ograniczo
ne. Tylko w specjalnych wypadkach kierowani będą konser
watorzy z innych placówek specjalistycznych PKZ do robót 
w Zamościu.

4. Fragment fortyfikacji z XIX w. przy ul. Waleriana Łukasińskiego (fot. A Stelmach)

5 Zabytkowe podwórze przy ul. Bazyliańskiej (fot. I. Duda) 

K Dziękując Panu za rozmowę, należy żywić nadzieję, że już 
za kilka lat Zamość odzyska dawne piękno.

Rozmawiał: Andrzej Jeleński
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Sandomierz - 1000 lat
Do Sandomierza nie radzę jechać autobusem PKS. Widok 
„dworca” może zniechęcić do zwiedzania tego pięknego 
miasta. Przydałaby się rewaloryzacja nie tylko zabytków. Ja 
niestety przeszedłem przez ten brudny „przedpokój”, ale po 
kilkunastu minutach byłem już w „salonie”, czyli stałem na 
Rynku (który zachował swoją tradycyjną nazwę!), dumnie 
lśniącym po pracach konserwatorskich. Jest to piękny widok, 
jednak - nie wiem dlaczego-robiący trochę wrażenie makiety 
do filmu. Nie dopatruję się tu jakichś błędów historycznych 
czy konserwatorskich - nie. Jestem pełen podziwu i wdzięcz
ności dla ludzi, którzy przy renowacji Sandomierza pracowali 
i pracują. Atmosferę disneylandu czyni, moim zdaniem, prze
syt tzw. aranżacji plastycznej w zakresie nowych detali archi
tektonicznych (latarnie, kraty, szyldy itp.) oraz przesadna czys
tość w zakresie profilu usług, brak w tym po prostu życia. 
Pokutuje od wielu lat przekonanie, że zespoły staromiejskie, 
a zwłaszcza ich rynki, muszą być „kulturalne” i sterylnie 
czyste. Dziwimy się potem, że wycieka jakoś z nich życie i gwar 
miejski, że przestają pełnić swoje tradycyjne funkcje. Od lat 
obserwuję to na Rynku Starego Miasta w Warszawie i zastana
wiam się, czemu on ma służyć. Dawne rynki, w pełnej ich 
krasie, można już obejrzeć tylko na starych rycinach. Gdzieś 
tu tkwi błąd. Naturalnie nie w zakresie i w technice prac 
konserwatorskich, ale w sferze programu funkcjonalnego.
O Sandomierzu w 1585 r. napisano: ,,Miejscowość ta jest 
nadzwyczajnie piękna i przyjemna. Są tam uprawiane winni

ce. Wszędzie rozciągają się sady, tak. iż sądziłbyś, że zewsząd 
lasy otaczają miasto. Znajduje się tam wielka ilość najwybor
niejszych owoców. Dlatego też Kazimierz Wielki i inni królo
wie przebywali, aby zażyć powietrza i uciechy. Powaby miej
sca zwiększa ogłada obywateli, a także różne przyjemności. 
Znajdziesz tam bowiem najznakomitszych lekarzy, muzyków, 
różne. gatunki napojów, wesołe duchowieństwo, niewiary
godną obfitość ryb, miodu, łososi, dziczyzny, zboża oraz 
innych specjałów". Uroda miasta pozostała, gorzej z łososiem 
i dziczyzną. Licznie też przybywają turyści, „aby zażyć powie
trza i uciechy”. Stałym bywalcem, już od wielu, wielu lat. był 
Jarosław Iwaszkiewicz. Napisał o tym mieście, że ,,ze swej 
wysokiej góry nad rzeką patrzy na południe i od strony Wisły 
wynosi się sylwetą przepiękną, prostą i wyraźną. Jest tu 
katedra i domek gotycki wystawiony przez jednego z najpier- 
wszych pisarzy polskich, jest ratusz z lekką, ceglaną attyką, 
radującą oczy swoją prostą koronką, jest grupa kościołów 
o barokowych fasadach i dachach lekkich i pełnych nadwiś
lańskiego wdzięku". Niejedno dzieło wielkiego pisarzazosta- 
ło w Sandomierzu stworzone. Miasto pragnie uczcić ten fakt 
otwarciem filii warszawskiego Muzeum Literatury.
Sandomierzanie z dumą podkreślają, że popularna obecnie

1 Kamienice w sandomierskim Rynku po pracach konserwatorskich, górne kondygnacje 
zajmują mieszkania, w dolnych zlokalizowano sklepy i różnego typu ustugi
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2. 3. Renesansowy ratusz (2) i jego póżno- 
renesansowa wieża (3); w ratuszu znajdują 
się reprezentacyjne sale Urzędu Miasta, a w 
piwnicach stylowa winiarnia
4. Najlepiej zachowana kamienica miesz
czańska tzw Oleśnickich; jej obszerne, 
sklepione piwnice wychodzą poza zasięg 
budynku
5 Taras zajazdu ..Pod Ciżemką" w podwó
rzu kamienicy o tej samej nazwie takich 
uroczych zakątków może pozazdrościć każ
de miasto
6 Ulica Skopenki prowadząca do widocz
nej Bramy Opatowskiej, zbudowanej w XIV 
w . zwieńczonej renesansową attyką w XVI 
w.
7. Najcenniejszy z zabytków sandomier
skich - późnoromański kościół Św. Jakuba
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w całej Polsce rewaloryzacja miast zabytkowych rozpoczęła 
się właśnie od ich miasta. A początki były tragiczne. Najpierw 
zaczęły zapadać się podziemne korytarze. Pękały mury do
mów, grożąc zawaleniem. Następnie, w marcu 1967 r. zaczęła 
się nagle obsuwać wyniosła skarpa miejska. Bez odpowied
nich decyzji władz i natychmiastowej pomocy całego społe
czeństwa miasto po prostu przestałoby istnieć.
Te tragiczne wydarzenia narzuciły plan działania - najpierw 
rozpoznano i zabezpieczono podziemne korytarze, następnie 
przystąpiono do stabilizacji skarpy. Równocześnie rozpoczę
to prace konserwatorskie i modernizację zabudowy w zakre
sie instalacji wewnętrznych (wodociągi, kanalizacja, elektry
czność, centralne ogrzewanie).
W1965 r. opracowany został szczegółowy plan zagospodaro
wania przestrzennego Starego Miasta. W założeniach do 
planu znajdujemy niewesoły ówczesny stan grodu. Spośród 
181 domów - tylko 27 było w dobrym stanie, 15 wymagało 
drobnego remontu, 27 - remontu kapitalnego, zaś 63 domy 
określono jako rudery do wyburzenia. Tylko 33% domów 
miało wodociąg, tylko 24% - kanalizację, napowietrzna insta
lacja elektryczna była w bardzo złym stanie. Plan przewidywał 
wyburzenie około 80 domów, w ślad za tym szło zmniejszenie 
liczby mieszkańców (z 3050 do 2500 osób) i izb mieszkalnych 
(z 1500 do 1300).
Założenia planu wykonano już prawie w całości, choć prace 
zabezpieczające i konserwatorskie jeszcze trwają. Wspom
niane na wstępie refleksje i odczucia przyjezdnego stają się 
mniej ważne, gdy uświadomi się ogrom prac już wykonanych 
na terenie Starego Miasta. Wzmocniono więc najbardziej 
zagrożony, wschodni odcinek skarpy, teraz trwają prace przy 
skarpie zachodniej. Znaczną część podziemi już obudowano 
lub zasypano, a przy okazji we wszystkich budynkach wzmoc
niono lub wymieniono fundamenty. Cały teren wyposażono 
w instalację wodociągową i kanalizacyjną oraz centralnego 
°9rzewania, zasilanego z małych, wbudowanych w domy 
kotłowni, nie kolidujących z zabytkowym charakterem zabu
dowy. Wprowadzono również podziemną sieć telefoniczną 

i instalację elektryczną. Zakończono prace konserwatorskie 
w Rynku. Po wyburzeniu rozpadających się ruder w mieście 
pojaśniało, sensownie zagospodarowywuje się wnętrza kwar
tałów. W kamienicach mieszczą się teraz komfortowe miesz
kania, przeważnie typu M 4. Wraz ze wzrostem standardu 
podwyższył się również koszt 1 m2 powierzchni użytkowej; 
waha się on teraz w granicach od 8 do 12 tysięcy złotych, 
podczas gdy w standardowym budownictwie wynosi około 5 
tysięcy złotych. Nie dotarłem do źródła informacji na temat 
kosztów całości operacji obejmującej ratowanie i rewaloryza
cję Sandomierza. Na pewno wydano dużo pieniędzy, ale 
wykonano solidną i pożyteczną robotę.
Z pracami konserwatorskimi wiążą się zawsze liczne niespo
dzianki, które wydłużają czas realizacji. Dlatego też nie zdążo
no z zakończeniem rewaloryzacji na tegoroczne obchody 
dziesięciu wieków Sandomierza. Ale to dobrze, że nie starano 
się gonić terminów i kontynuuje się prace, które przecież 
wymagają spokoju i cierpliwości.
W kalendarzu kulturalnym miasta na 1980 r. pełno było imprez 
związanych z jubileuszem, ale główne obchody odbyły się we 
wrześniu. Choć prawa miejskie Sandomierz otrzymał w XIII w., 

jednak jubileusz słusznie nawiązuje do początków osadnic
twa, z którego ukształtowało się późniejsze miasto. Od schył
ku X w. na obecnym wzgórzu katedralno-gostomiańskim stał 
gród otoczony wałem, przy nim rozwijało się podgrodzie. W XI 
w. na Wzgórzu Świętojakubskim pojawiła się osada i ona 
właśnie, wraz z dwunastowieczną osadą na Wzgórzu Święto- 
pawelskim, otrzymała prawa miejskie przed 1244 r. Po tragicz
nym najeżdzie Tatarów w 1260 r. miasto zostało przeniesione 
na obecne wzgórze i w 1286 r. otrzymało ponownie prawa 
miejskie.
Ośrodek zabytkowy Sandomierza jest jednym z najbogat
szych w naszym kraju. Kościoły, klasztory, zamek, ratusz, 
kamienice, średniowieczne założenie urbanistyczne oraz kra
jobraz, w którym znajdują się te zabytki, tworzą zespół o nie
przemijających walorach. Co stwierdził naocznie i zanotował

Janusz Kubiak
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Antoni Strzembosz

Cmentarze - 
dzieła sztuki
Stare nagrobki o cennych walorach artystycznych określa się 
mianem dzieł sztuki. Jednocześnie nagrobki te zapisują różne 
okresy naszych dziejów, które odczytuje się na cmentarzach 
dwojako: nazwiskami i czynami pochowanych oraz nazwiska
mi artystów rzeźbiarzy lub artystów odlewników, którzy w ka
mieniu lub metalu tworzyli wspaniałe pomniki sztuki, będące 
odzwierciedleniem następujących po sobie stylów w architek
turze i rzeźbie.
Zagadnienie właściwej ochrony i konserwacji zabytkowych 
cmentarzy oraz obiektów zabytkowych (poszczególne na
grobki, kaplice, figury itd.) na cmentarzach pojawiło się sto
sunkowo niedawno, bo w 1973 r.; w latach 1974-1975 rozpo
częto prace nad ich dokładnym rozpoznaniem. Trudno nam 
jeszcze dzisiaj sprecyzować, jakie cmentarze czy nagrobki są 
w Polsce najstarsze. Wiemy, że istnieją obiekty sepulkralne 
(tak nazywa się obiekty związane z cmentarzami) z XVIII w. 
(np. nagrobki na starym cmentarzu w Rzeszowie), nawet z XVII 
w. (np. na cmentarzu ewangelickim ^e Wschowej), a najwię
cej z wieków XIX i XX. Stan tych obiektów wzbudza duże 
zaniepokojenie konserwatorów. Przede wszystkim bez nale
żytego zabezpieczenia niszczeją szybko rzeźby, zacierają się 
napisy, załamują płyty, rdza przeżera nagrobki żeliwne. Gra
sują także „amatorzy zabytków”, kradnąc bardziej frapujące 
detale. Często wreszcie zabytkowe grobowce ulegają likwida
cji i ustępują miejsca nowym, wykonywanym z imitacji granitu 
- lastrico.
A tymczasem od 18 lat wiadomo, że wśród różnych rodzajów 
zabytków także cmentarze wymienione są w obowiązującej 
nas „Ustawie o ochronie dóbr kultury i o muzeach” z 15 lutego 
1962 r. (artykuł 5, punkt 1). Druga ustawa - o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych, ogłoszona 22 listopada 1972 r. -zapew
nia nietykalność zabytkowym cmentarzom i obiektom sepul
kralnym ..mającym wartość pamiątek historycznych (ze 
względu na swą dawność lub osoby, które są w nich pochowa
ne, lub zdarzenia, z którymi mają związek) albo wartość 
artystyczną".
Jakie są więc możliwości ratowania zabytkowych cmentarzy? 
Pierwszy etap to szczegółowa inwentaryzacja, rozpoczęta 
w 1975 r. przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków. Etap drugi 
to konserwacja wytypowanych dzięki inwentaryzacji obiek
tów, a trzeci - ich ochrona. Cmentarze zamknięte, nie użytko
wane mogą stać się lapidariami - swoistymi galeriami dzieł 
dawnej sztuki sepulkralnej. W ten sposób zabezpiecza się np. 
cmentarze we Wschowej i w Lesznie. Ale do tych wszystkich 
działań niezbędna jest pomoc władz administracyjnych, sto
warzyszeń, rzemieślników, wszystkich ludzi, którym nieobo
jętne jest zachowanie fragmentu dziejów swego regionu, 
miasta, osiedla czy wsi.
Jak dotychczas, najlepiej dzieje się w Warszawie. Urząd Kon
serwatorski zapoczątkował działania w tym zakresie już 
w 1973 r. na terenie cmentarza na Powązkach i opracował 
program prac konserwatorskich dla siedmiu cmentarzy war
szawskich. Z inicjatywy redaktora Jerzego Waldorffa powstał 
Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami. Odbywa
jąca się corocznie (od 1975 r.) 1 listopada kwesta członków 
Komitetu, znanych aktorów i sportowców, już przyniosła 
rezultaty w postaci odnowionych zabytków cmentarnych. 

Jednocześnie komitet prowadzi akcje popularyzujące rato
wanie Powązek. Ich efektem jest włączanie się w prace róż
nych instytucji lub stowarzyszeń. Na przykład Instytut Mecha
niki Precyzyjnej w Warszawie rozpoczął konserwację nagrob
ków żeliwnych, warszawscy kamieniarze w czynie społecz
nym odbudowali grobowiec aktorki Wiktoryny Bakałowiczo- 
wej oraz mauzoleum rodziny Okóniów, każdego roku ucznio
wie Zespołu Szkół Budowlanych im. B. Pniewskiego czyszczą 
kilkaset grobowców (w 1978 r. - 700, w 1979 r. - około 1000), 
w dawnej karawaniarni organizowana jest pracownia konser
wacji nagrobków żeliwnych, itd., itd.
Działalność warszawskiego Komitetu Opieki nad Starymi Po
wązkami może stanowić przykład dla podjęcia podobnych 
działań w innych miastach. Bo przecież zabytkowych a nisz
czejących cmentarzy oraz nagrobków jest w naszym kraju 
bardzo wiele...

Konto wpłat na fundusz Powązek: 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
NBP III O/M Warszawa 1036-9700-132

Oto kilka przykładów nagrobnych pomników z warszawskich 
Powązek, od najstarszych do nam współczesnych. Jednym ze 
starszych jest grobowiec Cypriana Godziemby Godebskiego 
(ur. 1765, pułkownika Wojsk Polskich, m.in. brał udział w bi
twie pod Weroną, był podczas oblężenia w Mantui), kawalera 
Orderu Krzyża Wojskowego, a jednocześnie członka Towa
rzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk, pisarza (bajki, powieś
ci). poety i tłumacza; poległ w bitwie pod Raszynem 18 
kwietnia 1809 r. Grobowiec Godebskiego postawiony został
i
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w stylu klasycystycznym, wyrażającym się formą sarkofagu 
zdobionego motywami nawiązującymi do wzorów antycznych 
oraz płasko rzeźbionymi atrybutami militarnymi (oręż, tarcza), 
Do najoryginalniejszych na Powązkach należy niewątpliwie 
grób Jędrzeja Węgłowskiego z 1861 r. Ten, jak głosi napis na 
płycie, ,.wynalazca żelaznych wałowych lawetów”, czyli po 
prostu żelaznej armaty fortecznej, sam zaprojektował odlany 
z żelaza grób, na którym umieścił model swojego wynalazku. 
Wojskowa tradycja w rodzinie Węgłowskich nie wygasła - 
w tym samym grobie spoczywa Stanisław Węgłowski, podpuł
kownik podziemnego frontu z lat ostatniej wojny. W tym 
czasie na Powązkach pojawiają się grobowce eklektyczne, 
tzn. naśladujące formami lub dekoracjami poprzednie style. 
Odlany w żelazie wysmukły pomnik, opatrzony strzelistymi 
wieżyczkami i ostrołukowymi imitacjami okien, jest neogotyc
kim grobowcem rodziny Lilpopów. Projektował go około 1866 
r. Edward Lilpop (1844-1911) po śmierci Stanisława Lilpopa 
(1817-1866), polskiego przemysłowca, założyciela fabryki 
maszyn rolniczych w Warszawie; jego popiersie zostało umie
szczone w prześwicie pomnika. Pochowani są tu także inni 
przedstawiciele tej zasłużonej dla kraju i Warszawy rodziny, 
np, architekt Franciszek Lilpop (1870-1937), twórca m.in. 
domu handlowego Braci Jabłkowskich w Warszawie oraz 
licznych pałaców i willi.
Z kolei mauzoleum rodziny Blochów ma charakter neoromań- 
skiej kaplicy. Projektował ją Witold Lanci (1828-1892), syn 
Franciszka Marii Lanciego. Witold był twórcą licznych domów 
mieszkalnych w Warszawie; zbudował także dom bankowy 
(zniszczony w czasie wojny) dla... Jana Blocha. Pochowany 
w mauzoleum Jan Bloch (1836-1902) był bowiem ekonomistą, 
finansistą i przedsiębiorcą kolejowym, z którym Lanci współ
pracował m.in. przy budowie różnych linii kolejowych.
inne powązkowskie mauzoleum należy do rodziny Kazanow-

1. Cmentarz na Powązkach grobowiec Józefy Dembińskie] z 1887 r. czeka na konserwację
2. Rusztowania oplotły grobowiec rodziny Zakrzewskich
3. Odnowiony grobowiec rodziny Okoniow (1894)
4. Aleja Zasłużonych na tyłach katakumb

5. Grobowiec sarkofag Cypriana Godebskiego (1809)
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skich. Zbudowane zostało w 1888 r. w stylu neorenesanso- 
wym według projektu warszawskiego budowniczego Artura 
Goebla (1835-1913). Rzeźby na mauzoleum wykonał Andrzej 
Pruszyński (1858-1933), artysta rzeźbiarz (m.in. posąg Chrys
tusa przed kościołem Św. Krzyża w’Warszawie), który miał 
przy powązkowskim cmentarzu własną pracownię kamieniar
ską. Pierwszy z rodu Kazanowskich pochowany został w gro
bowcu w 1868 r. Michał Szczęsny, kapitan artylerii.

Piękny jest pod względem wyrazu artystycznego grobowiec 
handlowej rodziny Hermanów, wykonany przez Bolesława 
Syrewicza w 1880 r. B. Syrewicz (1835-1899), rzeźbiarz, od 
1867 r. kierownik pracowni w Zamku Królewskim w Warsza
wie, był twórcą wielu sakralnych rzeźb na Powązkach i na 
terenie kraju. Jego dzieła można na cmentarzu łatwo odróżnić 
- rzeźby wykonywał zwykle w białym marmurze, przedstawia
ją one alegoryczne postacie kobiece osłonięte welonami, 
symbolizujące Smutek. Warto dodać, że w grobie pochowany 
jest Juliusz Herman (1858 -1933), współorganizator warszaw
skich tramwajów elektrycznych, a jednocześnie znany kolek
cjoner obrazów, u którego-bywał i tacy malarze, jak Wyczółko
wski, Fałat i Malczewski.
Zasłużonym wydawcą („Kłosy”, „Biblioteka najcelniejszych 
utworów literatury europejskiej”), współwłaścicielem „Kurie
ra Warszawskiego”, publicystą był Franciszek Lewental 
(1839-1902), pochowany w rodzinnym grobowcu. Dla tego 
grobowca w 1904 r. wykonana została przez Piusa Welońskie- 
go (1849-1931) rzeźba Anioła, której odlew zrobiła pracownia 
odlewnicza Braci Lopieńskich (znana od 1862 r ). Pius Weloń- 
ski był twórcą wielu rzeźb w Warszawie (np. figury na gmachu 
Politechniki) i Krakowie (np. pomnik kardynała J. Radziwiłła 
na Wawelu).

Styl secesji reprezentuje grobowiec Bolesława Prusa 
(1847- 1912). Ozdobiony jest napisem „Serce serc”, a projek
tował go i rzeźbił Stanisław Jackowski (1887-1951), siostrze
niec wielkiego pisarza, który - podobnie jak Weloński - 
pozostawił po sobie liczne dzieła rzeźbiarskie w kraju (m.in. 
pomnik Kilińskiego w Warszawie) i za granicą.
Grób Krausharów z 1913 r. pochodzi z okresu zwanego 
w dziejach sztuki modernizmem. Prosty, łagodny w formie 
nagrobek ozdobiony jest płaskorzeźbą Anioła Śmierci dłuta 
Edwarda Wittiga (1881-1942), twórcy m.in. warszawskiego 
pomnika Lotnika. I właściwie tylko Anioł Śmierci przypomina 
o miejscu spoczynku: Aleksandra Kraushara (1842-1931), 
historyka Warszawy i uczestnika powstania styczniowego, 
jego żony Jadwigi (1855-1912), zasłużonej publicystki w dzie
dzinie oświaty, Władysława Rabskiego (1865-1925), posła na 
sejm, publicysty oraz jego żony, Zuzanny z Krausharów.
W latach ostatnich, choć najwięcej pojawiło się grobów z tzw. 
lastrico - surowca taniego, ale nie nadającego się do tworze
nia dzieł artystycznych, to jednak wykonywane są jeszcze 
w kamieniu nagrobki o wartościach znamionujących dzieła 
sztuki. Przykładem może być grób Zofii Jarugi Nowackiej, 
studentki Uniwersytetu Warszawskiego, zmarłej tragicznie 
w 1972 r. Grób ten zaprojektował nieżyjący już dzisiaj inż. 
arch. Jan Tarczyński, rzeźbę Madonny wykonała Maria Anto- 
niewicz-Czechowska.
W ten sposób przemierzyliśmy w dużym skrócie prawie 200 lat 
historii cmentarza na Powązkach. Zwiedzając to swoiste mu
zeum pamięci o ludziach, którzy są w nim pochowani i o lu
dziach, którzy je tworzyli, musimy zdawać sobie sprawę, że 
każdy pomnik nagrobny - od najprostszego do najbardziej 
zdobnego - jest zabytkiem naszej kultury.

Antoni Strzembosz

Redakcja „Spotkań z zabytkami" podejmuje AKCJĘ CMENTARZE. Jak wszyscy wiemy, w naszym kraju jest jeszcze wiele 
zabytkowych i zaniedbanych cmentarzy lub pojedynczych nagrobków o dużych wartościach jako dzieł sztuki czy też 
cennych ze względu na osobę pochowanego. W AKCJI CMENTARZE będziemy odnotowywać wszystkie zabytkowe 
a niszczejące nagrobki, w razie potrzeby postaramy się interweniować u władz konserwatorskich, będziemy publikować 
na łamach „Spotkań z zabytkami" tak zaniedbane, jak i otaczane opieką. W końcowym efekcie AKCJI CMENTARZE 
powinniśmy od naszych Czytelników uzyskać podstawy do zewidencjonowania WSZYSTKICH najcenniejszych nagrob
ków na terenie kraju. Piszcie więc do nas o negatywnych i pozytywnych zjawiskach dotyczących cmentarnych dzieł 
sztuki, przesyłajcie fotograficzną lub rysunkową dokumentację nagrobków. AKCJA CMENTARZE ROZPOCZĘTA...
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Nagrobki Ryszard Brykowski

na cmentarzu w Łuszczowie
Nawet przy ograniczonej szybkości, 
zgodnej z przepisami dla strefy zabudo
wanej, przed jadącym samochodem 
z Lublina do Lubartowa, tuż przed miej
scowością Luszczów, zbyt szybko wyła
nia się po prawej stronie szosy i nastę
pnie zaraz ginie zwarta kępa drzew 
i krzewów, aby móc zwrócić na nią bacz
niejszą uwagę. Może jedynie wieczorną 
porą, gdy przez listowie przebija czasem 
pełgający blask ogników, jadący zareje
struje przelotnie w myśli, że właśnie 
mijał wiejski cmentarz. Nie jest to jednak 
odpowiednia pora do refleksji i odrywa
nia wzroku od pasma asfaltu, a tym 
bardziej ewentualnego zwiedzenia 
cmentarza. Zresztą i w porze dziennej 
ten dość jeszcze młodo wyglądający 
drzewostan nie zachęca nawet poszuki
waczy krajowych starożytności i osobli
wości do szczególowszych oględzin 
wnętrza tej nekropolii. Toteż rzadko 
można tu spostrzec stojący samochód 
z obcą rejestracją, a dla tutejszych mie
szkańców ich cmentarz nie zawiera 
przecież niczego wyjątkowego i godne
go uwagi.
Nic więc dziwnego, że gdy trzydzieści 
prawie lat temu rejon ten penetrowali 
inwentaryzatorzy zabytków sztuki, nie 
znaleźli na cmentarzu w Łuszczowie ni
czego szczególnego, co warto byłoby 
odnotować. Może nawet w ogóle nie 
zaglądnęli tutaj zwiedzeni młodym wy
glądem drzew. Podobnie stało się w la
tach 1963 1964, gdy ponownie objeż
dżano obszar powiatu lubelskiego, 
przygotowując zebrany materiał do dru
ku w formie Katalogu Zabytków Sztuki. 
Panowały zresztą w tym czasie inne kry
teria inwentaryzacyjne, a i doświadcze
nie niewątpliwie było mniejsze.
Dopiero po latach, w 1973 r., w czasie 
przypadkowych oględzin cmentarza 
oko inwentaryzatora ..wyłuskało" wśród 
zieleni krzewów oraz wysokich traw i je
szcze wyższych pokrzyw interesujący 
zespół nagrobków i krzyży wykonanych 
z drewna wprawdzie, lecz operujących 
formami charakterystycznymi dla ka- 
mieniarki nagrobkowej z drugiej połowy 
ubiegłego i początkowych lat bieżącego 
stulecia. Zarejestrowano wówczas dzie
więć takich drewnianych nagrobków, 
ale parę lat wcześniej - według przygod
nej informatorki - było ich znacznie wię
cej. Zniknęły wyparte przez modę lastri- 
kową, a dziś nie wiadomo czy i tych kilka 
wówczas oglądanych znajduje się nadal 
na łuszczowskim cmentarzu, czy też 
może podzieliły los poprzednich.

Pod względem formy omawiane na
grobki można podzielić na trzy grupy: 
wykonane w kształcie krzyży lub obeli
sków oraz o układach „pomnikowych". 
Krzyże i obeliski umieszczane są prze
ważnie na dwóch (niekiedy na jednym) 
postumentach i cokole, nieznacznie tyl
ko zwężających się uskokowe. Cokół 
stanowi jakby „wymurowaną” z kamieni 
podstawę, w rzeczywistości wyrżniętą 
w jednym klocu drewna. Postumenty, 
a niekiedy również cokoły są dekorowa
ne rytymi lub wypukłymi przedstawie
niami roślinnymi. Na ponadcokołowej 
kondygnacji znajdują się zazwyczaj in
skrypcje, zarówno od frontu, jak i na 
bocznych ściankach. Liternictwo jest 
zróżnicowane. Nazwiska wykonane są 
na ogół dużymi, „drukowanymi" litera
mi, a inne informacje pismem „pochy
łym", przeplatanym niekiedy słowami 
„drukowanymi". Krzyże, zachowując 
imitację kamienia, dekorowane bywają 
„wykutymi" postaciami Chrystusa 
Ukrzyżowanego. Z kolei na obeliskach 
znajdują się proste, niewielkie krzyżyki 
ujęte dekoracyjnymi wieńcami laurowy
mi, przewiązanymi u dołu kokardkami. 
Poniżej wieńców występują festony. Je
den z nagrobków (Michała Grabowskie
go) w kształcie krzyża odbiega od 
wspomnianego schematu. Wyciosany, 
jak poprzednie w monolitycznym pniu, 
składa się z wysokiego cokołu o niezna
cznym uskoku, na którym znajduje się 
jakby oddzielna stela z napisem „IHS” 
oraz ornamentalną dekoracją. Dopiero 
ze steli wyrasta krzyż o cylindrycznych 
ramionach.
Najbardziej interesujące są dwa na
grobki nazwane tu „pomnikowymi". 
Utworzone z wysokich „kamiennych" 
cokołów i oplecione wątłąwiciąwinoro- 
śli stanowią podstawę zwieńczoną bądź 
rzeźbą, bądź krzyżem. Jeden, z zacho
wanych takich cokołów wieńczyła rzeź
ba Chrystusa (w tym czasie już od niego 
odłączona), a drugi okazały „wyciosany 
z kamienia” krzyż. Front cokołów zwień
czony jest inskrypcyjną tablicą w 
kształcie częściowo rozwiniętego 
zwoju papirusa.
Najstarsza data występująca na tych na
grobkach - to rok 1905, najmłodsza - 
rok 1935. Czy jednak ten przedział cza
sowy odpowiada faktycznie okresowi, 
w którym te nagrobki powstawały? Nie 
jest to niemożliwe, ale właśnie daty wy
stępujące na nagrobkach budzą wątpli
wość i nakazują ostrożność we wnio
skach. I tak na obelisku, związanym z ro-
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1. Fragment nagrobka Jakuba Rybki zmarłego w 1926 r.
2 Zdobienie dolnej części krzyza na nagrobku Jakuba 
Rybki
3. Fragment nagrobka Apolonii Głębockiej zmarłej w 1911 r.
4 Nagrobek Jozefa i Lucjana Grzegorczyków zmarłych 
w 1912 r i 1929 r
5. Nagrobek Marianny Grzegorczyk zmarłej w 1911 r

dziną Grzegorczyków, figurują lata 
1906, 1931 i 1935, a na nagrobku z rzeź
bą Chrystusa, też związanym z tą rodzi
ną, lata 1912 i 1929. Zatem wydajesię.że 
tylko obie ostatnie daty wiązać można 
z czasem powstania obu sepulkralnych 
pomników - nagrobek z rokiem 1929, 
a obelisk z rokiem 1935. Bowiem całość 
napisu mogła się pojawić tylko w mo
mencie „stawiania” nagrobka, co w obu 
wypadkach łączyć należy ze śmiercią 
ostatniej osoby wymienionej w inskryp
cji. Fundując zatem nagrobek wymie
niano również wcześniej zmarłych 
członków rodziny. Podobnie było więc 
zapewne również z datami na innych 

nagrobkach (np. Szewczyków czy jesz
cze jednym obelisku związanym z rodzi
ną Grzegorzewskich), a nie można też 
wykluczyć możliwości późniejszego 
fundowania nagrobków, nawet wiele lat 
po śmierci (do takich należy zapewne 
obelisk Apolonii Głębockiej, zm. w 1911 
r.). Potwierdzeniem tej tezy jest nagro
bek Michała Grabowskiego, gdzie obok 
daty śmierci -1928 - znajduje się druga 
data - rok 1934, niewątpliwie związana 
z wystawieniem nagrobka.
Taka właśnie interpretacja dat i napisów 
na łuszczowskich nagrobkach jest tym 
bardziej prawdopodobna, źe, jak stwier
dziła wspomniana już informatorka 
(która nie chciała ujawnić swego nazwi
ska), twórca tych w drewnie wykona
nych nagrobków przybyć miał do Łusz- 
czowa ok. 1920 r„ a zmarł w okresie 
okupacji i pochowany został na cmenta
rzu w niedalekiej Mełgwi. Nazywał się 
Szczepański i na imię miał prawdopo
dobnie Stanisław. Kim był nie wiadomo 
- może samouk, a może uczeń szkoły 
plastycznej z Lublina. Zapewne na lubel
skiej prowincji szukał ciszy i spokoju. 
Dokładniejsze wywiady prowadzone 
w okolicznych wioskach, może też kwe
rendy w archiwach parafialnych Łusz- 
czowa i Mełgwi pozwoliłyby na ujawnie
nie dalszych informacji o tym zapomnia
nym twórcy. Może też penetracje cmen
tarzy w sąsiednich miejscowościach po
zwoliłyby odnaleźć jeszcze inne za
chowane dotąd nagrobki jego autors
twa. Wreszcie może z jego działalnością 
udałoby się związać liczne niegdyś 
ozdobne krzyże drewniane, rozsiane 
przy drogach, ich skrzyżowaniach oraz' 
na cmentarzach południowo-wschod
niego obszaru dawnego powiatu lubel
skiego. Resztki takiego ozdobnego 
krzyża zaobserwowano w 1973 r. właś
nie na cmentarzu w tuszczowie.
Omawiane tu nagrobki, jeśli jeszcze ist
nieją, narażone są na szybkie zniszcze
nie. I to nie tylko ze względu na dzisiej
szą modę panującą na miejscach wiecz
nego spoczynku, ale przede wszystkim 
dlatego, że drewno - jako tworzywo 
rzeźbiarskie, bez odpowiedniego za
bezpieczenia czy ochrony przed działa
niem czynników atmosferycznych - jest 
szczególnie narażone na nieustanne 
działanie destrukcyjne. A nagrobki 
w tuszczowie poddawane są właśnie 
takiemu działaniu od przeszło lat pięć
dziesięciu. Byłoby wielką szkodą, gdyby 
ten dość specyficzny i unikatowy zespół 
„kamiennych” nagrobków w drewnie 
„wykuwanych” miał bezpowrotnie zagi
nąć. Może więc Muzeum Wsi Lubelskiej 
znalazłoby dla niego miejsce u siebie, 
przyjmując też na siebie trud załatwia
nia wszelkch spraw własnościowo-ad- 
ministracyjnych. £<

Nagrobki z Luszczowa stanowią bo
wiem interesujący i tak jednoznacznie 
rzadki przykład naśladownictwa 
w drewnie form kamiennych, że warto je 
zachować dla przyszłości. Trzeba bo
wiem do tej formuły - naśladownictwo 
w drewnie form kamiennych (czy muro
wanych) - powstałej w połowie ubiegłe
go stulecia, a używanej powszechnie 
i często po dzień dzisiejszy bez zastano
wienia, podchodzić z wielką ostrożnoś
cią. Nie wszystko bowiem co powstało 
z drewna, jako budulca czy tworzywa, 
musi wzorować się na innych doskona- 
łościach - koniecznie murowanych czy 
też kamiennych. I choć wiemy, że „był 
las, gdy nie było nas”, to zarazem trudno 
wciąż wyobrazić sobie, jak też wyglądał 
ówczesny świat, gdy budulcem i tworzy
wem było wyłącznie drewno. Nic więc 
dziwnego, że trudno przyznać drewnu 
równorzędną rolę z innymi materiałami 
budowlanymi, które w pewnym momen
cie naszej historii „przybyły” do nas, 
a w których początkowo tworzyli cieśle 
i budowniczowie, potem już architekci 
i rzeźbiarze, próbując na przestrzeni 
wieków rozwiązywać we wszystkich 
możliwych rodzajach budulca wciąż 
nowe technicznie i stylowo formy.

Ryszard Brykowski
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Inskrypcje na nagrobkach w tuszczowie:

1. ,,ŚP Katarzyna Lisowska z Szewczyków żyła 24 
lata zmarła d. 24 III r. 1905"
,,ŚP Barbara Szewczączka"
,,ŚP Wnuczki Basia i Marynia"
2. Napis zatarty, czytelna jedynie data ,,1916"
3. ,,ŚP Apolonia Głębocka żyła lat 55 zmarła d. 3 
czerwca 1911"
4. ,,ŚP Maryjanna Grzegorczyk żyła 42 lata zm. 11 
IV 1911 Pokój jej duszy"
,.ŚP ... Grzegorczyk ... 1924"
5. ,,ŚP Jakub Rybka żył lat 76 z. dnia 29.III 1926"
6. ..Antonina Brodzik żyła lat 70 zmarła d. 
10.1.1928"
7. „ŚP Józef Grzegorczyk żył 82 lata zma. d. 
10.IV 1912"
,,ŚP Lucjan Grzegorczyk żył 9 lat zm. dnia 29 II 
1929"
8. „ŚP Michał Grabowski żył lat 88z. 13 sierp. 1928 
Ro Prosi o westchnienie D. 1934
9...ŚP Maria Grzegorczyk żyła 73 lata z. d. 6 stycznia 
1906 „Waldemar Grzegorczyk żył 2 tygodnie, 
zmarł d. 12 luty 1931 r" „Zofia Grzegorczyk żyła 3 m. 
zm. 8 maja 1935"
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Maria Lewicka

Porozmawiajmy o malarstwie
Tematem dwóch kolejnych artykułów w serii Porozmawiajmy o zabytkach..będą zabytki malarstwa. Obdarzone szczególną 
siłą oddziaływania mają niezliczone rzesze miłośników i kolekcjonerów; wynika to z tego, że malarstwo w szczególny 
sposób angażuje naszą wrażliwość, a poza tym, będąc sztuką przedstawieniową, podejmującą określony najczęściej temat, 
zaciekawia i skłania do refleksji na temat treści, podobnie jak i literatura.
Pewien zasób wiedzy ogólnej pogłębia kontakt z zabytkami. W wypadku malarstwa wiedza ta jest bardzo rozległa, 
a prawdziwe znawstwo wymaga ponadto długotrwałych kontaktów z autentycznymi dziełami, przy zdolności szczególnego 
wyczucia tej sztuki. W artykule niniejszym spróbujemy naświetlić te zagadnienia związane z malarstwem, które wydają się
najbardziej potrzebne dla jego przybliżenia.

Malarstwo - sztuka plastyczna posługująca się linią i barwą na 
płaszczyźnie - występuje we wszystkich kręgach kulturo
wych, służąc różnorodnym celom. Znane jest od zarania 
dziejów ludzkości; jego najwcześniejsze zabytki to przecież 
malarstwo jaskiniowe w grotach paleolitycznych. Nazwą m o- 
numentalnego lub dekoracyjnego określa się ma
larstwo związane z architekturą. Przenośne obrazy wchodzą 
w zakres malarstwa tablicowego, jeżeli obraz malowany 
był na desce (jak to miało miejsce w średniowieczu) lub 
sztalugowego (od nazwy trójnożnego stojaka, na którym 
malarz umieszcza powstający obraz); miniaturą nazywa 
się obrazy o bardzo małym formacie. Nazwa miniatura 
równoznaczna z iluminacją dotyczy również ręcznie wy
konanej ilustracji w rękopiśmiennych księgach. Historia ma
larstwa ukazuje niezwykłe bogactwo metod technicznych, 
rozwiązań formalnych i podejmowanych tematów.
Techniki malarskie określane są zależnie od użytych farb, 

spoiw i podłoży. Podłożami malarskimi (inaczej podobrazia
mi) mogą być; drewno, płótno, papier, pergamin, karton, kość 
słoniowa, metal, tynk, kamień itp. W malarstwie sztalugowym 
nakłada się na podobrazie grunt (zaprawę), którego zadaniem 
jest utrwalenie podkładu i zabezpieczenie przed prześwitami; 
położona na grunt jednolita warstwa farby (niejednokrotnie 
z zaznaczeniem szkicu kompozycji) nosi nazwę podmalówki. 
Do malowania używa artysta pędzla i szpachli, za pomocą 
których rozkłada farby. Farby to mieszaniny barwników ze 
spoiwem; od XIXw. stanowią gotowy produkt chemiczny, ado 
tego czasu sporządzane były przez samych malarzy. W niektó
rych technikach na farby nakłada się jeszcze werniks - prze
zroczystą substancję zabezpieczającą przed wpływami at
mosferycznymi, nadającą jednocześnie połyski głębie koloru. 
Stojąc przed obrazem w muzeum odczytujemy na plakietce 
objaśniającej lub w katalogu nazwę techniki, w której obraz 
wykonano. Oto najczęściej spotykane; W technice olejnej

1 Dzieło warsztatu krakowskiego z ok 1460 r .Święta rozmowa (Muzeum Narodowe, 
kamienica Szołajskich w Krakowie), obraz namalowany techniką temperową na drewnie, 
o symetrycznej, statycznej kompozycji z charakterystycznym dla średniowiecza złotym ttem 
symbolizującym niebo
2 Inicjał ..O ze sceną . Narodzenia ze średniowiecznego manuskryptu (Biblioteka Watyka
ńska). Dzieła iluminatorskie wymagały niezwykłego kunsztu i precyzji od pracujących nad 
nimi iluminatorow. najczęściej mnichów klasztornych.
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3. Miniatura z Biblii. 1411 r. (Arch. Miejskie w Litomierzycach. Czechosłowacja), ukazuje, jak 
tematyka religijna - tu budowa Wieży Babel - stawała się okazją ukazania życia i akcesoriów 
współczesności.
4. Jeden z fresków opowiadających dzieje Marii i żywot Chrystusa, zdobiących kaplicę Arena 
w Padwie, wykonanych ok. 1305 r. przez Giotta, malarza włoskiego, który utorował drogę 
malarstwu nowożytnemu.
5. Pełen ekspresji i dramatycznego napięcia obraz piekła z tryptyku ,,Sąd Ostateczny' 
(Muzeum Narodowe w Gdańsku), fragment najwspanialszego w Polsce dzieła malarstwa 
staroniderlandzkiego. z drugiej połowy XV w., pędzla Hansa Memlinga: stanowi przykład 
mistrzowskiego opanowania wprowadzanej wtedy w malarstwie techniki olejnej.
6. Fragment fresku z pałacu Św. Jerzego w Mantui. ukazujący zbiorowy portret rodziny 
Gonzagów, dzieło Andrea Mentegni. działającego w drugiej połowie XV w . jednego z wybit
nych przedstawicieli malarstwa renesansowego.
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istotą jest stosowanie barwników, których spoiwo stanowi 
schnący olej lniany; miesza się je na palecie. Technika ta, 
znana od XII w., w powszechne użycie weszła na początku XV 
w. w Niderlandach, skąd, jak mówi tradycja, wykradziono jej 
tajemnicę do Włoch. W technice tempery używa się farb 
o spoiwie organicznym (białko, żółtko, mleko, żywica, klej), 
mieszanych z olejkami, a przy malowaniu rozcieńczanych 
wodą. Technika tempery znana była w średniowieczu, okres 
wspaniałego jej rozwoju łączy się z malarstwem florenckim XV 
w.; w XVI w. została zarzucona i dopiero wiekXIX notuje próby 
powrotu do tej techniki. W technice akwareli malarz używa 
farb wodnych, o spoiwie rozpuszczalnym w wodzie (najczęś
ciej stanowi je guma arabska). Rozwój tej techniki rozpoczął 
się w XVII w. Mistrzem w stosowaniu techniki akwareli był 
angielski malarz romantyzmu Wiliam Turner. Technika pas
telu polega na stosowaniu farb o tej samej nazwie, sporzą
dzanych z barwników, kredy i małej ilości spoiwa, uformowa
nych w cienkie pałeczki. Technika ta, znana od XV w. rozpo
wszechniła się w XVIII w. Dobrze ją reprezentuje portret 
rokokowy. Al secco i fresk - to techniki malarstwa 
ściennego. Al secco - technika malowania na suchym 
tynku barwnikami o różnych spoiwach mieszanymi z wodą, 
znana była od średniowiecza. Fresk malowany jest na mo
krym tynku farbami rozprowadzanymi wodą; spoiwem staje
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się samo podłoże. Technika ta stosowana była od XIV w. we 
Włoszech, rozpowszechniła się w okresie renesansu i baroku, 
a następnie, jako bardzo trudna, została zarzucona. Od XVII w. 
fresk występował jako technika mieszana z al secco. W dzie
dzinie malarstwa ściennego historia notuje wiele ekspery
mentów przeprowadzanych przez malarzy; niektóre z nich 
skończyły się tragicznie dla dzieł, jak sławna „Bitwa pod 
Anghiari” Leonarda da Vinci. Mediolańskie malowidło tego 
artysty, „Ostatnia wieczerza”, jest obiektem stałej troski i za
biegów konserwatorów walczących o jego zachowanie.

★ ★ ★

Dla osiągnięcia zamierzonych efektów sztuka malarska ope
ruje wieloma środkami formalnymi. One to przede wszystkim 
decydują o kunszcie twórcy i o indywidualnym wyrazie artys
tycznym jego dzieł. Analiza środków technicznych i formal
nych pozwala na datowanie zabytków malarstwa, wskazując 
znawcom epokę, do której dzieło należy, pozwala określić 
styl. Nie tylko jednak znawcom dostępna jest możliwość 
odczytania z obrazu efektów zastosowanych przez artystę. 
W pewnym zakresie może to zrobić każdy.

Zastanówmy się na początku nad kompozycją obrazu, bo od 
naszkicowania układu kompozycyjnego malarz zazwyczaj 
rozpoczyna pracę. Pomyślmy o tym, na jakiej zasadzie zostały 
ze sobą powiązane w całość i zamknięte na określonej płasz
czyźnie wszystkie te linie, płaszczyzny, bryły, plamy barwne, 
efekty światłocieniowe. Zwróćmy uwagę na osie kompozycji. 
Spróbujmy określić bliżej charakter tej kompozycji, stwier
dzając np. że jest statyczna, jak w malarstwie klasycyzmu, czy 
dynamiczna, jak w malarstwie baroku. Może odszukamy 
w układzie obrazu elementy, które sugerują ruch w określo
nym kierunku?
Niezwykle istotnym problemem jest zagadnienie perspektywy 
malarskiej. Oddanie przedmiotów na płaszczyźnie zgodnie 
z prawami widzenia, kiedy pozornie zmniejszają się w miarę 
oddalania od nich, a linie biegnące od naszych oczu uzyskują 
pozorną zbieżność ku horyzontowi, stanowi zjawisko per
spektywy linearnej. Nie jest to jedyny sposób oddania głębi 
w malarstwie; stosowana bywa również perspektywa barwna 
- uzyskanie złudzenia oddalenia przez wykorzystanie właści
wości niektórych barw, wychodzących jakby ku przodowi (jak 
czerwienie i żółcie) czy umykających w głąb (jak błękity),

7. Portret Cecylii Gallerani, pędzla Leonarda da Vinci (Mu
zeum Czartoryskich w Krakowie), stanowi klejnot malarstwa 
obcego w zbiorach polskich.
8. Fresk o tematyce batalistycznej z apartamentów papie
skich pałacu watykańskiego ..Bitwa pod Ostią”. Twórcą 
fresku jest Rafael (i jego warsztat), jeden z trzech najwybit
niejszych mistrzów dojrzałego renesansu, którego dzieła 
charakteryzują się doskonałością form i kompozycji.
9. „Trzy gracje” (Muzeum Prado, Madryt) pędzla Rubensa, 
jednego z najbardziej znanych mistrzów baroku, którego 
twórczość wyrażała dobitnie idee malarstwa epoki.

10. „Kosz z owocami", jeden z pierwszych przykładów 
martwej natury w malarstwie europejskim (Pinakoteka 
w Mediolanie), pędzla Caravaggia, przedstawiciela realisty
cznego nurtu w malarstwie wczesnobarokowym. Dzieła tego 
fnalarza o dużym wpływie na sztukę europejską charaktery
zowały się kontrastowym światłocieniem i intensywnością 
kolorytu.
11. Mitologiczny temat „Danae" (Ermitaż. Leningrad)-akt. 
jedno z najwybitniejszych dzieł wielkiego malarza holender
skiego. Rembrandta, który był mistrzem w oddaniu światła; 
na tym obrazie stanowi ono ważny efekt formalny, odgrywa
jąc jednocześnie rolę symbolu.

12. „Szkoła wiejska" J. Steena (Galeria Narodowa w Dubli
nie) reprezentuje rozpowszechnioną w malarstwie flaman
dzkim i holenderskim tematykę rodzajową, stanowiącą cie
kawą relację o dawnym życiu i zwyczajach.
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13

a także perspektywa powietrzna - wykorzystująca zjawisko 
zmiany kolorytu oddalonych przedmiotów, ich szarzenia, roz
mycia, jakby zamglenia.
Podstawowym problemem malarstwa jest oddanie na płasz
czyźnie trzeciego wymiaru - wydobycie kształtu plastycznego 
(modelunek). Środkiem malarskiego odtworzenia kształtu 
jest światłocień, wykorzystujący grą świateł i cieni (przeciws
tawiając np. fragmentom oświetlonym zacienione, operując 
cieniami i refleksami świetlnymi). Innym malarskim środkiem 
wydobycia kształtu plastycznego, trudniejszym, jest operowa
nie zmiennością koloru. Pierwsze próby operowania mode- 
lunkiem światłocieniowym dla oddania trzeciego wymiaru 
podjął przedstawiciel włoskiego trecenta - Giotto. Przełamał 
on tradycje płaskiego malarstwa bizantyńskiego, torując dro
gę malarstwu nowożytnemu, które doprowadziło modelunek 
do perfekcji.
Kolorystyka obrazu - to jeden z tych jego elementów, które 
szczególnie przemawiają do widza. Łatwo odczujemy ciepły 
zestaw barw (o przewadze żółci, czerwieni) czy barw zimnych 
(o przewadze zieleni, błękitów), kolory dominujące w obrazie, 
intensywność, natężenie koloru. Nietrudno jest skonstato
wać, na ile zastosowana przez malarza gama barw zgodna jest 
z naszym sposobem widzenia. Mistrzowskim opanowaniem 
kolorystyki charakteryzuje się malarstwo weneckie.
Faktura obrazu jest to sposób traktowania powierzchni, bio- 
rąc pod uwagę rodzaj podłoża, a przede wszystkim sposób 
nakładania farb - od gładkiego do impastowego, kiedy to 

farby położone grubo pędzlem czy szpachlą niemal zbliżają 
fakturę malarską do rzeźbiarskiej. Właściwości fakturowe są 
ważnym elementem określającym tak styl artysty, jak i styl 
epoki. W XVIII w. np. krytykowano portrety z późnego okresu 
twórczości Rembrandta, zarzucając im, że przedstawiane 
przez artystę osoby można jakoby chwycić za nos.

★ ★ ★
Zabytki średniowiecznego malarstwa ściennego oglądamy 
we wnętrzach kościelnych i - nieporównanie rzadziej - w re
prezentacyjnych wnętrzach świeckich. Średniowieczne ma
larstwo tablicowe i ołtarzowe spotykamy niekiedy w zabytko
wych kościołach; stanowią też one ogromnie cenne ekspona
ty muzealne. Rękopisy iluminowane przechowywane są 
w muzeach, bibliotekach, gabinetach rycin, a także w skarb
cach przykościelnych.
Malarstwo średniowiecza, związane głównie z tematyką reli
gijną, obrazowało podstawowe prawdy wiary, opowiadało 
historie biblijne i ewangeliczne, żywoty świętych, ich męczeń
stwo; przerażało wizją tortur piekielnych, zachwycało wizją 
szczęśliwości rajskich. W zabytkach wczesnych obserwujemy 
abstrakcyjne złote tła, w późniejszych przeważają przedsta
wienia wynikające już z obserwacji otaczającego artystę świa
ta, zapowiadając nowe, malarskie jego widzenie. Tematy 
religijne stają się czasem dla malarza okazją ukazania życia 
codziennego i akcesoriów współczesności.
O wiele liczniejsze zabytki malarstwa nowożytnego reprezen-
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13 Kłopotliwe oświadczyny ' (Ermitaż, Leningrad), typowa 
dla XVIII w sielankowa scena ogrodowa z serii tzw fetes 
galantes. stanowiących wyidealizowane, liryczne obrazki 
z życia Wyższych sfer; mistrzem tego typu przedstawień był 
twórca obrazu, malarz francuski Antcine Watteau.
14 Autoportret Jean Ingres a (Muzeum Conde w Chan
tilly). czołowego przedstawiciela klasycyzmu

15. Fragment obrazu ..Zaporozcy piszący list do sułtana 
tureckiego' (Muzeum Sztuki Rosyjskiej, Leningrad), dzieło 
lin Riepina z końca XIX w., propagatora sztuki realistycznej, 
stanowiącej wyraz demokratycznych i patriotycznych nur
tów w ówczesnej kulturze rosyjskiej

15

towane są przez malowidła ścienne i obrazy. Od czasu wpro
wadzenia druku zanika malarstwo iluminatorskie, a miniatura 
pojawia się od XV w. jako niezależny rodzaj obrazu w maleń
kim formacie. Z zabytkami nowożytnego malarstwa wszyst
kich rodzajów spotykamy się we wnętrzach kościelnych, 
świeckich, muzeach; wiele cennych obrazów znajduje się 
w rękach prywatnych i handlu antykwarycznym.
Odmienność w stosunku do malarstwa średniowiecznego jest 
uderzająca: nie tylko wzbogaca się tematyka, ale także spo
sób malarskiego jej przekazania. Począwszy od renesansu 
malarstwo wsparte teorią korzysta z nowych zdobyczy wie
dzy; artyści tworzą w oparciu o studia perspektywy, proporcji, 
znajomości anatomii, praw optyki, a i kwestie artystyczne 
stają się przedmiotem rozważań zarówno malarzy, jak i teore
tyków. Treść religijna i przedstawienia symboliczne dalej 
zajmują twórców, a punktem ich odniesienia nie przestaje być 
Biblia i Ewangelia. Programy i symbolika nowego malarstwa 
łączą się jednak nie tylko z wymogam i Kościoła nauczającego, 
ale również z tematyką świecką i stąd odniesienia do mitologii 
greckiej i rzymskiej, a nade wszystko ukazanie człowieka 
i otaczającej go natury w aspekcie doczesności. W okresie 
manieryzmu obserwuje się odstępstwo od ideału renesanso
wej harmonii na rzecz swobody i wyrafinowania, przewagi 
wartości formalnych nad treściowymi. Malarstwo barokowe 
prezentuje nie spotykaną dotychczas dynamikę kompozycji, 
bogactwo kolorystyki, operuje silnymi kontrastami światło
cieniowymi i skomplikowanymi efektami przestrzennymi, ob

jawiającymi się zwłaszcza w iluzjonistycznym malarstwie mo
numentalnym, którego istotą jest uzyskanie wrażenia przedłu
żenia architektonicznego wnętrza. Stojące na usługach kon
trreformacji malarstwo religijne, zaprogramowane przez po
święcony walce z reformacją sobór trydencki ma za zadanie 
pouczać, przekonywać i zachwycać. Uspokojenie, ale i skost
nienie form, jakie przyniósł malarstwu klasycyzm, wyznający 
idealne zespolenie treści z formą, ożywia romantyzm. Łączące 
się w nim nastroje patriotyczne wzbogacają tematykę malars
twa europejskiego. Jest to okres sprzyjający tworzeniu się 
malarskich szkół narodowych. Wiek XIX, posługujący się 
realistycznym językiem malarskim, pozostawił liczne zabytki 
sztuki zaangażowanej, która gromi, krytykuje, wyśmiewa, 
prezentując swoje ideologiczne ideały, uczestnicząc w ten 
sposób w życiu politycznym i społecznym. W ostatnim trzy
dziestoleciu wieku XIX powstają dzieła impresjonizmu - kie
runku. który rozwija malarskie zagadnienie współzależności 
barw i światła, eksponując jednocześnie wartość bezpośred
niego przekazu osobistego wrażenia malarskiego, wynikają
cego z obserwacji natury.

★ ★ ★
Mówiliśmy o technikach malarskich, o śroukach formalnych, 
podjęliśmy próbę krótkiej ogólnej charakterystyki malarstwa 
w jego rozwoju historycznym, przyjrzyjmy się jeszcze rozwo
jowi najczęściej spotykanych przedstawień, zgrupowanych ze 
względu na podjęty temat.
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16. ..Most pod Sevres" (Tate Galery. Londyn) A. Sisleya. 
jednego z najwybitniejszych przedstawicieli impresjonizmu, 
kierunku, który rozwinął problem współzależności barw 
i światła, uznającego wartość przekazania w malarstwie 
osobistego wrażenia z obserwacji natury.

Malarstwo rodzajowe czerpie tematykę z życia 
codziennego, stanowiąc ciekawą nieraz i pouczającą relację 
o dawnych zwyczajach i życiu. Oglądamy sceny z targów, 
kiermaszy, wesel chłopskich, zabaw, a niejednokrotnie spo
strzegamy, jak malarz opowiada przy tym o wadach i cnotach, 
jak moralizuje. Malarstwo rodzajowe rozwinęło się we Flandrii 
w XVI w., rozpowszechniło w Holandii w XVII w., a następnie 
w całej Europie. Wiek XVIII wsławił się scenami ogrodowymi, 
sielankowymi (zwłaszcza w malarstwie francuskim), stano
wiącymi wyidealizowane obrazki z życia wyższych sfer, scena
mi pasterskimi, a także przedstawieniami o charakterze mora
lizatorskim, które rozwinie malarstwo wieku XIX.
Malarstwo krajobrazowe albo pejzażowe uka
zuje widoki natury. Tła pejzażowe pojawiły się w malarstwie 
późnogotyckim, ale dopiero w XVI w. pejzaż stanie się samo
dzielnym zadaniem malarskim w Niemczech, a rozwinie w stu
leciu następnym w Holandii. Odróżniamy krajobrazy natura- 
listyczne, idealizowane, fantastyczne; niektórzy twórcy spe
cjalizowali się w odtwarzaniu pejzaży o różnym nastroju. 
Kompozycje krajobrazowe ożywiano sztafażem (ludzie, zwie
rzęta, małe scenki rodzajowe, pojazdy itp.). W obrazach tego 
rodzaju warto zwrócić uwagę na kolorystykę, sposób oddania 
powietrza, mgły, światła, pokusić się o odszukanie efektów 
określających porę dnia. Pejzaż o przewadze motywów zwią
zanych z morzem nazywa się mariną, a o przewadze moty
wów architektonicznych w e d u t ą.
Malarstwo historyczne ilustruje znamienne wyda
rzenia teraźniejszości lub przeszłości, może utrwalać wyda
rzenie współczesne artyście albo wydarzenie zaczerpnięte 
z historii czy literatury. Rozwój malarstwa historycznego datu
je się od renesansu. W okresie baroku przewagę zyskały 
tematy, których zadaniem była gloryfikacja władcy. Szczegól
ny rozwój malarstwa historycznego nastąpił w wieku XIX. 
CTdmianą malarstwa historycznego jest malarstwo batalis
tyczne, przedstawiające sceny bitewne.
Martwa natura - to przedstawienie przedmiotów użyt
kowych, owoców, ściętych kwiatów, zabitych zwierząt, po
traw, tkanin, zgromadzonych w całość o przemyślanym, deko
racyjnym układzie; jako samodzielny temat pojawia się we 

Włoszech w końcu XVI w. Martwe natury doprowadziło do 
perfekcji malarstwo holenderskie i hiszpańskie XVII w.
Malarstwo portretowe począwszy od XV w. intere
sowało malarzy wszystkich kolejnych epok. Oglądając portret 
nabieramy często określonego stosunku do przedstawionej 
osoby; staje się to możliwe dzięki malarskiej umiejętności 
oddania cech charakteru modela. W portrecie uwagę naszą 
zwraca strój, fryzura, sposób upozowania, tło, otaczające 
postać sprzęty - wszystko to informuje o czasie, w którym 
przedstawiany człowiek żył, niejednokrotnie również o jego 
zawodzie, piastowanych urzędach, wyróżnieniach, jakie go 
spotkały (ordery, dystynkcje), a i o tym, jak chciał wyglądać 
w oczach potomnych. Odmianą portretu jest autoportret 
- własny portret malarza.
Akt - przedstawienie nagiej postaci ludzkiej spotykamy już 
w zabytkach średniowiecza (Adam i Ewa, przedstawienia 
Sądu Ostatecznego). Jako studium pozującej postaci ludzkiej 
występuje dopiero od renesansu, kiedy to podjęte badania 
anatomiczne dały podstawy doprowadzenia z czasem tego 
typu przedstawień do perfekcji. Delikatna, odpoczywająca 
Wenus zachwyca pięknem ciała, proporcji, ułożeniem, kolory
tem. Malarstwo weneckie okresu renesansu daje wiele wspa
niałych przykładów dzieł tego typu. Ideałem kobiety okresu 
baroku jest dobrze zbudowana niewiasta o obfitych kształ
tach, jak to obserwujemy na obrazach Rubensa, a muskular
ny, potężny mężczyzna staje się tematem barokowych aktów, 
przede wszystkim w tematach związanych z mitologią. W XIX 
w. zaczynają powstawać akty, których twórcy nie szukają już 
tematów w Biblii czy mitologii, ukazują realne piękno ludzkie
go ciała.

★ ★ ★

Nasz osobisty stosunek do obrazu, nawiązany z nim kontakt, 
może dać wiele satysfakcji - pozwólmy, aby sam opowiadał 
nam o sobie, by przekazywał informacje, idee, myśli, uczucia 
i intencje, jakie zawarł w nim jego twórca.

W następnym zeszycie „Spotkań z zabytkami” porozmawia
my o dziełach malarskich sztuki polskiej.

Maria Lewicka
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1. Zrębowe chałupy w Kacwinie (1976 r.)
2. Stara zagroda z zachowanymi „wrotami” i „dźwierkami"

Tadeusz M. Trajdos

Drewniane 
zabytki 
Kacwina
Cały obszar Spiszą, a szczególnie Za- 
magurze (Spisz Górny) obfituje w wybit
ne dzieła dawnej ciesiołki - domy miesz
kalne, pomieszczenia gospodarcze, ale 
i drewniane kaplice lub kościoły, wzno
szone przez pokolenia „budorzy”, 
świetnych miejscowych fachowców, 
majstrów konstrukcji zrębowej. Wsie 
Zamagurza, z interesującą zwartą zabu
dową drewnianą o wysokich walorach 
artystycznych1, ulegają w ostatnim 
okresie gwałtownym zmianom, które 
przynoszą wiele nieodwracalnych strat 
lokalnym kunsztom ciesielskim. 
Konsekwencje tych zmian można było 
obserwować parę lat temu we wsi Nie
dzica, obecnie zaś we wsi Kacwin, tuż 
przy granicy z CSRS. Stare, oryginalnie 
rozplanowane i artystycznie zdobione 
chałupy drewniane, osadzone na wień
cu zrębowym, są systematycznie rozbie
rane i niszczone, a na ich miejscu wyras
tają dwu- lub trzypiętrowe pseudoka- 
mieniczki, ceglane pudełka, tynkowane 
i dekorowane według odrażających sza
blonów, częściowo na wzór podmiej
skich domków jednorodzinnych, częś
ciowo na wzór słowackich willi. W sen
sie artystycznym, ale i kulturowym jest 
to całkowite zerwanie z dziejami rze
miosł spiskich. W miejsce kształtu 
i wnętrz odpowiadających wspaniałej 
wyobraźni konstrukcynej i kolorystycz
nej wielu generacji Spiszaków, nowe 
„klocki” stanowią zbiór tandety i brzy
doty mimo kryształów, pseudomarmo- 
ryzacji i mozaikowych deseniów na 
ścianach. Oczywiście, nowy dom jest 
rezultatem koniecznych modernizacji 
i ulepszeń życia - wprowadzenia tych 
wygód, których drewniana chałupa nie 
miała, ale tu właśnie obserwujemy waż
kie zjawisko socjologiczne, świadczące 
o tym, że nowy dom nie zastępuje sta
rych obyczajów.
Domy mają 3 piętra, tynki, balustrady 
i zawsze telewizory, ale urządzenia sani
tarne i kanalizacyjne wprowadza się 
wiele lat po zakończeniu budowy. Naj
częściej więc fasada jest „nowoczes
na”, zaplecze - nie zmienione. Właśnie 
obowiązkiem konserwatorów - oficjal
nych opiekunów zabytków winno być 
dopilnowanie, aby było dokładnie od
wrotnie - kształt i typ domu zabytkowe-

(1977 r.)
3. Ozdobny szczyt chałupy z figurą św. Stefana

go bez zmian, modernizacja natomiast 
urządzeń wewnętrznych adaptowana 
do form architektonicznie wartościo
wych. Tymczasem można się stale ze
tknąć z absurdalną sytuacją, w której po 
zrujnowaniu bezcennych zabytków - 
domów zrębowych z XIX w. nowe „ka
mienice” są zamieszkiwane przez pół 
roku niemal wyłącznie w kondygnacji 
sutereny. Cała rodzina zimą przesiaduje 
w dusznej, ale ciepłej kuchni-piwnicy- 
-jadalni, bowiem reszty się nie ogrzewa 
(brak zresztą opału), czekając w lecie na 
„letników”. A tych na Spiszu pojawia się 
niezbyt wielu.
Opisane tu fakty nie wynikają ze złej woli 
właścicieli dawnych gospodarstw, prze
ciwnie, są oni bardzo wrażliwi na war
tość niejednego ze starych sprzętów, 
narzędzi czy ozdób, znają też dobrze 
zalety drewnianego zrębu. Jest to nato
miast rezultat zupełnego braku do 1979 
r. opieki konserwatorskiej nad drewnia-

3

nym ludowym budownictwem Spiszą, 
odmowy ratowania nawet najstarszych 
domów zrębowych (takie apele wysyłali 
parę lat temu m.in. działacze Związku 
Podhalan z Lapsz Niżnych), braku rów
nież jakichkolwiek wzorców budowla
nych dla nowo stawianych domów, któ
re nawiązywałyby w planie, konstrukcji 
czy dekoracji do tradycyjnych rozwią
zań spiskich. Wydaje się bowiem, że 
unowocześnienie wnętrz, wprowadze
nie nieodzownych urządzeń sanitar
nych itp. powinno harmonizować 
z utrzymaniem typu architektonicznego 
domu spiskiego, podobnie, jak to uczy-
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mono swego czasu z wieloma domami 
podhalańskimi.
Brak zainteresowań w tym kierunku, 
brak architektów gminnych, którzy in
spirowaliby projekty zmian i nowych 
konstrukcji w duchu szacunku dla cen
nej tradycji, brak wreszcie choćby frag
mentarycznego dozoru konserwator
skiego - powodują konieczność przy
pomnienia charakteru i form drewnia
nych budynków spiskich na specyficz
nym przykładzie Kacwina. W tej wsi, 
o cechach parku etnograficznego, 
obecny żywiołowy ruch budowlany, któ
ry zniszczył już kilkadziesiąt obiektów 
dawnego budownictwa, za parę lat nie 
pozostawi śladu zabytków kultury spi
skiej.
Stan, który relacjonuję poniżej, dotyczy 
roku 1979. W Kacwinie znajdowało się 
wówczas jeszcze 26 domów miesz
kalnych konstrukcji zrębowej, o wartoś
ci zabytkowej w kategorii budownictwa 
drewnianego oraz 13 równie zabytko
wych „sypańców", czyli spichlerzy 
zbożowych2. Jedenaście domów po
chodzi z wieku XIX, pozostałe z lat 
1900-1937. Według tradycyjnego sche
matu domu spiskiego są to przeważnie 
zrębowe konstrukcje z dachami gonto
wymi (rzadko szalowane deskami 
w ścianach), jednoizbowe, z sienią. „ku- 
morą” (komorą) lub „izbecką" (kuch
nią), czym różnią się diametralnie od 
dwuizbowych chałup podhalańskich.
Niekiedy zachowały się też drewniane 
obramienia wejść do zagród (na tzw. 
oborę, czyli podworko): ,,wrota” (bra
ma) lub „dzierka" (furtka).
W pokoju mieszkalnym, zwanym „wiel- 
go izba" (wielka izba) albo po prostu 
„izba", najczęściej na potężnej belce 
poprzecznej pułapu zwanej „sosręb" 
(„sosrumb") żłobi się inskrypcje funda
cyjne, czasem tylko z datą, nierzadko

jednak z obfitszymi sentencjami. Oto 
przykłady treści tych napisów: 1) najstar
szy dom, 1831 r. (właściciel Marcin Ra
decki, nr 91): 1831.18/un/(nabelce-pła- 
zie w ścianie), 2) dom z 1878 r. (wł. Zofia 
Dudaszko, nr 47): A słowo stało się cia
łem i mieszkało między nami (na puła
pie); 3) dom z 1885 r. (wł. Paweł Hasaj, nr 
145): Hudaczek Paweł... Jezus Blagos- 
lav Pane Dom tento roku... 1885... i vsel- 
kich v nom trebiuietich (na sosrębie); 4) 
dom z 1889 r. (wł. Antoni Chowaniec, nr 
11): Maj 28 Blagoslav Pane ten Dom... 
1889 (na pułapie); 5) dom zrujnowany, 

z 1889 r.; Blohoslav Pane Dom ten to 
y fieckivBivaju w nim... 1889... fundator 
Jan y Hela Molitorys; 6) dom z 1921 r. 
(wł. Franciszek Molitorys, nr 22): O Bo
skie Serce Pana Jezisa Krista Ochraniaj 
Obiwatelow Domu Techo okazdom case 
- fundator Adalbert Pawełek; 7) dom 
z 1925 r. (wł. Jakub Molitorys, nr 113):

4. Charakterystyczne podwórko gospodarskie na planie 
wydłużonego prostokąta (1977 r.)
5. Stary zaułek (1976 r.)
6. 7. 8. Spichlerze zbożowe, czyli ..sypańce" (1976 r.)

Blogoslav Pane to nase mieszkanie ... 
1925 ... Zachowaj od ognia święty Flo
rianie; 8) dom z 1932 r. (wł. Józef Gało- 
wicz, nr 220): R. 1932 32 VII Dnia 2 
fundator Andrzej Gałowicz. Cytowane 
inskrypcje zachowują wiele form miej
scowej gwarowej polszczyzny, jedynie 
w XIX w. zniekształconej wpływami sło
wackimi. Moment sakryfikacji gotowe
go zrębu wieńczył trud cieśli i zapewniał 
powodzenie i bezpieczeństwo właści
cielom. Formuły wotywne powtarzają 
się, ale ich stylizacja zależy od pomysłu 
i fantazji zlecających, a także od specjal
nych upodobań kultowych.
Do wnętrza gotowego domu wkraczała 
nie tylko inskrypcja z suplikacją, ale 
i hierarchiczny porządek świętych obra
zów, wizerunki ulubionych patronów 
rodziny i wsi. W ścianę frontową (szczy
tową) wprowadzano małą kapliczkę 
opiekuńczą, najczęściej z posążkiem 
Matki Boskiej. Kapliczki te zdobią też 
nowe elewacje tynkowanych „ka
mienic".
Ogólny wygląd domu i terminologii 
gwarowej stosowanej w ciesiołce poka- 
żą nam dwa wybrane przykłady. Typ 
obecnie istniejącego domu, o kształcie 
najbardziej archaicznym, był już dosto
sowany do wydłużonych, prostokątnych 
parcel wiejskich, jakie uformowały re
gulacje ziemskie jeszcze Horwathów- 
Palocsayów i Salamonów, węgierskich 
właścicieli klucza niedzickiego. Dom 
ten jest zwrócony ścianą szczytową do 
ulicy. Do jego dłuższej ściany przylega 
z jednej strony sień ze stropem, tzw. 
przejeżdżanie, gdyż stanowi wjazd z uli
cy na podwórko („oborę”). Od ulicy za
mykana jest drewnianymi „wrotami”,
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w których wykrojono „dźwierka” (furt
kę). Niemal cały dom wypełnia „izba” 
z piecem kuchennym („śporet”, „śpor- 
chet”), od tylnej ściany szczytowej w ob
rębie tego samego wieńca zrębowego 
przylega do niej „kumora” (komora) - 
niewielkie pomieszczenie na planie 
prostokątnym. Izba spełnia wszystkie 
funkcje mieszkalne i kuchenne, komora 
zaś służy jako skład pożywienia, części 
sprzętów i narzędzi.
Bardziej rozbudowany wariant tego ro
dzaju chałupy wprowadza obok izby od
dzielną kuchnię, nie zmieniając ogólne
go układu: szczytowego ustawienia do
mu i sieni - przejazdu krytego stropowe. 
Kuchnię wypełnia wówczas w jednym 
z rogów duży piec z okapem, obok wiszą 
półki na naczynia kuchenne, pod ścia
nami - ławy i stołki. Wielka izba przybie
ra wtedy postać bardziej reprezentacyj
ną: stoi tu stół przykryty obrusem z kru
cyfiksem, pod ścianą skrzynia na stroje, 
a także komódka i szafa na ubrania, 
nabytek nowszych czasów (XX w ), gdyż 
dawniej odzież przechowywano 
w skrzyniach lub wieszano na „żer
dkach”. Jest tu też miejsce na kołyskę 
i łóżka („wyrek”). Choć czasami wsta
wiano je do osobnej kuchni, w zasadzie 
jednak śpi się w izbie.
Przedstawiony wyżej dom (nr 10, z 1924 
r.) zachował w całości tradycyjny układ; 
modyfikacje są wynikiem pewnych uzu
pełnień - nowych mebli czy instalacji. 
Utrzymał się też bardziej statyczny sche
mat rozmieszczenia budynków gospo
darczych. W wąskiej, długiej parceli do 
tylnej ściany szczytowej domu przylega 
ciąg budynków gospodarczych pod 
osobnym dachem, często półdrewnia- 
nych, półciosowych, wzdłuż terenu 
„obory”. W dolnej kondygnacji (drew
nianej - z desek lub murowanej) znajdu
ją się stajnie (na krowy i konie) oraz 
stodoły. Górna kondygnacja nad staj
nią nosi nazwę „sopa” (szopa), a nad 
stodołą - „pięterko”, służy do przecho
wywania wymłóconej na „boisku” sło
my. Strych nad domem (izbą) - „piętro” 
jest zamknięty połaciami dachu gonto
wego.
Konstrukcja domu zrębowego stanowi 
trwałe dzieło cieśli spiskich. Zrąb usta
wia się na podmurówce (fundament). Na 
niej kładzie się mocne bierwiona dłu
gości całego domu - „podwaliny”. Ko
lejne warstwy wieńca zrębowego, zamy
kane „na obłap” (lub „nakładkę”), skła
dają się z okorowanych bali („krzesane 
drzewo”, „okrąglok”, „teblówka”), któ
rych przepołowione, stażowane lica we
wnątrz ścian - „płazy” mają swoistą 
fakturę, nadającą tyle ciepła i wdzięku 
izbie. Krótsze belki między oknami 
w jednej elewacji nazywają się „soniki”. 
Nad otworami okien i drzwi układa się
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belki zwane „ocap”. Najwyższy wieniec 
zrębu zamykają poprzeczne belki 
(„sprzycki” albo „strześnice”), na ich 
wypustach spoczywają z kolei wzdłużne 
belki zwane „płotwiami”. Stanowią one 
podstawę konstrukcji dachu: końce 
„krokwi” tworzących dwuspadowy 
szkielet są wmontowane właśnie 
w „płotwie”.
Krokwie wzmacnia i wiąże linia poprze
cznych belekzwanych „bontami („bun- 
tniki”), a wzdłużnie długie, poziome 
żerdzie - „łaty”. W połowie wysokości 
krokwi ich budowę utrwalają długie bel
ki - „stolce”. Linia kalenicy - powiązań 
krokwi u szczytu - zwana jest na Spiszu 
„grzebieniem”. Przybijane do tej kon
strukcji połdcie gontowe tworzą dość 
głębokie okapy („strzechy”) nad pło- 
twiami. Trójkątny „scyt” (szczyt) między 
połaciami dachu na ogół szaluje się 
deskami.
Walor dekoracyjny „płazów” w izbie 
opiera się na właściwościach faktury 

i naturalnej barwy drewna, toteż na ogół 
nie ma zwyczaju bielenia i malowania 
ścian. Powałę tworzą belki „tragarzy” 
oraz wielki poprzeczny bal wspomnia
nego już „sosrębu”, z inskrypcją funda
cyjną. Podłoga kładziona z desek nazy
wa się „foszty”. Budynki gospodarcze, 
pomijając sporadyczne ciosowe kon
strukcje przyziemia, mają zazwyczaj 
konstrukcję słupową szalowaną deska
mi. W pomieszczeniach mniejszych (np. 
chlewikach), stosuje się często tzw. 
klecie.
W tym rozmieszczeniu przestrzennym 
zagrody kacwińskiej wąski pas „obory” 
za sienią prowadzi wzdłuż stajni, boiska 
i stodoły na tyły do ogródków. Ich za
mknięcie tworzy często bryła „sypańca” 
- osobnego spichrza, którego zespół 
w takiej ilości występuje już tylko 
w Kacwinie. Zrębowe, oblepione gliną 
„sypańce”, o łatwej do zdjęcia konstru
kcji dachu (na wypadek pożaru), często 
dwukondygnacyjne i podpiwniczone,

9. Stary młyn nad potokiem (1976 r.) (zdjęcia autora)

stoją przy tylnych gospodarskich dro
gach za parcelami, ale także i przy głów
nej ulicy, naprzeciw lub obok domu 
właścicieli. Ich stan jest w większości 
jeszcze gorszy niż chałup zrębowych. 
Niektóre z nich, właśnie najciekawsze 
konstrukcyjnie, są już od dawna opusz
czone, pozbawione pierwotnych funkcji 
gospodarczych. Bez pomocy konserwa
torskiej nie można liczyć na ich zacho
wanie.
W Kacwinie znajduje się ponadto drew
niany młyn wodny (śrutownik wodny), 
modernizowany w 1937 r., na szczęście 
użytkowany do dziś przez właściciela.
Na zakończenie należy dodać, że przed
stawione obiekty drewnianego budow
nictwa Kacwina nie są jedynymi zabyt
kami etnograficznymi, którym grozi za
głada. Dotyczy to również wielu elemen
tów ich wyposażenia - malowanych 
skrzyń, kompletnych warsztatów tkac
kich (z „kundzelami”, „szpulokami”, 
kołowrotkami itd.), starych naczyń 
i przyrządów kuchennych, a także rolni
czych. Część z nich'może znaleźć miej
sce w projektowanych skansenach na 
Spiszu, będzie to jednak część znikoma. 
Kończę więc gorącym wezwaniem do 
osób i instytucji kompetentnych: nie po- 
zwólmy unicestwić piękna rękodzieł bo
gatej kultury polskiej na Spiszu.

Tadeusz M. Trajdos

Przypisy
1. W naszej części Zamagurza wyjątek stanowią 
wsie mające oryginalne tradycje architektury muro
wanej o inspiracji węgierskiej lub niemieckiej, 
w szczególności Frydman, Nowa Biała i Krempachy.

2. Pełną dokumentację inwentaryzacyjną, sporzą
dzoną podczas kwerend terenowych, posiada autor 
artykułu, kopie tej dokumentacji zostały przekazane 
konserwatorowi nowosądeckiemu i Muzeum na Za
mku Niedzickim, były też oddane do wglądu Sejmo
wej Komisji Kultury i Sztuki oraz Ministerstwu Kul
tury i Sztuki.

Orawskie drewno Zbigniew Mietliński

Z Zawoi, wsi beskidzkiej, ciągnącej się 
długim łańcuchem wzdłuż doliny poto
ku, autostrada Śląsk-Zakopane prowa
dzi na przełęcz Krowiarki, położoną 
u stóp Babiej Góry. Stąd opada w dół, 
w kierunku południowym, ku orawskiej 
wsi Zubrzyca Górna. Tutaj, w prześlicz
nym krajobrazie, w otoczeniu malowni
czego pasma gór znajduje się Orawski 
Park Etnograficzny.
Utworzenie skansenu w Zubrzycy Gór
nej opiera się na akcie darowizny, doko
nanym (dzięki staraniom ówczesnego 
konserwatora zabytków Bohdana Trete- 

ra) w 1937 r. na rzecz skarby państwa 
przez rodzeństwo Joannę Wilćzkówą 
i jej brata Sandora Lattyka (Łaciaka), 
ostatnich spadkobierców sołtysiej ro
dziny Moniaków. Na mocy tego aktu 
skarb państwa stał się właścicielem po
sesji i powierzchni około 4 ha, w której 
skład wchodził zabytkowy dwór i równie 
zabytkowe budynki gospodarcze w oto
czeniu parku o wspaniałym starodrze- 
wiu. Granicę posesji od zachodu tworzył 
malowniczy potok Czarny. W testamen
cie ofiarodawcy pisali: „Życzeniem na
szym jest zabezpieczenie dla przyszłoś

ci starodawnego charakteru tego osie
dla dworskiego w formie muzeum, 
w którym by znalazły pomieszczenie 
również ruchomości należące do rodzi
ny, z historią dworu i tej ziemi zwią
zane”.
Po śmierci Joanny Wilczkowej, która 
mieszkała w starym dworze na zasadzie 
dożywocia, zniszczony dwór wraz z ze
społem budynków gospodarczych zo
stał w 1953 r. starannie odnowiony przez 
wojewódzkiego konserwatora zabyt
ków - dr Hannę Pieńkowską. Piękny 
zabytek i pokaźny obszar ziemi zrodziły
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pomysł zorganizowania tutaj muzeum 
na wolnym powietrzu dla regionu Orawy. 
Realizując tę ideę, przeniesiono na te
ren posesji Moniaków kilka zabytko
wych obiektów z polskiej Orawy. Celem 
tego posunięcia było wprowadzenie na 
teren Parku Etnograficznego bogatszej 
skali budynków, a tym samym rozsze
rzenie problematyki skansenu. Użyt
kownikiem posesji zostało Polskie To
warzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 
Oddział w Zakopanem. Pracę nad orga- ■ 
nizacją parku powierzono Podhalań
skiej Komisji Opieki nad Zabytkami, 

a opiekę merytoryczną objął wojewódz
ki konserwator zabytków i Muzeum Ta
trzańskie w Zakopanem. Powołano rów
nież organ doradczy - Radę Muzealną.

Głównym obiektem Orawskiego Parku 
Etnograficznego (OPE) jest dwór Mo
niaków. Stanowi on świetnie zachowa
ny dokument z życia drobnej szlachty 
orawskiej. Starodawny dwór w postaci, 
w jakiej go dzisiaj widzimy, nie pochodzi 
z jednego okresu historycznego: jego 
lewe skrzydło (stojąc twarzą do dworu), 
starsze. powstało przypuszczalnie

w XVII w., zaś prawe - w XVIII w. (na 
wspaniałym sosrębie w świetlicy wid
nieje data ,,1784 rok”). Dwór przedzielo
ny jest na dwie części przelotową sienią 
centralną, przy czym rozmiary jednej 
takiej części odpowiadają rozmiarom 
typowych orawskich budynków miesz
kalnych. Osobliwością architektury 
dworu są dwie galeryjki (rodzaj ganecz
ków), tzw. przedwysca, umieszczone na 
końcach dwu skrzydeł dworu na pozio
mie piętra. Przed frontową ścianą dwo
ru zostały umieszczone dwie drabiny, 
które wiodą na „przedwysca”, a z nich 
do komór (zwanych „wyżkami”), pełnią
cych funkcję pomieszczeń magazyno
wych. Dach dworu kryty jest gontem 
i ma kształt zbliżony do dachu cztero
spadowego, z małymi przyczółkami. 
W jego części frontowej zwracają uwa
gę dymniki, służące do wyprowadzania 
na zewnątrz dymu, dwór bowiem, co 
stanowi o jego unikatowości, jest kurny. 
Przez piękne odrzwia łukowe, typowe 
dla starego budownictwa orawskiego, 
wchodzimy do sieni. W prawej ścianie 
sieni widzimy dwa piece kurne, tj. po
zbawione przewodów kominowych. Za
daniem tych pieców było ogrzewanie 
prawego skrzydła dworu. Ich paleniska 
znajdują się w sieni, zaś część ogrzew
cza przez ścianę dochodzi do pomiesz
czeń mieszkalnych. Z sieni wiodą drzwi
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na lewo: do izby czarnej (kuchni), 
„świetnicy” i komór; na prawo: do bia
łej najbardziej reprezentacyjnej izby 
dworu, alkierza i do komory sołtysiej. 
Zwiedzanie pomieszczeń rozpoczyna
my od kuchni, najciekawszego pomie
szczenia dworu. Uderza tu wysokie 
umieszczenie pułapu, co pozostaje 
w związku z kurnym charakterem bu
dynku. Na prawo od drzwi, w narożu 
izby znajduje się pokaźnych rozmiarów 
kurny piec z nalepą, tj. cokołem kamien
nym, na którym rozpalano otwarte ogni
sko. Piec ten, podobnie jak piece w sie

ni, nie ma żadnych otworów komino
wych. Dym z ogniska krążył swobodnie 
po całej izbie, wydostając się do sieni 
drzwiami lub na strych otworem zwa
nym „woźnicą”, umieszczonym w po
wale izby. Podobny, lecz mniejszych 
rozmiarów piec znajduje się przy 
drzwiach do sąsiedniej izby, przy czym 
wylot kurnego pieca umieszczony zo
stał w kuchni, a piec ogrzewczy 
w „świetnicy". Biegnące pod wysoko 
umieszczoną powałą izby belki - „pole- 
nie” przeznaczone były do układania 
drewna oraz „gnatek” (kloce służące do 

rąbania) i stanowiły nieodzowny ele
ment tego pomieszczenia. Zamiast pod
łogi była tu jedynie gliniana polepa. 
W kuchni odbywały się wszystkie czyn
ności gospodarcze, a także trzymano 
tutaj młody inwentarz.
Z czarnej izby przechodzimy do pomie
szczenia zwanego „świetnicą” albo 
„kumorą”. Pułap tej izby jest znacznie 
niższy niż kuchni, gdyż w górze umiesz
czona jest „wyżka”. Głównym elemen
tem dekoracyjnym „świetnicy” jest 
ozdobna półka, zwana na Orawie „lis
twą”, zawieszona na ścianie szczytowej
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na wprost wejścia. Znajduje się na niej 
długi rząd obrazów malowanych na 
szkle. Poniżej biegnie rząd talerzy i mi
sek, często ręcznie malowanych.
Następnie przystępujemy do zwiedzania 
pomieszczeń znajdujących się w pra
wym skrzydle dworu. Rozpoczynamy od 
komory białej, zwanej „świetlicą". W jej 
wnętrzu widzimy meble w stylu bieder- 
meierowskim i Ludwika Filipa. Na kre
densie niewielki zbiór porcelany. Ściany 
zdobią sztychy, stare obrazy o religijnej 
treści.
Z białej izby przechodzimy do dawnej 

kancelarii sołtysiej, nie opalanej komo
ry, znajdującej się w szczycie prawego 
skrzydła dworu. Pod ścianą stoi dzie
więtnastowieczne biurko miejscowej 
roboty. Na szczytowej ścianie na wprost 
drzwi, na kilimie z konopnego włókna, 
wisi stara broń.
Na uwagę zasuguje także pomieszcze
nie za świetlicą tzw. alkierzyk - „kom- 
natka", zamieszkiwana przez kobiety. 
Oczy zwiedzającego przyciąga tu maka
ta buczacka na łóżku, obrazy i masywna 
dębowa skrzynia posagowa, pochodzą
ca z pierwszej połowy XIX w. W naro

żach, zarówno alkierza, jak i świetlicy, 
stoją ogrzewcze piece kamienne, opala
ne z sieni.
Zachowane dawne budynki gospodar
cze Moniaków pochodzą z okresu póź
niejszego niż dwór. Datowane są one na 
początek XIX w. Ustawione od północ
nej strony w nieregularny czworobok 
tworzą rozległy dziedziniec dworu. 
Obecnie wykorzystane zostały do 
przedstawienia różnych działów gospo
darki orawskiej. W dawnej wozowni 
dworu umieszczono muzealia związane 
z gospodarką orawską w XIX w. Narzę
dzia pracy w przeważającej części wy
konane są z drewna z nieznacznym za
stosowaniem żelaza (np. w pługu jedyną 
żelazną częścią jest lemiesz). Dwa inne 
budynki przeznaczono na płody rolne. 
Jeden z nich - to lamus, przeniesiony 
z Podwilka, służy do przechowywania 
zboża. Jest to piętrowy budyneczek 
konstrukcji zrębowej o obiegającym 
z trzech stron ganeczku i namiotowym 
dachu. Drugi budynek zbudowany jest 
z kamienia. Dawniej mieściła się tutaj 
piwnica Moniaków, w której gromadzo
no zapasy ziemniaków i jarzyn.
W pobliżu dworu znajduje się starodaw
na pasieka, złożona z trzynastu uli - 
„pni” oraz zabytkowa dzwonnica, prze
niesiona z przysiółka Zimna Dziura. 
Dzwonnica stoi na niskiej podmurówce 
i ma konstrukcję zrębową. Ściany jej 
nachylone są skośnie ku środkowi i sza
lowane deskami. Na tej konstrukcji 
opiera się górna nadbudowa o prześwi
towych okienkach, gdzie umieszczony 
jest dzwonek.
Na teren Orawskiego Parku Etnografi
cznego przeniesione zostały ponadto: 
olejarnia, kuźnia, tartak i folusz. Na 
szczególną uwagę zwiedzającego za
sługuje kuźnia. Stanowi ona niewielki 
budynek o konstrukcji zrębowej, nakry
ty dachem odznaczającym się dużym 
okapem nadwieszonym nad frontem 
budynku. Mieści się tutaj charakterysty
czny piec, w którym podsycano ogień za 
pomocą miecha. Wnętrze kuźni wypeł
niają kowalskie sprzęty i narzędzia. Ole
jarnia mieści się obecnie w dwóch po
mieszczeniach dawnej stajni Monia
ków. W jednym z pomieszczeń znajdują 
się stępy, w których tłuczono siemię 
lniane, w drugim są urządzenia, które 
kończyły proces wytłaczania oleju.
Spośród sześciu przeniesionych na te
ren skansenu zabytkowych chałup jed
ną udostępniono do zwiedzania. Jest to 
chałupa z wyżką przeniesiona z Zubrzy
cy Górnej. Zbudowana została w 1869 r., 
o czym świadczy data umieszczona na 
tragarzu. Chałupa ta, podobnie jak 
dwór, ma piętrową nadbudowę, w której 
mieści się wyżka, a licową jej ścianę 
zdobi „przedwysce". Dom kryty jest da-
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11. Jedna z chałup z wyżką

chem czterospadowym, w którego fron
towej połaci umieszczone są dymniki, 
wyprowadzające dym na zewnątrz. 
Układ pomieszczeń jest typowy dla cha
łup orawskich.
Jak już wspomniano wyżej, na terenie 
Orawskiego Parku Etnograficznego 
znajduje się pięć chałup nie włączonych 
do zwiedzania. Chałupa z najdalszego 
planu pochodzi z XIX w. Składa się 
z czterech pomieszczeń otaczających 
umieszczoną w środku izbę i poprze
dzającą ją sień. Ten typ budynku ze 
względu na układ pomieszczeń nosi na
zwę „czwórka”. Zorganizowano tutaj 
świetlicę dla Zespołu Pieśni i Tańca 
działającego przy skansenie. Budynek 
kryty jest czterospadowym dachem, od 
frontu ma ganeczek, pod którym znaj
duje się kamienna piwnica, a w niej 
studzienka. Druga chałupa - to chałupa 
z wyżką z rejonu kotliny orawskiej. Prze
niesiona została z Jabłonki. W przy
szłości organizatorzy projektują umie
szczenie w niej wystawy ludowego tkac
twa. Chałupa stojąca najbliżej wejścia

12. Chałupa z Jabłonki 
(wszystkie zdjęcia: Z. Dubiel)

do Parku, pochodząca z 1839 r„ stanowi 
największy budynek spośród ekspono
wanych w skansenie. Podobnie jak 
dwór Moniaków, przedzielona jest sie
nią przelotową oraz ma dwie wyżki. 
Czwarty obiekt - to dom z Podwilka, 
o wspaniałej sieni z kamienia oraz cha
rakterystycznym „łamanym” dachu. 
W tym domu umieszczono stację turys
tyczną PTTK. W otoczeniu pięknych 
drzew, nad potokiem Czarnym stoi bie
lona karczma, przeniesiona do skanse
nu również z Podwilka. Jest to budynek 
o planie „czwórki” z mieszkalnym pię
terkiem.

W krótkiej wędrówce po terenie Oraw
skiego Parku Etnograficznego nie zwie
dziliśmy wszystkich obiektów; jesttu ich 
obecnie ponad 20. Na zakończenie wy
pada jeszcze przypomnieć, że skansen 
w Zubrzycy Górnej, prowadzony przez 
długie lata przez PTTK, w 1974r. uzyskał 
prawa muzeum państwowego.

Anna Strmiska-Mietlińska 
Zbigniew Mietliński
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Na spacer w Aleje Maig°rzataMerkei
„Zwykle tu mieszkance Warszawy odby
wają przechadzki i przejażdżki, nie tylko 
latem, ale nawet zimą. Tu i ówdzie w po
bliżu położone ogródki i ogrody oraz 
przypadająca tędy droga do miejsc nie
co oddalonych, do Wilanowa, Królikar
ni, Mokotowa, Natolina, Gucina, Ursy
nowa; a co najwięcej Łazienki, Ogród 
Botaniczny i Belwederski są przyczyną 
najznaczniejszego w tej stronie zbiera
nia się mieszkańców, szczególnie w dni 
świąteczne. Aleje te położone w połud
niowych miasta krańcach, długie na 870 
sążni, według naocznych, bezstronnych 
świadków, mają być piękniejsze i bar
dziej odznaczające się świeżością niżli 
Pola Elizejskie w Paryżu, lubo mniejszy 
tu ruch, mniejsze ożywienie". Tak o Ale
jach Ujazdowskich w 1844 r. pisał Hipo
lit Skimborowicz. Dzisiaj również Aleje 
są jedną z najpiękniejszych ulic stolicy. 
Pierwotnie był to trakt wychodzący 
z miasta ku wsi Ujazdów. Dopiero 
w związku z założeniem Kalwarii Ujaz
dowskiej na polecenie Augusta II, w la
tach 1724-1731, droga ta została uregu
lowana. Po jej zachodniej stronie wznie
siono 19 kaplic (jak podają inne źródła 
było ich 33), projektu Daniela Joachima 

Jaucha, jednego z najwybitniejszych ar
chitektów czasów saskich (rozebrano je 
około 1770 r. za Stanisława Augusta). 
W latach 1768-1783 droga stała się jed
ną z osi urbanistycznej regulacji tej 
części miasta, którą miał tworzyć kom
pleks placów gwiaździstych i łączących 
je promienistych ulic. Nazwę ,,Alea” 
otrzymała przed 1784 r. Jedną z wcześ
niejszych budowli przy Alei był (obecnie 
już nie istnieje) Dworek Królewski, zwa
ny też ,,Na Rozdrożu”. Kupił go wraz 
z pałacem Ujazdowskim od ks. Kacpra 
Lubomirskiego Stanisław August Po
niatowski w 1766 r. Po przebudowie 
mieszkała w nim generałowa Elżbieta 
Grabowska - przyjaciółka króla. Później 
był własnością ks. Józefa Poniatowskie
go, a od 1813 r. - jego siostry Teresy 
Tyszkiewiczowej, która sprzedała dwo
rek Aleksandrowi I.
W latach 1819-1822 powstał w Alejach 
nowy, reprezentacyjny pałac zw. Belwe
derem, wybudowany dla w.ks. Konstan
tego Pawłowicza przez Jakuba Kubic
kiego. Pałac ten zajął miejsce rozebra
nego latem 1818 r. drewnianego kościo
ła i zabudowań plebanii; przy budowie 
częściowo wykorzystano mury opusz

czonego pałacu, mieszczącego okreso
wo słynną belwederską fabrykę fajansu. 
Pierwszym pałacykiem-willą w Alejach 
Ujazdowskich, przy rogu ulicy Pięknej, 
zwanej wówczas Piusa, był klasycysty- 
czny budynek wzniesiony przez archi
tekta Antoniego Corazziego w 1826 r. 
dla kapitana Stanisława Śleszyńskiego 
i jego żony Gertrudy oraz Józefa Foxa. 
Ten dwukondygnacyjny budynek z joń- 
skim portykiem wgłębnym w elewacji 
frontowej, częściowo zniszczony w cza
sie drugiej wojny światowej, odbudowa
ny został w latach 1947-1948 pod kie
runkiem Heleny i Szymona Syrkusów. 
Śleszyńscy urządzili na swoich tere
nach, jeszcze przed wybuchem powsta
nia listopadowego, ogród otwarty dla 
publiczności. Od kilku wzniesionych 
tam drewnianych, przypominających 
szwajcarskie domki góralskie, altan 
(wydzierżawionych cukiernikom, kieł- 
baśnikom, piwiarzom) przyjęła się na
zwa Dolina Szwajcarska. Kolejni właści
ciele Doliny - Dziechcińscy - wybudo
wali w latach 1855-1856, według planów 
Ignacego Leopolda Essmanowskiego, 
zimowy gmach koncertowy, z najwię
kszą wówczas salą w Warszawie o po-

1. Warszawa, Aleje Ujazdowskie - willa Stanisława Dziewul
skiego. 1910 r.; obecnie ambasada Bułgarskiej Republiki 
Ludowej (fot. L. Bruszewska)
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2. Willa Wilhelma Ellisa Raua. ok. 1868 r.; obecnie ambasa
da Szwajcarii
3. Willa Stanisława Lessera, koniec lat czterdziestych XIX 
w.; obecnie siedziba ZBoWiD (fot. L. Bruszewska)
4. Willa Stanisława Śleszyńskiego i Józefa Foxa. 1826 r.; 
obecnie ambasada Jugosławii
5. Willa Rzyszczewskich, 1899-1902; obecnie nie istnieje

wierzchni ok. 920 m2. Aleje, zwane let
nim salonem Warszawy, stały się miej
scem spotkań eleganckiego świata sto
licy - w pogodne dni przyciągały war
szawiaków spragnionych spacerów 
oraz wypoczynku wśród ogrodów i pól, 
letnie kawiarnie zapraszały na lody wło
skie. Tutaj też odbywały się często para
dy pułków maszerujących w galowych 
mundurach na plac Saski, tędy przejeż
dżali panujący i ich rodziny udając się 
do Belwederu.
Pełny rozkwit ulicy przypada na drugą 
połowę XIX w. Dzięki wytyczeniu prze
cznic przy Alejach uzyskano nowe place 
pod budowę. Około 1860 r. przeprowa
dzona została przez rozparcelowane 
ogrody ulica, obecnie Matejki, dawniej 
zwana Instytutową. W 1877 r. wytyczono 
Aleję Róż, która przecięła Ogród Róż - 
własność Antoniego i Adolfa Schmidta, 
a w latach 1890-1891 powstała ulica 
Szopena, zajmując górną część Doliny 
Szwajcarskiej. W 1896 r. założony został 
park Ujazdowski, który czynił tę naj
modniejszą ulicę jeszcze piękniejszą.
W tej dzielnicy, tonącej w zieleni, po
wstały liczne wille, z których niewielka 
część zachowała się do dnia dzisiejsze
go. Tylko początek ulicy przy placu 
Trzech Krzyży zabudowany został ka
mienicami z luksusowymi apartamenta
mi wynajmowanymi przez arystokrację 
i plutokrację warszawską. Należały do 
nich m.in. dom doktora Józefa Monkie
wicza i pałac Karnickich, projektowane 
przez architekta Józefa Hussa, kamie
nica Anny Mikulicz-Radeckiej - dzieło 
Władysława Marconiego czy tego 
samego architekta dom ,,Pod Giganta
mi” - własność kolekcjonera Antoniego 
Jana Strzałeckiego lub kamienice neo
gotyckie projektu architekta Józefa Piu
sa Dziekońskiego. Pierwszymi właści
cielami willi powstałych w drugiej poło
wie XIX w. w Alejach byli w większości 
ludzie reprezentujący wielki przemysł, 
właściciele fabryk, bankierzy kupujący 
tytuły, rzadziej arystokracja rodowa, 
w tym czasie stopniowo ustępująca pod 
względem zamożności burżuazji. Cie
kawym zjawiskiem, nie spotykanym 
w innych miastach, był fakt odkupywa
nia tych willi przez arystokrację od prze
mysłowców w końcu XIX i początkach 
XX w.
Twórcami willi byli najbardziej wzięci 
architekci, głównie polscy, ale też i z za
granicy. Z myślą o wygodzie przyszłych 
mieszkańców, stosowali najnowsze 
urządzenia i osiągnięcia techniczne
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owych czasów, takie jak kolumny z lane
go żelaza, centralne ogrzewanie, 
oświetlenie gazowe czy systemy alar
mowe ostrzegające w razie wybuchu 
pożaru. Wille wyposażone były w łazien
ki, windy do podawania potraw, dzwon
ki elektryczne, a od 1882 r. w telefony. 
Do wykańczania wnętrz stosowano stiu- 
ki, drewno najwyższego gatunku i kolo
rowe marmury. Wiele materiałów spro
wadzano z zagranicy, czasami ze wzglę
du na cenę. I tak na przykład 1 łokieć 
kwadratowy stiuku w Polsce kosztował 
5 rubli srebrnych, natomiast ta sama 
ilość marmuru z Jemont wraz z trans
portem tylko 3 ruble i 50 kopiejek. Koszt 
jednej willi wzniesionej w tym czasie 
w Alejach wahał się w granicach od 
50 000 do 300 000 rubli; aby uświado
mić sobie istotną wartość tej sumy nale
ży dodać, że 600 rubli starczało wów
czas na rok skromnego utrzymania dla 
jednej osoby.

Wszystkie wille, które zachowały się do 
dnia dzisiejszego, jak i większość już nie 
istniejących, utrzymane były w stylu re
nesansu włoskiego. Zazwyczaj są to bu
dowle dwukondygnacyjne na planie 
prostokąta o bryle wzbogaconej nie
wielkim ryzalitem środkowym, często 
z portykiem kolumnowym i ryzalitami 
bocznymi o różnych formach. Występo
wanie silnie akcentowanych ryzalitów 
bocznych było cechą charakterystyczną 
renesansowej architektury Rzymu i Ge
nui. Podjęcie tego właśnie typu przez 
dziewiętnastowieczną architekturę po
dyktowane było częściową zm ianą prze
znaczenia i lokowania willi; typ palladia- 
ński czy angielski, neogotycki, które wy
magały usytuowania w przestrzeni 
otwartej nie mógł być stosowany. 
Wpływ renesansu włoskiego wyraża się 
jeszcze dobitniej w dekoracji: dość po
wszechne boniowanie całej dolnej kon
dygnacji bądź tylko narożników, umie

szczanie na elewacjach popiersi na kon
solach, stosowanie attyki balustradowej 
lub pełnej, dekorowanej figurami czy 
wazonami. W przeciwieństwie do roz
wiązań włoskich wille warszawskie ak
centują podziały horyzontalne, rezy
gnując (z nielicznymi wyjątkami) ze sto
sowania pilastrów w elewacji.
Przyjrzyjmy się teraz bliżej poszczegól
nym willom. Pierwsza położona po za
chodniej stronie Alei, najbliższa placu 
Trzech Krzyży, ta, w której obecnie 
mieści się ambasada Bułgarskiej Repu
bliki Ludowej, powstała później od po
zostałych willi, bo w XX w., jednak nie 
kontrastowała swym wyglądem z są
siednimi budynkami, nawiązywała do 
charakteru całej ówczesnej zabudowy 
ulicy. Wzniesiona została na terenach, 
które w 1909 r. od ks. Eugeniusza Lubo
mirskiego kupili Antonina Maria z Na- 
tansonów i jej mąż - znany prawnik 
i ekonomista Stefan Dziewulski. Projek
ty willi i budynku mieszczącego pokoje 
dla służby i garaż wykonał Władysław 
Marconi. Elewacja frontowa budynku 
ożywiona została zróżnicowanymi ryza
litami bocznymi. Najsilniejszym akcen
tem jest półkolisty, trójosiowy ryzalit na 
narożniku południowym. Jego dolną 
kondygnację obiega galeria kolumno
wa, ściany piętra zdobią pilastry. Obie 
kondygnacje willi rozdziela gzyms, 
a wieńczy ją attyka balustradowa. 
Ośrodkiem kompozycyjnym całego 
układu wnętrz jest zachowany do dziś 
wspaniały hall z klatką schodową z gór
nym oświetleniem, wyłożony ciemnym 
drewnem. Dekoracja architektoniczna 
tej budowli stylistycznie wiąże się z ar
chitekturą dojrzałego renesansu wło
skiego (superpozycja porządków, atty
ka balustradowa, boniowanie dolnej 
kondygnacji), lecz umieszczenie w bryle 
półkolistego ryzalitu stanowi pewną 
analogię do układów romantycznych 
willi początków XIX w.

Dom Dziewulskich sąsiadował z luksu
sową willą ziemianina Wacława Se
mickiego, wybudowaną w latach 
1875-1877 przez Leonarda Marconiego. 
Następna była własnością wielkiego 
przemysłowca Stanisława Lilpopa, dzie
ło architekta Jana Kacpra Heuricha 
z 1854 r. Obie te wille odrestaurowane 
bezpośrednio po drugiej wojnie świato
wej zostały w końcu lat pięćdziesiątych 
rozebrane, a ich miejsce zajął obecny 
gmach ambasady USA.
Willa na rogu Alei i ulicy Pięknej była 
dawniej własnością jednego z najbogat
szych ludzi dziewiętnastowiecznej War
szawy - Wilhelma EHisa Raua, przemy
słowca, współzałożyciela zakładów me
talowych „Lilpop, Rau i Loewenstein”. 
Dla niego architekt Leonard Marconi 
przebudował znajdujący się na tej po
sesji skromniejszy dom Elizy Gertz. Wil
lę prawdopodobnie ukończono w 1868 
r„ gdyż wtedy właśnie pojawiłsię jejopis 
w „Kurierze Warszawskim”. W począt
kach XX w. należała do Branickich, a po
tem do Radziwiłłów. Po zniszczeniach 
wojennych odbudowano ją z przezna
czeniem na ambasadę Szwajcarii. 
Z dawnego budynku pozostała tylko fa
sada; elewacja ogrodowa i wnętrza zo
stały dostosowane do nowych potrzeb. 
Jest to willa na planie prostokąta z bocz
nymi ryzalitami. Ryzality, boniowane na 
narożach, wzbogacone zostały półko
listymi, korynckimi portykami kolumno
wymi, podtrzymującymi tarasy na wyso
kości pierwszego piętra. Budynek zwie
ńczony jest attyką balustradową, na któ
rej ustawione są cztery figury alegorycz
ne: Architektura i Rzeźba - dłuta Leo
narda Marconiego oraz Malarstwo i Me
chanika - dzieła Andrzeja Prószyńskie
go. Oprócz tych rzeźb autorzy ci wyko
nali jeszcze osiem kopii antycznych po
piersi, które umieszczono na elewa
cjach. Wnętrze willi zostało w XIX w. 
urządzone bardzo starannie. Pokoje 
parteru miały charakter reprezentacyj
ny. Mieściły się tu m.in. sień główna, 
klatka schodowa, pokój jadalny w stylu 
gotyckim z kasetonowym stropem, po
kój kredensowy, tzw. gabinet narożny, 
łazienka wyłożona biało-czerwonymi 
płytami marmuru i fryzem z zielonego 
marmuru. Główną ozdobą były schody 
o 31 stopniach z białego marmuru kar
raryjskiego, a także drzwi biblioteki 
„swego rodzaju arcydzieło stolarsz- 
czyzny” - jak określił je „Kurier Warsza
wski” z 1868 r. Była to willa bardzo 
nowoczesna, zachwycała swoim urzą
dzeniem.
Naprzeciwko, po drugiej stronie Alei 
stoi duża willa, jedno z najlepszych dzieł 
Franciszka Marii Lanciego z końca lat 
czterdziestych XIX w. Pierwszym jej 
właścicielem był Stanisław Lesser -
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7
6. Willa Antoniego Nagórnego, 1875 r.; obecnie ambasada Wielkiej Brytanii (fot. L. Brusze- 
wska)
7. Willa Emilii Sobańskiej, 1876 (?); obecnie siedziba Ogólnopolskiego Komitetu FJN 
i Krajowej Rady Kobiet Polskich

bankier warszawski. Willa pozostała 
w jego rękach do 1865 r„ potem często 
zmieniała właścicieli. Od 1937 r. dom był 
opuszczony i bardzo zaniedbany; po 
zniszczeniu w 1944 r. został w 4 lata 
później odbudowany. Architekci: E. 
Wierzbicki, J. Mokszyński, W. Kłyszew- 
ski zaprojektowali nową elewację od 
strony ulicy Matejki i wprowadzili inny 
układ wnętrz. Dzisiaj gmach jest siedzi
bą ZBoWiD. Willa zbudowana na pla
nie zbliżonym do litery H. Na osi budyn
ku sześciokolumnowy portyk koryncki 
podtrzymuje taras pierwszego piętra - 
odpowiednio w elewacji ogrodowej po
jawia się wielki, półkolisty ryzalit. Budy
nek zwieńczony jest niską i pełną attyką, 
którą tylko w jednym miejscu nad wej
ściem od ulicy Pięknej przerywa trójkąt
ny fronton. Dekoracja tej niezwykle 
prostej i harmonijnej budowli jest 
skromna. Stanowi ją kymation joński 
umieszczony pod gzymsem oraz pilas- 
try o korynckich kapitelach występujące 
na narożach ryzalitów i na płaszczyz
nach międzyokiennych. Te pilastry są 
jednocześnie jedynymi elementami po
działu pionowego. Zaakcentowane zo
stały natomiast podziały poziome przez 
cokół, trzy pasy gzymsu kordonowego 
i attykę.
Kolejną willą po zachodniej stronie Alei 
jest wspomniana już wyżej willa projek
tu Antoniego Corazziego z 1826 r„ nale
żąca dziś do ambasady jugosłowiań
skiej. Nieco dalej, na rogu ulicy Szopena 
mieściła się reprezentacyjna willa Alicji 
i Zygmunta Rzyszczewskich, wybudo
wana w latach 1899-1902 przez francu
skiego architekta Franciszka Arveuf’a, 
która spłonęła w 1939 r. i nie została 
odbudowana.

Słownik niektórych terminów utytych w artykule

Attyka balustradowa - niska ścianka ponad gzym
sem wieńczącym budynek, opracowana w formie balus
trady.
Boniowanie - dekoracyjne opracowanie lica muru 
przez profilowanie zewnętrzne krawędzi poszczególnych 
ciosów budowlanych i tafli okładzin lub naśladowanie tego 
w tynku.

Dzisiejszy budynek ambasady angiel
skiej przy Alei Róź został zaprojektowa
ny przez Józefa Hussa w 1875 r. dla 
Antoniego Nagórnego - dyrektora Wy
działu Przemysłu i Handlu Banku Pol
skiego. Jest to willa założona na planie 
prostokąta, połączona w południowo- 
-zachodnim narożniku z wydłużoną ofi
cyną, zamkniętą prostokątną klatką 
schodową. Fasada wywodzi się z form 
renesansu włoskiego, ale w jedakcji ty
powej raczej dla berlińskiego środowi
ska architektów drugiej połowy XIX w. 
Na osi ma pozorny ryzalit z portykiem 
kolumnowym podtrzymującym taras na 
wysokości pierwszego piętra. Całość 
zwieńczona jest wyjątkowo wysokim 
i ozdobnym fryzem, gzymsem na kro- 
ksztynach i attyką balustradową. Prosta 
bryła budynku została wzbogacona ob
fitym detalem rzeźbiarskim. W latach 
1898-1923 późniejsza właścicielka willi 
- margrabina Eliza Wielopolska, osoba 
w stolicy popularna, znawczyni sztuki, 
kolekcjonerka i filantropka, prowadziła 
znany salon, w którym ,,miasto” spoty
kało się z arystokracją.
Mniej dostępna była położona niegdyś 
w głębi starannie utrzymanego ogrodu 
willa hrabiny Emilii Sobańskiej. W obec
nej formie willę tę stworzył Leonard 
Marconi w 1876 r. Jej fasada, z niewiel
kim ryzalitem na osi w dolnej kondygna
cji, jest boniowana, zwieńczona belko
waniem i attyką - balustradową z wazo
nami z boków i gładką w części środko
wej, gdzie umieszczono kartusze herbo
we pod koroną hrabiowską. Od strony 
południowej do budynku przylega prze
szklony pawilon - dawny ogród zimowy, 
a od strony północnej - podobny, otwar
ty, mieszczący podjazd. Przed pałacy-
F ryz - w architekturze greckiej i rzymskiej środkowy pas 
belkowania pod gzymsem i nad architrawem. Ogólnie - 
każdy poziomy pas ornamentalny.

Gzyms kordonowy - (międzypiętrowy) - wysunięty 
przed lico ściany profilowany element poziomy dzielący 
płaszczyznę ściany i akcentujący podział na kondygnacje.

Kroksztyn - wystające przed lico muru zakończenie 

kiem znajduje się taras, z tej strony 
w ogrodzie ustawiona jest kopia rzeźby 
Dawida - dzieła Donatella. Willa pod
czas powstania warszawskiego uległa 
w 45% zniszczeniu. Częściowo odres
taurowana po wyzwoleniu zajmowana 
była przez redakcję „Dziennika Ludo
wego”, a po generalnym remoncie 
w 1947 r. stanowiła przez pewien okres 
siedzibę Konserwatorium Warszawskie
go. Obecnie mieści się tu Ogólnopolski 
Komitet Frontu Jedności Narodu oraz 
Krajowa Rada Kobiet Polskich. Willa jest 
jedną z najpiękniejszych w Alejach Ujaz
dowskich, ma bowiem bardzo dobrą 
kompozycję bryły, a jej elegancję pod
kreśla drobny i precyzyjny detal. Część 
swego dawnego uroku utraciła po par
celacji ogrodu w 1930 r. i obudowaniu 
wielopiętrowymi domami.

Na szczęście nie wszystkie wille w Ale
jach zostały w taki sposób zagubione 
w wielkomiejskiej zabudowie. Ulica nie 
jest już może „salonem Warszawy”, ale 
pozostała enklawą spokoju, miejscem 
spacerów i spotkań. Nie stanowi zespo
łu architektonicznie związanego bądź to 
z określoną indywidualnościąartystycz- 
ną, bądź z wyraźnie określoną tenden
cją stylistyczną. Świadczy raczej o pa
nującej modzie i gustach użytkowników 
niż o ambicjach warszawskiego środo
wiska architektów. Zabudowa Alei jest 
jednak reprezentatywna dla architektu
ry miejskiej końca ubiegłego stulecia 
oraz jest rzadkim w kraju przykładem 
wielkomiejskiej willowej zabudowy uli
cznej.

Małgorzata Merkel

belki stropowej lub podobny kształtem konstrukcyjny ele
ment podtrzymujący; często o formach bardzo ozdobnych. 
Kymation joński - (kimation, wole oczy, jajownik)- 
ornament ciągły ze stylizowanych liści na przemian szer
szych, jajowatych i wąskich lancetowatych, w profilu ła
godnie wybrzuszony.
Superpozycja porządków - dekoracyjne opraco
wanie elewacji przy zastosowaniu kilku porządków architek
tonicznych w odpowiednim układzie.
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Myśli o rekonstrukcji nasz felieton

zabytków i jej problemach
Słowo „rekonstrukcja”, wypowiadane przez ekonomistów lub poli
tyków oraz upowszechniane przez publikatory, wiąże się zwykle 
z unowocześnianiem fabryki bądź modernizacją gałęzi przemysłu. 
W zupełnie innym znaczeniu używają tego słowa historycy sztuki, 
architekci, a przede wszystkim konserwatorzy zabytków. Określają 
nim odtwarzanie nie istniejącego obiektu: całej budowli, jej części, 
dekoracji, rzeźby, a nawet malowidła, słowo to, a właściwie określa
ne przez nie działanie, zrobiło po drugiej wojnie światowej w Euro
pie, a także i na innych kontynentach, zawrotną karierę. Niemała 
w tym rola Polski, naszych naukowców, konserwatorów architek
tów, a przede wszystkim talentu naszych artystów i rzemieślników. 
Totalna, dokonywana w czasie ostatniej wojny często z premedyta
cją zagłada naszego wielowiekowego dziedzictwa kulturowego - 
pojedynczych obiektów, zespołów dawnej architektury i urbanisty
ki, a nawet całych miast - zagroziła narodowi polskiemu utratą 
historycznego krajobrazu, identyfikującego przestrzenną tożsa
mość narodu i kraju. Pożogi zniszczyły m.in. obie stolice Polski: 
polityczną - brzemienną w tradycje kulturowe Warszawę oraz stoli
cę morską - sławny w świecie swą dawną architekturą Gdańsk. Czy 
jednak mogliśmy pogodzić się z myślą, że nasz naród o tysiącletniej 
tradycji historycznej i urbanistyczno-architektonicznej będzie 
w przyszłości musiał legitymować się stolicą tak nową, jak chociaż
by australijska Canberra i z taką właśnie stolicą będzie identyfiko
wany? Odpowiedzi na podobne pytania udzielił sam naród, realizu
jąc z entuzjazmem kształtowany od 1945 r. przez generalnego 
konserwatora zabytków - prof, dra Jana Zachwatowicza program 
odbudowy zniszczonych w czasie wojny budowli i zespołów o istot
nym dla społeczeństwa znaczeniu kulturowym. I oto w ciężkich 
warunkach powojennych podjęliśmy ogromny, ale i nader owocny 
trud odtwarzania oblicza starych zespołów miejskich, przede wszy
stkim Warszawy i Gdańska, a także przywracanie ze zgliszcz i popio
łów setek architektonicznych symboli naszej przeszłości ze wspa
niałym Zamkiem Królewskim na czele. Tym bezprecedensowym 
w tak wielkiej skali przedsięwzięciem zwróciliśmy na siebie baczną 
uwagę świata. Znaleźliśmy także wielu naśladowców, choć uwarun
kowania ich działań, a następnie uzyskiwane efekty bywały od 
naszych całkiem odmienne.
Z czasem, w kraju i za granicą - zwłaszcza we Włoszech i Austrii - 
zaczęły się pojawiać krytyczne głosy specjalistów ostrzegające 
przed kontynuacją i upowszechnianiem idei rekonstrukcji, a nawet 
odbudowy, w Polsce usprawiedliwionych wprawdzie wyjątkową 
sytuacją, ale w zasadzie sprzecznych z obowiązującą doktryną 
konserwatorską. Dla tej doktryny sprawami nadrzędnymi są: niena
ruszalność i autentyzm formy, substancji oraz miejsca zabytkowego 
obiektu lub zespołu. Dostrzeżono niebezpieczeństwa płynące 
z częstego błędnego utożsamiania ochrony i konserwacji dóbr 
kultury z ich radykalną odnową, a nawet odtwarzaniem. Szczególnie 
groźne jest błędne przeświadczenie o możliwości i słuszności 
odtwarzania każdego obiektu i w każdym wypadku. Sprzyja ono 
bowiem rezygnacji z podejmowania trudnych, żmudnych i kosztow
nych zabiegów konserwatorskich związanych z ratowaniem jeszcze 
zachowanych, autentycznych, lecz będących w złym stanie, zagro
żonych zabytków architektury i zespołów; sprzyja też zaniedbaniom 
w utrzymywaniu obiektów zabytkowych na bieżąco w dobrym stanie 
technicznym oraz brakowi troski o ich właściwą eksploatację. Nie
bezpieczeństwo tym większe, że odtwarzanie budynku od podstaw 
jest łatwiejsze niż konserwacja budowli starej, przy czym efekt 
z pozoru wydaje się nie mniejszy, zwłaszcza że osiągnięty tańszym 
kosztem. „Zabytki” budowane od podstaw można też łatwiej dosto

sować niemal do każdej społecznie uzasadnionej i potrzebnej 
funkcji. Łatwiej, prościej i chyba taniej można rozwiązać przy tym 
większość problemów techniczno-konstrukcyjnych, a także mate
riałowych, zaś rezultat końcowy przychodzi szybciej i bywa pe
wniejszy.
Tymczasem, przedkładając rekonstrukcję nad oryginał, zapomina 
się o znaczeniu dla autentycznych wartości zabytkowych oryginal
nej, choć może nie zawsze widocznej, wręcz ukrytej pod tynkami 
starej substancji: kamiennego lub ceglanego muru, a chociażby 
nawet tylko drewna, ściętego jednak i ociosanego przed wiekami. 
Zapomina się również o różnicy, czasem nieuchwytnej, dzielącej 
kształt, ba nawet tylko sposób obróbki powierzchni architektonicz
nej formy, kształt rzeźby, linie i barwy malowidła - zaprojektowane 
przez dawnego artystę i wypracowane przez niego samego lub jemu 
współczesnego rzemieślnika - od formy, kształtu, linii i barwy 
powstających dzisiaj, nierzadko wręcz na naszych oczach. Dla 
licznych rzesz znawców są to jednak rzeczy bardzo istotne, nawet 
zasadnicze i - mimo wszystko -łatwo wyczuwalne. I z tym trzeba się 
liczyć. Stąd też taka dbałość wśród odtwórców warszawskiego 
Starego Miasta, by w nowo wznoszonych kamieniczkach znalazł 
swoje miejsce każdy zachowany autentyczny fragment starego 
muru, zwłaszcza gotyckiego, każdy stary, choćby podniszczony, 
rzeźbiony kamień. Stąd przy odbudowie Zamku Królewskiego ma 
tak wielkie znaczenie fakt zachowania i wykorzystania nie tylko 
murów dawnych piwnic, a nawet resztek murów części nadzie
mnych, lecz także tysięcy elementów, wręcz reliktów dawnej kamie- 
niarki, boazerii, snycerki, sztukaterii itp., nie mówiąc o obrazach 
i meblach. Stąd też wywodzi się odczucie niedosytu przy przeżywa
niu piękna odtworzonego Gdańska, w którym jednak nie zadbano 
o autentyzm substancji w takim stopniu, w jakim pamiętano o tym 
w Warszawie. Stąd też w wypadku rekonstrukcji, zwłaszcza mniej 
autentycznej, pada czasem pogardliwe słowo „makieta” bądź „ku
lisy”.
I tutaj muszę stanąć w obronie rekonstrukcji. Mianem „makiety” 
określam „modele” konstruowane w różnych skalach, nawet orygi
nału, dla celów dydaktycznych, poznawczych, studialnych, też i na
ukowych; „kulisa” - oznacza „oprawę - obramienie” obiektu, wido
ku bądź sceny, nie wiążące się jednak z tym obiektem i widokiem, 
nie uczestniczące w „theatrum” na scenie odgrywanym. Makiety 
i kulisy są - martwe. Tymczasem obiekty rekonstruowane niemal 
zawsze żyją, pełniąc konkretne funkcje społecznie użyteczne, częs
to - choćby w wypadku kamieniczek - zgodne nawet z dawnymi. 
Obiekty rekonstruowane wiążą się zazwyczaj w integralną prze
strzenną całość z zachowanymi pośród nich obiektami autentycz
nymi, a przynajmniej z sobie właściwym miejscem, krajobrazem. 
Owszem, w skansenach ustawia się na nowym miejscu, w nowym 
krajobrazie, obiekty wydarte ze swego otoczenia, nawet wręcz ich 
kopie. Ale też i skanseny, w odróżnieniu od rezerwatów, odbieramy 
jako rzecz sztuczną, martwą - jako muzeum.
Również i w obiekty odtwarzane dobrzy architekci, artyści, rzemieśl
nicy, nawet konstruktorzy mogą tchnąć twórczego ducha, który 
nada tym obiektom walory dzieła sztuki współczesnej, dzieła oży
wiającego niezależnie od obrazu przeszłości, którego jest też zna
kiem. Tak więc rekonstrukcję należy traktować jako działalność 
twórczą, niezwykle ciekawą i pasjonującą, ale też bardzo złożoną 
i trudną, kontrowersyjną, a nawet niebezpieczną. Mają więc rację ci, 
którzy ostrzegają przed uprawianiem jej „na co dzień”. Czasem 
jednak można, a nawet -... trzeba zaryzykować.

Jerzy Stankiewicz
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Profesor Jerzy Szabłowski
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Profesor Jerzy Szabłowski urodził się w Krakowie w 1906 r. w rodzinie 
inteligenckiej...
Przepraszam, ale - chociaż należy tak zaczynać - właśnie zaczynać 
tak nie wypada. Bo to nie jest, przynajmniej w moim zamierzeniu, 
notka biograficzna, hasło do polskiego „Who is who?", ale pewien 
rzut oka na dokonania naukowca, przeplecione osobistymi wspo
mnieniami, mój Boże, już wcale dawnych lat. A teraz siedzę w gabine
cie wawelskim Profesora i trochę wspominamy obaj, a przede wszys
tkim mój rozmówca. Dziś poświęcający się przede wszystkim muzeal
nictwu i pracom naukowym, „niekoronowany król wawelski", co 
przyjmuje jako określenie żartobliwe, ale przecież przyjemne, bo 
zawierające jakąś cząstkę prawdy, tamten etap swej działalności, 
o której chcę tu napisać, traktuje jako w pewnym sensie przeszłość, 
chociaż dopiero przed kilku laty wydał - opracowane redakcyjnie 
przez siebie kolejne dzieło inwentaryzacyjne: tom Katalogu Zabyt
ków Sztuki w Polsce, poświęcony zabytkom wzgórza wawelskiego.
Tak wiele dokonał w swym życiu, że trudno mi tu pisać o wszystkim, 
skoncentruję się więc tylko na jednym aspekcie działalności Profeso
ra, na jego działalności związanej z rejestracją i inwentaryzacją 
zabytków. I w ten sposób powracamy jednak do tamtych dawnych lat. 
do pierwszej młodości, do tego krakowskiego domu, w którym żywo 
interesowano się sztuką, popierano ją przez uczestnictwo wTowarzy- 
stwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Profesor wspomina swe wyprawy 
z ojcem na wystawy oraz do słynnych zabytków, szczególnie te 
spacery na Wawel, tak niedawno (na rok przed urodzeniem Profesora) 
opuszczony przez austriackie wojsko. Wtedy to odczucia artystyczne 
łączyły się z uniesieniami patriotycznymi. Wtedy też wyrobił sobie 
pamięć wzrokową, która miała mu w przyszłości oddać tyle cennych 
usług.
Już w latach szkolnych, a konkretnie w zacnym krakowskim gimnaz-* 
jum im. Sobieskiego zaczęły się wykluwać własne zainteresowania 
artystyczne, więc naukę rysunków, obowiązującą w niższych klasach, 
przedłużono dla licealisty Szabłowskiego i jeszcze dwóch jego kole
gów aż do ostatniego roku nauki. Po egzaminie dojrzałości zaczęły się 
studia na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie jako wolontariusz uczęsz
czał do pracowni Mieszka Jabłońskiego i Eugeniusza Gepperta. 
Wkrótce jednak pociągnęła go inna jeszcze strona sztuki: jej kształt 
historyczny.
Historia sztuki jest raczej młodą dyscypliną nauki, zwłaszcza jako 
dyscyplina uniwersytecka, a w Krakowie, gdzie - jak wiadomo - czas 
zwykł płynąć bez pośpiechu, dopiero na przełomie XIX i XX w. 
uzyskała europejski poziom, przede wszystkim dzięki osiągnięciom 
naukowym i dydaktycznym Mariana Sokołowskiego. I tu znamienny 
przypadek: decyzja syna wywołała opory u rodziców. W inteligenc
kiej. krakowskiej rodzinie było już dopuszczalne (choć może nieupra- 
gnione). by dzieci uczyły się ..na artystów", ale studiowanie historii 
sztuki... Jak można z czegoś takiego żyć...? Jaką to daje pozycję 
społeczną...9 Opory jednak zostały przełamane, ojciec Profesora 
uznał decyzję, pozostał dlań najbliższym przyjacielem. Szabłowski 
wspomina dziś: ,.To dzięki niemu wyrobiłem sobie prawniczą precyzję 
myślenia i wysławiania". No i pedagodzy tamtej epoki byli osobowoś
ciami nieprzeciętnymi. Stanisław Pagaczewski. Tadeusz Szydłowski, 
Vojslaw Mole. Jerzy Szabłowski w 1931 r. obronił pracę doktorską 
i następnie, do 1935 r. pełnił funkcję asystenta na Uniwersytecie 
Jagiellońskim.
Potem życie skierowało Go na inne tory i nawet na pewien czas 
opuścił rodzinny Kraków, związał się z Warszawą, pracując równo
cześnie w Państwowych Zbiorach Sztuki, którą to placówką kierował 
wówczas Alfred Lauterbach, oraz w Centralnym Biurze Inwentaryza
cji. powołanym w 1929 r. za sprawą prof. Jerzego Remera; obie te 
instytucje podlegały bezpośrednio Ministerstwu Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego.
W ten sposób zarysowały się dwa podstawowe kierunki przyszłej 
działalności Profesora. Pozostańmy jednak tylko przy jednym przy 
organizowaniu prac związanych z dokumentacją i inwentaryzacją 
zabytków, a więc z. tym. czym zajmowało się Centralne Biuro Inwenta
ryzacji którego w 1938 r. Profesor został kierownikiem.
Dziś może się wydawać, że w okresie międzywojennego dwudziesto
lecia dokonano w tym zakresie niewiele: ukazały się drukiem tylko 
dwa inwentarze (Zabytki Sztuki w Polsce. Inwentarz topograficzny). 
powiat nowotarski w opracowaniu T. Szydłowskiego (1938) i po
wiat rawsko-mazowiecki w opracowaniu W. Kieszkowskiego (1939). 
Trzeci powiat sieradzki - przygotowany juz do druku zaginął 
w zawierusze wojennej, czwarty ocalał w sposób cudowny w Drukarni 
Anczyca w Krakowie (jaka szkoda, że ten tak ważny dla dziejów kultury 

miasta budynek uległ przed kilku laty rozbiórce, ustępując miejsca 
parkingowi); był to powiat żywiecki opracowany przez Profesora. Tom 
ten ukazał się drukiem w 1948 r. Proszę jednak zwrócić uwagę na fakt, 
że zaczynano właściwie od niczego; na największym dziale rozbioro
wym, w tzw. Królestwie Kongresowym nie istniała nawet państwowa 
służba konserwatorska, którą dzielnie zastępowała „prywatna inicja
tywa": Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Inwentarze 
opracowano w większości dla Śląska (Lutsch), Wielkopolski (Kohte), 
Pomorza (Heise - Schmid), w zaborze austriackim ukazały się tylko 
trzy powiaty publikowane w „Tece Grona Konserwatorów Galicji 
Zachodniej". Zresztą w końcu XIX i na początku obecnego stulecia 
opracowane inwentarze pruskie były w okresie międzywojennym już 
przestarzałe, chociażby dlatego, że tylko wyrywkowo interesowały się 
zabytkami powstałymi po okresie renesansu.
A więc wszystko trzeba było zaczynać od początku, $d zera, zachowa
ły się bowiem tylko piękne tradycje (opisy Stronczyńskiego), lecz całe 
obszary kraju były, z punktu widzenia historii sztuki, dosłownie „białą 
kartą". W tym kontekście wydanie kilku tomów wzorowo opracowa
nych, maksymalnie w swej epoce nowoczesnych inwentarzy stanowi
ło prawdziwe osiągnięcie, a jeszcze większe - fakt zgromadzenia 
w archiwum CBI 30 000 klisz fotograficznych i tek materiałowych ze 
wstępnymi opisami i wyciągami archiwalnymi.
I tu przypada „wrzesień roku pamiętnego” ... Biuro CBI mieściło się 
w alei Szucha. Jeszcze nie była to główna siedziba gestapo, ale 
budynki zostały zajęte przez wojsko. Zaledwie ugasły pożary w mieś
cie. a Janitor dał znać Szabłowskiemu, że Niemcy lada chwila zamie
rzają opróżnić archiwum... Błyskawiczna narada ze Stanisławem 
Lorentzem i Janem Zachwatowiczem, a następnie półlegalne wtar
gnięcie do zajmowanych przez hitlerowców budynków i ewakuacja 
dorożką ogromnie ciężkich zbiorów, początkowo do jakiejś prywatnej 
fabryczki, skąd ostatecznie trafiły do Biblioteki Jagiellońskiej w Kra
kowie, gdzie przetrwały lata okupacji. Niestety, brak miejsca na 
rozwinięcie tej pasjonującej, filmowo-przygodowej wprost opowieści 
Profesora, pełnej znakomitych szczegółów. Jak cień przesuwa się 
przez nią postać niesławnej pamięci Dagoberta Freya, profesora 
historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim... przesłuchania w spra
wie arrasów wawelskich... próba identyfikacji rozmieszczenia pol
skich zbiorów muzealnych...
W 1945 r. Profesor zaczyna nowy etap życia - z powrotem w Krakowie. 
W 1946 r. habilitacja i rozpoczęcie regularnych zajęć na uniwersyte
cie. a od 1952 r. objęcie dyrekcji Państwowych Zbiorów Sztuki na 
Wawelu. I znów pomijam tu cały ogromny dorobek Profesora na 
Wawelu, a także w podległych Mu innych placówkach (Pieskowa 
Skała, obecnie także Sucha). Pozostaję przy problemie inwentary
zacji
W tymże 1945 r„ na pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Historyków 
Sztuki Profesor występuje z koncepcją wydania inwentarza skrócone
go, katalogu opartego na wzorcu wypracowanym przez G. Dehio 
(Handbuch der Deutschen Kunstdenkmaler). Podjęta wówczas 
uchwała inicjuje akcję, która miała dać pełny przegląd polskich 
zabytków w ciągu lat kilkunastu. ., a trwa do dziś i właściwie końca jej 
nie widać. W 1953 r. ukazał się pierwszy tom katalogu: województwo 
krakowskie pod redakcją J. Szabłowskiego, w 1965 r. wyszedł wspo
mniany już katalog zabytków Wawelu. Spoglądając z perspektywy lat 
na tych kilkadziesiąt pełnych tomów i zeszytów Katalogu Zabytków 
Sztuki w Polsce. Profesor, doceniając wagę tej inicjatywy, wzdycha 
jednak: ..A przecież, powinno się wydać prawdziwy inwentarz".
Praca dla inwentaryzacji, urzeczywistnienie tej. idei to nie tylko 
administracja i gromadzenie materiałów, a także nie tylko redakcyjna 
praca nad poszczególnymi pozycjami wydawniczymi. To także przy
gotowanie nowych kadr do realizowania tego tak ogromnego, jak się 
okazało, zadania. Otóż dla mnie Profesor był i jest przede wszystkim 
Profesorem, i gdy w wawelskim gabinecie powracamy w przeszłość, 
pojawia mi się wówczas Jego sylwetka, gdy na wyśmienitych objaz
dach wbijał nam. w zakute łby, ogrom wiedzy, której nie wymykały się 
nie tylko dzieła architektury, malarstwa czy rzeźby, ale najmniejsze, 
najskromniejsze wytwory ludzkie. Profesor zatrzymywał się nad ko
ciołkiem na wodę święconą, nad kołatką, nad kratami i okuciami 
drzwi. Na pewno dzięki Niemu już ćwierć wieku param się tą 
niewdzięczną, ale pasjonującą czynnością, której na imię inwentary
zacja, ale ponadto także dzięki Niemu odczuwam szacunek dla każdej 
pamiątki dawnych czasów. On bowiem nauczył i mnie, i tylu moich 
znakomitych kolegów, rozpoznawania i oceniania dzieł wybitnych, 
ale także pokory w stosunku do dokumentów ukazujących życie 
codzienne naszego kraju sprzed wielu, wielu lat.
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to też są zabytki
Wisłoujście...twierdza

Już niemal od 500 lat góruje nad 
twierdzą Wisłoujście wieża La
tarni, stanowiąc symbol portu 
gdańskiego. Okalające wieżę 
umocnienia niejednokrotnie były 
oblegane; zwycięsko odpierały 
ataki lub po długotrwałej obro
nie, w obliczu beznadziejności 
dalszego oporu kapitulowały na 
honorowych warunkach. Wy
padki wojenne całkowicie uza
sadniały nadany twierdzy przy
domek ,,klucza do portu gdań
skiego”. Zdemilitaryzowany po 
pierwszej wojnie światowej ze
spół fortyfikacji spotkał się jed
nak w ostatnich czasach z groź
nym i nieubłaganym przeciwni
kiem: w sąsiedztwie usadowiły 
się zakłady przemysłu chemicz
nego. Dawny „klucz” zaczął 
w przypieszonym tempie „rdze
wieć”.

Nie zamierzam przytaczać tu 
szczegółowego opisu etapów 
budowy i dziejówtwierdzy. Ogra
niczę się tylko - w celu podkre
ślenia rangi zespołu - do naszki
cowania najważniejszych faktów 
historycznych.
Tradycje strażnicy u ujścia Wisły 
sięgają najprawdopodobniej 
wczesnego średniowiecza. 
Wszelkie ślady zostały jednak za
tarte podczas budowy nowożyt
nych umocnień. Dopiero w 1482 
r. wzniesiono murowaną wieżę - 
Latarnię, będącą zarazem poste
runkiem u ujścia Wisły i punktem 
sygnalizacyjnym. Z czasem wie
żę otoczono drewniano-ziemny- 
mi umocnieniami, które nastę
pnie zastąpiono wzniesionym 
w latach 1581-1563 muro
wanym Wieńcem - potężną, 
okrągłą działobitnią dla 30 ar
mat. Pośrodku wewnętrznego 
dziedzińca znalazła się stara wie
ża Latarni. Wisłoujście stanowiło 
wówczas również miejsce posto
ju części kaperskiej floty królew
skiej.
Podczas zatargu Gdańska z kró
lem Stefanem Batorym w 1577 r. 
Wieniec, wzmocniony prowizo
rycznymi, drewniano-ziemnymi 
umocnieniami, wytrzymał dwa 
krótkie oblężenia. Wnioski wy
ciągnięte z przebiegu walk wyka
zały konieczność unowocześ
nienia fortyfikacji. Toteż w 1584 
r. przystąpiono do zakrojonych 
na szeroką skalę robót budowla
nych, od 1586 r. prowadzonych 
pod kierunkiem Antoniego van

Obberghena - byłego budowni
czego króla duńskiego. Efektem 
prac ciągnących się aż po począ
tek XVII w. jest czworoboczna 
twierdza bastionowa - tzw. Fort 
Carre - wzniesiona według za
sad tzw. szkoły nowowłoskiej. 
Ziemne wały twierdzy, wysoko 
od zewnątrz obmurowane i oto
czone nawodnioną fosą, za
mknęły rozległy dziedziniec mie
szczący starsze fortyfikacje 
Wieńca. Główne elementy obro
nne stanowiły cztery narożne 
bastiony, zaopatrzone w po
dziemne pomieszczenia.
Szybki postęp sztuki fortyfikacyj
nej i oblężniczej spowodował, że 
twierdza jeszcze przed ukończe
niem wieloletniej budowy stała 
się... przestarzała. Jej powierz
chnia była zbyt mała dla prowa
dzenia walki w osamotnieniu, 
a obmurowane skarpy - łatwe do 
zburzenia przez artylerię prze
ciwnika. W obliczu narastające
go konfliktu polsko-szwedzkie
go w latach 1624-1625 otoczono 
Fort Carre pięciobocznym, bas
tionowym Szańcem Wschodnim, 
wzniesionym wyłącznie z ziemi 
i osłoniętym szeroką, nawodnio
ną fosą. Wobec powstania nowe
go obwodu fortyfikacji Wieniec 
utracił swe dawne znaczenie mi
litarne i poprzez dostawienie 

szesnastu „kamieniczek" został 
przebudowany na koszary z do
mem komendanta.
Dzięki silnym fortyfikacjom Gdań- 
ńska i Wisłoujścia wojska szwe
dzkie w XVII w. nawet nie próbo
wały rozpoczynać oblężenia. Na 
skutek jednak licznych wojen 
pogorszyła się sytuacja gospo
darcza Polski, a tym samym 
i Gdańska. Miasto nie mogło ło
żyć ogromnych sum na konser
wację fortyfikacji. W 1708 r. we
dług projektu Jana Charpentiera 
przystąpiono do redukcji umoc
nień Szańca Wschodniego. Wały 
praktycznie zniwelowano, po
zostawiając jedynie zewnętrzną 
fosę i spłaszczony stok osłania
jący Fort Carre. Mimo znacznego 
zmniejszenia wartości obro
nnych Wisłoujście wraz z Gdań
skiem stawiało długotrwały opór 
w obronie króla Stanisława Lesz
czyńskiego w 1734 r.; skapitulo
wało dopiero w obliczu wyczer
pania zapasów i braku nadziei na 
odsiecz.
W wyniku II rozbioru Polski 
w 1793 r. Gdańsk wraz z Wisłouj- 
ściem przeszedł pod panowanie 
pruskie. Do umocnień Wisłoujś
cia początkowo nie przywiązy
wano zbytniej wagi. Sytuacja 
diametralnie zmieniła się w 1806 
r., po rozbiciu armii pruskiej 

przez wojska napoleońskie. Po
spiesznie przystąpiono wówczas 
do rozbudowy fortyfikacji. Jedną 
z ważniejszych inwestycji było 
podjęcie rekonstrukcji bastio
nów Szańca Wschodniego. Do
piero po zdobyciu Gdańska 
przez oddziały Wielkiej Armii na
poleońska służba fortyfikacyjna 
dokończyła odtwarzanie bastio
nowych form Szańca. W 1814 r. 
zespół fortyfikacji Gdańska i Wi
słoujścia bronił się prawie rok, 
do czasu odwrotu armii napoleo
ńskiej za Ren.
Jedynym ważniejszym przed
sięwzięciem budowlanym na te
renie twierdzy w XIX w. była bu
dowa około 1870 r. pewnej liczby 
ceglanych schronów i magazy
nów amunicji. Twierdza, pełnią
ca już głównie funkcję więzienia 
politycznego, stopniowo traciła 
znaczenie wojskowe na rzecz 
nowo wznoszonych umocnień 
nadbrzeżnych. Jej całkowita de- 
militaryzacja nastąpiła jednak 
dopiero po 1919 r., w myśl posta
nowień traktatu wersalskiego. 
W fosach urządzono przystań że
glarską, a na terenie Fortu Carre 
- warsztaty. Podczas ostatniej 
wojny pomieszczenia twierdzy 
zostały wykorzystane na potrze
by szpitala wojskowego.
Na skutek działań wojennych 
wiosną 1945 r. częściowemu zni
szczeniu uległa Latarnia, rozcię
ta pociskiem artyleryjskim, 
a Wieniec wraz z kamieniczkami 
i koszary zdewastowano już po 
wojnie.
Poczynając od 1955 r. przystą
piono do usuwania zniszczeń 
wojennych. Przede wszystkim 
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odbudowano wieżę Latarni (bez 
hełmu), uzupełniono ubytki 
w murach oraz odtworzono za
daszenia Wieńca i kamieniczek. 
Zrekonstruowano również 
uszkodzoną kamieniarkę, a tak
że odtworzono stolarkę drzwio
wą i okienną, utrzymaną w for
mach historycznych. Wobec 
trudności z zapewnieniem stałe
go dozoru i środków na konser
wację bieżącą, wnętrza Fortu 
Carre wydzierżawiono Zakłado
wi Przetwórstwa Owocowo-Wa
rzywnego „Dagoma”. Tereny 
Szańca Wschodniego mają kilku 
użytkowników: przystań Akade
mickiego Klubu Morskiego wraz 
z warsztatami, komisariat wodny 
i prywatnych hodowców zwie
rząt futerkowych.
Twierdza Wisłoujście ma ogrom
ne znaczenie zarówno historycz
ne, jak i architektoniczne:
- jest materialnym dowodem 
wielowiekowych starań o zabez
pieczenie ujścia Wisły i wejścia 
do portu gdańskiego - przez stu
lecia najważniejszego portu 
Polski;
- stanowi zespół będący prze
glądem różnorodnych form sto
sowanych w budownictwie obro
nnym czasów nowożytnych;
- Fort Carre jest jedynym na te
renie Polski zachowanym w nie
skażonej postaci przykładem 
twierdzy wzniesionej według kla
sycznych szesnastowiecznych 
zasad europejskiej sztuki fortyfi
kacyjnej, tzw. szkoły nowowło-' 
skiej;
- zachowane dziewiętnastowie
czne schrony są przykładami 
niemal wszystkich typów stoso- 

spodarowania twierdzy dla 
współczesnych potrzeb. Najcie
kawszą koncepcją była chyba 
propozycja stworzenia zespołu 
muzealnego Westerplatte-Wi- 
słoujście, łączącego dwa symbo
le walki o zapewnienie Polsce 
dostępu do morza. Nieoczekiwa
nie jednak pojawiły się trudności, 
od blisko dziesięciolecia parali
żujące wszelkie próby podejmo
wania działań.
W bezpośrednim sąsiedztwie 
twierdzy - o czym już wcześniej 
wspomniałem - usadowiły się 
zakłady przemysłu chemicznego 
o zdecydowanie uciążliwym dla 
otoczenia profilu produkcji: Za
kład Przemysłowo-Handlowy 
„Siarkopol" i Gdańskie Zakłady 
Nawozów Fosforowych „Fosfo
ry". Na teren twierdzy zaczął 
opadać pył przeładowywanej 
siarki, a powietrze zostało prze
sycone jej tlenkami. Z powodu 
skażenia atmosferycznego ewa
kuowano dawną osadę rybacką 
Wisłoujście, a stały pobyt ludzi 
w twierdzy stał się niebezpieczny 
dla ich zdrowia. Dla samej twier
dzy budowa bazy przeładunko
wej siarki oznaczała niwelację 
części północnego bastionu 
Szańca Wschodniego i przyle
głego odcinka fosy przy rozbu
dowie Nabrzeża Mew Ponadto 
wskutek ruchu wody w kanale 
portowym i braku bieżącej kon
serwacji zwiększył się wydatnie 
stopień erozji partii przycokoło- 
wych murowanych skarp twier
dzy. zagrażając wręcz runięciem 
niektórych części murów Fortu 
Carre, dodatkowo osłabionych 
przez korzenie drzew i krzewów.

2
Działanie zanieczyszczeń prze
mysłowych- można tu podzielić 
na dwie grupy:
- Działanie pośrednie, uniemoż
liwiające stały pobyt ludzi w twie
rdzy, a tym samym dozór i możli
wość jej racjonalnej adaptacji, 
a przecież nie użytkowany 
obiekt, nawet położony z dala od 
siedzib ludzkich, jest wyjątkowo 
podatny na dewastację. Do tej 
grupy zanieczyszczeń należy 
również zaliczyć opad pyłu za
wierającego siarkę (w 1978 r. wy
niósł on łącznie na terenie twier
dzy 272,4 tony na 1 km2). Sam pył 
siarkowy jest chemicznie właści
wie obojętny, szkodzi jedynie 
organizmom żywym, nie działa 
natomiast na substancję muro
wą, lecz tylko do czasu, gdy poja
wią się bakterie czerpiące ener
gię z utleniania siarki do kwasu 
siarkowego, działającego agre
sywnie na zaprawę wapienną 
i niektóre popularne rodzaje ka
mienia budowlanego (wapienie 
i część piaskowców).

Działanie bezpośrednie tlen

ków siarki, emitowanych przez 
Gdańskie Zakłady Nawozów 
Fosforowych Tworzą one w po
łączeniu z wodą kwasy siarkawy 
i siarkowy, które atakują zarów
no organizmy żywe, jak i materia
ły budowlane. Widomym i bardzo 
efektownym rezultatem ich dzia
łania są przeżarte rdzą na wylot 
rynny i rury spustowe w twierdzy. 
Obecność zanieczyszczeń po
wietrza w otoczeniu „wielkiej 
chemii nie budzi zazwyczaj ni
czyjego zdziwienia. Tu jednak 
mamy do czynienia z wypadkiem 
wyjątkowym: ani pył siarkowy, 
ani też tlenki siarki nie są (w 
Odróżnieniu od zrzucanego 
w pobliskiej Wiślince na hałdy 
i trojącego Żuławy fosfogipsu) 
odpadem produkcyjnym. Siarka 
i jej pył-to cenny artykuł ekspor
towy. którym handluje „Siarko
pol", a tlenki siarki są ważnym 
półproduktem w cyklu wytwarza
nia nawozów fosforowych przez 
gdańskie „Fosfory". Skażenie 
rejonu twierdzy jest więc wyni
kiem... marnotrawstwa.

wanych podówczas w budownic
twie obronnym na północnych 
i zachodnich terenach Polski. 
Podkreślone wartości zostały 
dostrzeżone i Wisłoujście zali
czono w początkach lat siedem
dziesiątych do grupy zabytków 
najwyższej klasy. Powstało wiele 
interesujących koncepcji zago-

1 Latarnia i Wieniec z kamieniczkami po odbudowie
2. Opuszczony dziewiętnastowieczny schron Szańca 
Wschodniego
3. Pieczołowicie odtworzona stylowa stolarka ulega dewas
tacji
4. Widoczna po lewej stronie stalowa ścianka ułatwi dostęp 
do fundamentów Fortu Carre (zdjęcia autora)

3
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Przedstawione fakty obrazują 
stan dzisiejszy twierdzy. Do peł
nego obrazu brakuje jeszcze opi
su zawilgoconych i zagrzybio
nych murów, zniszczonych ele
mentów stolarki drzwiowej 
i okiennej-. Są to wszakże dobrze 
znane skutki braku należytej 
konserwacji bieżącej obiektu. 
Usunięcie tych uszkodzeń jest 
typowym, choc ze względu na 
rozmiary zespołu kosztownym 
zabiegiem konserwatorskim. 
Gorzej natomiast przedstawia 
się sprawa niszczenia substancji 
zabytkowej przez wyziewy prze
mysłowe. Stanowią one wręcz 
zagrożenie dla dalszej egzysten
cji twierdzy. Nie ma w tym sfor
mułowaniu żadnej przesady. Wy
starczy przytoczyć alarmujący 
przykład Szańca Wschodniego, 
usypanego wyłącznie z ziemi. Je
go umocnienia są utrzymane 
przez porastającą je darń. Za kil
ka lat, gdy obecne ,,łysiny” po
większą się na skutek zabójcze
go dla roślinności działania wy
ziewów przemysłowych, nad
morskie wiatry po prostu rozwie- 
ją piaski formujące wały. Szaniec 
przestanie istnieć.

Warunkiem utrzymania zabytku 
jest wstrzymanie emisji zanie
czyszczeń. Nie do przyjęcia są 
propozycje pokrycia wszystkich 
murów twierdzy wyprawą tynko
wą z dodatkami neutralizującymi 
działanie gazowych zanieczysz
czeń, pod którą zniknęłyby pięk
nie ongiś wylicowane ceglane 
ściany i spora część detalu ka
miennego. Zastosowanie po
włok chemicznych (żywice, 
związki krzemoorganiczne) rów
nież nie może być brane pod 
uwagę ze względu na astronomi
czne koszty związane z nasyce
niem drogimi preparatami 
ogromnych powierzchni murów 
twierdzy. Poza tym tego typu za
biegi nie uchronią rozległych 
umocnień ziemnych. Nie oczysz
czą również powietrza, byłoby to 
więc tylko zabezpieczenie sub
stancji, bynajmniej nie umożli
wiające wykorzystania zabytku. 
Jedyną drogą prowadzącą do za
chowania i wyeksponowania 
ogromnych walorów twierdzy 
jest radykalne ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń przemy
słowych. Poczyniono już kroki 
w tym kierunku. ..Siarkopol" sto
pniowo przechodzi z technologii 
przeładunku siarki kruszonej na 
przeładunek siarki granulowanej 
i w stanie płynnym, co w efekcie 
końcowym zdecydowanie obni
ży zapylenie okolicy. W wypadku 
..Fosforów” ograniczenie emisji 
tlenków siarki również jest moż
liwe, pod warunkiem ścisłego 
przestrzegania reżimu technolo

gicznego i ewentualnego 
usprawnienia filtrów.
W 1978 r. na zlecenie Zarządu 
Portu przedsiębiorstwo ,.Ener- 
gopol” przystąpiło do robot za
bezpieczających części podwo
dne posadowienia twierdzy od 
strony kanału portowego. Wiąże 
się z tym odwodnienie na czas 
robót bezpośredniego otocze
nia murów Fortu Carre. Nie
stety. prace obejmują tylko jeden 
z jego czterech frontów. Co gor
sza. brak funduszy zdaje się 
uniemożliwiać wykorzystanie tej 
wyjątkowej sytuacji ułatwionego 
dostępu dla uzupełnienia ubyt
ków w częściach nadwodnych 
murów przez specjalistyczne 
Przedsiębiorstwo Państwowe 
Pracownie Konserwacji Za
bytków.
Problem restauracji twierdzy 
Wisłoujście należy do najtrud
niejszych zagadnień konserwa
torskich w skali krajowej. Do
tychczasowe działania wyni
kające z inicjatyw Muzeum His
torii Miasta Gdańska okazały się 
niewystarczające nawet dla pod
trzymania stanu istniejącego 
Fortu Carre. Koszty związane 
z robotami w twierdzy zdecydo
wanie przekraczają możliwości 
tego skromnego inwestora. Ko
nieczne jest już podjęcie decyzji 
o kompleksowej restauracji tego 
cennego zabytku, przyznanie 
odpowiednich środków i może 
nawet czasowe stworzenie nie
wielkiego, wyspecjalizowanego 
przedsiębiorstwa, które zajęłoby 
się wyłącznie renowacją twier
dzy. Równocześnie powinna ona 
zacząć zarabiać na swoje utrzy
manie. Nawet w chwili obecnej 
można ją udostępnić turystom. 
O ogromnej atrakcyjności daw
nych założeń obronnych może 
świadczyć choćby duża frekwen
cja, jaką cieszą się udostępnione 
częściowo do zwiedzania twier
dze w Kłodzku i Srebrnej Górze. 
Istnieje nawet, mimo obecnych 
skażeń atmosferycznych, możli
wość stworzenia tymczasowej 
ekspozycji we wnętrzach. Fajans 
i porcelana są chemicznie bar
dzo odporne, a niedaleko Gdań
ska istnieją zakłady w Lubianie 
produkujące ceramikę według 
regionalnych wzorów kaszub
skich.
W chwili obecnej można jeszcze 
stosunkowo łatwo uratować 
cenny zabytek. Prace należy jed
nak podjąć jak najszybciej, pro
ces niszczenia postępuje bo
wiem w przyspieszonym tempie 
i koszt robót konserwatorskich 
rośnie w postępie geometrycz
nym z każdym rokiem zwłoki.
Twierdza broni się nadal, lecz 
trzeba jej w tym dopomóc...

Krzysztof Biskup

...plakiety wotywne
W zamierzchłych czasach dla 
ubłagania bogów składano 
różnego typu ofiary, nierzad
ko ogromnej wartości. Zasa
da ,,coś za coś", obowiązują
ca nie tylko w stosunkach 
międzyludzkich, znana jest 
od dawien dawna. W średnio
wiecznym kościele składano 
ofiary często w formie pienię
dzy lub klejnotów. Te ostat
nie. zawieszane u ołtarza, 
zdobiły go i dodawały mu 
splendoru. lecz pamięć 
o ofiarodawcy, który chciałby 
poszczycić się swoim cen
nym datkiem, przepadała. 
Z czasem więc miejsce bezi
miennych wot zaczęły zajmo
wać srebrne plakiety noszące 
w swej wadze kruszcu war
tość finansową, a nadto wy
rażające w swej formie - kto 
i za jakie łaski je zawiesił. Na 
plakietach wotywnych zaczę
ły pojawiać się postacie do
natorów (niekiedy całe ich 
rodziny), a także te przedmio
ty. zwierzęta lub części ciała, 
których dotyczyła uproszona 
w kościele łaska. Na podsta
wie zachowanych do dzisiaj 
wot możemy wnosić, że naj
częściej modły dotyczyły do
bytku domowego oraz zdro
wia, widzimy więc przedsta
wienia inwentarza, domostw, 
zbóż, a także przedstawienia 
tych części ciała ludzkiego, 
które tknięte chorobą szczę
śliwie zostały uleczone. Naj

więcej przetrwało przedsta
wień nóg, rak i oczu, niekiedy 
na plakietkach widnieją wyo
brażenia zębów i nosów (nie 
przypominam sobie, żebym 
kiedyś widział na plakietce 
ucho). Czasami reliefy na pla
kietach wotywnych przybie
rają formę przedstawień bar
dzo rozbudowanych: płoną
cych miast i pól bitewnych, 
gdzie w wirze walki lub pło
mieni donator ocalał od nie
chybnej śmierci.

Forma plakiet wotywnych by
wa bardzo różna. Do najczęś
ciej spotykanych należą 
prostokątne arkusze blachy, 
na których scena otoczona 
jest mniej lub bardziej deko
racyjnym obramieniem. By
wają też plakiety powtarzają
ce kształtem przedstawiany 
przedmiot lub część ciała, 
a więc w formie nogi, dłoni 
lub oka. Postaci lub nawet 
całe sceny są grawerowane 
lub mają formę reliefu wyko
nanego techniką repusu.
Ranga artystyczna przedsta
wień wotywnych także jest 
bardzo zróżnicowana. Jak 
w mało której dziedzinie 
sztuki, spotykamy tutaj i naj
wyższej klasy dzieła złotni
ków o bardzo znanych nazwi
skach, ale i przedstawienia 
prymitywne, kojarzące się 
z rysunkami małych dzieci. 
Można też znaleźć niekiedy
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twory osobliwe. Do takich 
niewątpliwie należą plakiety 
niezwykle prymitywne z po
granicza sztuki ludowej sy
gnowane znakami znanych 
ze swego poziomu artystycz
nego warsztatów - były one 
zapewne wykonywane przez 
uczniów jako drobne zlece

nia ludzi ubogich, a znak mis
trza, jak zwykle tak i tym ra
zem, jest tylko gwarancją ja
kości srebra użytego do wy
robu wykonanego w jego wa
rsztacie. Niekiedy można 
spotkać plakiety z piękną, 
szeroką bordiurą, kutą w głę
boki relief, znamionujący rę

kę dobrego mistrza, nato
miast pole wewnętrzne za
wiera prymitywnie rytą sce
nę, której śmieszne kulfony 
rażąco odbijają od obramie
nia - takie wota powstawały 
zapewne w czasie odpustów, 
kiedy donator nabywał w kra
mie gotową, piękną plakietę 

z pustym polem w środku, 
a następnie zlecał odpusto
wemu artyście wykonanie na 
poczekaniu stosownego na 
daną okoliczność przedsta
wienia.
Zachowane w kościołach 
plakiety wotywne najczęściej 
można datować na wiek XVIII

1 Fragment plakiety z Nawry z postacią lnic 
Pana Chorążego ziemi bydgoskiej Włady
sława Antoniego Niewiścińskiego
2. Trzy damy - fragment plakiety z Chełm na 
wykonanej w latach sześćdziesiątych XVIII 
w. przez znakomitego złotnika gdańskiego 
J G. Schlaubitza
3. Dziecko w powijakach, fragment plakiety 
z Nawry
4 5. Rycerz i dama z dzieckiem, fragment 
Plakiet z Chełmna (zd/ęcia 1-5. W. Górski)
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6. 7. Para portretów na plakietkach z Chełmna
8. Dostojna matrona w towarzystwie jej dwu mężów, ośmiu 

synów i trzech córek na plakiecie kolegiaty pułtuskiej. To 
śmieszne w swej plastycznej formie wotum jest ostatnim 
śladem zapomnianego dawno dramatu; nad głowami wszy
stkich osób z wyjątkiem donatorki umieszczony jest krzyżyk 
- znak śmierci (fot. W. Smulikowski)

9. Ta przerażająca szczęka nosi znak świetnego złotnika 
warszawskiego z drugiej ćwierci XIX w. K. Klimaszewskiego 
i znajduje się w kościele dominikanów w Warszawie (fot W. 
Smulikowski)
10. Owca na plakiecie z kościoła w Lubaszu (fot. J. Bran- 
del)

9

K.NA

r
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i pierwszą połowę wieku XIX. 
Na wielu z nich znajdują się 
okolicznościowe napisy i da
ty, a niekiedy też znaki imien
ne wykonawców, co ułatwia 
ściślejsze datowanie. Spot
kać można również plakiety 
z XVII w., jednakże obiektów 
sprzed „potopu szwedzkie
go” zachowało się bardzo 
mało, co jest zrozumiałe, 
zważywszy rabunkowy cha
rakter tej wojny. Druga poło
wa XIX w. - to już okres na 
poły przemysłowej produkcji, 
co w całym złotnictwie, 
a więc i w plakietach wotyw
nych prowadzi do zaniku 
form indywidualnych na 
rzecz sztancowanych wyro
bów w kilku rozpowszech
nionych wersjach - najpopu

larniejsze stają się z czasem 
serduszka z płomieniem 
u szczytu, które do dziś moż
na spotkać w sklepach z de
wocjonaliami.
Jak z powyższych uwag wyni
ka, plakiety wotywne przyno
szą ogromną rozmaitość 
przedstawień z życia wszyst
kich warstw społecznych 
w ciągu 200 lat naszej histo
rii. Zważywszy na wielką ilość 
zachowanych po dziś dzień 
tych drobnych zabytków aż 
dziw bierze, że nie doczekały 
się one szerszego opracowa
nia. A bogactwo tematów jest 
tu ogromne: wspaniałe stu
dium kostiumologiczne 
wszystkich warstw społecz
nych, znakomite niekiedy 
ujęcia portretowe, które - jak 

to często bywa w prymityw
nych wersjach portretu (np. 
portret trumienny) - w cha
rakteryzowaniu modela się
gają niekiedy aż do środków 
wyrazu graniczących z kary
katurą. Badacz sztuki ludo
wej i małomiasteczkowej 
tych odległych czasów znaj
dzie tu rozległe pole działa
nia, a historyk sztuki też nie 
może przejść obojętnie obok 
wysokiej klasy wot sygnowa
nych przez uznanych mis
trzów. Ja zawdzięczam pla
kietom wotywnym odkrycie 
wielu nieznanych znaków 
złotniczych, co umożliwiło 
uzupełnienie dotychczaso
wej o nich wiedzy, a nawet 
naniesienie korekt na - zda
wać by się mogło - zagadnie

nia już opracowane i za
mknięte.
Powyższych kilka uwag skre
śliłem po to, by zwrócić uwa
gę na ten ogromny ugór, 
z którego jeszcze nikt nie 
zbiera plonu, a który leży 
przed naszymi oczyma łatwo 
dostępny i pełen interesują
cego materiału. Wdzięczne 
to pole do działania dla wy
trawnego badacza, a także 
dla tych wszystkich młodych 
historyków sztuki, którzy 
drepcąc wydeptaną ścieżką 
rozglądają się w poszukiwa
niu ciekawszego tematu pra
cy magisterskiej. Ogromne 
zespoły plakiet wotywnych 
czekają jeszcze ciągle na 
swoich odkrywców...

Michał Gradowski
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z warsztatu konserwatora

Cenne okruchy
Na wystawie „Konserwacja dzieł sztuki w Polsce Ludowej” (Muzeum Narodowe 
w Warszawie, lipiec-sierpień-wrzesień 1979 r.), prezentującej na wybranych 
przykładach zabytków ruchomych powojenny dorobek polskich ośrodków kon
serwatorskich i konserwatorów indywidualnych, mieliśmy możność obejrzeć 
dokumentację dotyczącą konserwacji piętnastowiecznej rzeźby kamiennej „Św. 
Barbara”. Rzeźba ta została odkryta w czasie prac remontowo-konserwatorskich 
prowadzonych w 1969 r. na Małym Rynku w Krakowie. O owym niecodziennym 
wydarzeniu dowiedzieliśmy się już dawno z prasy krakowskiej, wydaje się jednak, 
że warto przypomnieć historię tego cennego odkrycia i poszczególne etapy 
konserwacji znalezionej rzeźby. Czynimy to publikując rozmowę z doc. Marią 
Niedzielską, która uczestniczyła w pracach konserwatorskich przy tej rzeźbie.

JV Na wstępie przypomnijmy, w jakich 
okolicznościach nastąpiło odkrycie 
rzeźby,,Św. Barbara”?

W 1969 r. w domu nr 4 na Małym Rynku 
w Krakowie prowadzone były prace re
montowo-konserwatorskie. W dniu 4 
września, w czasie rozbiórki barokowe
go filara w piwnicy w części frontowej 
budynku, w prawym trakcie natrafiono 
na fragment rzeźby kamiennej. Uderzo
na kilofem w nasadę szyi, wypadła z po
chwy filara piękna, kamienna główka, 
okolona lokami. Robotnicy - Bronisław 
Siwek, Tadeusz Pytla i Józef Jachynik - 
przerażeni faktem, że nieświadomie 
„coś zepsuli”, znaleźli dość odwagi, aby 
zawiadomić o niecodziennym wydarze
niu kierownika budowy, a ten - pracują
cych w jednej z sal pierwszego piętra 
kamienicy ’konserwatorów dzieł sztuki - 
Annę Tarnowską i Józefa Sulmę. Kon
serwatorzy ci natychmiast udali się do 
piwnicy i ustalili miejsce znalezienia 
fragmentu rzeźby, spodziewając się. że 
natrafią na jej pozostałą część, znaleźli 
jednak tylko podstawę. Rozpoczęli więc 
poszukiwania w gruzie składowanym 
w sieni budynku. W rezultacie w gruzie 
odnaleziono 37 fragmentów, pokrytych 
grubą warstwą zaprawy murarskiej. Za
tem łącznie zebrano 39 kawałków. 
Wszystkie odnalezione fragmenty rzeź
by zostały przekazane przez ówczesne
go miejskiego konserwatora zabytków - 
mgra Jerzego Kossowskiego Muzeum 
Narodowemu w Krakowie, gdzie - po 
licznych debatach specjalistów z róż

nych placówek naukowych - podjęto 
decyzję ich scalenia.

* Decyzja scalenia wszystkich szcząt
ków rzeźby wiązała się z koniecznością 
opracowania szczegółowego programu 
prac konserwatorskich. Jakie były naj
ważniejsze punkty tego programu?

Przede wszystkim należało usunąć gru
bą warstwę zaprawy wapienno-piasko
wej, która pokrywała powierzchnię 
wszystkich fragmentów rzeźby, wypeł
niała niekiedy cały jej relief i przysłaniała 
polichromię. Następnie trzeba było 
utrwalić pozbawioną spoiwa i osypują
cą się polichromię, a dopiero potem 
przystąpić do scalenia szczątków rzeź
by ten etap pracy należał do najtrud
niejszych, a mistrzowsko wykonał go 
doc. Paulin Wojtyna z Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie.

Scalenie rozpoczęto od dokładnego 
obejrzenia poszczególnych fragmen
tów oraz próbnego zestawienia rzeźby. 
Przy tej czynności poczyniono pewne 
obserwacje, np. że płaszczyzny przeła
mania niektórych fragmentów kamienia 
z powodu pęknięć po zestawieniu nie 
miały już ścisłego dolegania; że przy 
zestawieniu fragmentów trzeba było 
ustalić kolejność klejenia ze względu na 
skomplikowane wzajemne klinowanie 
się form (sklejanie ze sobą trzech ele
mentów równocześnie) itp.
Scalenie rzeźby wykonywano partiami, 
które dały się wyodrębnić jako „kondy-

1

1 Próbna rekonstrukcja rzeźby (fot Zb. Malinowski)
2 3. Rzeźba ,.Św. Barbara", ujęcie z przodu i z tyłu (fot. M 
Kornecki)
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gnacje", wszystkich kondygnacji było 
siedem.

Do klejenia użyto kazeiny wapiennej, 
a do uzupełniania drobnych ubytków 
mielonego tufu o różnej granulacji 
ziarn, również z kazeiną wapienną jako 
spoiwem. Zastosowanie tufu jako wy
pełniacza było podyktowane tym, że - 
jak wykazały badania petrograficzne - 
rzeźba została wykonana z tego rzadko 
występującego kamienia pochodzenia 
wulkanicznego.

Ze względu na duże ubytki rzeźby w gór
nej jej partii oraz znaczny ciężar głowy 
nachylonej do przodu i w prawo, przy 
stosunkowo małej płaszczyźnie dolnej 

jako styku z korpusem, trzeba było za
stosować specjalną konstrukcję nośną 
dla powiązania tych elementów. Użyło 
więc w tym celu kilku nierdzewnych 
bolców metalowych, przebiegających 
pionowo i poziomo wewnątrz figury. Je
den z nich przeprowadzono przez gło
wę, szyję i środek rzeźby aż do ochron
nej podstawy z drewna dębowego i za
kończono nakrętką.

0 Jaki był ostateczny efekt scalenia 
wszystkich elementów?

W wyniku przeprowadzenia żmudnych 
prac otrzymaliśmy rzeźbę rzadkiej uro
dy, ale niestety z dużymi ubytkami. Naj

więcej ubytków występuje w górnej par
tii obiektu. Brak jestfragmentu prawego 
ramienia i piersi, co stwarza dużą wyrwę 
na wylot Nie ma atrybutu (przedmiotu 
o charakterze symbolicznym, związane
go z przedstawianą postacią), istnieją
cej niegdyś korony i lewej dłoni z frag
mentem przedramienia. Ponadto 
uszkodzona jest prawa dłoń, a duży uby
tek w okolicy lewego biodra daje ażuro
wy prześwit. Nie przeszkadzało jednak, 
aby z punktu widzenia historii sztuki 
uznać tę rzeźbę za cenny obiekt z lat 
około 1400 -1410. Jej cechy stylistyczne 
pozwalają umiejscowić ją na pograni
czu kręgu ..Madonn na Iwach" i ,.pięk
nego stylu"

2 3
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* Wyjaśnijmy przy okazji, jakiego typu 
przedstawienia rzeźbiarskie określane 
są przez historyków sztuki,,Madonnami 
na lwach" i ..Pięknymi Madonnami"?

Koncepcja stylu ,.Madonn na lwach" 
narodziła się w połowie XIV w. prawdo
podobnie na Śląsku. Są to alegoryczne, 
pełne ponadzmysłowych treści przed
stawienia Madonny jako pogromczyni 
Iwa. symbolizującego zło. Cechą chara
kterystyczną tych przedstawień jest 
przewaga dekoracyjności linii graficznej 
nad formą - płaskość bryły, giętkość 
postaci, reiiefowość draperii szaty, oży
wiający twarz postaci stereotypowy 
uśmiech, charakterystyczny dla archa
icznych faz sztuki.

Z kolei ,,Piękne Madonny ’ stanowią 
wielką grupę dzieł tzw. pięknego stylu, 
który narodził się około 1400 r. jako styl 
afirmacji życia fizycznego i duchowego, 

4. 5. 6. Głowa rzeźby, ujęcie z przodu, z prawego protilu 
i z ty tu (fot. J. Waida)

bitne dzieło z pogranicza kręgu ,, Ma
donn na lwach" i ,,Pięknych Madonn", 
ale przecież niepełne, okaleczone, po
zbawione wielu fragmentów. Jakimi kry
teriami kierowano się pozostawiając 
rzeźbę bez uzupełnień?

6

W zakresie rekonstrukcji rzeźby rozwa
żane były dwie możliwości:
1) rekonstrukcja typu archeologiczne
go, polegająca na montażu oryginal
nych fragmentów osadzonych na ażuro
wej konstrukcji nośnej;
2) rekonstrukcja typu ikonograficzno- 
-wystawienniczego, polegająca na uzu
pełnieniu brakujących fragmentów oraz 
na scaleniu całości pod względem kolo
rystycznym.

Ostatecznie przyjęto, że najwłaściwsza 
w wypadku odkrytej rzeźby jest rekons
trukcja typu archeologicznego. Prze
mawiało za tym przede wszystkim kryte
rium autentyczności. Każde bowiem 
uzupełnienie ubytków rzeźby mogło bu
dzić wątpliwości. Kryterium estetyki nie 
wchodzi w grę, ponieważ nawet z tymi 
ubytkami rzeźbę odbiera się dobrze, nie 
budzi pod względem estetycznym ża
dnych zastrzeżeń.

■ Czy tego typu działanie konserwa
torskie - scalenie tak wielu elementów 
obiektu - było już kiedyś stosowane?

Nie mogę tego powiedzieć na pewno, 
ale wydaje mi się, że było to dzieło 
konserwatorskie bez precedensu. Póź
niej wykonane zostały podobne dwie 
prace jako prace magisterskie w Akade
mii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wy
dziale Konserwacji Dzieł Sztuki, ale licz
ba scalonych fragmentów nie przekra
czała dziesięciu sztuk.

styl przepychu i błyskotliwości. Piękne 
Madonny są bardzo młode, o obliczach 
pełnych szczególnej dziecięcej macie- 
rzyńsko-ści, ożywionych przeżyciami 
wewnętrznymi. Ich postacie cechuje 
wytworność pozy, malowniczość festo- 
nowych zwojów draperii szat, subtelna 
uroda rysów twarzy, delikatność dłoni 
i wdzięk jednolicie potraktowanej 
całości.

Krąg „Madonn na lwach" i „Pięknych 
Madonn" nie ogranicza się tylko do 
przedstawień Matki Boskiej z Dzieciąt
kiem. Powstają w tym stylu również 
rzeźby Pieta (bolejąca Matka Boska 
z leżącym na jej kolanach Chrystusem), 
pojedyncze figury świętych, krucyfiksy. 
„Piękny styl” pojawia się także w ilumi- 
natorstwie i malarstwie.

■ Zatem w wyniku scalenia poszcze
gólnych elementów otrzymaliśmy wy- 

* Odkryta rzeźba ma już też historię 
swojej nazwy. Początkowo nazwana by
ła ,,Madonną Kamienną", potem ,.Świę
tą z warkoczem", a Pani nazwała ją ,,Św. 
Barbarą" - na jakiej podstawie?

Niewielka odległość kościoła Św. Bar
bary w Krakowie od miejsca znalezienia 
obiektu nasunęła przypuszczenie, iż 
może to być posąg św. Barbary, który 
zdobił niegdyś wnętrze kościoła i stano
wił przedmiot kultu.
Poza tym na tę myśl naprowadził mnie 
fragment atrybutu, który początkowo 
uważany był za fragment Dzieciątka, ale 
po sklejeniu rzeźby uznany został za 
bufiasto zwiniętą draperię. Na podsta
wie jednak dokładnych obserwacji na
sunęła się jeszcze inna możliwość: że 
jest to kawałek skały użyty jako podsta
wa pod wieżę, częściowo zasłonięty 
draperią. Przypuszczenie to wydaje się 
tym bardziej prawdopodobne, dlatego 
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że w owym kawałku skały znajduje się 
duży otwór na bolec, który mógł pod
trzymywać dość okazałą formę architek
toniczną, oraz widoczne jest wyraźne 
zacięcie i odcisk kwadratowej ewentu
alnie wielobocznej podstawy atrybutu. 
Poza tym wieża, która zazwyczaj, a zwła
szcza na początku XV w., była atrybutem 
św. Barbary, doskonale równoważy eso- 
wate wycięcie postaci świętej i harmoni
zuje z ustawieniem głowy, co można 
było zaobserwować na rekonstrukcji 
wykonanej na folii.

* Dlaczego rzeźbę tak wyjątkowej uro
dy spotkał podobny los, jak piękny po
sąg z około 1350 r. księżnej Salomei, 
odnaleziony po ostatniej wojnie pod ba
rokowymi stallami i obrazami w kolegia
cie głogowskiej? Dlaczego rzeźba zo
stała na przełomie XVII i XVIII w. zamu
rowana w filarze?

Badania spektralne i technologiczne 
rzeźby „Św. Barbara” wykazały, że była 
ona kilkakrotnie rozbita i następnie 
sklejana, i to prawdopodobnie-azatem 
zły stan techniczny - stanowiło powód 
pozbycia się obiektu. Według relacji 
konserwatora Józefa Sulmy posąg za
murowany był około 60 cm nad ziemią, 
w pozycji leżącej; głowa skierowana by
ła w stronę Małego Rynku.
O tym, że rzeźba została zamurowana 
w filarze piwnicy domu nr 4 na Małym 
Rynku na przełomie XVII i XVIII w. świad
czą dane historyczne dotyczące zarów
no tegoż domu, jak i kościoła Św. Bar
bary. Pod koniec XVII w. jezuci prowa
dzili prace budowlane przy kościele 
oraz urządzali na nowo jego wnętrze, 
i prawdopodobnie piętnastowieczna, 
uszkodzona rzeźba nie pasowała do no
wego wystroju. Zapiski w księgach miej
skich odnoszące się do domu nr4poda- 
ją, że został on przebudowany prawdo
podobnie na przełomie XVII i XVIII w. 
i uzyskał swój kształt zapewne przez 
połączenie dwóch domów. Inne dane 
historyczne dotyczące prac budowla
nych przy kościele Św. Barbary podają, 
że z powodu ciasnoty jezuici wynajęli 
miejsce na rozrabianie wapna u jednego 
z rzeżników mających swoje jatki na 
Małym Rynku. Świadczy to o bliskim 
sąsiedztwie z domem nr 4 i zapewne 
o kontaktach w czasie prowadzenia 
prac.
Fakty zamurowywania rzeźb w dawnych 
czasach można tłumaczyć tym, że nie 
chciano niszczyć przedmiotów kultu 
czy też wizerunków postaci historycz
nych, jak w wypadku księżnej Salomei, 
i po prostu jako figury kamienne „grze
bano” je w murach.

Notowała: Lidia Bruszewska

Najczęściej 
fałszowani

Twórczość rodziny Kossaków nie zyska
ła sobie jednoznacznej opinii. Powsze
chnie doceniano wielkość Juliusza, ce
niono utwory Marii Pawlikowskiej - Jas- 
norzewskiej i Magdaleny Samozwaniec, 
ale już obrazy Wojciecha Kossaka i jego 
syna Jerzego (w tym ostatnim wypadku 
chyba nie całkiem bezzasadnie) w śro
dowisku fachowców bywały przyczyną 
polemik i zażartych dyskusji, nie zawsze 
wolnych od wyzwisk. Zdecydowanie od
miennie reagował rynek sztuki, na któ
rym obrazy Kossaków cieszyły się po

wszechną, bezdyskusyjną renomą. Psu
ło to krew innym malarzom i rozjątrzało 
konflikty. Z biegiem czasu coraz mniej 
było pochlebnych opinii o twórczości 
Wojciecha i Jerzego, w czym znaczny 
udział mieli i sami artyści. Wystawny 
tryb życia zmuszał Wojciecha do ustawi
cznej pogoni za gotówką. Zdobywał ją 
łatwo, ale kosztem obniżania poziomu 
artystycznego swych dzieł malując nie
zliczone repliki swych obrazów, a gdy 
i tego nie stawało, sygnował swym na
zwiskiem obrazy syna lub uczniów, po
prawiwszy je w razie potrzeby kilkoma 
pociągnięciami pędzla. Obfitość ciągle 
poszukiwanych na rynku „kossaków” 
powiększali fałszerze i to już za życia 
Wojciecha. Wiele z tych falsyf ikatów wy
szło spod pędzla jego syna, Jerzego. 
Analogicznie, już za życia Juliana Fałata 
pojawiały się falsyfikaty imitujące dzieła 

tego malarza. O autorstwo niektórych 
z nich posądzono jego najstarszego sy
na. Warto zwrócić uwagę, że i w tym 
wypadku sojusznikiem fałszerzy okazał 
się ten sam artysta. Schyłkowy okres 
twórczości Fałata cechował tak mierny 
poziom artystyczny, że na określenie 
malarza, który podupadł i maluje „kno
ty”, ukuto powiedzenie, że się ,,sfa- 
łacił”.
Zalew obrazów niskiej jakości, jakie 
opuszczały warsztaty Wojciecha i Jerze
go Kossaków oraz Juliana Fałata, bar
dzo ułatwiał sytuację fałszerzom i han
dlarzom falsyfikatami. Z dużym prawdo
podobieństwem mogli oni liczyć na to, 
że w razie wątpliwości falsyfikat zaliczo-

1. ..Scena batalistyczna", rzekomy oryginał pędzla J. Su
chodolskiego
2. Makrofotografia fragmentu ..Sceny batalistyczne)"; dzię
ki pięciokrotnemu powiększeniu widoczny jest raster druka
rski
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3a 3. Po lewej stronie podrobione sygnatury obrazów imitują 
cych dzieła Juliana Falata, (a. b). po prawej bezspornie 
autentyczne sygnatury tego artysty (c.d)
4. Podrobiona sygnatura Juliusza Kossaka (a) oraz sygnatu
ra bezspornie autentyczna (b)
5 Podrobiona sygnatura Wojciecha Kossaka (a) i autenty
czna (b)
6. Podrobiona sygnatura Jerzego Kossaka (a) i autentyczna 
(b)
7. Odwrocie obrazu ,,Dworek”, widok w promieniach pod
czerwonych po częściowym usunięciu osłony podobrazia
8. Atest autentyczności jednego z rzekomych obrazów J 
Fałata; nagłówkową i narożnikowe pieczątki z nazwiskiem 
biegłego usunięto z przyczyn prawnych przez maskowanie

3b

3d

ny zostanie do grupy obrazów auten
tycznych, aczkolwiek pośledniejszej ja
kości. Sytuację pogarszało jeszcze 
mniejsze niż w wypadku obrazów innych 
twórców zainteresowanie nauki twór
czością tych malarzy, pozostające, jak 
to już wspomniano, w dysproporcji wo
bec liczby tych obrazów oraz zaintere
sowania rynku sztuki. Wszystko to spra
wiło, że mamy dziś na rynku wiele obra
zów pędzla Kossaków i Fałata o dysku
syjnej autentyczności, spośród których, 
zważywszy na straty wojenne w grupie 
oryginałów, większość - to falsyfikaty. 
Szczególnie niebezpieczne jest to, że 
część spośród nich zaopatrzona jest 
w atesty autentyczności, zazwyczaj wy
stawione przez biegłych o wątpliwej re
putacji. Powiększa to groźbę ponosze
nia przez kolekcjonerów znacznych 
strat materialnych. W praktyce Zakładu 
Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego 
odnotowano przypadek wiernie ilustru
jący taki stan rzeczy.
Trudności finansowe skłoniły jednego 
z katowickich kolekcjonerów do zbycia 
kilku z posiadanych obrazów, które na
był od innego kolekcjonera. Ku zdumie
niu właściciela w ,,Desie’’, nie bacząc na 
atesty autentyczności naklejone na od- 
wrociach obrazów, oświadczono, że ob
razy te są falsyfikatami. Sprawa znalazła 
się w Komendzie MO. W toku postępo
wania operacyjnego ustalono, że rze
czywiście wskazany kolekcjoner, od 

którego obrazy zostały nabyte-, okreso
wo sprzedaje obrazy o dyskusyjnej au
tentyczności, obecnie zaś wybrał się 
w tym celu do Gdańska na popularny 
„Jarmark Dominikański”. Wydelegowa
ni pracownicy MO udali się na Wybrzeże 
i tam dokonali zatrzymania (kryminalis
tyce znany jest taki termin fachowy) 
przygotowanego do zaoferowania „to
waru”. W sprawie tej wszczęto4.IX.1978 
r. dochodzenie oznaczone sygnaturą: 
RSD 144/78. Dokonano także zatrzyma
nia obrazów, jakie od podejrzanego na
byli dwaj inni kolekcjonerzy, a u niego 
samego dokonano rewizji. Obrazy bę
dące przedmiotem sprawy przekazano 
do Zakładu Kryminalistyki UŚ w celu 
wydania opinii o ich autentyczności. 
Ekspertyzę wykonali biegli: chemik 
i pismoznawca - pracownicy Zakładu. 
Ponadto w skład zespołu włączono spe
cjalistów z innych dyscyplin naukowych 
- historyka sztuki i konserwatora Bada
niom poddano 16 obrazów przypisywa
nych: Juliuszowi („Koniuszy na karym 
koniu z siwym luzakiem”). Wojciechowi 
(„Oficer na koniu - studium do Olszyn- 
ki”) i Jerzemu („Żołnierz karmiący konia 
chlebem”) Kossakom, J. Fałatowi („Za
groda ”, „Zakonnica”, „Kopy na stoku”, 
„Krajobraz górski” i „Katedra Wawel
ska”), Z. Rozwadowskiemu („Konie przy 
wozie drabiniastym”), J. Suchodolskie
mu („Scena batalistyczna”), A. Setkowi- 
czowi („Mężczyźni w lesie z saniami”).

Z. Stryjeńskiej („Dworek”), K. Kowiń- 
skiemu („Spotkanie w polu”), K. Kosiń
skiemu („Tryptyk krakowski”), F. Mroz
kowi („Wozy”) oraz kopię „Sanny” Wa
silewskiego - ten ostatni w celu ustale
nia, czy nie przygotowywano go na fal
syfikat.
Już wstępne oględziny z użyciem lupy 
(5x) obrazu rzekomo pędzla Suchodol
skiego wykazały, że jest to stara, „pod- 
malowana” reprodukcja. Na podstawie 
dalszych badań stwierdzono, że wszyst
kie obrazy przypisywane Fałatowi, 
w tym cztery sygnowane, to falsyfikaty. 
Podobnie, z podrobieniem sygnatury, 
sfałszowano obrazy Juliusza i Jerzego 
Kossaków Za falsyfikat uznano także 
obraz przypisywany Wojciechowi Kos
sakowi. Przemawiała za tym zwłaszcza 
opinia konserwatora. Opinia historyka 
sztuki nie wykluczała, że obraz mógł 
wyjść z warsztatu Kossaka. Sygnaturę 
podrobiono Jak z tego widać, dzięki 
zastosowaniu metody badań komple
ksowych można było rozwiać wątpli
wości co do autentyczności obrazu. 
Stwierdzenie nieautentyczności sygna
tury jedynie pośrednio i w formie przy
puszczenia świadczyć może o nieauten
tyczności obrazu, jako że w praktyce 
kryminalistycznej znane są wypadki 
osygnowania oryginału podrobioną sy
gnaturą - oczywiście rzadkie. Z kolei 
wiele wątpliwości historyka sztuki wy
jaśnić mogą wyniki badan przeprowa
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dzonych przez konserwatora. Tak było 
i w tym wypadku.
Badania identyfikacyjne dostarczyły po
nadto spostrzeżenia, że obrazy przypi
sywane Wojciechowi i Jerzemu Kossa
kom wyszły spod tego samego pędzla. 
Wskazywał na to dobór materiałów ma
larskich (np. sklejka jako podobrazie), 
faktura, struktura barwna i sygnatury, 
które z pewnością zostały napisane 
przez tę samą osobę. Wskazywało na to 
podobieństwo w modelowaniu liter 
i cyfr, adiustacji, wiązań, analogiczne 
rozmieszczenie punktów rozpoczęcia 
i zakończenia kreślenia oraz rozwiąza
nia topograficzne, np. usytuowanie daty 
względem nazwiska etc. Podobieństwa 
te, uzasadniające twierdzenie o jedno
rodności grafizmów, zarazem odróżnia
ją sygnatury zakwestiowane od porów
nawczych, bezspornie autentycznych.
W badaniach pozostałych obrazów nie 
przeprowadzono graficzno-porównaw- 
czych badań sygnatur ze względu na
7

brak właściwego materiału porównaw
czego. Po przeprowadzeniu pozosta
łych badań .za falsyfikaty uznano rów
nież obrazy: Z. Rozwadowskiego (kate
gorycznie) i A. Setkowicza (prawdopo
dobnie). Brak materiału porównawcze
go uniemożliwił ustalenie, czy obrazy 
przypisywane Kowińskiemu, Kosińskie
mu i Mrozkowi są falsyfikatami, czy też 
rzeczywiście zostały namalowane przez 
tych mało znanych twórców. ..Saunę" 
namalowano na starym płótnie i niena
turalnie skrakelurowano (krakelury - 
spękania w warstwach powierzchnio
wych obrazu). Spostrzeżenia te nie upo
ważniły jednak do uznania jej za falsyfi
kat in statu nascendi.,,Dworek" przypi
sywano Stryjeńskiej na podstawie wy
powiedzi pisemnej napisanej pędzlem 
na odwrocie o treści: „Uroczej Pani Ma
rii Z. Stryjeńska 1932". Nie udało się 
ustalić, kto jest autorem tego obrazu. 
Z braku materiału porównawczego nie 
przeprowadzono identyfikacyjnych ba
dań pismoznawczych. Nawet zresztą 
stwierdzenie, że jest to pismo Stryjeń
skiej nie załatwiłoby sprawy, bowiem 
malarka mogła podarować komuś cu
dzy obraz z własną dedykacją. Na od- 
wrociu przyklejony był także bardzo zni
szczony kwit. Za pomocą promieni nad
fioletowych i podczerwonych udało się 
jedynie ustalić, że kwit ten został wysta
wiony przez jeden z krakowskich skle
pów ,,Desy". Zapewne posłużono się 
nim dla oszukańczego przekonania po
tencjalnego klienta o trafności przypisa
nia obrazu renomowanej artystce. Na 
takie motywy wskazywało staranne 
wklejenie kwitu w odwrocie obramienia. 
Cztery sygnowane obrazy Fałata i obraz 
Jerzego Kossaka zaopatrzone były 
w atesty autentyczności wystawione 
przez jednego z krakowskich biegłych. 
Pozostałości starego atestu odkryto 
także na odwrociu rzekomego obrazu 
Wojciecha Kossaka. Za pomocą lampy 
kwarcowej udało się ustalić, że atest ten 
wystawiony był przez tego samego bie

Przedmiot orzeczenia:
5b raz, "Kraj obr a z g3rsk i">. akwarela, wymiary: 21 x 29,5cn 
sy gna tura: Jul« rałat»
Yidok na łagodne, zalesione stoki górskie. Na polanach 
ozłoconych promieniami słońca niewielkie, góralskie

s *

edłufir mego przekonania przedstawiony do oceny obraz jest 
racą Juliana Fałata /1853-1929/ cenionego malarza scen 
7śliwśko-rodzajo?<ych, kompozycji folklorystycznych oraz 
?jzaży« Oceniany obraz wykonany został zapewne po roku 

t.j. w czasie gdy artysta zamieszkał na stałe
Bystrej k<Bielska. Większość swoich prac poświęca w tyn 

opiewaniu uroków Beskidów śląskich,

-'/w, dnia 3 czerwca 1977 r.

głego. Nie udało się jednak odczytać 
jego treści. Przesłuchanie biegłego tak
że nie dało zadowalającego rezultatu, 
bo, jak się okazało, nie prowadzi on 
żadnej uporządkowanej dokumentacji 
(sic!). Treść złożonych przez niego ze
znań ostatecznie skompromitowała go 
jako eksperta. Jak się okazało, rutynowe 
badania identyfikacyjne łącznie z wysta
wieniem atestu zabiera mu od 1 do 3 
godzin. Niekiedy posługuje się także 
„lampą podczerwoną" (sic!). Po zapoz
naniu się z tymi zeznaniami przestała 
dziwić informacja uzyskana z innych 
źródeł, że placówki „Desy" nie honorują 
jego atestów. Z kolei na piątym obrazie 
przypisywanym Fałatowi. „Katedrze 
Wawelskiej” - akwareli naklejonej na 
tekturę, dopisano ołówkiem wypowiedź 
(autora wypowiedzi nie udało się usta
lić), z której wynikało, że obraz stanowił 
prezent samego Juliana Fałata.
Badania wykazały, że wszystkie obrazy 
uznane za falsyfikaty zostały namalowa
ne dość dawno, niewykluczone nawet, 
że w czasie, kiedy żyli twórcy, którym je 
przypisywano. Producentów falsyfika
tów nie udało się ustalić. Niewykluczo
ne również, że sam podejrzany kolek
cjoner padł ofiarą oszustwa. Nie udo
wodniono mu, że zdobywał obrazy z po
gwałceniem art. 205 k.k. (oszustwo). 
Wobec tego dochodzenie umorzono, 
a obrazy zwrócono właścicielom.
Przedstawiony casus niech będzie wy
mownym ostrzeżeniem dla wszystkich 
kolekcjonerów, którzy wzbogacają swe 
zbiory dokonując zakupów na pokąt- 
nym rynku sztuki. Rynek ten pełen jest 
falsyfikatów imitujących dzieła Kossa
ków, Fałata, Setkowicza i Wodzinow- 
skiego, a nawet pojawiają się fałszywe 
obrazy Strzemińskiego. Fałszerze lub 
osoby dokonujące obrotu falsyfikatami 
często starają się uprawdopodobnić au
tentyczność oferowanych dzieł sztuki 
podrobionymi, przerobionymi lub wyłu
dzonymi dokumentami. Niestety, znacz
nie ułatwiają im ten proceder niektórzy 
„biegli", których nonszalancja, a niekie
dy wręcz niesumienność zaskakuje 
i oburza. Receptą na to, jeżeli w ogóle 
można pokusić się o formułowanie re
cept, jest chyba skorzystanie z opinii 
kilku biegłych, rekrutujących się np. 
spośród pracowników służb muzeal
nych, a przede wszystkim unikanie ku
pna dzieł sztuki z niepewnego źródła.

Tadeusz Widia

Wybrana literatura
1. F . Arnau, ..Sztuka fałszerzy - fałszerze sztuki, 
Wrocław Warszawa-Kraków 1966.
2. W. Kossak Wspomnienia, Warszawa 1971.
3. M. Masłowski. Julian Fałat. Warszawa 1964.
4. K. Olszański, Wojciech Kossak. Wrocław - 
Warszawa -Kraków Gdańsk 1976
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Korozja
atakuje warszawskie pomniki

Liczne w Warszawie zakłady przemysłowe stwarzają duże zagrożenie znajdującym się w stolicy zabytkom 
metalowym. Poczynione jesienią 1978 r. przez autorów artykułu obserwacje stanu kilku wykonąnych z brązu 
pomników warszawskich pozwoliły na sformułowanie pewnych spostrzeżeń ogólnych.

Szybkość korozji pomników z brązu za
leży od warunków klimatycznych (wa
runki te omówione zostały w poprzed
nim zeszycie „Spotkań z zabytkami”: J. 
Socha, S. Safarzyński, Korozja atakuje), 
w dużej mierze zależy jednak również od 
konstrukcji samych obiektów.
Wiemy już, że na powierzchni miedzi i jej 
stopów, np. brązów, w wyniku korozyj
nego działania atmosfery przemysłowo- 
miejskiej (a do takiej należy atmosfera 
Warszawy) tworzy się z biegiem czasu 
zielony produkt korozji zawierający 
głównie zasadowy siarczan miedziowy 
(CuSO4.3Cu/OH/2). Szczególnie na du
żych wysokościach, a zwłaszcza w miej
scach odkrytych, szybkość tworzenia 
się produktów korozji na stopach mie
dzi jest różna. Zależy ona od kierunku 
wiatrów lokalnych, a tym samym od 
transportu masy czynników powodują
cych korozję. Strona nawietrzna jest na 
ogół bardziej aktywna, również ze 
względu na ilość opadów atmosferycz
nych. Zaobserwować to można było np. 
na posągu króla Zygmunta III Wazy, 
gdzie plecy, zwrócone w kierunku elek
trociepłowni na Żeraniu, pokryte były 
grubymi, zielonymi nawarstwieniami 
produktów korozji, w wyniku działania 
wiatrów wiejących z tej strony miasta 
i niosących kwas siarkowy.
Wpływ temperatury na szybkość proce
su korozji jest bardziej złożony. Wzrost 
temperatury powoduje bowiem z jednej 
strony przyspieszenie korozji, z drugiej 
jednak - zmniejsza grubość warstewki 
wilgoci na powierzchni metalu, a co za 
tym idzie - szybkość jego korozji. Ogól
nie jednak w klimacie umiarkowanym 
wpływ temperatury na szybkość po
wstawania patyny (szybkość korozji) 
jest niewielki.
Z warunków klimatycznych, zwłaszcza 
w klimacie umiarkowanym, nie bez zna
czenia w procesie korozji stopów miedzi 
jest pora roku; ma ona nieraz duży 
wpływ na przebieg procesów korozyj
nych. Korozja (obserwowana w ciągu 
wielu lat) może zupełnie inaczej przebie
gać na pomni)<achz brązu postawionych 
(czy konserwowanych) w zimie niż na 

pomnikach postawionych w lecie. Na 
pomnikach, których odsłonięcie nastą
piło w lecie, początkowe stadium two
rzenia patyny może trwać stosunkowo 
długo, a wytworzona warstewka tlenko
wa w związku z tym może być drobno- 
krystaliczna, bardzo dobrze związana 
z podłożem i bardzo szczelna. W kon
sekwencji pomniki „letnie” będą bar
dziej odporne na korozję niż pomniki 
„jesienne” czy „zimowe”.
Szybkość powstawania patyny (szyb
kość procesu korozji) w warunkach na
turalnej atmosfery zależy również w du
żej mierze od chemicznego składu war
stewki wilgoci na powierzchni pomnika. 
Grubość tej warstewki zależy od konfi
guracji powierzchni i jest na ogół wię
ksza w zagłębieniach. Podczas wysy
chania wilgoci zaczynają wydzielać się

z niej sole, odkładając się na powierz
chni pomnika. W zależności od gruboś
ci warstewki wilgoci, intensywności 
przepływu powietrza i stopnia jej zaso
lenia różna jest szybkość wysychania. 
Większość pomników warszawskich ma 
złożony kształt, dlatego wilgotność po
szczególnych ich fragmentów nieraz 
bardzo różni się od wartości średniej. 
W związku z tym szybkość powstawania 
patyny, a szczególnie szybkość prze
miany patyny brązowej czy czarnej 
w zieloną lub błękitną na różnych częś
ciach tego samego obiektu jest różna. 
W pierwszej kolejności zielona patyna 
powstaje w miejscach, na których gro
madzić się może woda deszczowa, 
a również tam, gdzie ona spływa. Nastę
pnie pojawia się w miejscach piono
wych i na powierzchniach zwróconych

I. Pomnik Fryderyka Cho
pina w Parku Łazienkow
skim. oddzielony od ruchli
wej arterii Aleje Ujazdow
skie wąskim pasem zieleni, 
pokryty jest czarną patyną, 
bez śladu luźnych, zielo
nych nawarstwień korozyj
nych. Usytuowanie pomni
ka Chopina pokazuje, jak 
zbawienny wpływ wywiera 
mikroklimat wytworzony 
przez otaczającą zieleń (fot.
J. Skowroński)

48



2 W zupełnie odmiennym mikroklimacie usytuowany jest 
pomnik Syreny nad Wisłą. Wiatry północno-zachodnie (ńa 
ogół wilgotne) niosą ze sobą gazy przemysłowe z pobliskiej 
elektrowni na Powiślu. Z tego też względu strona półriocno- 
-zachodnia pomnika (a) jest wyraźnie skorodowana (w prze
ciwieństwie do strony południowo-wschodniej (b)). Najgru
bsze zielone nawarstwienia korozyjne zaobserwować moż
na na przedramieniu z mieczem, omiatanym przez wiatry 
wiejące z kierunków północnego i północno-zachodniego. 
W tym wypadku, obok gazów przemysłowych z pobliskiej 
elektrowni, powstałych w wyniku spalania węgla kamienne
go. gromadzić się mogą również w warstewce wilgoci nie
rozpuszczalne substancje - sadze, rozdrobnione cząsteczki 
mineralne i organiczne. Substancje te. poza działaniem typu 
mechanicznego, przyczyniają się również do kumulacji wil
goci i zaadsorbowania na powierzchni metalu agresywnych 
zanieczyszczeń gazowych, głównie dwutlenku siarki, co 
z kolei przyczynia się do zapoczątkowania i przyspieszenia 
procesów korozyjnych (fot. J. Skowroński).

2b

ku dołowi, tzn. tam, gdzie warstewka 
wilgoci powstaje nie na skutek opadów, 
lecz w wyniku kondensacji pary wodnej. 
W początkowej fazie zielona patyna (ko
rozja) pojawia się w postaci wtrąceń 
w patynie brązowej lub czarnej (co moż
na zaobserwować jedynie za pomocą 

lupy). W miarę upływu czasu jej skupi
ska powiększają się i zajmują całą po
wierzchnię. W końcowej fazie zielona 
patyna pojawia się także w miejscach, 
gdzie nie docierały opady atmosfery
czne.
Jeżeli warunki konstrukcyjne pomnika 

3
3 Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego jest również, 
z punktu widzenia antykorozyjnego, niekorzystnie usytuo
wany. Otoczony z trzech stron budynkami dawnego pałacu 
Koniecpolskich ma otwartą przestrzeń tylko na ruchliwe 
i zatłoczone samochodami Krakowskie Przedmieście. Z tej 
też strony (zachodniej) widać wyraźnie postępującą korozję 
obiektu. Główną przyczyną korozji,oprócz produktów spala
nia węgla kamiennego, są produkty spalania ropy naftowej 
w silnikach spalinowych, a zwłaszcza powstający wtedy 
dwutlenek siarki (fot. J. Skowroński).

stwarzają możliwości gromadzenia się 
pyłów i wody, to w miejscach tych nie 
wytworzy się równomierna i szczelna 
warstewka. W tych wypadkach obser
wuje się pojawienie grubokrystalicz- 
nych narostów produktów korozji; me
tal jest tu gwałtownie atakowany, a przy 
cienkich ściankach obiektu mogą wy
stąpić nawet miejscowe przetrawienia. 
Podobne działanie zachodzi w miej
scach łączeń poszczególnych elemen
tów pomnika i w szczelinach (korozja 
szczelinowa).

W poszczególnych dzielnicach, a nawet 
punktach miasta, zwłaszcza miast prze
mysłowych, panować mogą zupełnie 
odmienne warunki klimatyczne, zwane 
mikroklimatami, w których metale koro
dować będą z różną prędkością. Można 
to zaobserwować również na przykła
dzie pomników warszawskich. Inaczej 
zachowuje się pomnik Chopina, umie
szczony wśród zieleni Parku Łazienko
wskiego, a inaczej pomnik Syreny, usy
tuowany nad Wisłą w pobliżu elektrowni 
na Powiślu, czy pomnik księcia Józefa 
Poniatowskiego, otoczony z trzech 
stron budynkami, z przestrzenią otwartą 
tylko na ruchliwe i zatłoczone samocho
dami Krakowskie Przedmieście. Na za
mieszczonych fotografiach pokazano 
obecny stan niektórych stołecznych po
mników w aspekcie ich zagrożenia ko
rozyjnego.

Jan Socha 
Sławomir Safarzyński
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4. Pomnik Jana Kilińskiego, ustawiony na ul. Podwale. 
Przód (a) obiektu jest skierowany na południe, tyt (b) - na 
północ, w kierunku Wisły i wiatrów niosących pył oraz gazy 
przemysłowe z elektrociepłowni na Żeraniu. W zetknięciu 
z powierzchnią metalu pyły przyspieszają znacznie szybkość 
korozji, zwłaszcza jeśli składają się z cząstek, na których 
adsorbuje się kwas siarkowy, bowiem dzięki higroskopijnym 
zdolnościom tworzą one warstwę elektrolitu, utrzymującą 
się bardzo długo na powierzchni metalu. Stąd też ramiona 
i plecy Kilińskiego pokryte są stosunkowo grubą warstwą 
zielonych i luźnych osadow korozyjnych, składających się 
głównie z zasadowego siarczanu miedziowego (fot. J. Sko
wroński).

5. W dobie obecnej zabytki metalowe korodują stosunkowo 
szybko Na zdjęciu (a) (fot. J. Skowroński) widać fragment 
posągu Zygmunta III Wazy w Warszawie po upływie 30 lat od 
ostatniej konserwacji. Podczas kolejnej konserwacji w 1977 
r., po zdjęciu produktów korozji wszystkie części metalowe 
tego pomnika pokryte zostały ochronno-dekoracyjną po
włoką tlenkową koloru brązowego, dodatkowo zabezpie
czone warstewką wosku mikrokrystalicznego (b) (fot. A. 
Stasiak).

50



6. Pomnik Mikołaja Kbper- 
nika. usytuowany u zbiegu 
ulic Nowy Świat i Krakow
skie Przedmieście, konser
wowany w ostatnich latach 
i pokryty dodatkowo wars
tewką wosku, nie wykazuje 
do chwili obecnej śladu na
warstwień korozyjnych, mi
mo że ustawiony jest 

•w dość ruchliwym punkcie 
miasta (fot. J. Skowroński)

7. Okresowe konserwacje 
pomników z brązu nie tylko 
przywracają dawny blask 
zabytkom metalowym, ale 
prowadzone coraz dosko
nalszymi metodami zapew
niają im. nawet w obecnej 
dobie intensywnego uprze
mysłowienia. zachowanie 
świetności przez długie la
ta. Na zdjęciu pomnik Ada
ma Mickiewicza w trakcie 
konserwacji w 1978 r (fot. J. 
Skowroński)

Cmentarz 
w Szydłowcu
Większość miłośników zabytków 
zna Szydłowiec jako miasto, w któ
rym znajduje się średniowieczna fa
ra, renesansowy ratusz i zamek. Po 
przeciwnej stronie, na wschód od 
drogi prowadzącej z Warszawy do 
Krakowa, na zamknięciu niewielkiej 
uliczki, zza niewysokiego murku wi
dać rzędy stojących kamiennych ta
blic zabytkowego cmentarza żydow
skiego. Dawna osada żydowska roz
wijała się na terenach wówczas nie 
należących do miasta, wokół placu, 
być może pełniącego funkcje po
mocnicze w stosunku do rynku. 
W narożniku północno-wschodnim 
tego placu wznosiła się bóżnica, 
wspominana często w aktach z XVII 
w. Obok niej był kirkut. Ponieważ 
w latach dwudziestych XIX w. kirkut 
znajdował się już na terenach miej
skich, rozpoczęto starania o prze
niesienie go poza miasto. Plac na 
ten cel ofiarowała ówczesna właści
cielka Szydłowca, ks. AnnaSapieży- 
na, w roku 1824. W miejscu tym, 
zwanym po hebrajsku Bet Olam, 
czyli dom świata, do dnia dzisiejsze
go zachowało się około trzech tysię
cy kamiennych tablic, stawianych 
rzędami przez blisko sto dwadzieś
cia lat. Było ich o wiele więcej. Świa
dczą o tym resztki połamanych 
w czasie okupacji maceb (tablic) 
znajdujących się nie opodal posta
wionej w latach sześćdziesiątych 
płyty upamiętniającej tragiczne dni 
zagłady żydowskiej społeczności 
Szydłowca.
W roku 1977 na zlecenie wojewódz
kiego konserwatora zabytków w Ra
domiu rozpoczęto prace konserwa
torskie. Została wykonana bardzo 
dokładna inwentaryzacja geodezyj
na terenu cmentarza wraz z nanie
sieniem wszystkich nagrobków. 
Rozpoczęto inwentaryzację po
szczególnych tablic na białych kar
tach. Opracowano projekt ogrodze
nia cmentarza i zabezpieczenia zni
szczonych maceb.
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1. Projekt muru z macebami (wg J. Króliko
wskiego)
2. Projekt bramy i ogrodzenia cmentarza 
(wg J. Królikowskiego)
3. Maceba z cmentarza żydowskiego (fot 
Z. Dubiel)

3
Nazwa maceba (massebach) ozna
czała pierwotnie każdy kamień po
stawiony dla celów kultowych lub 
dla upamiętnienia ważnych zda
rzeń. Był to starodawny zwyczaj 
praktykowany przez ludy semickie. 
Izraelici stawiali owe kamienne ta
blice szczególnie w tych miejscach, 
w których ukazał się Jahwe. Maceby 
szydłowieckie, zakończone półko
liście lub trójkątnie, rzadko prosto
kątne, czasem z symetrycznymi 
„uszami”, mają ten sam odwieczny 
kształt. Na górnej części pojawiają 
się emblematy przedstawiające Ar
kę Przymierza. Księgę Psalmów, 
Iwy, świece, świeczniki, winne gro
na, drzewa, dłonie wzniesione ku 
górze. Poszczególne przedstawie
nia wiążą się z doczesnymi zajęcia
mi i przymiotami charakteru spo
czywających pod nimi zmarłych. To, 
o czym one mówią, zapisane jest 
czytelnymi na większości nagrob
ków hebrajskimi literami: ,,Człowiek 

sędziwy i syt dni życia szedł drogami 
wytyczonymi przez Boga. Spełniał 
Jego przykazania czyniąc dobrze lu
dziom. Był gościnny, przyjmował 
w swym domu wszystkich potrzebu
jących. Karmił ich i poił, a każdy, kto 
przestąpił jego próg, znalazł tam 
nocleg", ,,Niechaj dusza jego po
zostanie wśród żywych".
Przestrzeń cmentarza podzielona 
jest drogą idącą przez środek. Po 
obu jej stronach stoją wśród trawy 
lekko nachylone tablice. Im dalej, 
tym rzadsze są ich szeregi, aż w koń
cu dochodzimy do miejsca, w któ
rym złożone są resztki połamanych 
maceb. Trudno je policzyć. Może 
jest ich kilkadziesiąt, może więcej 
niż sto. Tutaj powstanie niewielkie 
wzgórze. Na nim wzniesie się mur 
z podniesionych kamieni, będący 
wyrazem naszej pamięci o ludziach, 
którzy już odeszli.

(JTK)
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zabytki 
na turystycznych szlakach

Zamki
i rezydencje
Pomorza Wschodniego
Moja przygoda z historią za
mkniętą w murach starych 
zamków i dworków zaczęła 
się bardzo dawno i zwyczaj
nie. W 1959 r. pożar zniszczył 
część zamku w Malborku. 
Rok później rozpoczęto za
krojone naszerokąskalę pra
ce budowlano-konserwator- 
skie, których podstawą miały 
być studia historyczne oraz 
odnalezione w archiwach 
stare ryciny i plany. Pracę tę 
mógł wykonać tylko ktoś 
z wyższym wykształceniem 
i to w odpowiednim zakresie. 
Wybór padł na mnie, bo aku
rat dopiero co zaczęłam pra
cę w Pracowni Konserwacji 
Zabytków i musiałam się 
sprawdzić - w myśl znanej 
zasady „albo utonie, albo po
płynie”. Nie mogę powie
dzieć, że byłam zbyt zachwy
cona tym „przydziałem służ
bowym”. Dużo archiwalii, 
dużo planów i rycin i... kom
pletny brak doświadczenia; 
długo nie mogłam przekonać 
się do tej roboty, ale po 
dwóch latach zaczęła mnie 
ona powoli wciągać. Szuka
jąc materiałów do pokrew
nych zamków, odkryłam 
pewne prawidłowości, który
mi tego typu budowle się rzą
dziły. Po prostu znalazłam 
„klucz”, w czym bardzo mi 
pomógł zmarły niedawno 
prof. Bohdan Guerquin, au
tor publikacji Zamki śląskie 
i Zamki w Polsce. Dzięki jego 
radom zrozumiałam, że 
oprócz opracowań historycz
nych ważne jest poznanie is
toty samego budynku. Czym

1. Malbork, woj. elbląskie. Zamek Wysoki, 
widok ogolny od strony poiudniowo- 
-wschodniej (fot. A Wotosiewicz)

był, kto w nim żył, czemu słu
żył? By to zrozumieć, przeby
wałam po kilka godzin dzien
nie w murach i myślami prze
nosiłam się w czasy, kiedy 
dany budynek powstał. Wte
dy bez przesady zaczynał 
mówić każdy załomek muru, 
łęk, fragment stropu czy skle
pienia. Jeśli nikt nigdy tego 
nie zrobi, nie pomogą nawet 
najdłuższe studia. Zamek, 
dwór czy każdy inny budynek 
będzie tylko martwą bryłą, 
zbiorem mniej lub bardziej 
ciekawych detali, ilustracją 
definicji albo wyłącznie 
przedmiotem doznań estety
cznych.

A przecież zamki budowali 
określeni ludzie dla określo
nych celów. W wypadku Po
morza Wschodniego były to 
placówki militarne, siedziby 
możnowładcze oraz obronne 
folwarki, wznoszone przez 
miejscową ludność dla ryce
rzy Zakonu Krzyżackiego 
oraz władców kościelnych 
(biskupów, kapituły) Pomo
rza. Studiując mapy oraz wę
drując po terenie stwierdzi
łam. że budowle te stawiano 
wzdłuż szlaków komunika
cyjnych - lądowych i wod
nych, w miejscach trudno do
stępnych, tj. na szczytach 
wzniesień, w pobliżu bagien, 
w zakolach rzek czy też na 
wąskich pasmach lądu znaj
dujących się między jeziora
mi. Przeciętna odległość od 
zamku do zamku wynosiła 
dzień drogi, tj. 15-30 km. We
dług wzmianek archiwalnych 
niewielkie odległości uła
twiały w czasie pokoju dowóz 

materiałów budowlanych, 
ekip muratorów, żywność itp. 
Bliskaodległość usprawniała 
także przebieg okresowych 
wizytacji: wojskowych, od
powiedzialnych za należyte 
utrzymanie zamków i wojska 
w gotowości bojowej, oraz 
urzędników ściągających po
datki od okolicznej ludności. 
W czasie wojny mała odle
głość umożliwiała szybki 
transport wojsk, żywności, 
broni i - co najważniejsze - 
utrzymanie łączności.
Zamki budowano na terenie 
Pomorza Wschodniego od 
około 1230 r. po wiek XVI. 
Składały się one: z jednego 
do czterech budynków mie
szkalnych, ustawionych po
czątkowo na planie wielobo- 
ku, a od drugiej połowy XIII w. 

czworoboku, następnie 
z wieży głównej, służącej ja
ko więzienie (dolne kondy
gnacje) oraz wartownia, 
a w razie potrzeby także jako
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miejsce ostatecznej obrony, 
murów obronnych wzmoc
nionych basztami i bramą, 
a także z fosy nawodnionej 
lub suchej, służącej jako 
przeszkoda. W obrębie bu
dynków mieszkalnych piwni
ce i przyziemia przeznaczone 
były na cele gospodarcze 
(składy, kuchnie, browary, 
piekarnie). Przy bramie wjaz
dowej, w obrębie przyziemia, 
znajdowała się wartownia. 
Na pierwszym piętrze mieści
ły się sale reprezentacyjne, 
takie jak sala obrad .(kapitu
larz) czy jadalnia (refektarz). 
Były tam także pomieszcze
nia dla urzędników, a przy 
końcu budynku kaplica. 
W pokojach górnych pięter 
znajdowały się sypialnie. Naj
wyższe kondygnacje stry
chowe przeznaczano na ma
gazyny żywności (zboża) 
i broni. Były tu także specjal
ne ganki obronne ułatwiają
ce ostrzeliwanie z góry wroga 
podchodzącego do zamku. 
Wieża główna w XIII w. sta
wiana była pośrodku dzie
dzińca. W okresie później
szym umieszczano ją w naro
żu jednego z budynków mie
szkalnych. Z końcem wieku 
XIV, gdy weszła w użycie 
broń palna, wieżę zaczęto 
wysuwać coraz bardziej na 
zewnątrz - tak by można było 
z niej strzelać nie tylko z góry, 
lecz i z boku, wzdłuż muru 
budynku (ostrzał flankowy). 
W sporadycznych wypad
kach zamiast wieży budowa
no na przełomie XIV i XV w. 
oraz na początku XV w. basz
ty cylindryczne, związane 
z budynkiem tylko za pomocą 
ganku (np. Barciany, Golub).

Zewnętrzne mury obronne, 
w zależności od układu natu
ralnych czynników obrony 
(woda, stok), był.y mocniej 
lub słabiej wzmacniane basz
tami. W miejscach łatwo do
stępnych dla nieprzyjaciela, 
w miarę doskonalenia broni, 
zwielokrotniano przeszkody 
poprzez budowę dodatko
wych linii murów, fos, a od 
XVI w. - nasypów ziemnych 
z bastionami.
W pobliżu tak ukształtowane
go zamku znajdowało się po
dzamcze, gdzie były stajnie, 
wozownie, zbrojownia, ma
gazyny zbożowe, mieszkania 
dla niższej służby, czasem 
kaplica, place składowe 
i przystań, jeśli w pobliżu była 
rzeka lub jezioro. Podzamcze 
również otaczano murami 
obronnymi, wzmacniając je 
basztami czworo- lub wielo- 
bocznymi Oraz bramami. 
Przy zamkach, które miały 
znacznie rozbudowaną funk
cję gospodarczą, zakładano 
dodatkowo folwarki z wielką 
ilością bydła, z cegielnią, 
warsztatami budowlanymi 
itp. Folwarki takie stawiano 
również jako budowle samoi
stne, nie związane 
z zamkiem.
Omówiony wyżej system 
obrony był niejednokrotnie 
uzupełniany przez przyłącze
nie do niego murów obron
nych leżącego w pobliżu 
miasta. W zależności od 
ukształtowania terenu oba 
zespoły - zamek i miasto - 
tworzyły układy sprzężone 
lub też nie sprzężone.
Układy sprzężone powstawa
ły na ogół na terenach pła
skich, nad brzegiem rzeki lub 

2. Gniew, woj. gdańskie, przykład usytuowania zamku na wysokim brzegu rzeki (fot. J. 
Szandomirski)
3 Kwidzyn, woj. elbląskie, zamek i katedra kapituły pomezańskie) (fot. W. Górski)
4. Waplewo Wielkie, woj. elbląskie, dwór, w głębi budynek kuchni (fot. A. Wolosewicz)
5. Witków, woj. gdańskie, ogólny widok dworu (fot. S. Klupiński)
6. Rusocin, woj. gdańskie, widok pałacu od strony parku (fot. S. Klupiński)
7. Rynkówka, woj. gdańskie, romantyczny pałac, niestety opuszczony (fot. S. Klupiński)

na platformie wzniesienia. 
Zamek i miasto w tym wypad
ku znajdowały się blisko sie
bie, i złączone nieomal na 
,,styk” były jednolitym syste
mem obronnym. W razie nie
bezpieczeństwa oba zespoły 
uzupełniały się nawzajem. 
Pierwszy stanowił miejsce 
ostatecznej obrony i ochrony 
ludności, drugi pełniłfunkcję 
przyczółka. W miastach za
kładanych przez Zakon Krzy
żacki zamek miał dodatkowe 
umocnienia w postaci fos 
i murów przegrodowych, po
stawione od strony miasta, by 
utrudnić podejście zarówno 
nieprzyjaciela, jak i miejsco
wej ludności w razie buntu 
przeciw władzy Zakonu.
W układzie sprzężonym za
mek bywał różnie usytuowa
ny względem miasta. Jak do
tychczas udało się ustalić 
trzy warianty:

1) narożnikowy, gdy za
mek stał w pobliżu jednego 
z narożników murów obron
nych miasta (np. Reszel, 
Morąg);

2) środkowy, gdy zamek 
stał pośrodku jednego z cią
gów murów miejskich (np. 
Braniewo, Olsztyn);

3) przedłużeniowy, gdy 
miasto stanowiło przedłuże
nie zabudowań zamkowych 
i tworzyło wraz z nim jeden 
zwarty kompleks (np. Mal
bork).
Układy nie sprzężone po
wstawały wówczas, gdy za
mek lokowano w miejscach 
izolowanych, uniemożliwia
jących założenie miasta w je
go pobliżu, np. na wzgórzu 
nie mającym obszernej plat
formy (Nidzica, Frombork), 
na półwyspie (Lidzbark War
miński) lub na przesmyku 
między jeziorami (Szczytno, 
Barciany). W układach nie 
sprzężonych miasto często 
nie miało w ogóle murów 
obronnych. Powodem tego 
były bądź trudności finanso
we, bądź też istniejące natu
ralne warunki obronne tere
nu, nierzadko także opór 
władcy zamku.

Podany opis zespołów ob
ronnych Pomorza Wschod
niego jest oczywiście tylko 
opisem schematycznym. 
W zależności od funkcji, od - 
mówiąc językiem współczes
nym - użytkownika i jego 
możliwości finansowych każ-
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dy zamek kształtował się 
w ciągu wieków rozmaicie. 
Bo też nie były to twory jed
norodne, ale wielokrotnie 
przebudowywane, czasem 
nie ukończone, a tym samym 
niezmiernie ciekawe dla 
współczesnego badacza. 
Czas i ludzie różnie obeszli 
się z tymi budowlami. Jedne 
przetrwały do dziś, pieczoło
wicie konserwowane, np. 
Malbork, Lidzbark Warmiń
ski, Olsztyn. Inne na skutek 
wojen, a także zmiany gus
tów użytkowników uległy 
częściowej lub całkowitej de
wastacji. Ich miejsce, do
słownie i w przenośni, zajęły 
wspaniałe rezydencje, np. 
Rzucewo, lub skromne dwo
ry, np. Stara Koszewa, budo
wane od XVI w. Te wcześniej
sze, jak Biały Dwór pod Kwi
dzynem, miały jeszcze cechy 
obronne. Późniejsze były już 
zwykłymi rezydencjami zie
miańskimi starostów królew
skich lub książęcych oraz 
gniazdami rodowymi szlach
ty pomorskiej - Donimir- 
skich, Przebendowskich czy 
Wejherów. Część dworów 
i pałaców okresowo znajdo
wała się również w rękach 
rodzin szlacheckich pocho
dzących z głębi Polski - So
bieskich, Radziwiłłów.
Wspomniane rezydencje 
miały, podobnie jak wcześ
niejsze od nich zamki, ustalo
ne schematy zabudowy. 
Dwory były na ogół partero
we, u zamożniejszej szlachty 
z gankiem i narożnymi alkie
rzami. W dwutraktowym 
wnętrzu, do XVIII w. włącznie, 
znajdowała się duża sień na 
osi środkowej budynku. Cza
sem była ona przedzielona 
klatką schodową. Po bokach 
sieni lokowano pokoje mie
szkalne oraz reprezentacyj
ne: jadalnię i salę balową. Ku
chnie umieszczano w piwni
cy, alkierzach, a w większych 
dworach - na parterze z boku 
sieni. Sporadycznie, jak np. 
w Waplewie Wielkim, kuch
nia mieściła się w osobnym 
budynku. Pałace, przy po
dobnym układzie wnętrz, 
miały na ogół większą liczbę 
pięter i często dwie oficyny 
boczne.
Obiekty rezydencjonalne bu
dowano na Pomorzu zarów

no na wsi, jak i na terenach 
podmiejskich, np. dwory 
mieszczan gdańskich w Oli
wie, Oruni, Wrzeszczu. 
W wieku XIX oraz w obecnym 
stuleciu na skutek rozwoju 
miast i przemysłu dawne re
zydencje. w których spędza
no większą część roku, za
częły podupadać. Na ich 
miejscu pojawiły się domy 
letniskowe, służące okreso
wemu wypoczynkowi. Na po
zostanie na wsi decydowano 
się tylko wówczas, jeśli zie
mia dawała znaczne 
dochody.
Przy każdej rezydencji zakła
dano na ogół park z tzw. małą 
architekturą (kaplice grobo
we, groty, domki letnie, oran
żerie, altany), rzeźbami, sta
wami oraz warzywnikiem. In
tegralną część założenia sta
nowił również folwark. 
W wieku XIX folwarki te prze
kształcano w wiejskie,.zakła
dy przemysłowe” z własną 
gorzelnią, browarem, kuźnią, 
stelmacharnią, składami 
zbożowymi (silosy). Całość 
otaczano specjalnym ogro
dzeniem, w obrębie którego 
czasami stawiano małe bu
dynki bramne.
W zależności od epoki i stylu 
panującego w architekturze, 
zarówno w zamkach, jak 
i w rezydencjach następowa
ły zmiany poprzez przebudo
wy bądź rozbudowy, przy
sparzając tym wiele kłopotów 
współczesnym nam bada
czom i konserwatorom za
bytków. Niektóre z tych bu
dowli są bardzo skromne i na 
„oko” nie mają w sobie 
i w wyglądzie nic godnego 
szczególnej uwagi. I dopiero 
po skuciu tynku przez fa
chowców, przy dokładniej
szych studiach historycz
nych, czasem też dopiero po 
odkopaniu jakiegoś nie ist
niejącego już na powierzchni 
gruntu fragmentu budowli 
okazuje się, że jest inaczej. 
Dlatego też szanujmy to, co 
zostało z dawnych wieków, 
bez względu na wartości 
estetyczne budowli, gdyż są 
to świadectwa naszej historii, 
naszego dziedzictwa archi
tektonicznego.

Hanna Domańska
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Generalski 
spadek
Jeśli w połowie trasy Siedlce 
- Sokołów Podlaski zboczy
my kilkanaście kilometrów 
z głównej drogi kierując się 
w stronę Drohiczyna, dotrze
my do niewielkiej wsi Patry- 
kozy. Jak pisał w 1866 r. na 
łamach „Tygodnika Ilustro
wanego” Franciszek Maksy
milian Sobieszczański: 
,.Osada być może jest staro
żytną, ale, jak zwykle dawne 
wsie polskie, była ubogą, 
opuszczoną i w nędznym sta
nie. Taką jednak upodobał 
sobie Teodor Szydłowski, b. 
generał b. wojsk polskich, 
który przed kilkudziesięciu 
laty nabywszy Patrykozy, sta
le tu zamieszkał, wystawił 
wspaniały pałac w stylu os- 
trołukowym, przy nim założył 
wielkim kosztem park angiel
ski, zwierzyniec i zabudował 
wieś całą bardzo pięknymi 
murowanymi domkami dla 
włościan..."
Dziś znajdziemy we wsi jesz
cze kilka z owych domków 
włościańskich, zaś po sadzie, 
budynkach gospodarczych 
i parkowych nie ma już nawet 
śladu, a wśród nie wykarczo- 
wanych dotychczas resztek 
dawnego parku wznoszą się 
tylko smętne ruiny tej nie
gdyś generalskiej siedziby - 
najciekawszej z budowli ro
mantycznych powstałych 
w pierwszej połowie XIX w. 
na tym terenie.
Zbudowana na początku lat 
czterdziestych neogotycka 
rezydencja w Patrykozach 
wraz z parkiem i otoczeniem 
była dziełem mało dziś zna
nego architekta Franciszka 
Jaszczołda, działającego 
w drugiej tercji XIX stulecia 
na obszarze Podlasia i Pole
sia. Kształcił się on na Wy
dziale Architektury nowo po
wstałego Uniwersytetu War
szawskiego, gdzie uległ nie
wątpliwie wpływom Adama 
Idżkowskiego i lansowane
mu przezeń kierunkowi ro
mantycznego historyzmu 
w jego angielskiej wersji. 
W twórczości Jaszczołda za
znaczył się też silny związek

z najbardziej awangardowy
mi tendencjami architektury 
europejskiej, reprezentowa
nymi przez berlińską szkołę 
Schinkla. Mimo całej swej 
oryginalności nie cieszył się 
nadmierną popularnością, 
czego przyczyną było uparte 
zawężanie działalności do 
wznoszenia rezydencji wiej
skich przy całkowitym igno
rowaniu nowego potężnego 
mecenasa, jakim od począt
ku istnienia Królestwa Kon
gresowego stawało się mias
to. Z mającej olbrzymie luki 
spuścizny architektonicznej 
Jaszczołda na czoło wysuwa 
się utrzymany w duchu geo
metrycznych purystycznych 
realizacji Schinkla pałac 
w Korczewie, dwór w Wisty- 

czach, wspaniała rezydencja 
Wandalińa Pusłowskiego 
w Kosowie-Mereczowsz- 
czyżnie w stylu gotycko- 
mauretańskim, a wreszcie 
najciekawsze jego dzieło, 
któremu „mało w kraju na
szym dorówna” - pałac w Pa
trykozach.
Budowla ta ma cechy archi
tektury dojrzałego już ro
mantyzmu. Jest uwieńcze
niem procesu kształtowania 
się nieregularnej willi, która 
należeć będzie, prócz pałacu 
i zamku, do najbardziej ulu
bionego przez wiek XIX typu 
siedziby wiejskiej. Jej plan 
tworzą dwa zwrócone do sie
bie niemal prostopadle pros
tokąty, połączone ćwierćko- 
lem galerii. Cofnięciu w głąb 

centralnej partii fasady odpo
wiada wypukła linia elewacji 
ogrodowej. Ośmioboczna 
wieża, okrągła baszta i pros
tokątny aneks zakłócają re
gularność planu, całkowicie 
już zatartą w widoku bryły, 
która zestawiona jest z ele
mentów o różnej wysokości, 
odmiennie zadaszonych, 
wzbogaconych sterczynami, 
pinaklami, krenelażem. Nie
regularną, malowniczą syl
wetą ten pałac-willa wtapiał 
się w scenerię angielskiego 
parku, którego panoramępo- 
dziwiać można było ze szczy
tu górującej ponad wszyst
kim wieży. Dzięki umieszcze
niu na wprost głównego wej
ścia, w zewnętrznym trakcie 
ćwierćkola, oranżerii - natu-
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ra wkraczała tam także do 
wnętrza budynku, realizując 
tym samym do końca roman
tyczną postawę powiązania 
architektury z przyrodą. 
Stosownie do gustów epoki 
w wystroju pałacu Jaszczołd 
posługuje się kostiumem go
tyckim. obok którego we 
wnętrzu występuje jeszcze 
detal klasycystyczny. Eklek
tyzm zaznaczył się także 
w doborze rozmaitych stylów 
dla przyozdobienia poszcze
gólnych budowli w najbliż
szym otoczeniu budynku. 
Architektura rezydencji nie 
pozbawiona jest ponadto 
treści skojarzeniowych. Już 
sam wybór form gotyckich 
sugeruje chęć nadania bu
dowli pozoru starożytnej sie
dziby zamieszkiwanej przez 
ród Szydłowskich, których 
herb zdobi w kilku miejscach 
elewację. Z kolei elementy 
właściwe architekturze obro
nnej nadają budowli w Patry- 
kozach charakter malowni
czego zameczku. Ściana 
wschodniego aneksu, która 
jako pierwsza ukazuje się 
przybyszowi podążającemu 
do Patrykoz główną drogą, 
pozbawiona jest okien i roz
członkowana potężnymi lize- 
nami, u dołu przechodzącymi 
w masywne szkarpy. Puste 
powierzchnie między nimi 
ożywione są jedynie wąskimi 
płycinami w kształcie otwo
rów strzelniczych. Widziane 
z tego samego punktu zębate 
umocnienia skarpy, na zbo
czu której wznosi się budow
la, fosa oraz przerzucony po
nad nią mostek, a także ciąg 
obitych blachą potężnych pi
nakli i majacząca w tle syl
wetka wieży - potęgują wra
żenie warowności i niedostę
pności ukrytej między drze
wami rezydencji.
Charakterystyczny jest tu wy
bór form kojarzących się 
z zamkiem, który w XIX w. 
robi karierę tak na polu archi
tektury, jak i literatury, stając 
się nieodzownym składni
kiem popularnych wówczas 
romansów grozy. Funkcjo
nuje jako pojęcie, skupiające 
w sobie ogromny ładunek 
znaczeń symbolicznych Jest 
gwarancją chlubnej prze
szłości. historycznych trady
cji zamieszkującego go rodu. 

a także miejscem niezwyk
łych, wybranym ze względu 
na swe odosobnienie, wynio
słość, nawet miejscem prze
klętym, napiętnowanym gro
zą, kryjącym tajemnicę nie
dostępną dla przychodzą
cych z zewnątrz
Niewykluczone, że w wypad
ku Patrykoz mamy do czynie
nia z intencjonalnym wybo
rem tych form - uznanych za 
najbardziej odpowiednie dla 
siedziby generała, który 
u szczytu powodzenia zmu
szony został do usunięcia się 
z areny życia politycznego. 
Teodor Szydłowski bowiem. 
..niegdyś jaśniejący wśród 
wesołego i najświetniejszego 
towarzystwa stolicy piękną 
urodą i dowcipem”, stopnia 
generała dosłużył się w cza
sie powstania listopadowe
go, co tym samym dalszą je
go karierę czyniło niemożli
wą. Pałac w postaci neogo
tyckiego zameczku z wieżą 
doskonale nadawał się na sa
motnię, gdzie wedle słówSo- 
bieszczańskiego zapomnia
ny od świata dziwak tracił 
ogromne sumy na rozmaite 
szlachetne dziwactwa i dobre 
uczynki.

6

3. Widok rezydencji od strony południowej w 1956 r (fot A 
Brożyna)
4. Widok rezydencji od strony potnocno-zachodniej w 1964 r. (fot. 
E. KozlowsKa-Tomczyk)
5. Wnętrze baszty w 1969 r. (fot R. Kazimierski)
6 Okno z neogotycką stolarką w 1969 r (fot R. Kazimierski)
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Niecała budowla miała cha
rakter zamkowy. Znajdująca 
się od południa całkowicie 
przeszklona oranżeria, lekka 
i atektoniczna, pozostawała 
w absolutnej opozycji do opi
sywanych wyżej partii budyn
ku. Jest ona elementem, wo
kół którego organizuje się 
plan budowli, nie mający ża
dnego precedensu na polu 
współczesnej architektury 
tak polskiej, jak i obcej. 
O tym, jak bardzo odbiegał 
on od popularnie stosowa
nych wówczas rozwiązań, 
niech świadczy fakt, że Zyg
munt Gloger, usiłując uspra
wiedliwić kształt rezydencji 
w Patrykozach, porównał jej 
plan do „zaczynającej nazwi
sko Szydłowskiego litery S”. 
Jedynym tropem prowadzą
cym do źródeł pomysłu Jasz- 
czołda jest projekt pałacu 
Adama Idżkowskiego z tomu 
Plany budowli obejmujące 
rozmaite rodzaje domów, 
mieszkań wiejskich różnej 
wielkości... (Warszawa 1843), 
figurujący jako „Maison de 
campagne pour la Crimee”. 
Jak się wydaje, był on punk
tem wyjścia dla zrodzenia się 
o wiele dalej idącej koncepcji 
Jaszczołda. W obydwu wy
padkach występuje ta sama 
idea przeszklonej, półkolistej 

oranżerii, wpasowanej mię
dzy dwa ukośnie zestawio
ne kwadratowe pomieszcze
nia, a szczegółowa analiza 
obu planów wykazuje więcej 
zbieżności.
Przyjmijmy, że plan Idżkow- 
skiego był pierwszym kro
kiem na drodze odejścia od 
tradycyjnego typu pałacu na 
planie prostokąta, w którym 
zamiast portyku kolumnowe
go od frontu pojawia się trój- 
boczny ryzalit z niszą prze
biegającą przez dwie kondy
gnacje, natomiast zwyczajo
wy ryzalit od strony ogrodu 
rozrasta się przyjmując for
mę oranżerii i rozpychając na 
boki ryzality boczne; we wnę
trzu zaś czytelny jest jeszcze 
układ dwutraktowy, zakłóco
ny tylko przez fantazyjność 
kształtów poszczególnych 
pomieszczeń. Pałac w Patry
kozach jest wobec tego ko
lejnym krokiem na tej drodze, 
radykalnie zrywającym 
wszelkie związki z tradycją. 
Jaszczołd zrezygnował z pla
nu prostokąta, małe narożne 
pokoiki z projektu Idżkow- 
skiego rozbudował w dwa 
duże ukośnie nastawione 
skrzydła boczne, połączone 
wciśniętym głęboko między 
nie ćwierćkolem oranżerii. 
Zachował zasadę cofnięcia

7. Stan rezydencji w 1978 r (fot. M. Gars
tecki)

w głąb partii wejściowej, jak 
gdyby uzasadniając wybrzu
szenie elewacji po przeciw
nej stronie budowli, ale 
efekt ten uzyskał dzięki wy
korzystaniu zbiegających się 
ukośnie od frontu ścian 
skrzydeł bocznych, tworzą
cych wraz z wąskim odcin
kiem partii osiowej rodzaj 
niszy.
Jaszczołd, rozwijając pomysł 
Idżkowskiego, przekształcił 
go tak radykalnie, że niemoż
liwe już byłoby odnalezienie 
w nim jakiegokolwiek echa 
tradycyjnych rozwiązań, 
ugruntowanych w architek
turze polskiej końca XVIII w. 
Budowla w Patrykozach jest 
przykładem zjawiska za
mkniętego, dzieła jednostko
wego, które mimo to należy 
do dużej grupy rozwiązań in
dywidualnych, lansowanych 
w wieku XIX. Gruntownazna- 
jomość stylów widzianych 
z perspektywy historii po
zwalała bowiem architektom 
na dokonywanie najswobod
niejszych wyborów dla zreali
zowania najśmielszych po
mysłów, jakie podsuwała im 
wyobraźnia. Pałac w Dobrzy
cy Zawadzkiego, projekty 
Henryka Marconiego, Fran
ciszka Marii Lanciego, Ada
ma Idżkowskiego, wreszcie 
Patrykozy Jaszczołda są 
tego dowodem
Tym smutniejszy staje się 
fakt, że pałac w Patrykozach 
właściwie już nie istnieje. Ka
rygodna opieszałość władz, 
brak interwencji Pracowni 
Konserwacji Zabytków, mi
mo powstania w 1969 r. peł
nej dokumentacji historycz
nej obiektu - doprowadziły 
budowlę do prawie całkowi
tej ruiny. Po galerii widnieją

cej jeszcze na zdjęciu z 1965 
r. pozostały już tylko funda
menty. zerwany został dach, 
bezpowrotnie zaprzepasz
czona piękna neogotycka 
stolarka okienna, niszczeje 
w zatrważającym tempie de
tal - sztukaterie we wnętrzu 
baszty, płycizny ozdobione 
ornamentem, pinakle, żeliw
ny balkon, mostek. Odtwo
rzenie tego wszystkiego jest 
jeszcze ciągle możliwe dzięki 
wspomnianej bogatej doku
mentacji fotograficznej i in
wentaryzacyjnej, lecz koszty 
takiego przedsięwzięcia ros
ną z każdym dniem, jedno
cześnie z przesuwającą się 
coraz bardziej granicą mię
dzy odbudową oryginalnego 
obiektu a jego niemal pełną 
rekonstrukcją w stronę tej 
ostatniej.

Katarzyna Murawska

Niektóre terminy użyte w artykule

Atektoniczność - cecha bu
dowli,. polegająca na tym, że różne 
efekty zamazują zwartość kompozycji 
i logikę konstrukcyjną całości.
L i z e n y - płaskie, pionowe pasy mu- 
ru. lekko występujące z jego lica.
Pinakle - charakterystyczne dla 
gotyku dekoracyjne elementy archi
tektoniczne w postaci wysmuklej ka
miennej sterczyny, zwykle o czworo
bocznym trzonie, z rytmicznymi sze
regami ozdób wzdłuż krawędzi i kwia
tonem (2- lub 4-ramienny pęk kwia
tów albo liści ułożony w jednej lub 
kilku kondygnacjach) na szczycie.
P ł y c i n y - lekko wgłębione i zwykle 
oprofilowane pola np. w ścianie, mo
gą być gładkie lub wypełnione deko
racją, zwykle płaskorzeźbą.
Portyk- zewnętrzna część budyn
ku, otwarta przynajmniej z jednej 
strony kolumnadą lub rzędem filarów, 
sięgających jednej lub dwu kondy
gnacji, osłaniająca najczęściej głów
ne wejście.
Ryzalit- występująca z lica elewa
cji część budynku, tworząca z nim 
organiczną całość.

Kamieniec
na osobnej górze...

.Zamkowe swoje mury często kryje w chmurze. 
Droga wiodąca do mego bawi nam wejrzenie. 
Jakby w kalejdoskopie zmienia położenie. 
Wznosząc się coraz wyżej pomiędzy drzewami. 
Na koniec wstrzymuje nas pot/ zamku murami. 
Gmach wysoki i mocny stoi czworoboczny. 
Z narożnymi wieżami, obszerny, widoczny. 
Mnóstwo pięknych pokojów na dwóch piętrach mieści. 
A zbiorami sztuk pięknych właściciela pieści..

Tak opisywał pałac w Kamieńcu 
Ząbkowickim Bogusz Zygmunt 
Stęczyński, polski poeta, pod
różnik wędrujący w połowie XIX 
w. po Śląsku. Nie on jeden już 
wówczas uległ urokowi tej wspa
niałej rezydencji. Jej niezwykła 
architektura i malownicze poło
żenie czyniły ją jedną z atrakcji 
dla odwiedzających Śląsk ar
tystów.
Dzisiaj daremnie szukalibyśmy

w przewodnikach i informato
rach wiadomości o tym wspania
łym zamku. Zna go w Polsce gru
pa „wtajemniczonych” i przy
godni turyści trafiający przejaz
dem do Kamieńca. Do niedawna 
mało popularny nawet wśród 
historyków sztuki stanowił przy
kład budowli w złym guście, 
ucieleśniającej niejako wszyst
kie „błędy” architektury XIX w. 
Dopiero rozwijające się badania
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1. Pierwszy projekt pałacu w Kamieńcu rysowany przez K.F. 
Schinkla w 1838 r plan parteru
2. Drugi projekt pałacu - widok perspektywiczny K.F. 
Schinkla
3. Widok rezydencji w 1895 r.

nad ubiegłym stuleciem pozwoli
ły obiektywniej spojrzeć na rolę 
tej budowli w historii architektu
ry europejskiej.
Spróbujmy prześledzić niezwyk
łe dzieje zamku w Kamieńcu Zą
bkowickim, a może wówczas 
z mniejszą obojętnością będzie
my patrzeć na niszczejący w nie
zwykle szybkim tempie ten inte
resujący obiekt.
Pałac usytuowano na wzgórzu, 
które od XIII w. należało do cys
tersów. Po wojnie siedmioletniej, 
gdy Śląsk przeszedł pod pano
wanie pruskie, przeprowadzono 
sekularyzację klasztoru kamie
nieckiego, a pocysterskie dobra 
zostały zakupione w 1812 r. przez 
księżnę Fryderykę Wilhelminę 
Orańską. Cena kupna wynosiła 
335 540 talarów. Nowa właści
cielka Kamieńca była córką króla 
pruskiego Fryderyka Wilhelma II 
i siostrą króla Fryderyka Wilhel
ma III. Z małżeństwa z księciem 
Wilhelmem VI Orańskim urodziła 
w 1810 r. Mariannę. Ona właśnie 
stała się sukcesorką dóbr kamie
nieckich i z jej osobą wiąże się 
historia założenia romantycznej 
rezydencji, panującej do dziś 
nad Kamieńcem.
Pomysł stworzenia reprezenta
cyjnej siedziby zaczął przybierać 
realne kształty około 1830 r., gdy 
przebywająca w Berlinie Marian
na poznała Karola Fryderyka 
Schinkla (1781-1841)-najwybit- 
niejszego architekta tej doby 
w Europie Środkowej. Zimą 1838 
r. w oparciu o formy architektury 
renesansu włoskiego powstał 
pierwszy szkicowy projekt dla 
Kamieńca. W kwietniu tego roku 
Schinkel przyjechał do Kamień
ca i pod wpływem wielkiego wra- 
/er'a. jakie wywarł na nim kra

jobraz oraz miejsce budowy, 
stworzył wizję będącą podstawą 
przyszłej realizacji. A była to wiz
ja fantastyczna - ogromne go
tyckie zamczysko górujące nad 
okolicą, otoczone murem z basz
tami i bramami, tajemnicze, nie
dostępne. Ten wizyjny projekt 
stał się na długo przyczyną nie
porozumień i sporów między ge
nialnym architektem a księżnicz
ką Marianną. Dla Schinkla było 
to dzieło życia, sumujące jego 
doświadczenia w poszukiwaniu 
nowych dróg dla architektury, 
nowych środków dla wyrażenia 
własnego talentu. Jednocześnie 
była to wizja szalona, stworzona 
w umyśle człowieka stojącego 
już na granicy choroby psychicz
nej. Dla Marianny miał być Ka
mieniec okazałą, reprezentacyj
ną siedzibą, ale o charakterze 
bardziej pałacowym, otwartym. 
Dlatego ciągle ingerowała w pra
ce Schinkla, broniąc mieszkal- 
no-reprezentacyjnego charakte
ru pałacu, dopasowując jego 
wizję do własnych pragnień 
i możliwości.
Dla opracowania pomysłu i przy
gotowania planów budowlanych 
sprowadził Schinkel berlińskie
go budowniczego Ferdynanda 
Martiusa, powierzając mu rów
nież prowadzenie robót budow
lanych. I tak w październiku 1838 
r. nastąpiło położenie kamienia 
węgielnego i rozpoczęcie budo
wy, choć wciąż trwały przetargi 
między księżniczką Marianną 
a Schinklem na temat koncepcji 
założenia. Porozumienie utrud
niała ciągle pogłębiająca się 
choroba architekta, który umarł 
w 1841 r„ nie doczekawszy się 
realizacji swej wizji. Po śmierci 
twórcy projekt uległ pewnym 

modyfikacjom, zmieniającym sa
mą bryłę budowli. Prace wykoń
czeniowe trwały przez wiele lat, 
nawet właścicielka zaczynała 
wątpić w sensowność tego 
przedsięwzięcia. Mimo to nazy
wa Kamieniec „cudownym i cza
rodziejskim" lub „powietrznym 
zamkiem".

W latach sześćdziesiątych XIX w. 
powstało, według projektu słyn
nego ogrodnika Petera Josepha 
Lennego (1789-1866), monu
mentalne założenie ogrodowe. 
Powiązane z pałacem przez ciąg 
tarasów, fontann i pergoli tworzy 
jedyny w swoim rodzaju zespół 
parkowy. W latach 1863-1864 
holenderski malarz Kleyn wyko
nał dekorację malarską sal pała
cu. W 1872 r. na granitowej ko
lumnie przed pałacem umiesz
czono spiżowy posąg bogini 
Zwycięstwa, dłuta znakomitego 
niemieckiego rzeźbiarza

Chrystiana Daniela Raucha 
(1771-1857).
Ostatecznie w 1873 r. prace nad 
wykończeniem i urządzeniem re
zydencji kamienieckiej zostały 
zakończone. Powstała budowla 
niezwykła na tle całej architektu
ry europejskiej. Pałac założony 
jest na planie prostokąta z we
wnętrznym dziedzińcem prze
dzielonym krużgankiem. Na na
rożach znajdują się cylindryczne 
wieże, umieszczone jakby jedna 
w drugiej dla zaakcentowania 
strzelistości kompozycji. W partii 
centralnej do trójosiowego ryza
litu, ujętego po bokach przez 
smukłe wieżyczki, dostawiono 
wspaniały, dwutraktowy pod
jazd. Nad nim znajduje się taras. 
Otwory okienne umieszczono 
w ostrołukowych wnękach, prze
biegających przez wszystkie 
kondygnacje, stanowiących do
minujący, wertykalny akcent ryt- 
mizujący elewację. Całość
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zwieńczona jest drobnym krene- 
lażem. W kompozycji tej budowli 
opierał się Schinkel na konkret
nych obiektach architektury 
średniowiecznej. I tak: elewacja 
wschodnia wzorowana jest na 
elewacji ratusza toruńskiego, 
wewnętrzny dziedziniec z kruż
gankiem nawiązuje do sycylij
skiego zamku Castello di Mon- 
talto Dora, a kompozycja wielkiej 
sali w zachodnim ryzalicie, której 
sklepienie podpierają monolity
czne granitowe kolumny, do re
fektarza zamku malborskiego. 
To nawiązanie do średniowiecz
nej tradycji w wyborze stylu 
i konkretnych wzorów miało 
swoje uzasadnienie teoretyczne. 
Nie wynikało z braku zdolności 
czy też niemocy twórczej, ale by
ło świadomą postawą architekta.

Schinkel nie kopiował, lecz prze
twarzał historię, tworzył dzieła 
niezwykle samodzielne
i nowatorskie. Kamieniec pod 
tym względem jest przykładem 
znakomitym. Architekt operuje 
prostą, geometryczną formą, 
prostymi, czytelnymi podziałami, 
osiągając doskonałą czystość 
kompozycji. Kostiumu historycz
nego tej budowli nie tworzy detal 
czy dekoracja, jest on uzyskany 
przez racjonalne wykorzystanie 
zasad konstrukcji gotyckiej.
Bardzo istotnym elementem dla 
wła^ wej oceny wartości artys
tycznych pałacu jest zrozumie
nie roli, jaką odgrywają użyte 
w jego budowie materiały. 
Obiekt powstał z nieregularnych 
ciosów kamiennych o dużej za
wartości miki, które skontrasto- 

wane zostały różnymi rodzajami 
cegieł. Po raz pierwszy w archi
tekturze europejskiej użyto w bu
dowli monumentalnej na taką 
skalę klinkieru, materiału na owe 
czasy bardzo nowoczesnego. 
Rezygnując z ozdobnego detalu, 
zastąpił go Schinkel o ileż bogat
szymi efektami: kontrastem dzi
kiego kamienia i lśniącej powie
rzchni klinkieru, koloru cegły 
i lśnień miki. To niezwykłe wraże
nie estetyczne, którego doznaje- 
my na zewnątrz pałacu, potęgo
wało się jeszcze we wnętrzach. 
Były one prawie wszystkie wyło
żone białym marmurem karraryj
skim, co tworzyło kolorystyczny 
i fakturowy kontrast z elewacja
mi. Poziom artystyczny i techni
czny wykończenia był bardzo 
wysoki. Kamieniec stał się luksu

sową i komfortową rezydencją. 
Nawet w ogromnych stajniach, 
umieszczonych w murze okala
jącym pałac, konie stały w bok
sach wyłożonych kafelkami i ja
dły z wielkich marmurowych 
żłobów.
W końcowym okresie drugiej 
wojny światowej hitlerowcy 
urządzili w pałacu składnicę zra
bowanych dzieł sztuki i archiwa
liów. Po zakończeniu wojny 
składnicę w Kamieńcu przejął 
prowadzący prace rewindykacyj
ne Witold Kieszkowski. Później 
wybuchł w pałacu pożar, który 
stał się początkiem końca. Stra
wił on pokrycie dachowe, znisz
czył część wnętrz.
Po pożarze proces niszczenia 
Kamieńca postępował w ogrom
nym tempie. Przestały istnieć 
wspaniałe wnętrza pozbawione 
marmurowych wykładzin, znik
nęła mała architektura parkowa, 
nie ma już posągu bogini Zwy
cięstwa. Powody zniszczeń są 
różne. Niebagatelną rolę odegra
ła niechęć niektórych ludzi do 
sztuki XIX w. i zupełne niezrozu
mienie znaczenia pałacu w Ka
mieńcu Ząbkowickim w historii 
architektury europejskiej. W pol
skiej klasyfikacji jest on zaliczo
ny do zabytków klasy pierwszej, 
a mimo to na miejscu nie ma 
nawet tabliczki informującej, że 
mamy do czynienia z obiektem 
zabytkowym. A przecież jest on 
jednym z najwybitniejszych 
w Europie dzieł architektury ro
mantycznej. Może stanowić 
szansę rozwoju miasta i całego 
regionu, nie mówiąc już o tym, że 
do czegoś zobowiązuje.
Chyba nadeszła pora, aby prze
rwać milczenie panujące wokół 
sprawy Kamieńca i nie szukając 
winnych (mimo iż w myśl obo
wiązującej w Polsce ustawy 
o ochronie zabytków powinna 
tym zająć się prokuratura), ani 
nie rozdzierając z żalu szat, przy
stąpić do ratowania tego, co 
można jeszcze uchronić przed 
zniszczeniem. A można zrobić 
wiele. Nigdy już pałac w Kamień
cu nie powróci do swej dawnej 
świetności, ale jeszcze teraz jest 
czas, by uratować go przed uni
cestwieniem. I to w tej chwili jest 
najważniejsze. Jest to wręcz na
szym obowiązkiem. Na razie gó
ruje nad okolicą potężna ruina, 
jakby potwierdzająca tezę, że 
prawdziwe dzieło architektury 
zachowuje swoje piękno mimo 
zniszczeń.

Waldemar Baraniewski
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polskie zabytki na świecie
Wojskowe cmentarze 
w Italii

„Nasi zmarli leżą zamknięci w dolomit, w trawertyn, w beton. Trumna 
nie pęknie łaskawie sokom ziemi na wiosnę, nie wkradnie się do 
prochów poległych korzeń chciwego ziela..."

(M. Wańkowicz, Monte Cassino)

Należę do pokolenia, które oglą
dało ostatnią wojnę oczami 
przedszkolaka. Sam jej finał 
i pierwsze, burzliwe lata powo
jenne - to okres kilku początko
wych klas podstawówki lub 
szkoły powszechnej, jak wów
czas jeszcze mówiono. Właśnie 
wtedy na wiosnę 1948 r. wrócił 
z Włoch kapitan Kuźniewicz, 
przywożąc z sobą wańkowiczo- 
wską 3-tomową epopeję bitwy 
o Monte Cassino. I wówczas na
rodziła się we mnie chęć obejrze
nia tamtych stron, jednak na za
spokojenie tego pragnienia przy
szło mi czekać równe 30 lat.
Przemierzyłem szlak 2 Korpusu 
we Włoszech wyznaczony miej
scami wiecznego już postoju 
4500 poległych w kampanii wło
skiej 1944-1945 r. Drogę moją 
odbywałem w odwrotnym kie
runku w stosunku do tego, w ja
kim posuwał się Korpus Polski, 
jechałem z północy na południe, 
by od Taranto znów skręcić na 
północ przez Neapol do Rzymu. 
Pierwsza była Bolonia. Tu, w po
bliżu kościoła pod wezwaniem 
San Lazzaro di Savena założony 
został największy z wszystkich 
czterech polskich cmentarzy 
wojskowych we Włoszech. Po
czątkowo było na nim 1397 gro
bów, teraz jest ich o cztery wię
cej. Wspólnota wojennych prze
żyć jest tak silna, że często ci, 
którzy przetrwali, chcą być po
chowani wśród swoich dawnych 
towarzyszy broni.
Duży napis przez całą długość 
niskiej bramy o pięciu przejś
ciach głosi: Żołnierzom 2 Pol
skiego Korpusu Poległym na Zie
mi Włoskiej w Walce o Wolność 
Polski. Obok na maszcie stale 
trzepocze flaga biało-czerwona. 
Wejścia strzegą cztery orły, głę
boko cięte w górnych partiach 
kamiennych filarów. Potem ob
szerne, kamienne plateau, zako
ńczone mensą ołtarza pod wyso
ką, trójprzęsłową arkadą-balda- 
chimem, wspartym na ośmiu słu

pach. W centrum plateau wznosi 
się niski obelisk, zwieńczony 
wieczną lampką-zniczem, na 
obelisku pamiątkowy napis w ję
zyku włoskim: „SOTTO IL PRE
SIDIO DELLA VERGINE VEGLIA- 
NO SENTINELLE DELLA LIBER- 
TA4500 GLORIOSI SOLDATI PO- 
LACCHI CHE DA MONTE CASSI
NO LORETO E BOLOGNA CON- 
SACRARONO COL LORO SAN- 
GUE LA NOSTRA PATRIA. 1 
NOV. 1952". Stąd szerokie scho
dy prowadzą na dolny poziom, 
gdzie rozpościera się obszerne 
pole trawertynowych krzyży. Nic 
tutaj nie ma z kokieteryjnej wy- 
stawności i snobistycznego wy
sadzania się, którymi tak często 
grzeszą cmentarze cywilne. 
Krzyże stoją na baczność, w wy
równanych, długich, monoton
nych szeregach. Bezimienne, 
jednakowe, pozbawione cech 
indywidualnych. Budzą wspo
mnienia i poruszają naszą wyo
braźnię dopiero wówczas, kiedy 
spojrzymy na nie z bliska i prze
czytamy napisy.
Na polskich cmentarzach w Italii 
odzwierciedliła się z całą wyra
zistością wielonarodowa kultura 
społeczeństwa dawnej Rzeczy

pospolitej. W masie krzyży łaciń
skich najliczniej reprezentowaną 
mniejszością jest zwarta kwatera 
prawosławnych krzyży podwój
nych, z dolnym ramieniem, tzw. 
pereczotką, ustawionym skoś
nie. Polaków wyznania żydow
skiego reprezentują półkoliście 
zakończone stele z płasko rzeź
bioną gwiazdą Dawida. Świato
pogląd materialisty dokumentu
je gładka, prostokątna stela. 
Szukałem znajomych nazwisk. 
Znalazłem tylko jedno - podpuł
kownika Zbigniewa Kiedacza. 
Leży w kwaterze ósmej wraz ze 
swoimi żołnierzami z 15 pułku 
ułanów poznańskich. Poległ 
23.X.1944 r. Wspomina o nim dr 
Adam Majewski (Wojna, ludzie 
i medycyna), przytaczając żarto
bliwie przekorny wierszyk śpie
wany przez jego podkomend
nych, o których bardzo dbał, 
utrzymując równocześnie w dys
cyplinie. Nie mogłem odnaleźć 
kapitana Władysława Drelicha- 
rza, poległego 21 .XI.1944 r. w na
tarciu pod Monte Fortino. Po
chodził on z Kielanowie koło Tu
chowa; w. Tuchowie kończyłem 
szkołę średnią, stąd bliższe zain
teresowanie tą postacią.
Z pewnym zdziwieniem spos
trzegłem nazwiska kobiet. Ich 
udział w wysiłku zbrojnym 2 Kor
pusu jest znany. Tu jednak do
piero można się przekonać, że 
ich wkład w zwycięstwo nie ogra
niczał się tylko do służb na zaple
czu. Tak skrajna emancypacja 
wzrusza i jednocześnie budzi 
w mężczyźnie jak najgłębszy 
protest. Najwięcej ofiar zabrała 
wojna spośród tzw. drajwerek, tj. 
kobiet-kierowców ze służby 
transportowej. W tej właśnie 

służbie m in. zginęła 18.1.1945 r. 
ochotniczka Henryka Gromulska 
z 316 kompanii transportowej.
Na niektórych krzyżach czyjaś 
ręka zawiesiła biało-czerwoną 
szarfę, wieniec lub najczęściej - 
różaniec. Spotyka się również 
nagrobkowe fotografie i słowa 
pożegnania od najbliższych. 
Groby i ścieżki, wysypane wa
piennym tłuczniem, żarłocznie 
zarasta gęsta, ostra trawa.
W krypcie pod ołtarzem ściankę 
frontową wypełnia duża mozaika 
przedstawiająca ciemną sylwet
kę włoskiego „buta", z plastycz
nie zaznaczonymi widokami 
wszystkich czterech cmentarzy 
polskich. Po bokach w tle znaj
dują się białe orły i czarne napisy 
z nazwami miejscowości i rzek, 
których zdobycie okupiono 
szczególnie drogo. Są tu również 
dwie tablice informujące w języ
ku polskim i włoskim o pracach 
porządkowych przeprowadzo
nych w latach 1969-1972 stara
niem Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów w Kanadzie.
Kiedy w 1945 r. zakładano ten 
cmentarz i tuż obok mały cmen
tarz angielski, były to tereny leżą
ce dość daleko od miasta. Teraz 
wysokie bloki nowego osiedla 
stoją tuż za murem ogrodzenia.

Do Loreto jechałem z Asyżu dro
gą wiodącą doliną rzeki Chienti. 
Chciałem zobaczyć chociaż 
z okien pociągu okolice Maroval- 
le i Maceraty, gdzie rozegrały się 
wypadki z czerwca 1944 r. opisa
ne przez doktora Majewskiego.

1. Bolonia cmentarz polski (fot. R. Bryko- 
wski)

1
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2. Casamasstma cmentarz polski (fot. A 
Leo)

Szeroka, żyzna dolina pokryta 
była - jak wtedy - łanami kuku
rydzy.
Na cmentarzu w Loreto pocho
wano 1083 poległych. Położony 
jest on na zboczu opadającym 
łagodnie w kierunku nadmor
skiej równiny. Na horyzoncie 
Adriatyk zlewa się z niebem. Po
nad cmentarzem wyrasta słynna 
bazylika, uratowana przed poża
rem przez naszych żołnierzy. Na 
nadmorskiej równinie biegnie 
tor kolejowy i szosa, którą posu
wały się nasze wojska w kierunku 
pobliskiej Ankony. Wzdłuż 
cmentarza obsadzona piniami 
Droga Krzyżowa, poprowadzona 
od bazyliki w dół do stóp zbocza. 
Wokół uprawne pola i ogrody.
Teren cmentarza, ukształtowany 
w postaci łagodnych tarasów, 
ogrodzony jest - jak wszędzie - 
murem z wapienia, w którego do
lnym odcinku znajduje się monu
mentalna brama w kształcie łuku 
tryumfalnego, zwieńczonego 
postacią Chrystusa dźwigające
go krzyż. Na najwyższym tarasie 
wznosi się kamienny ołtarz 
z kryptą, gdzie przechowuje się 
rejestr pochowanych żołnierzy. 
W kolorycie dominuje biel: tra- 
wertynowe krzyże i stele, zarysy 
grobów zaznaczone w poziomie 
ziemi obrabianym wapieniem, 
białe mury ogrodzenia i kolej
nych tarasów oraz drobny wa
pienny grys na grobach i ścież
kach. Od bieli ostro odcina się 
wieczna zieleń krzewów i roślin 
ozdobnych.
Szukałem Adolfa Bocheńskiego, 
o którym tyle napisał dr Majewski 

(Zaczęło się w Tobruku). Sympa
tyczny Włoch, opiekun cmenta
rza, pomógł mi odnaleźć właści
wy krzyż, dopytując się równo
cześnie, kim był poszukiwany 
przeze mnie człowiek, ponieważ 
wielu Polaków przychodzi i pyta 
o niego. Odpowiedziałem moją 
skąpą, łamaną włoszczyzną, 
podpierając się często słowni
kiem. Włoch był wyraźnie zado
wolony. Przy pożegnaniu życzył 
mi, abym w roku następnym od
wiedził znów Loreto. Cmentarz 
w Loreto został odnowiony w la
tach 1959-1964.
Casamassima - to już głębokie 
południe. W miejscowości tej. 
położonej 18 km od Bari, przy 
szosie Bari-Taranto, znajdował 
się jeden z większych polskich 
szpitali. Leczono tu nawet jesz
cze przez pewien czas po wojnie 
nie tylko rannych, ale również 
ciężko chorych i wycieńczonych. 
Wysiłki lekarzy nie zawsze koń
czyły się sukcesem.
Cmentarz, położony w polach, 
około 4 km od miasta, przypomi
na z daleka słynną Wyspę umar
łych Bocklina. Tak go zobaczy
łem, dojeżdżając na bagażniku 
motoroweru, którym podwiózł 
mnie uprzejmy Włoch poznany 
w pociągu jadącym z Bari.

Przywitał mnie biały mur ogro
dzenia. podkreślony wyniosłymi 
cyprysami, otwarta mimo połud
nia brama, duszny upał i kom
pletna pustka. Na monumental
nej 3-przęsłowej bramie napis 
przerwany krzyżem: ,,BONUM 
CERTAMEN CERTAVI FIDEM 

CONSERVAVI-IDEO REPOSITA 
EST MIHI CORONA IUSTITIAE", 
na słupach bramy daty ,,1943. 
1946" oraz dwa płasko rzeźbione 
wizerunki warszawskiej Syreny, 
będącej odznaką 2 Korpusu Pol
skiego. Na obu narożnikach mu- 
ru flankujące bramę dwa orły 
i napisy po włosku i po polsku: 
„CIMITERO MILITARE POLAC- 
CO - POLSKI CMENTARZ WOJ
SKOWY". Na środku cmentarza 
marmurowy pomnik-ołtarz z pła
skorzeźbionym wizerunkiem 
M.B. Ostrobramskiej w okrągłym 
medalionie. Na cokole napis. 
„UMARLI DLA IDEI ABY NA 
ŚWIECIE SILĄ NIE RZĄDZIŁA 
NAD PRAWEM".

Do niedawna były tutaj 432 gro
by, teraz jest o jeden mniej, po
nieważ zabrano stąd do kraju 
zwłoki dowódcy obrony Wester
platte - ppłka Henryka Suchar
skiego. Po wyzwoleniu hitlerow
skiego oflagu wkrótce zmarł on 
z wycieńczenia w szpitalu Casa
massima. Omawiany cmentarz 
różni się nieco swym charakte
rem od pozostałych, przypomina 
trochę cmentarze cywilne, po
nieważ ma nagrobki. Sprowadza
ją się one do niskiego krzyża lub 
steli, osadzonych na pryzmatycz
nych cokołach, gdzie umieszczo
ny jest napis. Podobnie jak na 
cmentarzach poprzednich, widzi 
się tu również krzyże prawosław
ne i stele z gwiazdą Dawida. Zna
lazłem tez stelę z półksiężycem 
i gwiazdą; jest to jeszcze jedno 
ważne świadectwo pluralizmu 
naszej kultury, do której swój 

wkład wnieśli również polscy wy
znawcy Proroka.
Do Cassino przyjechałem w nocy 
z Neapolu. Przywitał mnie 
deszcz, który niedługo później 
zamienił się w ulewę. Ulice 
wkrótce pokryły się kilkunasto
centymetrową warstwą wody. 
Wczesny ranek był chłodny, po
chmurny i mglisty. Po nocy spę
dzonej na dworcu z ciekawością 
patrzyłem do góry, szukając kla
sztoru. Zobaczyłem go, kiedy wy
nurzył się z mgły, wisząc mi nie
mal nad głową o jakieś 400 m. 
Skierowałem się w stronę dość 
niewinnie wyglądającej klasztor
nej góry, wyobrażając sobie, że 
podobnie jak w naszych Beski
dach. idąc trochę na przełaj, tro
chę ścieżkami, szybko będę na 
szczycie. Po drodze u stóp góry 
znalazłem się w ruinach rzym
skiego amfiteatru. Wyżej były ta
rasy z winnicami, jakieś ogrodze
nia i zarośla nie do przebycia, 
nigdzie żadnych ścieżek. Musia- 
łem iść szosą Na zakręcie dro
gowskaz: „Abbazia Montecassi- 
no 8.900 m”. Serpentyny asfalto
wej szosy zostały wyrąbane 
w stromym, wapiennym zboczu 
Miejscami skwapliwie korzysta
łem ze skrótów, idąc zarośnięty
mi odcinkami dawnej drogi bru
kowanej płytami bazaltu. Wszę
dzie szukałem „śladów dawnych 
dni". Jakoż wkrótce zobaczyłem 
na zboczu wśród wapiennych 
głazów coś, co zdało mi się roz
walonym bunkrem. Między ka- 
rmeniami znalazłem pogięty 
Syf"' >r nzdz, ’r/owej miny. Leży
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pośród innych pamiątek 
stamtąd.
W opactwie musiałem oddać do 
przechowalni mój aparat foto
graficzny. Uczyniłem to bez opo
rów, bo na tej wysokości (516 m) 
w dniu 6 września była wprost 
listopadowa mgła i chłód. Wido
czność spadła do kilkuset me
trów. Klasztor wygląda jak lśnią
ce cacko. Trudno uwierzyć, że 
w maju 1944 r. było to jedno 
wielkie rumowisko, podparte od 
strony północnej poszczerbioną 
ścianą. W oryginale zachowała 
się krypta z grobem św. Bene
dykta; obecnie jest ona też aż do 
przesady odpucowana i wybłysz
czona, robiąc razem z całością 
wrażenie repliki.
Około południa zrobiła się nagle 
piękna, upalna pogoda. Zoba
czyłem słynne wzgórze 593, 
zwieńczone białym obeliskiem 
U stóp wzgórza - cmentarz pol
ski, wyglądający stąd jak biały 
wachlarz. Wszyscy polscy turyś
ci, zarowno indywidualni, jak i ci 
w autokarach, jadąc do Neapolu 
i Pompei lub wracając stamtąd, 
zawsze tu wstępują. W mojej 
obecności zajechał autokar 
..Orbisu'’ i dwa samochody 
osobowe.

W dziewięciu amfiteatralnie usy
tuowanych rzędach rozmiesz
czone są 1052 groby w 54 typo
wych sektorach. W centrum gór
nej granicy cmentarza znajduje 
się ołtarz ozdobiony wawrzynem 
z brązu. Na zboczu wzgórza, tuż 
nad cmentarzem rozpościera ra
miona monumentalny, równora
mienny krzyż, zarysowany na po
wierzchni ziemi kamiennym ob
ramieniem. W przecięciu ramion 
na cokole z surowych głazów 
spoczywa 9-metrowy płasko 
rzeźbiony kamienny wizerunek 
białego orła. Pierwotnie ramiona 
krzyża obsadzone były potrójny
mi. strzyżonymi szpalerami 
ozdobnych krzewów, które 
obecnie usunięto, ponieważ były 
nie przycinane i zdziczały.
U podnóża cmentarza w centrum 
półkolistego plateau-sceny 
z mozaiką krzyża Virtuti Militari 
wkomponowany jest znicz. 
Wzdłuż półkolistego obwodu na
pis: „PRZECHODNIU POWIEDZ 
POLSCE ŻEŚMY POLEGLI 
WIERNI W JEJ SŁUŻBIE”. Na pla
teau na osi wejścia znajduje się 
surowa płyta dowódcy korpusu. 
Wejścia strzegą dwa białe orły, 
dzieło rzeźbiarza Ciambellot- 
tiego.

Cmentarz zaprojektowany został 
przez architekta Jerzego Skoli
mowskiego i inż. Wacława J. Hry
niewicza Projekt dekoracji plas
tycznej wykonał Michał Paszyn.

Mimo napisów ostrzegających, 
że „strada privata”, „ingresso 
vietata” (droga prywatna, wej
ście wzbronione), nie mogłem 
nie pójść na szczyt 593 pod obe
lisk poświęcony 3 DSK (Dywizji 
Strzelców Karpackich). Po dro
dze mijałem zbocze ogrodzone 
drutem kolczastym pokryte nie
samowitymi zaroślami krzaków. 
Na drutach wisiały tabliczki os
trzegające przed minami i niewy
pałami. Znalazłszy się na szczy
cie, zobaczyłem w dole, leżący 
jak na dłoni płaskowyż Albanety 
i ..Widmo", a dalej obrzeżające 
szczyty: 575 oraz małe i duże San 
Angelo. Na wschodzie wynurzyło 
się z chmur Monte Cairo, na za
chodzie w dole rozpościerała się 
dolina rzeki Li ri z górami Aurunzi 
na horyzoncie. Od południowej 
strony widać było miasto, drogę 
nr 6, tj. szosę Neapol-Rzym. oraz 
skalisty grzebień Monte Troc
chio (ponad 400 m n.p.m ).
Ze szczytu 593 było już blisko do 

„domku doktora". Uprzejmy 
Włoch pokazał mi znajdującą się 
nad drzwiami pamiątkową tabli
cę z polskim napisem: „DOMEK 
DOKTORA W CZASIE BITWY 3 
DSK O MONTE CASSINO. OD
BUDOWANY PRZEZ ŻOŁNIERZY 
3 DSK". Na drodze obok domku 
znalazłem wypłukaną z ziemi 
przez nocną ulewę brązową 
klamrę od alianckiego pasa i tro
chę karabinowych pocisków. 
Stąd, zarośniętą ścieżką, mijając 
po drodze moździerzowy niewy
pał. zszedłem w doł do dawnego 
folwarku Mass Albaneta. leżące
go do dziś w gruzach. W ..Gar
dzieli" między ..Widmem" a zbo
czem „Głowy Węża", przed sław
nym ..Garbkiem" stoi obok drogi 
pomnik Jest na nim wrak wypa
lonego szermana z wyrwaną wy
buchem wieżą. Ten czołg-pom- 
nik 4 pułku pancernego, dowo
dzony przez por. Ludomira Bia
łeckiego. wyleciał w tym miejscu 
na minach w czasie pierwszego 

natarcia polskiego nocą z 11 na 
12 maja 1944 r. Z pięcioosobowej 
załogi nie ocalał nikt. Pospawa- 
ne gąsienice czołgowe tworzą 
wysoki krzyż, osadzony w otwo
rze po wyrwanej wieży. U podsta
wy krzyża są przyspawane dwie 
brązowe tablice pamiątkowe 
z wypisanymi nazwiskami pan- 
cerniaków poległych w całej 
kampanii włoskiej. Na frontowej 
tablicy widnieje ślad po oderwa
nym orle polskim.
Powrót do Cassino planowałem 
..drogą polskich saperów", nie
stety. szybko kończący się dzień, 
niesamowite zarośla i kompletny 
brak wody zmusiły mnie do naty
chmiastowego odwrotu. Obok 
jednej z ..misek", krowią ścieżką 
przez ..Głowę Węża", mijając po 
drodze ułożone z kamieni dawne 
stanowiska strzeleckie, dotarłem 
do cmentarza i szosy. Na drugi 
dzień rano byłem już w Rzymie.

Andrzej Leo
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Wycieczka 
do Uppsali
Dla Szwedów Uppsala jest tym. czym 
dla Polakow Kraków - miastem o nie
zwykle bogatych historycznych trady
cjach, pełniącym przed wiekami funk
cję stolicy kraju. Tu byli koronowani 
dawni władcy i tu zostali pochowani 
w podziemiach wspaniałej gotyckiej 
katedry. Dzisiaj to prawie 
140-tysięczne miasto jest jednym 
z głównych osrodkow uniwersytec
kich Szwecji, a także ważnym cen
trum kulturalnym i naukowym. Ton 
nadaje mu młodzież studencka, wy
pełniająca radosnym gwarem ulice, 
kawiarnie, kluby, tworząc typową dła 
miasteczka akademickiego atmosfe
rę Nie odczuwa się tu wielkomiej
skiego hałasu, zgiełku, przyspieszo
nego tempa życia, toczy się ono jakby 
nieco ospale, dostojnie.
Dla Polaków podroż do Uppsali jest 
szczególnie interesująca ze względu 
na polonica, których nagromadziło 
się tu bardzo wiele. Nasze związki 
z sąsiadem zza morza sięgają wieku 
X i XI. kiedy to oba kraje budowały 
podstawy swojej państwowości. To 
właśnie w starej Uppsali odbyły się 
zrękowiny Świętosławy. córki Miesz
ka I z Erykiem Segersalla. władcą 
Szwedów Harda musiała być polska 
księżniczka, skoro w kilka lat później 
juz jako owdowiała królowa Szwecji 
spoliczkowała - jak głosi legenda 
zbyt natrętnego zalotnika, króla Nor
wegii. Przyjęła natomiast konkury 
króla duńskiego i ze związku tego 
narodził się Kanut Wielki, późniejszy 
prawodawca Anglii.
Tak wyglądały pierwsze historyczne 
związki polsko-szwedzkie, które jak 

wiemy - w ciągu następnych stuleci 
kształtowały się różnie, często bardzo 
burzliwie, pozostawiały jednak po so
bie liczne ślady i pamiątki.
Spotkać je można na przykład 
w uppsalskiej katedrze, której suro
wa, monumentalna bryła góruje nad 
miastem. Ta wspaniała gotycka świą
tynia. wzniesiona w XIII w , jest po dziś 
dzień największym kościołem na ob
szarze całej Skandynawii i jednocześ
nie jedną z najcenniejszych szwedz
kich pamiątek narodowych. Jej dłu
gość wynosi 118.7 m. szerokość 45 
m. a wysokość wież równa jest dłu
gości. We wnętrzu znajduje się kilka 
kaplic, przy czym ta najbardziej inte
resująca nas. Polaków umieszczona 
jest w najstarszej części, po zachod
niej stronie nawy, w pobliżu srebrnej 
trumienki ze szczątkami św Eryka. 
Jest to tzw. Kaplica Jagiellońska, 
w której znajdują się dwa grobowce - 
Jana III. króla Szwecji i księcia Finlan
dii oraz jego żony Katarzyny Jagiel
lonki.
Jan III był jednym z synów Gustawa 
Wazy i żeniąc się z Katarzyną, córką 
Zygmunta I i Bony, marzył o stworze
niu unii personalnej polsko-szwedz
kiej. Nic więc dziwnego, że swego 
syna Zygmunta wychował w duchu 
katolickim, a po śmierci Stefana Ba
torego wysunął jego kandydaturę na 
elekcji na króla polskiego.
Po latach, w 1583 r. Zygmunt III Waza 
ufundował wspaniały renesansowy 
sarkofag swojej matki ozdobiony 
herbami i inicjałami polskich wład
ców. Nad sarkofagiem, na kartuszu, 
podziwiać można wymalowaną pano
ramę szesnastowiecznego Krakowa. 
Obok na witrażu widnieje napis: Ne
mo nisi mors. taki sam, jaki Katarzyna 
Jagiellonka wyryty miała na obrączce, 
gdy brała ślub z królem Janem Histo
ria jego sarkofagu, który znajduje się 
po przeciwległej stronie kaplicy, jest

1. Biblioteka Karolińska, gdzie znajduje się 
wiele poloniców
2. Główne wejście do katedry z umieszczo
ną nad portalem wspaniałą rozetą
3 Przed katedrą podziwiać można tzw. gła
zy runiczne pamiętające jeszcze czasy Wi
kingów (zdjęcia autora)
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także związana z Polską. Zamówiony 
on został i wykonany z karraryjskiego 
marmuru w Livorno we Włoszech. Do 
Szwecji transportowano go morzem, 
lecz na Bałtyku statek uległ awarii 
i sarkofag znalazł się w Gdańsku.skąd 
dopiero po dwustu latach, w 1782 r.. 
przewieziony został do Szwecji, 
a w katedrze w Uppsali ustawiono go 
w 1818 r
Katarzyna Jagiellonka do dziś otacza
na jest w Szwecji szacunkiem i życzli
wą pamięcią Wszak to ona właśnie 
przeszczepiła na grunt zimnego i na 
wpół jeszcze dzikiego kraju kultural
ne i artystyczne prądy włoskiego re
nesansu. w atmosferze którego wy
chowywała się w rodzinnym domu. Za 
jej także namową kro! Jan sprowa
dzać zaczął na swój dwór cenionych 
artystów dzieła sztuki i uczone 
księgi.
Te ostatnie podziwiać można obecnie 
w słynnej Karolińskiej Bibliotece Uni
wersyteckiej. czyli Carolina Rediviva, 
będącej największym i najstarszym 
zarazem księgozbiorem w Szwecji, li
czącym około 1 min tomów i 20 tys. 
rękopisów Wśród nich znajduje się 
wiele bezcennych ..białych kruków 
w tym także polonica, które trafiały tu 
niestety jakże często jako łup wojen
ny, rabowane z polskich książnic 
i prywatnych zbiorów. Są ważnym 
źródłem do dziejów naszej narodowej 
historii i kultury.
Jednym z najcenniejszych wolumi
nów jest egzemplarz pierwszego wy

dania De revolutionibus orbium coe- 
lestium Mikołaja Kopernika. Podzi
wiać tu także można część prywatne
go księgozbioru wielkiego astronoma 
z jego własnoręcznymi notatkami na 
marginesach. Unikatem jest druk 
z XVII w., wykonany na jedwabiu i za
wierający tezy doktorskie J Węgro- 
wieckiego. mnicha z klasztoru cyster
sów w Jędrzejowie. Znajdują się tu 
również Psalmy Dawidowe w przekła
dzie ks. Macieja Rybińskiego z 1616 
r.. Nowa Gigantomachia Augusta 
Kordeckiego z 1649 r.. Historia Polski 
Jana Długosza z 1615 r. i wiele jeszcze 
innych cennych dzieł, w tym także 
książki i prywatna korespondencja 
królów polskich i sławnych Polaków 
Nie wiadomo, czy wiedzielibyśmy 
o tych zbiorach, gdyby nie prof. Józef 
Trypućko, którego losy wojenne rzu
ciły do Szwecji, i który tu już pozostał 
kierując katedrą filologii polskiej na 
Uniwersytecie w Uppsali. Jednocześ
nie przez lata całe kierował on księ
gozbiorem polskim w Bibliotece Ka
rolińskiej, prowadził żmudne poszu
kiwania, katalogował odnalezione to
my. W sumie doliczył się około 3 tys. 
poloniców, lecz trudno jest przewi
dzieć, czy biblioteczne zakamarki 
i zakurzone półki, które jak obliczył 
ktoś skrupulatny - mają ponoć łącz
nie 57 kilometrów długości, nie kryją 
jeszcze jakichś bezcennych wolumi
nów związanych z Polską.
Spacerując po Uppsali natrafić moż
na jeszcze na wiele innych śladów 
polskości w tym mieście, jak choćby 
Polack-Backen (Polskie Wzgórze), 
nazwane tak od obozującej na nim 
husarii przybyłej w 1594 r. na korona
cję Zygmunta III Wazy na króla Szwe
cji, która odbyła się w pobliskim za
mku. Często spotkać tu można turys
tów z Polski, chętnie odwiedzających 
w ostatnich latach Szwecję.

Wojciech Niżyński
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Gdy zatrzęsła się 
ziemia

z zagranicy
Dni 15 kwietnia i 24 maja 1979 
r. były najgorsze. Podziemne 
wstrząsy osiągnęły wtedy 
w Czarnogórze 9 stopni 
w 12-stopniowej skali Mer- 
callego. Dla porównania - 
zniszczenie miasta Skopje 
w Macedonii nastąpiło przy 7 
stopniach. Prawie każdy 
dzień po 24 maja przynosił 
drgania ziemi powodujące 
obsypywanie się dachówek, 
poszerzanie pęknięć murów, 
spadanie tynków. Przez trzy 
miesiące naliczono ich około 
3,5 tysiąca. Odbywało się to 
w ten sposób: najpierw silny, 
głuchy huk, a zaraz potem 
kołysanie budynków, uderza
nie wysokich fal o brzeg, trzę
sące się drzewa i trwożny 
krzyk ptaków. Dopiero 30 lis
topada prasa jugosłowiańska 
mogła zanotować: ,,pierwszy 
dzień beź trzęsienia ziemi 
w Czarnogórze ".

\Nszyscy. którzy oglądali zni
szczone w czasietamtych dni 
stare miasta Kotoru, Budvy, 
Baru czy Ulcinji, pytają, jakim 
cudem w tym olbrzymim ka
taklizmie zginęło „tylko” 
około 100 osób i „tylko” 1000 
odniosło rany? Otóż Czarno- 
górcy, a zapewne j mieszkań
cy wszystkich zagrożonych 
silnymi trzęsieniami rejonów 
świata, mają „sejsmiczny ba
rometr” we krwi i niejedno
krotnie potrafią owym szós
tym zmysłem wyczuć zbliża
jące się niebezpieczeństwo. 
Tak było np. w nadmorskiej 
Budvie - pierwsze lekkie 
wstrząsy mieszkańcy starego 
miasta odczuli 15 kwietnia 
przed świtem i wszyscy opuś
cili swoje domy, koczując 
przez kilka godzin poza mu- 
rami obronnymi, na terenie 
nie zabudowanym. I rzeczy
wiście - o godzinie 7.20 ude
rzyła w miasto tak silna fala 
sejsmiczna, że waliły się do
my, osuwały na siebie piętra, 
na ulicach pojawiły się głębo
kie szczeliny, następnie zasy
pał je gruz do wysokości par
terów, runął do morza cypel 
twierdzy. W Budvie nikt jed
nak nie zginął...

W zniszczonych opustosza
łych starych miastach poste
runki jugosłowiańskiej milicji 
nie wszystkich wpuszczały 
w obręb murów. Kiedy szło 
się przez takie wymarłe mias
to mijając puste wystawy 
sklepowe i zabite drzwi, kroki 
dudniły głucho, a zdziczałe 
już koty przemykały się pod 
ścianami domów.
Czy ludzie 
odrobią straty?
Możemy być pewni, że tak, 
choć odbudowa zniszczo
nych miast potrwa bardzo 
długo. Trudno zresztą na
zwać tę akcję odbudową - 
ludzi czeka niezwykle skom
plikowane, żmudne działanie 
przede wszystkim konserwa
torskie, bowiem właśnie za
bytki, i to wysokiej klasy, po
niosły największe straty.
Cały przymorski rejon Czar
nogóry, od Herceg-Novi nad 
Boką Kotorską po ujście rze
ki Bojany przy granicyz Alba
nią, to konglomerat nawars
twień kulturowych sięgający 
czasów iliryjskich, słowiań
skich, greckich, rzymskich,, 
a następnie kultury islam
skiej, bizantyjskiej, wczesno
średniowiecznej i średnio
wiecznej po renesans, barok 
i czasy nowożytne. Kamieni
ce mieszczańskie, pałace, 
klasztory, kościoły, mają me
tryki sięgające wczesnego 
średniowiecza i reprezentują 
różnorodne formy budownic
twa śródziemnomorskiego, 
bliskiego przede wszystkim 
Wenecji, z wieloma elemen
tami orientalnymi, tureckimi. 
Po pobycie na terenie Czar
nogóry, zaraz po majowym 
trzęsieniu ziemi, nasz archi
tekt, projektant nowego 
Skopje Adolf Ciborowski, 
podjął próbę podziału znisz
czonych zabytków („Widno
kręgi”, nr 8, sierpień 1979). 
Są to więc przede wszystkim 
historyczne ośrodki miejskie, 
jak Kotor, Budva, Bar i Ulcinj, 
w których prawie każdy dom, 
jeśli nie pozostały po nim tyl
ko gruzy, ma poważnie naru
szoną strukturę wewnętrzną.

i
1. Fragment wybrzeża Czarnogóry z Zatoką Kotorską
2. Widok wybrzeża nad Zatoką Kotorską

CZARNOGÓRA (Crna Góra)- najmniejsza republika związkowa Jugosławii, na połud
niu kraju, w Górach Dynarskich (masywy: Lovćen, Orien, Durmitor) i nad Morzem 
Adriatyckim; powierzchnia 13,8 tys. km , około 600 tys. mieszkańców (87% Czarnogór- 
cy, 6% Albańczycy); rolnictwo (uprawy śródziemnomorskie), hodowla owiec; stolica - 
Titograd. Z dziejów: od XII w. p.n.e. - Ilirowie, od IV w. p.n.e. - kolonizacja grecka 
(faktorie handlowe na wybrzeżu), od II w. p.n.e.-Rzymianiei romanizacja, od VI—VII w. 
- Słowianie, od XI w. - księstwo Zeta, ód 1170 r. - w skład Serbii, XIII w.-zajęcie miast 
portowych przez Wenecjan, od 1499 r. - Turcy, od 1858 r. - niepodległe księstwo, od 
1910 r. - królestwo, od 1918 r.-w Królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców, od 1929 
r. - w królestwie Jugosławii, od 1945 r. - w Socjalistycznej Federacyjnej Republice 
Jugosławii.

2
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Koszt odbudowy tych starych 
miast ocenia się wstępnie na 
ponad 200 milionów dola
rów. Drugą grupę stanowią 
pojedyncze obiekty, np. pała
ce w Dobrocie, w miejsco
wościach Perast i Risan, koś
ciółek Św. Jerzego w górach, 
nad osadą Orahovac. I wresz
cie zniszczone w ponad 50% 
osiedla wiejskie, również 
z wieloma zabytkowymi bu
dynkami, cennymi pod 
względem etnograficznym.
Należy dodać, że odbudowa 

zniszczonych obiektów, 
znajdujących się przede 
wszystkim w miastach, bę
dzie łączyła się z moderniza
cją (wodociągów, kanalizacji 
i innych instalacji) i wprowa
dzaniem w stare mury no
wych zdobyczy techniki bu
dowlanej, zdolnej oprzeć się 
przyszłym wstrząsom.
W pięć dni po kwietniowym 
trzęsieniu dr inż. Tadeusz Po
lak, dyrektor naczelny Przed
siębiorstwa Państwowego 
Pracownie Konserwacji Za-<

KOTOR - miasto i port nad Zatoką Kotorską, u stóp masywu Lovtenu (1300-1700 m); 
około 6 tys. mieszkańców. Zabytki: m.in. układ urbanistyczny starego miasta, katedra 
Św. Tripuna (IX—XII w.), kościół Św. Łukasza (1195); pałace np. Grgurina (XVIII w.), 
obecnie Muzeum Pomorskie, Pima (XVI w.); kamienice np. Grubanja (XVI w.), Lombar- 
dića (XVII w.); wieia zegarowa (1602), miejskie mury obronne z bastionami i bramami 
(XVI-XVIII w.), twierdza Św. Iwana, której mury, bastiony i zabudowa wznoszą sie na 
wysokość ok. 300 m ponad miastem.

DOBROTA - osiedle, przedmieście 
Kotoru (od 1717 r. osada morska) pod 
masywem Pestingradu (1093 m), roz
łożone wzdłuż Zatoki Kotorskiej; około 
1500 mieszkańców. Zabytki: m.ln. koś
cioły Św. Mateusza (XVII w.) i Eusta
chego (XVIII w.); wille-palace należą
ce do potomków rodów kapitańskich 
np. Tripkovića (XVIII w.), Milośevlća 
(XIX w.).

bytków, złożył na ręce amba
sadora Socjalistycznej Fede
racyjnej Republiki Jugosławii 
w Warszawie deklarację 
udzielenia pomocy w ratowa
niu zabytków Czarnogóry 
przez polskich specjalistów. 
Z ofertą pomocy byliśmy więc 
pierwsi. I jest to logiczne, bo 
przecież polscy konserwato
rzy mają olbrzymi zasób do
świadczeń w skomplikowa
nej odbudowie zniszczonych 
starych miast, np. w Warsza
wie, Gdańsku, Wrocławiu. 

Wiedział o tym Tadeusz Po
lak, którego wieloletnie, nie
kłamane zaangażowanie 
w sprawy ochrony zabytków 
i żelazna konsekwencja 
w wielu realizacjach konser
watorskich doprowadziły nie 
tylko do deklaracji słownej. 
Od września do grudnia 1979 
r. przebywała na terenie 
Czarnogóry grupa kilkunastu 
polskich konserwatorów, 
przeprowadzając wstępne 
rozeznanie zniszczonych za
bytków i i wykonując (mgr

BUDVA - ośrodek wypoczynkowy nad 
Adriatykiem, około 2 tys. mieszkań
ców. Zabytki: m.in. układ urbanistycz
ny starego miasta, położonego na wą
skim półwyspie, kościoły Sancta Ma
ria in Punta (IX, XII w.), Św. Iwana (IX, 
XVI w.), twierdza miejska (XV-XVIII 
w.), miejskie mury obronne, bastiony, 
bramy (XV-XVII w.).
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Karol Majewski z lubelskiego 
oddziału PKZ) wzorcowe stu
dium historyczne miejsco
wości Dobrota pod Kotorem. 
Dla ośmiu naruszonych trzę
sieniem ziemi pałaców (XVIII

XIX w ), należących do ro
dzin dawnych kapitanów mo
rskich, ekipa polska przygo
towała szczegółową inwen
taryzację i projekty ich odno
wy. Cała dokumentacja (opi
sy, rysunki, zdjęcia) przeka
zana została konserwatorom 
czarnogórskim przez stronę 
polską w formie daru.
Równocześnie z pracami Po
laków prowadzone były ro
boty jugosłowiańskie. Cho
dziło bowiem o zapewnienie 
mieszkańcom zniszczonych 
miast dachu nad głową na 
okres zimy 1979- 1980. Jesz
cze w listopadzie 1979 r. 

można było zaobserwować 
ludzi mieszkających w na
miotach lub w dostarczonych 
przez władze republiki samo
chodowych przyczepach 
campingowych. Ale już wte
dy na ukończeniu była budo
wa całych kolonii domków 
jednorodzinnych, doskonale 
zaprojektowanych i szybko 
stawianych. W nich miesz
kańcy zniszczonych miast 
i budynków będą czekali na 
moment powrotu do gniazd 
rodzinnych. Stare miasta zo
stały oczyszczone z gruzu, po 
wąskich uliczkach można by
ło poruszać się w miarę swo
bodnie.
Prowadzone są także prace 
przy odbudowie nadwerężo
nych domów współczesnych. 
Lata się szczeliny w murach, 
reperuje dachy, odnawia ho-
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15 Budva, tu już nikt me mieszka
16 Budva, schody, które nigdzie nie 
prowadzą
17. Budva, wyrwa w murze obronnym (XV- 
XVII w.) (zdjęcia autora)

17

tele ,,Avala” w Budvie 
i,,Fjord” w Kotorze. Taktrze- 
ba, bo przecież Czarnogóra 
musi być samowystarczalna, 
a dochód z turystyki stanowił 
dotąd 10% w dochodzie całej 
republiki.
Polacy w Budvie?
Wygląda więc to wszystko 
bardzo optymistycznie, 
w każdym razie dowodzi, że 
mieszkańcy Czarnogóry nie 
pochylili głów przed naturą. 
Polacy także - wszystko 
wskazuje na to, że właśnie 
polscy konserwatorzy, już 
w ramach oficjalnej umowy, 
będą odbudowywali stare 
miasto w Budvie. W znacze
niu konserwatorskim w za
kres odbudowy wchodzi wie
le czynności: badania ar

cheologiczne, historyczne, 
z dziedziny historii sztuki, ar
chitektury, urbanistyki, staty
ki itp. Dopiero w wyniku tych 
badań powstaje studium 
konserwatorskie z wytyczny
mi dla projektantów i budow
lanych. Prace budowlane 
przy każdym ze zniszczonych 
obiektów będą doskonałą 
i niepowtarzalną okazją do 
przeprowadzenia wszystkich 
tych badań i wyjaśnienia wie
lu zagadek z przeszłości. Np. 
Budva nie ma do dzisiaj zlo
kalizowanego miasta antycz
nego; dotyczy to także anty
cznego portu. Również 
w Budvie, podobnie jak w in
nych starych miastach, cze
kają na badaczy problemy 
datowania znaczniejszych 

obiektów. Czas ich powsta
nia oznacza się w Czarnogó
rze zazwyczaj datą pierwszej 
wzmianki pisanej; nie było tu 
bowiem badań archeologicz
nych, historycznych i histo
ryczno - architektonicznych. 
Pracy będzie więc sporo, ale 
fachowcy twierdzą, że w wy
padku Budvy, jeśli tylko na 
terenie miasta będzie działa
ła jedna, duża jednostka 
organizacyjna (a nie kilka 
małych), to wszystkie etapy 
badawcze, projektowe i bu
dowlane mogą zostać tak 
skoordynowane, że nie po
winny trwać dłużej niż trzy 
lata.
W tym czasie powstanie już 
zapewne przy Uniwersytecie 
w Cetinje, dawnej stolicy 

Czarnogóry, gdzie znajduje 
się Republikański Urząd 
Ochrony Zabytków, wydział 
konserwacji zabytków. Do 
organizacji wydziału i do pro
wadzenia wykładów zapro
szeni zostali polscy konser
watorzy.
Poważnie myśli się więc 
w Jugosławii o ratowaniu za
bytków czarnogórskiej kultu
ry. I trudno wyobrazić sobie, 
aby mogło być inaczej. Za
bytkowe budowle, wtopione 
w niezwykle malowniczy 
krajobraz, w którym skaliste, 
wysokie góry schodzą wprost 
do morza - są nierozerwal
nym jego ogniwem i nie może 
ich w tym krajobrazie za
braknąć.

Krzysztof Nowiński

Zagadki Malediwów
MALEDIWY (Dlwehi Radżę - Państwo Wysp) - grupj około 2000 wysp koralowych na 
Oceanie Indyjskim; łączna powierzchnia 10 600 km , około 150 tys. mieszkańców na 
196 zamieszkałych wyspach. Prawdopodobnie Maledwiwczycy w VI w. p.n.e. przybyli 
z północnych Indii, druga fala osadnicza z Cejlonu, przypuszczalnie na początku XII w. 
Domieszki etniczne negroidalne i malajskie, język bazuje na sanskrycie. Rybołóws
two, uprawa palmy kokosowej, bananów i in. Stolica - Male.

W pewien piątkowy, świąteczny 
poranek przeglądając malediw- 
ską prasę popadłam w stan abso
lutnego osłupienia, by zaraz po
tem rzucić się w wir działania. Bo 
też i rzecz była raczej nieco
dzienna, atym, co mnietakzbul
wersowało, okazała się krótka 
notatka anonsująca wystawienie 
na licytację... meczetu. Był on 
jednym z najstarszych z zacho
wanych (czytaj ocalałych przed 
ludzką agresją) i czynnych me
czetów Male; nosił zaś tyleż 
dźwięczną, co obco nam brzmią
cą nazwę ,,Kalu Wakaru”. Od

dawna już chodziłam wokół tego 
siedemnastowiecznego obiektu, 
urzekała mnie bowiem subtelna, 
z daleka jednak ledwie dostrze
galna, przepiękna dekoracja je
go elewacji. Każde zbliżenie się 
doń z góry skazane było na nie
powodzenie, jako że niewier
nym. a kobietom w szczególnoś
ci wstęp na teren malediwskich 
meczetów jest surowo zakazany. 
Teraz więc, gdy trafiła się taka 
gratka, błyskawicznie byłam na 
miejscu. Meczet stał cichy, opu
szczony i martwy. Jakby raptem 
duszę zeń wydarto. Niesione

przez monsunowy wiatr przesu
wały się z suchym szelestem ma
rtwe liście, a na posadzkę depta- 
ną przez trzysta lat wyłącznie bo
symi stopami wiernych mógł

1

wejść każdy, nawet ja - biała ko
bieta z dalekiego kraju. I oto 
otworzył się przede mną świat 
piękna wyczarowanego z wa
piennego tworzywa, lekkiego 
i zwiewnego jak łabędzi puch. Na 
białych, koralowcowych blokach 
elewacji, w sposób misterny 
i trudny do odwzorowania spla
tały i przenikały się nawzajem 
najpiękniejsze plecionki, wyro
słe zapewne ze stylizowanych ro- 
ślinno-zoomorficznych wzorów.
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1. Opustoszały meczet Kału Wakaru z XVII 
w. w Male
2. Drewniany, polichromowany strop me
czetu Kału Wakaru w Male
3. Zagadkowy motyw kłódki i kluczyka na 
elewacji meczetu Kału Wakaru
4. Motyw plecionki na grobowcu sułtana 
Iskandara I z XVII w. w Male
5. Minaret w Male z XVI w.
6. Misterny ornament na ..Meczecie Piątko
wym" (Hukuru Miskit) z XVII w. w Male
7. Malediwski Budda z wyspy Toddu (atol 
Alit) sprzed XII w.
8. Oryginalna rzeźba ■ idol z zespołu znale
zionego w Male (sprzed XII w.) (zdjęcia 
autorki)

Stanęłam oko w oko z fenome
nem, którego rozszyfrować do
tychczas nie potrafię, a który 
wielokrotnie już tutaj obserwo
wałam. Bowiem zarówno na 
cmentarnych nagrobkach zwyk
łych szarych ludzi, jak i na sułtań- 
skich grobowcach, czy też na in
nych meczetach legitymujących 
się co najmniej dwuchsetletnią 
metryką, występuje ornamenty
ka nie przypominająca ani zja
wisk plastycznych znanych 
z subkontynentu indyjskiego (jak 
się wydaje prakolebki Malediw- 
czyków), ani z pobliskiego Cejlo
nu lub też z przebogatej sztuki 
islamu. A islam króluje tu całko
wicie od XII w. I choć ogólna 
zasada drobnej ornamentyki po
krywającej misternym rysunkiem 
jakby w lęku przed wolną prze
strzenią całe, ujęte w prostokąty 
powierzchnie, odpowiada zało
żeniom tej ostatniej, to w swym 
wyrazie niewiele ma z nią wspól
nego. Natomiast dekoracja ta 
nieodparcie przywodzi na myśl 
sztukę zdobniczą ludów z pół
nocnych obrzeży wczesnośred
niowiecznej Europy. Odnależćtu 
więc można zarówno elementy 
jakby żywcem przeniesione z ir
landzkich miniatur, jak i słynną 
wikińską plecionkę wywiedzioną 
ze stylizowanego ornamentu 
zwierzęcego. I tak utykam na 
problematyce na razie dla mnie 
nie do rozwiązania, bo przecież 
nonsensem byłoby doszukiwa
nie się i tutaj fizycznej obecności 
legendarnych już wręcz Wikin
gów. Ale Malediwy położone pra
wie pośrodku Oceanu Indyjskie

go musiały, choć mało się o tym 
mówi, być ważnym punktem 
przeładunkowo-postojowyrn dla 
licznych przemierzających te da
lekie szlaki kupieckich „mor
skich karawan”. Odnalezienie 
dróg, jakimi tak specyficzna idea 
wyjątkowo charakterystycznych 
pomysłów zdobniczych dotarła 
tu i znalazła niezwykle wdzięcz
nych odbiorców, wydaje mi się 
sprawą nader interesującą. 
Szczególnie zastanawiające 
w tym wystroju są dwa elementy: 
jeden z nich to plecionka o moty
wie zwielokrotnionego warko
cza, tworząca na malediwskich 
obiektach element zawsze zamy
kający jakąś kompozycję. Jest 
ona identyczna z bordiurą 
wczesnośredniowiecznych mi
niatur irlandzkich, jak również 
z plecionką występującą na ka
miennym krzyżu zwanym „Gau- 
ta” z Kirk Michael. Drugim bar
dzo ciekawym motywem jest 
często powtarzająca się bardzo 
gęsta plecionka, pokrywająca 
duże centralne przestrzenie. 
Znajdujemy ją zarówno na kora- 
lowcowych, jak i drewnianych 
partiach obiektów. Widoczne 
jest tu wyraźnie silne przetwo
rzenie zdobienia zoomorficzne- 
go, z elementem główki małego 
zwierzęcia, tak licznie reprezen
towanego na wielu obiektach 
skandynawskich. Dodatkowym 
w niej detalem zwracającym 
uwagę na przypuszczalne wspól
ne prażródło jest akcentowanie 
krawędzi splotów za pomocą 
dość głęboko rytej linii. Ale już 
zupełnie, jak na razie, nie do roz

szyfrowania jest niezmiennie wy
stępujący na obiektach z XVII 
i XVIII w. element kłódki i kluczy
ka zamkniętego w bardzo pięk
nej, prostokątnej kompozycji. 
I pomimo, że motyw ten powta
rza się wielokrotnie, nigdzie nie 
można znaleźć dwu identycz
nych kluczyków i dwu identycz
nych kłódek. Zdobi on elewacje 
zarówno meczetów, jak i gro
bowców rodzin sułtańskich.
Tak więc jest się nad czym zasta
nawiać stojąc przy maleńkim 
i zdawałoby się niepozornym 
malediwskim meczeciku. Ale to 
jeszcze nie wszystko... Kiedy naj
wybitniejszy podróżnik arabski 
Ibn Battuta (1304—1377) odbywał 
w wieku XIV swoją trwającą 24 
lata podróż po świecie, zawędro
wał również na Malediwy, gdzie 
spędził kilka lat pełniąc odpo
wiedzialną funkcję sędziego. 
W swych barwnych wspomnie
niach opisał między innymi zna
ny mu z opowiadań epizod zwią
zany z „nawróceniem” Malediw- 
czyków na islam (z opowiadań, 
bo działo się to w XII w.). Opo
wieść jest, jak zwykle w takich 
razach, nader fantastyczna i nie 
byłaby godna większej uwagi, 
gdyby nie ciekawa w niej 
wzmianka o „domu idolów, który 
był zbudowany na wybrzeżu 
i miał balkon z widokiem na mo
rze”. Cała akcja nawrócenia ro
zegrała się właśnie w tymże po
gańskim domu. Wśród nielicz
nych znawców przedmiotu pa
nuje przekonanie, potwierdzone 
zresztą przez znaleziska, że pier
wotna ludność Malediwów była 

buddyjska; ale czy tylko... Otóż 
w czasie prac ziemnych przy bu
dowie tartaku, na krawędzi wy
spy („z widokiem na morze”) 
znaleziono zespół rzeźb z kora
lowca oraz wiele innych jeszcze 
śladów będących widomym zna
kiem istnienia w tym miejscu ja
kiejś świątyni. Jakiejś, bo mamy 
tu gotowy, pięknie opakowany, 
nowy problem: cały zespół wy
raźnie odstaje od innych zespo
łów niewątpliwie buddyjskich, 
znalezionych w różnych zakąt
kach archipelagu malediwskie- 
go. Jedyne, co je ze sobą łączy, to 
fakt, że jedne i drugie powstały 
z koralowca, surowca na wskroś 
rodzimego, i to określa jedno
znacznie ich pochodzenie. Rzeź
by te stanowią niewątpliwie ele
menty większej całości, a cha
rakterystyczne dla nich jest zwie
lokrotnienie w jednej bryle (na 
zasadzie Światowida) twarzy lu
dzkiej o cechach demonicznych. 
Czyżby więc pogański dom ido
li? Na jednej z rzeźb widać wy
raźne, niewątpliwe symbole In- 
dry: wadżrę (znak symbolizujący 
piorun), łuk i halabardę, obok zaś 
napis w starym alfabecie maledi
wskim. ściśle nawiązującym do 
alfabetu starosyngalewskiego, 
znanego z licznych, a bardzo od
ległych w czasie obiektów Cejlo
nu. Same jednak rzeźby w żaden 
sposób nie nawiązują do zabyt
ków z Cejlonu. I znowu zagadki, 
zagadki...

Barbara Buczek-Płachtowa
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Dawna stolica
walca
Wiedeń, blisko dwumiliono
we miasto, w żyjących jesz
cze wspomnieniach określa
ny jest często jako stolica 
walca. Ostatnio jednak, kon
kurując w Europie z Genewą, 
nabiera szczególnego zna
czenia, jako miasto rokowań 
i siedziba wielu międzynaro
dowych instytucji. Pozycję tę 
zawdzięcza podjętej po dru
giej wojnie światowej przez 
Austrię polityce neutralności. 
Liczne kongresy, zjazdy 
i spotkania, niezależnie od 
położenia na skrzyżowaniu 
szlaków prowadzących z za
chodu na północny i połud
niowy wschód naszego kon
tynentu, przyciągają do 
Wiednia wielu turystów cie
kawych zarówno jego prze
szłości, jak i dnia dzisiejsze
go. A przeszłość została tu 
skoncentrowana w sercu 
miasta ze znakomitą repre
zentacją stylów: romańskie
go, gotyku i baroku, osadzo
nych w jednolitej zabudowie 
z drugiej połowy XIX w., od
dzielającej je od innych, tak
że zabytkowych dzielnic. Sa
mo centrum jest również 
dwudzielne, z wyraźnie wyo
drębnionym ośrodkiem bu
downictwa sakralnego z ka
tedrą Św. Stefana na czele 
i świeckiego z zespołem daw-
3

ta

nej rezydencji cesarskiej - 
Hofburgu.
Udokumentowaną historycz
nie genezę Wiednia wywodzi 
się od Vindobony - usytuo
wanego w pierwszej połowie 
I w. n.e. w tym miejscu, w wi
dłach odnogi Dunaju i rzecz
ki Wien, rzymskiego obozu 
wojskowego. W Vindobonie 
zmarł w 180 r. rzymski filozof 
Marek Aureliusz, a po znisz
czeniu rzymskiej warowni 
przez Hunów dokonał tu ży
cia w 453 r. słynny Attyla. 
Współczesna nazwa miasta

1b

zaczęła utrwalać się od XI w., 
kiedy operowano określe
niem Viennis lub Vienna. 
Wiedeń należał wówczas do 
księstwa Bawarii, później do 
księstwa Babenbergów, któ
rego stolicą stał się w 1156 r., 
co oficjalnie zostało potwier
dzone w 1172 r. określeniem 
civitas metropolitans. Po wy
marciu książęcej linii Baben
bergów, przez krótki okres 
panował tu czeski Przemysł 
Ottokar II, a w 1278 r. władzę 
objął Rudolf Habsburg i ród 
ten rządził w Wiedniu aż do 
1918 r. Większość zachowa
nych i podziwianych dziś naj
starszych zabytków pocho
dzi właśnie z pierwszego 
okresu panowania Habsbur
gów. z XIV--XV w.
Z budowli romańskich 
w Wiedniu prawie nic już nie 
pozostało. Najważniejszym 
zabytkiem tego stylu jest 
część katedry Św. Stefana 
oraz wieża kościoła Św. Ru- 
prechta. Resztki romańskie

1 Katedra Św. Stefana z ooczątku XII w., 
przebudowywana w XIII i XIV w.; na zdję
ciach - wieża południowa o wysokości 137 
m postawiona w 1359 r. (a) i nisza z rzeźbami 
(b)
2. Gotycki kościół Minorytów
3 Plac In der Burg najstarsze i centralne 
miejsce Hofburga z prawej strony baroko
wy pałac Kancelarii Państwa, w środku pla
cu pseudoklasyczny pomnik cesarza Fran
ciszka I z 1846 r.
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ukryte są także w kościołach 
Św. Michała, Minorytów, 
Szkockim, Maria am Gesta-

4. Fasada kościoła Św. Piotra reprezentuje 
oszczędny styl barokowy, w tym miejscu 
miał stać kościół wzniesiony w ^91 r przez 
Karola Wielkiego
5. Kolumna Św. Trójcy nazwana Kolumną 
Zarazy, zbudowana w 1697 r. przez cesarza 
Leopolda I w podzięce za odwrócenie od 
miasta epidemii dżumy; jest to pierwszy 
barokowy obiekt Wiednia (zdjęcia autora)

de. Gotyk - to przede wszyst
kim znowu katedra Św. Ste
fana, ale również kościół Mi
norytów oraz Maria am Ges- 
tade. Wreszcie barok zapre
zentowany jest z architektury 
świeckiej głównie przez Hof- 
burg i wiele innych pałaców, 
a z sakralnej - przez przebu
dowane starsze kościoły 
Dziewięciu Chórów Aniel
skich, Szkocki, Św. Piotra 
i nowe, jak dominikanów czy 
jezuitów. Jednak barok praw
dziwie dojrzały i specyficznie 
wiedeński znajduje się prze
de wszystkim poza obrębem 
starego centrum, na daw
nych peryferiach, które po 
najeżdzie tureckim i po od
sieczy Sobieskiego zaczęto 

intensywnie odbudowywać 
właśnie w tym stylu. W zde
rzeniu z nim zupełnie bezbar
wny jest, nieliczny zresztą 
w Wiedniu, klasycyzm. W ca
łym mieście dominuje nato- 
miasttonący wzieleni, swois
ty wiedeński dziewiętnasto
wieczny eklektyzm - ciężki, 
wielekroć krytykowany z róż
nych pozycji, ale nie pozba
wiony uroku. Nowsza archi
tektura, cenna zwłaszcza 
z okresu secesji, nie rzutuje 
już zasadniczo na ogólny 
charakter miasta, który zdo
minowany został stylem, jaki 
panował w okresie, gdy Wie
deń był stolicą walca - w po
łowie XIX w.

Paweł F. Nowicki

Teotihuacan
- miejsce bogów
Piramidy Teotihuacan trudno 
odróżnić od otaczających je 
szarobrązowych wzgórz, 
choć dominują nad całą oko
licą. Dopiero po zbliżeniu się 
można wyodrębnić dwie re
gularne bryły o kształcie ścię
tego stożka, nie pasujące do 
miękkich, naturalnych form 
krajobrazu i wtedy wiadomo, 
że to już niedaleko do umar
łego miasta - centrum zagi
nionej cywilizacji Teotihu
acan.
Z miasta Meksyk - stolicy 
państwa o tej samej nazwie- 
do piramid jest tylko 60 km, 
godzina jazdy nowoczesną, 
czteropasmową autostradą, 
ale podróż w czasie jest 
o wiele dłuższa - 2000 lat. 
Aztekowie głosili: ,,Teotihua
can - to miejsce, w którym 
każdy staje się bogiem"; 
z nazwy miasta wzięła nazwę 
kultura. Niestety, do naszych 
czasów nie dotrwały żadne 
przekazy, informacje ani le
gendy o pochodzeniu jej 
twórców, nie wiadomo skąd 
przybyli na płaskowyż me
ksykański, co się z nimi stało 
po opuszczeniu miasta, ani 
nawet dlaczego je opuścili 
w pełni rozkwitu. Wpływ Teo
tihuacan na pozostałe obsza
ry kulturowe był olbrzymi, do 
tej pory archeolodzy znajdują 

figurki i ceramikę świadczą
ce o oddziaływaniu tej cywili
zacji na wszystkie plemiona 
Indian meksykańskich. Naj
nowsze badania węglem ra
dioaktywnym nie dały też wy
starczającej odpowiedzi na 
pytania dotyczące wieku 
miasta. Jego obszar był 
prawdopodobnie zamieszka
ny przez ponad tysiąc lat, 
a pierwsze piramidy pocho
dzą z późnego okresu prekla- 
sycznego (600-150 r. p.n.e.). 
Aztecka legenda mówi, że 
Quetzalcoatl, jeden z niewie
lu bogów wspólnych dla 
wszystkich ludów Ameryki 
Środkowej, przekazał swoje 
umiejętności wybranemu 
plemieniu Indian - Olomec. 
Czy jednak w ten sposób 
z prymitywnych kultur okresu 
preklasycznego mogła wy
kształcić się cywilizacja rów
na egipskiej z czasów farao
nów? Dlaczego po okresie 
świetności przepadła w mro
kach historii, nie pozostawia
jąc żadnych informacji o jej 
twórcach?
Teotihuacan zajmował ob
szar o długości 5,6 km i sze
rokości 3,2 km. Był więc wiel
kim miastem, planowo za
projektowanym centrum wy
soko rozwiniętej cywilizacji, 
spełniającym funkcje religij-

1

ne. W obrębie zabudowy nie 
było śladu siedzib ludzkich. 
Ludzie mieszkali na obrzeżu 
świętego miasta we wspól
nych domach, składających 
się średnio z 60 izb, zgrupo
wanych wokół patia i połą
czonych systemem przejść 
i korytarzy, lub w satelitar
nych, służebnych osiedlach, 
takich jak Oztoyahualce, Tla- 
milolpa, Xolaplan.
Archeolodzy wyodrębniają 
cztery fazy rozbudowy, 
a właściwie przebudowy 
miasta; każda charakteryzo
wała się zniszczeniem lub za
kryciem dotychczas istnie
jącej.
Wielkie Piramidy, największe 
dominanty i ośrodki kultu, 
pochodzą jeszcze z okresu 
preklasycznego. One wyty
czają główną oś i są podsta
wą układu urbanistycznego. 
U stóp Piramidy Księżyca 
znajduje się niewielki placyk 

1 Droga śmierci w Teotihuacan będąca 
równocześnie główną osią urbanistyczną 
całego założenia. Widok z Piramidy Księży
ca. na pierwszym planie plac przed pirami
dą. po lewej - Piramida Słońca, na końcu 
drogi widoczna cytadela

otoczony zabudowaniami 
tzw. Pałacu lub Świątyni Rol
nictwa (wszystkie nazwy po
chodzą z czasów Azteków 
i w gruncie rzeczy możemy 
się tylko domyślać, jak nazy
wały się te obiekty i jakie było 
ich prawdziwe przezna
czenie).
Z placyku prowadzi „droga 
śmierci” - długa aleja o sze
rokości 50 m; jej południową 
granicę stanowi mała rzecz
ka i cytadela ze świątynią Qu- 
etzalcoatla. PiramidaSłońca, 
odsunięta nieco od głównej 
osi. otoczona jest zespołem 
budynków, na pierwszy rzut 
oka wyglądających jak labi
rynt. Były to mieszkania ka
płanów lub mniej ważnych
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2. Widok z dziedzińca cytadeli na Piramidę 
Słońca, widoczną na tle góry; w lewo od 
Piramidy Słońca widoczny wierzchołek Pi
ramidy Księżyca
3. Wnętrze cytadeli, widok na świątynię Qu
etzalcoatla
4. Fragment muru z płaskorzeźbą ze świą
tyni Quetzalcoatla

bóstw. Świątynia Quetzalco
atla, która znajdowała się na 
szczycie, nie dotrwała do na
szych czasów, pozostało tyl
ko podwyższenie z kamieni, 
ozdobione płaskorzeźbami 
przedstawiającymi opierzo
nego węza. Z balustrad i na
rożników wystają rzeźbione 
głowy smocze i podobizny 
boga Tlaloca. Piękno detalu 
i doskonałość formy-daje wy
obrażenie o bogactwie świą
tyni.
Kiedy budowa miasta została 
zakończona, przystąpiono 
do następnej fazy rozwoju. 
Każdy budynek-od Piramidy 
Księżyca po świątynię Quet
zalcoatla - uzyskiwał nowy 
wystrój. Wszystkie pomiesz
czenia zapełniono kamienia
mi, elewacje wyrównano, pi
ramidy otrzymały nowe scho
dy. Największe zmiany prze
szła świątynia Quetzalcoatla: 
stary budynek stał się pod
stawą wysokiego podwyż
szenia; mur ten podtrzymy

wał cztery platformy - miej
sca obrzędu lub siedziby 
bóstw. Nie wiadomo, co spo
wodowało tak gigantyczną 
przebudowę. Zmiana stylu 
nie wskazuje na pożar czy 
podbój miasta przez inne ple
mię. Teotihuacanos byli spo
łeczeństwem teokratycznym, 
całe ich życie zależało od 
wpływu gwiazd i decyzji bo
gów. Ale czy to właśnie było 
przyczyną bezustannych 
zmian w architekturze? Czy 
koniec jednej ery i początek 
drugiej musiał znaleźć odbi
cie w wyglądzie stolicy? 
Teotihuacan w swojej trze
ciej fazie charakteryzował się 
olbrzymim rozwojem sztuk 
plastycznych. Figurki z tego 
okresu osiągnęły największe 
mistrzostwo formy.
Dopiero w fazie czwartej 
miasto zaczęło pełnić funk
cję ściśle religijną. Zmiany 
w architekturze były bardziej 
spontaniczne, a nie jak do tej 
pory planowane.

Około 650 r. n.e. mieszkańcy 
opuścili Teotihuacan i z cza
sem zostali podbici przez na
pływające z północy, wojow
nicze plemiona Tolteców. 
Jedna z teorii wyjaśniającej 
opuszczenie miasta mówi, że 
upadek kultury spowodowa
ny był zachwianiem równo
wagi biologicznej, stopnio
wym wycinaniem lasów i wy
sychaniem strumieni. Rze
czywiście, w tej chwili Teoti
huacan leży w środku pusty
ni, z dala od siedzib ludzkich. 
Następcy Teotihuacanos - 
Toltecowie, Chichimecowie, 
Alohuas - czasem grzebali 
tam swoich zmarłych, ale 
nigdy nie próbowali osiedlić 
się w pobliżu dawnegoTeoti- 
huacan. Z pokolenia na po
kolenie przekazywali legen
dę o świętości tego miejsca 
i dopiero rozwój turystyki 
wniósł nowe życie i nową 
funkcję ,,miastu bogów”.
Po przyjeżdzie do Teotihua
can trudno uwierzyć, że to 

wszystko stworzyli ludzie 
prymitywnymi metodami 
wieleset lat temu. Przybysza 
zachwyca logiczność układu 
urbanistycznego, piękno fre
sków i rzeźb, prostota kon
strukcji, ale największe wra
żenie sprawiają piramidy. Na
jokazalsza z nich Piramida 
Słońca ma podstawę 120 
m i 60 m wysokości. Z jej 
szczytu roztacza się wspa
niały widok na okolicę: szara
we wzgórza majaczące w od
dali, wielkie miasto wyrosłe 
z piasku pustyni, tłum turys
tów, którzy z wysokości spra
wiają wrażenie różnokoloro
wych mrówek pełzających 
w ostrych promieniach 
słońca.
Teotihuacan rozwiewa wszy
stkie złudzenia o wyższości 
kultury europejskiej, budzi 
podziw dla jego bezimien
nych twórców.

Joanna Wionczek
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zbiory i zbieracze

Zbiory Przeździeckich
Dziennikarz z końca ubiegłego stulecia, 
współzałożyciel „Słowa”, Antoni Zaleski jed
nego zwłaszcza wyróżnia spośród arystokra
tów stołecznych: ....A teraz z kolei znowu
wielki pan, prawdziwy archeolog i sztuk pięk
nych miłośnik oraz znawca. Ten żadnego 
oficjalnego stanowiska nie zajmuje, ale je ma 
i wykracza poza szablonowość pospolitego 
mecenasa sztuki. Odziedziczone po ojcu nie 
tylko zbiory, ale i stosunki ze światem nauko
wym i literackim z wielkim pietyzmem utrzy
muje i pielęgnuje, po matce ma znów artysty
czne aspiracje, żywe zainteresowanie się 
sztuką, gorliwe a czynne jej poparcie, wielką 
w obu tych kierunkach ruchliwość i skrzęt- 
ność, a przy tym żadnej ekskluzywności...’ 
Mowa tu o Konstantym Przeździeckim 
(1846-1896), synu historyka Aleksandra i Ma
rii z Tyzenhauzów. Aleksander Przeżdziecki 
(1814-1871) przywiódł swój ród do kultural
nej świetności jako podróżnik, zbieracz, me
cenas, wydawca i pisarz. Miał dwóch braci: 
Mieczysława i Karola. Wszyscy trzej parali się 
piórem i mieli zainteresowania artystyczne. 
Mieczysława zajmowała filozofia, a prócz te
go sprzyjało mu szczęście przy nabywaniu 
dzieł sztuki. Karol był oficerem - najpierw 
w armii rosyjskiej, później zaś wolontariu
szem w Algierii, gdzie byłznany jako „kapitan 
Pedecchi”, z amatorstwa tłumaczył na język 
francuski dzieła naszych wielkich poetów. To 
on był ożeniony ze słynną Liząz Lachmanów, 
adresatką listów Prospera Merimee, Lettres 
a une Autre Inconnue.
Cały dom Przeździeckich prowadził tryb ży
cia wielkopański. W Czarnym Ostrowiu utrzy
mywano pałacową orkiestrę pod batutą Luigi 
Toniniego; dworskim malarzem był tu także 
Włoch - Mateo Baccelli. Aleksander Prze
żdziecki pierwszą podróż do Italii odbył już 
w 1820 r. ze swą matką, osobą bardzo towa
rzyską. oczytaną, romantyczną (czego pa
miątką stał się list od poznanego w Genui 
Byrona). Krewni i przyjaciele rodziny Prze- 
żdzieckich - wszyscy zamieszkiwali pałace 
czy dwory pełne historycznych pamiątek. 
Gdy daje nam Aleksander Przeżdziecki cha
rakterystykę szkicownika Szymona Czecho
wicza ze zbiorów Guntherów albo gdy opisu
je galerię obrazów w Postawach - dość nie
frasobliwie główne dzieło z kolekcji Tyzen
hauzów przypisując Leonardowi da Vinci - 
jest przecież w najbliższej rodzinie. Generał 
Michał Radziwiłł ze Szpanowa był synem 
Heleny Przeździeckiej. Tak więc cenna do 
dziś książka początkującego literata: Podole 
- Wołyń - Ukraina. Obrazy miejsc i czasów 
(Wilno 1841), wyrastała z przyjaznych osobis

tych stosunków jej autora. I z tych to do
świadczeń wzięła się uwaga:,, Gdyby majętna 
szlachta te same pałace po miastach budo
wała, które po wsiach widzimy, moglibyśmy 
się pochwalić miastami; ich przykład zachę
ciłby mieszczan, nawróciłby Żydów do czys
tości. Domy i pałace miejskie przynosiłyby 
dochód właścicielowi i łatwo okupywałyby 
się od kwaterunku; kiedy pałace na wsi, po
trzebujące wielkiego kosztu na swoje utrzy
manie, często opuszczane bywają przez sy
nów tych, którzy je stawiali. A ile by cywiliza
cja na tym skupieniu dostatków umysłowych 
i materialnych zyskała". Sam Przeżdziecki 
w ten sposób postąpił. Niezależnie od swej 
siedziby na Wilczej Górze pod Czarnym 
Ostrowiem (Willagóra), niezależnie od pod
warszawskiej rezydencji w Falentach (kupio
nych z sum posażnych swojej żony)-w 1852 
r. nabył posesję naprzeciw placu Bankowe
go, przy ul. Senatorskiej.
Aleksander Przeżdziecki był zamiłowanym 
kolekcjonerem od młodości. I szperaczem. 
Gdzie tylko był, a podróżował bardzo wiele, 
przedsiębiorąc specjalne wyprawy do archi
wów - przepatrywał prywatne i publiczne 
zbiory w poszukiwaniu polskich pamiątek. 
Miał też szczęście do hojnych ofiarodawców: 
Zygmunt Radziwiłł obdarował go cząstką ar
chiwum nieborowskiego; Ignacy Chodźko 
przekazał mu autograf mickiewiczowskiej 
Grażyny (ocalony, dziś w zbiorach Muzeum 
Literatury w Warszawie); liczni sąsiedzi-przy- 
jaciele odstępowali mu stare cenne doku
menty, które przechowali. Tak się zrodziły 
dwa tomy Źródeł do dziejów Polskich (Wilno 
1843-1844), które Przeżdziecki przygotował 
najpierw z Michałem Grabowskim, a nastę
pnie z Mikołajem Malinowskim.
Zbieractwo Aleksandra Przeżdzieckiego wy
nikało nie z samej chęci gromadzenia i posia
dania, lecz nade wszystko z jego zamierzeń 
wydawniczych i prac historycznych. Zaczy
nał od poszukiwania materiałów dotyczą
cych historii swojej własnej rodziny, potem 
kolej przyszła na inne polskie pamiątki, 
w końcu zakres się rozszerzył i równocześnie 
sprecyzował: wchodziło w grę to, co się przy
dawało bądź do wydawanych wespół z Ed
wardem Rastawieckim Wzorów sztuki śred
niowiecznej. dzieła mającego być polskim 
odpowiednikiem francuskiej pracy Du Som- 
merarda, bądź do pomnikowej edycji Długo
sza, bądź wreszcie wszystko, co łączyło się 
z polskimi dynastiami (Ślady Bolesławów 
Polskich, Życie domowe Jadwigi i Jagiełły, 
Jagiellonki polskie).
Opisując Czarny Ostrów sam Przeżdziecki 

mówił (1841), że biblioteka tu ,,nieliczna, ale 
dawnych kronik i xiąg prawnych wiele zawie
ra; zebrana staraniem dziada dzisiejszego 
właściciela". Prawnuk zbiory te zwiększył tak 
wydatnie, że jego trzeba uważać za właściwe
go twórcę cennej Biblioteki Przeździeckich, 
wielokrotnie cytowanej przez Estreichera 
przy wyliczaniu dzieł rzadkich.
Aleksander Przeżdziecki skupywał polskie 
regalia, miał w swym księgozbiorze egzem
plarze z bibliotek Zygmunta Augusta, Zyg
munta III Wazy, Władysława IV i Jana Kazi
mierza, wreszcie Jana III Sobieskiego. W roku 
1852 zakupił część biblioteki z Zatora po 
księdzu Michale Kamelskim, w roku 1857 od 
spadkobierców Ksawerego Kosseckiego na
był materiały dotyczące Legionów we Wło
szech, w roku 1860 - od Skirmuntów archi
wum szemetowskie, kiedy indziej jeszcze - 
siechnowickie archiwum Kościuszków. Jak
żeż niewiele z tego wszystkiego ocalało do 
dziś!

Zbiory Przeździeckich były również bogate 
w dzieła sztuki. Liczono, iż znajdowało się tu 
około dwustu obrazów, trochę rzeźb, kolek
cja miniatur, cenne wreszcie szkice i rysunki. 
Początki galerii sięgały włoskiej podróży Mi
chała Przeżdzieckiego w latach 1773-1774. 
Dumą Czarnego Ostrowia była „Komunia 
Świętego Hieronima”, replika najpiękniej
szego - jak się dotychczas uważa - obrazu 
Domenichina, w szczegółach doskonalsza 
od dzieła znanego ze zbiorów watykańskich: 
bez aniołków w górnej części płótna, doma
lowanych podobno dopiero wtedy, gdy 
pierwsza wersja obrazu okazała się za mała 
dla ołtarza w rzymskim kościele Św. Hieroni
ma della Carita. „Król Stanisław August - 
opowiada Aleksander Przeżdziecki - przez 
kanclerza Chreptowicza ofiarowywał za ten 
obraz 5000 dukatów, ale szczęśliwy nabywca 
odpowiedział szwagrowi, że za nic tak dro
giego skarbu nie odda". I autor Podoladoda- 
je: ..Wiemy o każdej osobliwości za granicą, 
a we własnym kraju nikt nie dba o arcydzieła 
sztuki ani o piękności natury. Czy wiele osób 
widziało Czarno-Ostrowską komunię Święte
go Hieronima albo posąg Perseusza, dzieło 
łanowy, w Orochowie na Wołyniu? Czy od
był kto z tych, co brzegi Renu zwiedzają, 
podróż po Dniestrze?".
Do zbiorów Przeździeckich trafiły z czasem 
także obrazy zakupione przez Konstantego 
Tyzenhauza, jak np. Tiepola „Znalezienie 
Mojżesza” (oryginał bądź replika, nabytek 
z 1844 r.) czy Casanovy „Rozbójnicy napada
jący podróżnych”. Po wnuczce zapewne 
kanclerza Chreptowicza, Izabeli Brzostow
skiej, do zbiorów tych zawędrowała współ
czesna kopia Guido Reniego obraz przed
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stawiający dwunastoletniego Jezusa z glo
bem ziemskim w ręku.
Młodzi Przeździeccy najwięcej szczęścia 
mieli przy nabywaniu płócien flamandzkich. 
Z katastrof wojennych ocalała główna ich 
zdobycz: „Opłakiwanie Chrystusa" Barenda 
van Orleya (olej na desce), replika środkowej 
części tzw. „Tryptyku Hanneton" z Muzeum 
Królewskiego w Brukseli; kupiony był ten 
obraz w 1859 r. w Ostendzie. Około 1850 r. 
udało się Mieczysławowi Przeżdzieckiemu 
nabyć w Niemczech „Ukrzyżowanie” Jana 
Breughla (olej na miedzi). W posiadaniu 
Przeżdzieckich był także przypisywany Pio
trowi Breughlowi młodszemu „Orfeusz gra
jący wśród zwierząt na leśnej polanie” (olej 
na desce). Z zakupów Mieczysława Prze
żdzieckiego (nabytek monachijski) był w ro
dzinnych zbiorach obraz ze szkoły Rubensa 
„Dama z ostrogą"; należał niegdyś do galerii 
króla Hanoweru i pochodził z zamku Salz- 
dahlum (Brunświk). Z tej samej szkoły lub 
pracowni był szkic olejny do obrazu przed
stawiającego zaślubiny Henryka IV z Marią de 
Medici.
Najokazalszym zakupem Aleksandra Prze- 
żdzieckiego był domowy ołtarzyk Zofii Jagiel
lonki, margrabiny brandeburskiej, nabyty na 
paryskiej aukcji w 1857 r. Tryptyk ten, dato
wany 1456, przedstawia na skrzydłach wize
runki św. Elżbiety, okrywającej nędzarza oraz 
św. Katarzyny, opartej na mieczu; na obrazie 
środkowym znajduje się Madonnaz Dzieciąt
kiem, któremu anioł podaje czerwony kwiat. 
Po zewnętrznej stronie skrzydeł tryptyku są 
herby Jagiellonów i Hohenzollernów pośród 
herbów Norymbergi i Brandenburgii. Tryptyk 
przypisywany jest malarzowi z Haarlemu, 
Thierry Boutsowi. Dzieło to stanowiło kiedyś 
własność Edwina Trossa. Królewskie Mu
zeum w Berlinie ofiarowywało za obraz 
(8.IX.1857) tysiąc dwieście franków (I); wów
czas to Przeździecki przelicytował je w antyk
wariacie braci Schlesingerów. Tryptyk ów 
miał osobliwą przygodę podczas ostatniej 
wojny, barwnie opowiedzianą przez Zygmun
ta Wdowiszewskiego, ogromnie zasłużonego 
ostatniego kustosza zbiorów Przeżdzieckich. 
Mianowicie, wiedeński historyk sztuki, osła
wiony doktor Józef Muhlmann, zakwalifiko
wał malowidło jako późną kopię, herby zaś 
uznał za jakieś godła prywatne. Jako bezwar
tościowe, dzieło w ten sposób nie zostało 
przez okupantów hitlerowskich „zabezpie
czone". ocalało też, chociaż nie bez poważ
nych uszkodzeń, i z Powstania Warszaw
skiego.

Do cenniejszych poloniców nabytych przez 
Przeżdzieckich zaliczyć trzeba portret Kazi
mierza Jagiellończyka z połowy XV w. Postać 
klęczącego monarchy stanowiła niegdyś do
lną część obrazu z kościoła dominikanek 
w Kolonii. Aleksander Przeździecki zakupił 
ten obraz po śmierci wybitnego archeologa 
i architekta niemieckiego, Sulpicjusza Bois- 
seree (1854), i pokazał go w dwa lata później 
na warszawskiej Wystawie Starożytności.

Z nowszych dzieł varsavianiści wspominają 
piękny „Widok Warszawy od strony Pragi” 
Canaletta, „Maćka nad Maćkami” Kostrzew- 
skiego (1858) czy Matejki „Szkic do Wita 
Stwosza” (1863). Ocalał natomiast (i jest 
w Muzeum Narodowym w Warszawie) Szer- 
mentowskiego „Chrzest na wsi" (1856).
Dość pokaźnie w zbiorach Przeżdzieckich 
przedstawiał się dział miniatur, poczynając 
od piętnasto- i szesnastowiecznych francu
skich. A już prawie nikt nie pamięta, że właś
nie do tej kolekcji trafił znany portrecik Mic
kiewicza, zdobiący pierwsze wydanie Sone
tów Krymskich. Jest to miniatura de Viviena, 
ofiarowana przez poetę Joannie Zaleskiej, 
z czasem odkupiona przez Mieczysława 
Przeżdzieckiego po wyprzedaży cennych 
zbiorów drezdeńskich generała du Rosaya. 
Rozpowszechniony (dzięki litografii Fajansa) 
młodzieńczy wizerunek samego Aleksandra 
Przeżdzieckiego stanowi reprodukcję minia
tury Filipa Koelmana.
Spośród rysunków na plan pierwszy wysuwał 
się szkicownik Szymona Czechowicza (za
wierający i inne rysunki). Aleksander Prze- 
żdziecki opisywał go w „Athenaeum”, gdy 
należał jeszcze ten szacowny zabytek do 
Guntherów. Przed ostatnią wojną, nim znisz
czał, zdążyła go opracować J. Orańska. Mieli 
też Przeździeccy trochę rysunków Aleksan
dra Orłowskiego, a to głównie z okresu, gdy 
malarz udzielał prywatnych lekcji Radziwił
łom i Tyzenhauzom.
Do strat niepowetowanych należy cenny al
bum Marii Przeżdzieckiej. zawierający po
czynając od 1845 r. obrazki, które tworzyli 
artyści zaprzyjaźnieni z domem Przeździec- 
kich; można tu było spotkać dziełka ręki 
Delacroix, Delaroche’a, Verneta, Michałow
skiego. Zaleskiego, a także około 10 rysun
ków Norwida, przy których byty jego cenne 
listy.

Pora na kilka słów o dalszych dziejach zbio
rów Przeżdzieckich. Wielokrotnym ich spad
kobiercą został Konstanty Przeździecki. 
Dziedziczył nie tylko po swym ojcu, Aleksan
drze. lecz i po stryjach: bezdzietnym Mieczy-* 
sławie oraz mającym tylko córki Karolu. Po 
Idalii z Guntherów Mostowskiej trafiły do 
Biblioteki Przeżdzieckich zbiory Adama Giin- 
thera z Dubrowlan (zm. 1853). Po matce przy
padła Konstantemu Przeżdzieckiemu olbrzy
mia fortuna Tyzenhauzów, gdyż jego wuj, 
Rajnold Tyzenhauz, ostatni przedstawiciel 
polskiej linii tej rodziny, umarł bezpotomnie 
już w 1880 r.
Zwłaszcza to ostatnie dziedzictwo umożliwi
ło Konstantemu Przeżdzieckiemu wybudo
wanie w latach 1880-1882 pałacu przy ul. 
Foksal w Warszawie dla lepszego pomiesz
czenia oraz eksponowania zbiorów. Zapro
jektował ów pałac Marceli Berent.
Ten - zdawałoby się - zapowiadający triumfy 
okres trwał niebywale krótko. Tyle - że go 
Konstanty Przeździecki nie zmarnował. Raz 
jeszcze oddajmy głos Antoniemu Zale
skiemu:

„W zbiorach jego jest mnóstwo rzeczy pięk
nych i ciekawych, a rosną one wciąż jak na 
drożdżach, nie leżąc bynajmniej bezużytecz
nie. Różni się bowiem tym od innych, iż nie 
jest o owe zbiory zazdrosnym i chętnie je 
udziela i pokazuje. Uczynny w tym kierunku 
bardzo i z tej uczynności swojej w kołach 
artystyczno-literackich i dziennikarskich do
brze znany. Kiedy się zważy, ilu to konserwa
tyzm swych zbiorów na tym zasadza, aby 
żywej duszy do nich nie dopuścić i samemu 
nie użytkując, drugim użytkować nie pozwo
lić, cnota taka nabiera tym większej wartości 
i staje się kardynalną”.
I potem, jak gdyby istne jakieś fatum zawzięło 
się na Przeżdzieckich. Rajnold Przeździecki, 
dziedzic zmarłego w pełni sił Konstantego, 
utworzył z dóbr Tyzenhauzowskich ordyna
cję, której częścią miały być warszawskie 
zbiory, lecz stało się to w przeddzień pierw
szej wojny, w roku 1913. Wypadki dziejowe 
przyczyniły się do zniszczenia tych zbiorów, 
które pozostały w Kurlandii. Ordynacja, osta
wszy się de nomine, przestała istnieć de facto 
w roku 1921, gdy jej materialna podstawa 
znalazła się w granicach Łotwy. Druga wojna 
światowa dopełniła zagłady. Pałac przy ul. 
Foksal zburzyło bombardowanie 25września 
1939 r. Niestrudzony kustosz Zygmunt Wdo- 
wiszewski przeniósł wiosną 1940 r. ocalałe 
resztki zbiorów do jednej z czynszowych ka
mienic swego pracodawcy, przy ul. Szczyglej 
3. Mimo okupacyjnych rygorówtrwałatu pra
ca naukowa: w odnajętych od znanego kryty
ka literackiego Leona Piwińskiego pokojach 
przy Szczyglej 1 otwarto dostępną dla bada
czy czytelnię biblioteczną. Jednakże i te po
zostałości zbiorów Przeżdzieckich nie zosta
ły oszczędzone: spłonęły 5 września 1944 r. 
Ostatni potomek męski rodu Przeżdzieckich, 
właściciel zbiorów, dyplomata, w chwilach 
wolniejszych także piszący historyk, praco
wał po wojnie w Bibliotece Królewskiej 
w Sztokholmie, umarł w 1955 r. w Lozannie. 
Wierny mu poza grób, wielokrotnie opisujący 
straty zbiorów Przeżdzieckich Zygmunt 
Wdowiszewski odszedł nagle podczas waka
cji w Nieborowie 25 sierpnia 1978 r. I nawet 
tablica nagrobna - ufundowana przez Ale
ksandra Przeżdzieckiego swemu ojcu - nie 
konserwowana, spękana, coraz mniej czytel
na, niszczeje w warszawskim kościele kapu
cynów przy ul. Miodowej.
To, co ocalało ze zbiorów sztuki, przejęte 
zostało przez Muzeum Narodowe w Warsza
wie. Cenny portret Joachima Chreptowicza 
autorstwa Grassiego został we wrześniu 1944 
r. skradziony; czy i gdzie jeszcze kiedy wypły
nie zanim się do szczętu zapomni jego pro
weniencję? Fragmenty archiwum Prze
żdzieckich, niedbale przez nowego posiada
cza skatalogowane, znalazły przytułek w Ar
chiwum Głównym Akt Dawnych.

Andrzej Biernacki
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Pływający obraz rozmaitości
Epoka baroku -to między innymi 
epoka wybujałej religijności, 
ukierunkowanej na cudowność, 
niezwykłość, na rozbudowaną li
turgię i teatralizację zjawisk, któ
re nie zawsze dawały się wyjaś
nić w sposób racjonalny. W do
bie baroku szczególnie u nas, 
gdzie przybrał on odrębną, sar
macką formę, owych cudownoś
ci jest bez liku. Sanktuaria, zwła
szcza maryjne, pojawiały się jed
ne zadrugimi i gdy w średniowie
czu i renesansie było ich w Rze
czypospolitej zaledwie kilkanaś
cie. to w XVII w. i na początku 
następnego powstało ich kilka
dziesiąt. Budowano kalwarie, 
gdzie się udawały pielgrzymki, 
by brać udział w wielkopostnych 
procesjach i misteriach, powsta
wały specjalne kościoły odpus
towe, związane czy to ze słyną
cym z łask obrazem lub rzeźbą, 
czy to z równie cudownym miej
scem (najczęściej źródełkiem). 
Klasztory, zwłaszcza bernardyń
skie i karmelitów trzewiczko
wych. budowano z całymi od
pustowymi placami, obwiedzio
nymi najczęściej krużgankami, 
gdzie zbierać się mogły liczne 
rzesze wiernych, i gdzie odby
wać można było widowiskowo 
wyreżyserowane procesje. Auto
rzy dzieł poświęconych cudow
nym figurom, jak Fankidejski czy 
Friedrich, opisywali niezwykłe 
zdarzenia towarzyszące „obja
wieniu" się danego obrazu czy 
rzeźby, które najczęściej przyby
wały na miejsce kultu bez współ
udziału człowieka. Znajdowano 
je po prostu: na polu (Zamarte), 
na drzewie (Ląg), płynące poje
zierze (Byszewot lub rzece (To- 
polno). Miejscom kultowym to
warzyszyły więc przeważnie ja
kieś gaje, źródełka, studnie.
Nie wszystkie jednak „pływają
ce” wizerunki nawigowały 
w sposób niezwykły, czasem 
podróżowały w sposób typowy 
dla epoki, I tak właśnie było z ob
razem w Świeciu nad Wisłą, któ
rego dzieje posłużyły do zbudo
wania interesującego rodzajowo 
wątku ikonograficznego.
Najpierw jednak kilka słów o sa
mym mieście, mieście, które tez 
wędrowało. Założono je w śred
niowieczu w obrębie pradoliny 
wiślanej, w pobliżu ujścia Czar
nej Wody (Wdy), na planie regu
larnego czworoboku, z którym 
sprzężony został zamek. Położe
nie było dobrez uwagi na handel, 
ponieważ jeden szlak, główny 
rzec można, wiódł z biegiem Wi
sły, a drugi - lądowy - wzdłuż jej 
koryta. Kiedy zaczęły jednak tra
cić na znaczeniu owe dwie arte
rie, zwłaszcza po rozbiorach, 
wówczas okazało się, że położe
nie miasta nie jest wygodne 
z uwagi na to, że co kilka lat 
nawiedzała je powódź. I w dru
giej połowie ubiegłego wieku 

miasto wyprowadziło się z obwo
du starych murów i osiedliło na 
nowo, na krawędzi nadwiślań
skiej skarpy. Na dole, w rozległej 
panoramie nadwiślańskich 
Żuław, pozostały mury miasta 
i ruiny kościoła starofarnego 
oraz zamku.
Jednakże zanim dokonały się 
owe przenosiny, na wzniesieniu 
istniał już zespół zabudowy: kla
sztor bernardyński, odsunięty od 
bezpośredniego sąsiedztwa 
osiedli ludzkich, tworzący samo
istną jednostkę, nastawioną 
przede wszystkim na pielgrzymki 
i odpusty. Dziś - przez historycz- 
no-geograficzny paradoks - ten 
poklasztorny zespół znajduje się 
w środku nowego miasta.
Powstanie jego jest charakte
rystyczne: wiąże się z kultem 
obrazu, który znalazł się tu 
w sposób na poły cudowny 
i właśnie o ten obraz mi chodzi. 
Obecnie oryginał już me istnieje: 
spalił się na początku naszego 
wieku, a jest to niestety los licz
nych otoczonych kultem dzieł 
zabytkowych, narażonych na 
nadmierne oświetlenie blaskiem 
świec (warto przypomnieć, że 
przed kilkunatu laty spłonął 
w ten sposób bardzo cenny ob
raz Zaśnięcia Matki Boskiej 
w Starej Wsi pod Brzozowem). 
Zastąpiła go kopia, ale w ogniu 
zaginęły bogato zdobione, srebr
ne sukienki, o których wspomi
nają dawne opisy. Oryginał obra
zu więc niestety nie przetrwał, 
ale ocaliły jego pamięć zarówno 
dawne kroniki, jak też zabytki 
malarstwa.
Zacny kanonik chełmiński Fan
kidejski w książce Obrazy cu
downe i miejsca w dzisiejsze] 
diecezji chełmińskiej podług 
urzędowych akt kościelnych 
i miejscowych podań (Pelplin 
1880) podaje wiele faktów zwią
zanych z losami obrazu i kościo
ła, a choć nieco je miesza, dzieł
ko ma istotną wartość, chociaż
by dlatego, że przytacza znaczne 
fragmenty poematu, skompono
wanego na cześć tego ważnego 
wydarzenia przez Jana Jabłono
wskiego, miejscowego starostę 
i wojewodę ruskiego. Nie miałem 
okazji sprawdzić, czy oryginał 
ten istnieje do dziś, więc opierać 
się będę na odpisie Fankidej- 
skiego. Trzeba zresztą podkre
ślić, że jest to dzieło poetyckie 
nie najwyższego lotu, interesują
ce wszelako i jako dokument his
toryczny, i obyczajowy. Pełny ty
tuł brzmi Prawdziwa historya 
o Najśw. Pannie w mieście Swie- 
ciu. wierszem napisana przez 
starostę świeckiego Jana Jablo-

1. Świecie. ołtarz główny w kościele pober- 
nardyńskim z kopią obrazu Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem
2. Świecie. malowidło ścienne Pascnaiisa
Wołosa

newskiego, wojewodę ruskiego. 
Ex Archivo conventu Svecensis. 
Pacz się zmiłować Najśw. Panno 
nad nami. Anno 1624d. 13Junii. 
Historia rozpoczyna się w Gdań
sku, tej handlowej metropolii 
Rzeczypospolitej Obojga Naro
dów, gdzie kupcy byli częstokroć 
kolekcjonerami dzieł sztuki, 
gdzie kwitła nauka i kultura. Jak 
wynika z wiersza, jeden z kup
ców posiadał taką właśnie kolek
cję, tyle że w sposób nie licujący 
z tematem obrazu (kontrrefor- 
macyjny akcent skierowany 
przeciwko heretykom) malowi
dło Matki Bożej umieścił „w ko
minie". Należałoby raczej rozu

mieć, że było ono zawieszone 
albo nad kominkiem, albo - co 
juz mniej prawdopodobne - jako 
osłona tegoż. Ale oddajmy głos 
Jabłonowskiemu, który rzecz ca
łą wyraża w sposób sarmacko- 
obcesowy:

..Głupi heretyk mądrą Panną wzgardził: 
Jej obraz w komin jak w więzienie wsadził 
I tak jutrzenka Słońca przedwiecznego, 
I Gwiazda morza burzliwego świata. 
Szafarka światła wszystkich łask Bożego. 
Przez którą ludziom pewna idzie rada. 
Strojna promieńmi słońca niezgaslego 
Księżyca i gwiazd Pani wieczne lata 
Pilnuje kopciów kominnego dymu 
O wstydzie wieczny myśli, słów i rymu. ' 
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Aliści na arenie pojawia się bo
hater pozytywny: szlachcic spod 
Sandomierza, który przybył tu fli
sacką szkutą z własnym zbożem. 
Mając zamiar sprzedać je kupco- 
wi-heretykowi, odwiedza jego 
dom i tu pozwolę sobie zacyto
wać opis, który dobrze charakte
ryzuje bogactwo urządzenia 
mieszczańskiej kamienicy gdań
skiej, olśniewające niewątpliwie 
ziemianina, przyzwyczajonego 
co najwyżej do szpalerów, kon
terfektów i broni jako ozdoby 
ścian szlacheckiego domu:
Szlachcic ogląda wszystkie izby, kąty.

Oraz uważa obrazy i sprzęty;
Widzi po ścianach piękne malowania,
I krewnych jego obrazy przepyszne, 
zwierciadła także są do przeglądania; 
Widzi i błaznów portrety dość śmieszne 
I do ludzkiego ukontentowania 
Ściany ciekawie strojne i obwisnę.
Aż rzuci okiem na komin zamknięty
I tam obaczy obraz Matki świętej".

Pobożny przybysz stara się pozy
skać obraz, kupiec jednak wy
znacza wysoką cenę: żąda tyle 
pieniędzy, ile ich potrzeba do po
krycia powierzchni całego 
obrazu.
..Stawa tedy targ, ażeby tynfami 
Okrył ów obraz dosyć znamienity, 
Ów szlachcic (rzadkie co między panami)... 
Kupuje, obraz okrywa i płaci.
A patrz, że zyska i nic sam nie traci".

To bardzo charakterystyczne: 
ostatecznie szlachcic o szlachci
cu pisał, zadając kłam (nie sam 
zresztą) zagnieżdżonemu w no
wszych czasach, snobistyczne
mu przekonaniu, że „prawdziwy 
szlachcic nie mówi o pienią
dzach”. A o czymże jak właśnie 
nie o „pieniążkach” pisał z taką 
lubością ojciec literatury pol
skiej, a zarazem ojciec ideału 
„poćciwości” szlacheckiej - Mi
kołaj Rej? I nie mniej charakte
rystyczne, to przywiązanie do 
dóbr materialnych, bowiem za
raz odbywa się pierwszy cud ob
razu, cud ekonomiczny w peł
nym znaczeniu tego słowa, bo
wiem szlachcic, po powrocie do 
gospody sięgnął po nadwątlony 
mieszek i ze zdumieniem stwier
dził, że w nim ani tynfa nie braku
je. Tymczasem kupiec-heretyk 
nagle zagubił gdzieś niecnie 
zdobyte pieniądze, a na dobitkę 
wraz z całą swą rodziną... oślepł. 
I Jabłonowski konkluduje:
..Szlachcic tak cudem jako i radością 
Kontent nad zamiar i sercem przejęty. 
Sam na kolana upadłszy z wdzięcznością 
Całuje obraz i chowa prezenty".

Czyż może być charakterystycz- 
niejszy dla sarmatyzmu gest: ca
łowanie cudownego obrazu, 
a jednocześnie łase chowanie 
„prezentów”? Aleto dopiero po
łowa opowieści. Załadowawszy 
obraz na szkutę ruszył nasz szla
chcic w drogę powrotną, ale 
w okolicy Świecia szkuta nagle 
zatrzymała się i choć „rucha 
sternik drygawką na wszystkie 
strony i nastraja żaglarz żagle, 
jak najlepiej do wiatru” - barka 
nie chce ruszyć. Uznano ten fakt 
za odgórny nakaz, by obraz po

został w tej miejscowości i ku 
jego czci założono tu klasztor.
Później w relacji Fankidejskiego 
zaczynają się mieszać fakty 
i epoki, więc skorzystajmy z in
nych, bardziej wiarygodnych 
przekazów. Wedle nich klasztor 
ufundował bernardynom miej
scowy burmistrz - Jerzy Kapel 
w 1624 r. i nawet zachowała się 
jego podobizna w półpostaci, 
z typowym dla portretów miesz
czańskich atrybutem: krucyfi
ksem ustawionym na stole. Pier
wotne zabudowania były drew
niane i spłonęły pod koniec XVII 
w. W 1692 r. rozpoczęto budowę 
obecnego kościoła i klasztoru 
(1718), a w 1741 r. wzniesiono 
malowniczy krużganek, otacza
jący arkadami dziedziniec przed 
kościołem, a w nim bramę- 
-dzwonnicę.
Obraz przetrwał pożar, przybra
ny został - jak informuje opis 
Fankidejskiego - w bogate, po
złacane srebrne sukienki, a wo
koło zawisło wiele wotów spra
wionych przez rozmaitych ludzi 
za doznane łaski. Jeszcze 
u schyłku XVIII w. podjęto w koś
ciele szeroko zakrojone prace, 
sprawiając zespół nowych ołta
rzy, a w 1800 r. pokrył ściany 
malowidłami zakonnik bernar
dyński, bardzo czynny (malował 
także w Zamartem i Kaliszu) Pa
schalis Wołos. Fankidejski po
wiada: „malarz, choć o jednym 
oku (bo mu się drugie przy malo
waniu zaprószyło) pomalował 
obrazy w ołtarzach i porobił do
koła na ścianach malowidła tak 
piękne, że je dzisiaj jeszcze po
dziwiają”.
Jak wspomniałem, na początku 
naszego stulecia słynny obraz 
Matki Bożej spłonął i zastąpiono 
go kopią. Jeśli wierzyć tej kopii 
oraz replice ojca Paschalisa (o 
czym będzie za chwilę mowa) - 
było to najprawdopodobniej ma
lowidło włoskie lub flamandzkie 
z początku XVII w., które drogą 
morską przywędrowało do Gda
ńska, ale nie można wykluczyć 
i tej ewentualności, że powstało 
w jednym z malarskich warszta
tów gdańskich, wyraźnie inspiru
jących się sztuką niderlandzką.
Tak więc oryginał obrazu co 
prawda zaginął, ale pozostała po 
nim nabożna legenda, nieco 
wierszowanych utworów, a prze
de wszystkim - i jest to zagadnie
nie najbardziej moim zdaniem 
interesujące - pewien wątek iko
nograficzny, który rozpowszech
nił się w sztuce lokalnej.
Otóż pośród malowideł ojca Pa
schalisa na honorowym miejscu, 
nad łukiem tęczy znajduje się 
scena przedstawiająca przybycie 
obrazu do Świecia. Malarz dał tu 
syntentyczny krajobraz Wisły, 
a na pierwszym planie umieścił 
skondensowaną panoramę ów
czesnego, jeszcze w dolinie po
łożonego Świecia: zamek z po
tężną. cylindryczną basztą jest 
głównym akcentem, dalej kilka 
schematycznych domków. resz
tę (wraz z kościołem starofar-

3. Nowe, obraz w kaplicy cmentarnej
4. Chełmno, antependium w kościele far- 
nym (zdjęcia autora)

nym) zasłania kartusz. Na drugim 
brzegu, w samym prawym naroż
niku dostrzegamy inne zabudo
wania: tym razem jest to jeszcze 
bardziej skomprymowane wyo
brażenie Chełmna, które leży na 
skarpie nadwiślańskiej,, w nie
zbyt dużej odległości od Świecia. 
Ale oczywiście główny wątek 
malowidła - to przybycie obrazu, 
który przedstawiono w zaiste 
średniowiecznej perspektywie 
„ideowej”, to znaczy o wiele wię
kszy niż był w rzeczywistości 
w stosunku do bezpośredniego 
otoczenia. I to jest właśnie owa 
replika, o której wspomniałem. 
Nas jednak najbardziej zaintere
suje wyobrażenie szkuty, jest to 
bowiem jeden z nie tak znów 
licznych przekazów ikonografi
cznych owego zaginionego nie
stety zawodu, który opiewał 
przed stuleciami Klonowicz. Inny 
wizerunek zachował się na inte
resującym toruńskim wotum sre
brnym, sprawionym przez star
szego cechu flisaków, gdzie nie
znany artysta wyrył na blasze po
dobnie ujęty konterfekt tego wi
ślanego statku. Widzimy więc 
obszerną barkę z dziobem wywi
niętym zawadiacko ku górze. 
Obok dziobu zaczepiona o burtę 
kotwica. Na rufie zabudowana 
szopa-kajuta, na której dachu 
siedzi na sterze jeden mężczyz
na, trzymając liny od żagla, drugi 
- stojący poza szopą - dzierży 
oburącz stylisko. Na wysokim 
maszcie rozpięty jest czworobo
czny żagiel. Widzimy też zróżni
cowanie ubiorów. W przedniej 

części siedzą mężczyźni w kape
luszach o dość szerokich ron
dach, jakie w XVIII w. często no
sili marynarze. Sternik ma na 
głowie zapewne czapkę futrza
ną. Obraz - wyeksponowany po
środku szkuty - podtrzymuje 
szlachcic w kontuszu i konfede- 
ratce obszytej barankiem.
Czy ojciec Paschalis stworzył sa
modzielnie ów wątek ikonografi
czny, czy też przedstawił po
przednio już znaną wersję? Tego 
nie jesteśmy dziś w stanie usta
lić, powiedzieć można jedynie, 
że prawdopodobnietojednakon 
był pierwszy, skoro wszystkie 
znane dotychczas repliki są nie
co późniejsze. Dotychczas udało 
mi się zidentyfikować trzy. Jedna 
znajduje się w obecnym kościele 
parafialnym w Świeciu, w skła
dziku na strychu. Sądząc po stro
jach, obraz pochodzi z pierw
szych lat XIX w. W stosunku do 
oryginału nastąpiło tu lekkie 
przesunięcie akcentów: na 
pierwszy plan wysunięty został 
zamek w Świeciu, którego wieżę 
otacza (tak jak to się do dziś 
zdarza) czarny obłok wron. 
Oczywiście brak tu dwu postaci 
św. Piotra i Andrzeja, które Wo
łos dokomponował, bez szcze
gólnego związku ideowego ze 
sceną główną, natomiast wye
ksponowany został Boreasz, już 
nie fruwający mały aniołek, ale 
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tylko uskrzydlona głowa, dmu
chająca z zapamiętaniem w ża
gle szkuty.
Podobnie ujęte, ale jeszcze 
o wiele prymitywniejsze przed
stawienie znajduje się w kaplicy 
w niezbyt odległym Nowem. Nie
omal ludowy twórca tej wersji 
przedstawił drugi brzeg Wisły 
w formie gór ze śnieżnymi szczy
tami, zupełnie jakby tam jużTatry 
się wznosiły. Zmieniły się też 
stroje, kształtowane zgodnie 
z modą epoki: szlachcic wcale 
nie nosi już kontusza, tylko tużu- 
rek, koszulę z wysokim kołnie
rzem i muszką oraz obszytą fu
terkiem okrągłą czapkę.
Ostatnia znana mi wersja wyma
lowana została w połowie XIX w. 

na antependium jednego z ołta
rzy bocznych w kościele parafial
nym w Chełmnie. Podłużny 
kształt nadawał się tu doskonale 
do rozwinięcia owego wiślanego 
wątku. Jest znów bardzo dokład
ne powtórzenie pierwowzoru, 
z pominięciem Boreasza i z nieco 
wyrazistszym zaakcentowaniem 
panoramy Chełmna, ale wykona
nie jest nie mniej prymitywnie, 
jak poprzednio.
Nie chodzi jednak o prezentowa
nie tu malowideł najwyższej kla
sy. Nieczęsto zdarzają się odkry
cia El Greców czy Breughlów 
„.kwiatowych”, a nawet rzadkoś
cią już staje się odnalezienie nie
znanej rzeźby gotyckiej, wszakże 
historyk sztuki zobowiązany jest 

do interesowania się wszelkimi 
przejawami artystycznej działal
ności człowieka. Nie powinien 
zatracać ze swego pola widzenia 
problemu jakości estetycznych, 
nie powinien odżegnywać się od 
artystycznego walorowania 
dzieł, ale jednocześnie powinien 
z pewną pokorą przyjmować 
fakt, że obok zabytków wieko
pomnych i reprodukowanych 
w każdym przewodniku, istnieją 
i inne: małomiasteczkowe, wiej
skie, naiwne i nieudolne. Czasem 
wręcz dziecinne w warstwie 
ideowej i w warstwie wykonania. 
Ale nawet w takim wypadku ist
nieją jeszcze rozmaite przestrze
nie problemów, które powinniś
my penetrować.

Przedstawiłem tu dzieje obrazu, 
którego już nie ma, jego legendy 
i tejże legendy plastycznego 
upostaciowania, ponieważ są
dzę, że ten drobny przyczynek 
istotny jest dla rozumienia pew
nych charakterystycznych cech 
religijności „sarmackiej”, a ko
leje losu replik naiwnego już 
w samym założeniu malowidła 
ojca Paschalisa Wołosa pokazu
ją drogę adaptacji i przeobrażeń, 
którym poddawane były pewne 
wątki ikonograficzne w momen
cie, gdy schodzić zaczynały do 
pracowni prowincjonalnych 
malarzy.

Tadeusz Chrzanowski

Tajemnica Madonny 
z jabłkiem
Obecnie, gdy trwają ożywione 
prace nad rewaloryzacją zabyt
ków Krakowa i jego dzielnicy Ka
zimierza, wydaje się konieczne 
zrozumienie odnowy w jeszcze 
inny sposób, a mianowicie jako 
odnalezienie i odczytanie na no
wo owych historycznych walo
rów zabytkowego zespołu, po
szczególnych dzieł szutki prze
trwałych do dzisiaj. Wszystkie 
one bowiem współtworzyły kul
turę dawnej stolicy Polski i naj
bliższego jej miasta - Kazimie
rza. Wiele z nich zawiera w sobie 
jeszcze niejedną tajemnicę, któ
rą należałoby wyjaśnić; zagadkę, 
której rozwiązanie wzbogaci na
szą wiedzę o kulturze narodowej.

W kazimierskim kościele Bożego 
Ciała, w jednej z jego kaplic, 
znajduje się obraz Madonny 
z Dzieciątkiem. Być może nie bu
dziłby on większego zaintereso
wania historyków sztuki, gdyby... 
Gdyby właśnie podczas badań 
w związku z renowacją całej ka
plicy zdjęcia rentgenowskie ob
razu nie naprowadziły nas na no
we dane, nowe przypuszczenia 
i hipotezy, a tym samym postawi
ły jeszcze jedną historyczną 
zagadkę.
Zacznijmy może od tego, co 
o obrazie Madonny z jabłkiem 
wiedzieliśmy dotychczas. Stara 
kronika Kazimierza z wieku XVII 
mówi, że w 1405 r. został przy
wieziony z Czech obraz Madon
ny z Dzieciątkiem i umieszczony 
w jednej z kaplic. Początkowo 
kaplica ta nosiła nazwę Wnie
bowzięcia NMP i Trzech Króli, 
i najprawdopodobniej była 
wcześniejsza aniżeli reszta kazi
mierskiej fary miejskiej. Wiele 
różnorodnych czynników wpły
nęło na fakt, że już pod koniec XV 
w. (w latach 1470 i 1496) kaplica 
ta dzięki obrazowi Madonny zo
stała uhonorowana szczególny
mi przywilejami papieskimi. 
W XVII w. kaplica zmieniła nie 
tylko wezwanie, ale i kształt. Zo
stała gruntownie przebudowana 

i otrzymała wezwanie Zwiasto
wania NMP. Interesujący nas ob
raz, ozdobiony srebrną sukienką 
i ramą, umieszczono w ołtarzu 
kaplicy. Od tego czasu w księ
gach kościelnych wydatków po
jawiają się kwoty wypłacane za 
określone prace przy obrazie.
I tak, np. w 1619 r. została, za 
sumę 95 złp, sprawiona srebrna 
rama do obrazu, następnie za
mek do zamykania (cenionego 
już wówczas dzieła sztuki) i sreb
rna sukienka Madonny i Dzie
ciątka. W 1673 r. obraz Madonny 
musiał być bardzo zniszczony, 
gdyż czytamy, że ,,Bernard Ja
rocki dal ten obraz od dawności 
zbutwiały, robakami stoczony, 
napuścić klejem dla lepszego za
chowania". Następną „konser
wację” było dane przejść Ma
donnie z jabłkiem tuż przed dru
gą wojną światową. O tamtych 
poczynaniach piszemy w cudzy
słowie, bo w sposób skandalicz
ny, zwykłymi domowymi farbka
mi zamalowano plamy powstałe 
po odpadnięciu starej farby. 
Dziwne, że niktwówczas nie zau
ważył, że... ale o tym później.
W ostatnich latach deska została 
wzmocniona od tyłu i po ponow
nej konserwacji obraz ma być 
umieszczony na swoim dawnym 
miejscu.
Wszystko więc wydawałoby się 
zmierzać do szczęśliwego za
kończenia. Badacze sztuki pol
skiej różnie klasyfikowali Ma
donnę z jabłkiem w dłoni. Jedni 
uważali, że obraz ten wyszedł 
z warsztatu Marcina Czarnego 
i należy go datować na lata dwu
dzieste XVI w., inni zaś, jak np. F. 
Kopera, byli zdania, że jest on 
dziełem sławnego Hansa Durera 
z tego samego mniej więcej 
okresu. Jedynie według dzie
więtnastowiecznego historyka 
sztuki Władysława Łuszczkiewi- 
cza Madonna z Kazimierza miała 
,,charakter szkoły czeskiej XV 
stulecia". Jak pisał, ,.malowanie 
to nie ma związku z naszą szkołą 
cechową tej epoki, jest delikat

niejszym i płynniejszym w trakto
waniu draperyj".
W wypadku przyjęcia opinii, że 
dzieło to powstało w Polsce 
w wieku XVI, musielibyśmy pod
ważyć prawdziwość kronikar
skiej wiadomości, a także całego 
materiału archiwalnego. I tutaj 
przyszła nam z pomocą metoda 
badań rentgenowskich. Jeszcze 
przed zrobieniem zdjęć okazało 
się, że spod warstwy malarskiej 
w miejscach ubytków wyłania się 
inny kolor szat Madonny. Był to 
już pierwszy ślad, który został 
zlekceważony w czasie przema
lować wykonanych przed wojną. 
Zdjęcie rentgenowskie ukazało 
bardzo wyraźnie pierwotną war
stwę malarską. Odkryte malowi
dło wydaje się potwierdzać pra
wdziwość kronikarskich przeka
zów. Twarz Madonny przypomi
na oblicza czeskich Madonn wie
ku XV. Czy jednak tak jest na
prawdę i czy właśnie z terenu 
Czech należy wywodzić rodo
wód obrazu? Sami znawcy sztuki 
naszych sąsiadów, przede wszy
stkim zaś dr Ivo Koran, który od 
lat zajmuje się zagadnieniem 
czeskich Madonn tego okresu, 
są raczej skłonni datować spod
nią warstwę malarską obrazu na 
ostatnie lata XV stulecia. Tak 
więc nie mógłby to być obraz 
przywieziony do Kazimierza pod 
Krakowem w roku 1405. Gdzie 
więc podział się tamten? Już 
w tej chwili wiadomo na pewno, 
że nie chodzi tutaj o drugi obraz 
Madonny z klasztornego orato
rium. Ten dostał się do Kazimie
rza w czasie wojen husyckich 
i jego dzieje najprawdopodob
niej nie kryją już dzisiaj tajemnic.

W chwili obecnej wszystko wska
zuje na to, że rodowód kazimier
skiej Madonny z jabłkiem w dal
szym ciągu stanowi dla badaczy 
tajemnicę. Stąd olbrzymie pole 
do działania dla historyków sztu
ki, historyków kultury i konser
watorów. I tak się szczęśliwie 
składa, że każde z możliwych 
rozwiązań owej zagadki wzboga
ci nie tylko naszą wiedzę o sa
mym obrazie, ale także stanie się 
wkładem w historię kultury na
szego narodu. Jeżeli okazałoby 
się, że rzeczywiście jest to dzieło 

o czeskiej proweniencji, mieli
byśmy jeszcze jeden przykład 
przenikania się wzajemnego 
dwóch kultur słowiańskich. Dla 
dziejów obu narodów i kultur jest 
to sprawa o wielkim znaczeniu. 
Gdybyśmy z kolei mieli do czy
nienia z dziełem rodzimym, z wy
tworem malarstwa cechowego 
XVI w., moglibyśmy lepiej po
znać środowisko artystów, któ
remu na terenie Krakowa i Mało
polski przypisywane są liczne 
dzieła sztuki. Jeżeli natomiast 
żadna z obydwu hipotez nie po-

1

1. Madonna z jabłkiem w kościele Bożego 
Ciała w Krakowie, stan w 1977 r. (fot. Zb. 
Jakubowski)
2. Fragment srebrnej sukienki z obrazu Ma
donny, XVII w. '(fot. J. Langda)



twierdzi się w dalszych bada
niach, trzeba będzie podjąć po
szukiwania owej Madonny umie
szczonej w 1405 r. w jednej z ka
plic kazimierskiej fary.
Dotychczasowe badania zmu
szają nas nie tylko do zastano
wienia się nad dziejami obrazu 
w kościele Bożego Ciała w Kra

kowie, ale także do ostrożnego 
formułowania sądów oraz okre
ślania dat i nazwisk artystów. 
Znaki zapytania mogą zniknąć 
jedynie wówczas, gdy dzieje ob
razu Madonny przestaną być ta
jemnicą.
W tej chwili dla samego obiektu 
najważniejszą sprawą jest facho

wa jego konserwacja, która rów
nież może nam wtele powiedzieć 
o historii dzieła. A wszystko to 
w trosce, by nie powtórzyła się 
sytuacja sprzed kilkudziesię
ciu lat. O niej to bowiem pisał 
z wielkim oburzeniem Marceli 
Nałęcz Dobrowolski w Madon
nach Polskich (Warszawa 1921):

....Wdzięk ruchu oraz naturalizm 
w przegięciu ciała Dzieciątka jest 
niezaprzeczalnie wysoce artysty
cznym szczegółem - gdyby nie 
zniszczyło go niepowetowane 
barbarzyństwo restauracji”.

Zbigniew Jakubowski

Murarz-sztukator-zawód poszukiwany
Nie wszyscy wiedzą, że w Warszawie przy ulicy Młynarskiej 43/45, 
w Zespole Szkół Budowlanych Nr 2 im. Bohdana Pniewskiego 
istnieje Liceum Zawodowe Nr 27 o specjalności: konserwacja za
bytków architektury, kształcące w zawodzie konserwatorów ele
mentów murarsko-sztukatorskich.

NIECODZIENNE MUZEA

Pierwsze w Polsce Muzeum
Złotnictwa

Absolwent liceum zawodowego 
w zawodzie konserwator zabyt
ków architektury otrzymuje wy
kształcenie ogólne zbliżone do 
wykształcenia uzyskiwanego 
w liceum ogólnokształcącym, 
a ponadto zdobywa umiejętności 
zawodowe pozwalające samo
dzielnie wykonywać bardziej 
skomplikowane prace murar- 
sko-sztukatorskie. Przyswojone 
w szkole wiadomości ogólne ma
ją stanowić podbudowę do dal
szego kształcenia zawodowego 
i osiągnięcia przez ucznia odpo
wiedniego poziomu kultury umy
słowej i moralno-etycznej, 
umożliwić mu samodzielne ko
rzystanie ze źródeł informacji na
ukowo-technicznej dla samo
kształcenia w toku pracy zawo
dowej oraz powinny dawać pod
budowę do ewentualnego podję
cia nauki w szkołach wyższych. 
Kształcenie ogólnozawodowe 
i specjalistyczne realizuje się 
w szkole przez nauczanie takich 
przedmiotów, jak: technologia, 
rysunek z wybranymi zagadnie
niami z historii architektury, za
jęcia praktyczne murarsko-sztu- 
katorskie, gospodarka przedsię
biorstw, bezpieczeństwo i higie
na pracy, praktyka zawodowa. 
Uczniowie powinni opanować 
w czasie nauki szkolnej niezbęd
ny zasób wiadomości i umiejęt
ności technicznych i manual
nych do prawidłowego wykony
wania prac konserwatorsko-re- 
montowych. Absolwent powi
nien umieć określać i wykorzys
tywać właściwe materiały bu
dowlane, prawidłową technolo
gię robót murarskich i konserwa
torskich, właściwą organizację 
pracy, powinien znać zasady 
konstrukcji i technologii budow
li, sposoby przygotowywania za
praw i wykonywania tynków 
zwykłych, specjalnych, ozdob
nych i szlachetnych, powinien 
umieć wykonywać modele, for
my, odlewy sztukatorskie i detale 
architektoniczne oraz znać spo
soby osadzania ich w ścianach, 
sufitach i elewacjach.
W czasie nauki uczniowie zazna
jamiają się z podstawowymi za
sadami rysunku technicznego 
i przez ćwiczenia dostosowane 
do zawodu uzyskują umiejęt
ność czytania rysunków budow
lanych oraz zapoznają się z roz

wojem form i konstrukcji budow
li, ze zdobnictwem i omamenta- 
listyką, z istotą projektowania ar
chitektonicznego i zasadami 
kompozycji form architektonicz
nych.
Bardzo ważną rolę w przygoto
waniu zawodowym murarza- 
-sztukatora odgrywają zajęcia 
praktyczne organizowane na bu
dowach. a w klasach starszych 
w Pracowniach Konserwacji Za
bytków (PKZ), gdzie uczniowie 
zdobywają umiejętności zawo
dowe w naturalnych warunkach 
pracy, wykonując określone pra
ce sztukatorskie, renowacyjne, 
konserwatorskie. Wiedzę prakty
czną przekazują im doświadcze
ni pracownicy PKZ, np. w wypad
ku grupy odbywającej praktykę 
na Zamku Królewskim w Warsza
wie uczą się pod okiem mistrza 
sztukatora pracującego w tym 
zawodzie od trzech pokoleń.
Liceum Zawodowe Konserwacji 
Zabytków Architektury jest szko
łą trudną, wymagającą od kandy
datów dużej pracowitości i zdol
ności zarówno do przedmiotów 
ogólnokształcących, jak i zawo
dowych. Uczniowie muszą od
znaczać się określonymi zainte
resowaniami. zdolnościami ma
nualnymi i artystycznymi, do
brym stanem zdrowia i pełną 
sprawnością fizyczną.
Absolwenci tego liceum mogą 
być zatrudnieni w Pracowniach 
Konserwacji Zabytków, w insty
tucjach specjalistycznych powo
łanych do konserwacji określo
nych obiektów, w przedsiębiors
twach remontowo-budowla
nych, w spółdzielniach mieszka
niowych.
Zawód konserwatora zabytków 
architektury może stać się pasją, 
przygodą i zajęciem na całe ży
cie. Zawód ten umożliwia pozna
nie przeszłości, daje poczucie 
ciągłości naszej kultury i odręb
ności narodowej, rozwija i uszla
chetnia osobowość indywidual
ną i zbiorową. Ostatecznym ce
lem pracy konserwatora zabyt
ków architektury jest ochrona 
dorobku kulturalnego kraju, 
przekazanie przyszłym pokole
niom piękna tkwiącego w dzie
łach budownictwa, urbanistyki 
i architektury.

Donata Parchimowicz 

W końcu grudnia 1979 r. otwarta 
została pierwsza ekspozycja 
w Muzeum Sztuki Złotniczej, któ
re powstało jako oddział Mu
zeum Kazimierza Dolnego, choć 
wydawać się może zaskakujące, 
że właśnie tu utworzono takie 
muzeum, nie było to jednak 
kwestią przypadku. Skala i cha
rakter zabudowy Kazimierza jest 
znakomitym tłem dla ekspozycji 
złotnictwa. Ponadto miasteczko 
to nigdy nie narzekało na brak 
gości, tak więc i muzeum od 
chwili otwarcia ma wielu chęt
nych do zwiedzania, a panujący 
tu spokój sprzyja skupieniu 
i umożliwia chwilę zadumy nad 
dziełami tego pięknego rzemio
sła. Wydaje się, że w gwarze wiel
kiego miasta taka placówka zgi
nęłaby w natłoku różnych propo
zycji spędzania wolnego czasu. 
Pierwsza wystawa urządzonazo- 
stała w ciekawej scenerii starych 
podziemi, gdzie kamienne ścia
ny i sklepienia stanowią dosko
nałe tło dla delikatnych wyrobów 
złotniczych. Podziemia te, przy
legające do siedziby SARP, mi
mo znakomitej lokalizacji są po
mieszczeniem tymczasowym 
muzeum - władze przewidując 
znaczny rozwój tej placówki 
przeznaczyły dla niej docelowo 
kamienice Przybyłów: pod św. 
Mikołajem i św. Krzysztofem (to 
się nazywa znaleźć zrozu
mienie!).
Zbiory muzeum powstały na ba
zie ofiarowanej przez Jędrzeja 
Jaworskiego kolekcji prywatnej, 
liczącej ponad 500obiektów. Po
tem przyszły zakupy. Obecną 
ekspozycję wzbogaciły ponadto 
czasowe depozyty kilku innych 
muzeów, z Muzeum Narodowym 
w Warszawie na czele. Choć naj
starsze zabytki w kolekcji kazi
mierskiej sięgają swą metryką 
średniowiecza, to jednak lwia 
część obecnie eksponowanych 
sreber pochodzi ze schyłku XVIII 
i XIX w. W zasadniczej swej ma
sie są to srebra polskie, doku
mentujące wszystkie ważniejsze 
ośrodki złotnicze w kraju. Ilością 
zgromadzonych eksponatów 

i ich rangą artystyczną wyraźnie 
wyróżniają się ośrodki: warszaw
ski i wrocławski, choć Kraków 
czy Poznań też mogą poszczycić 
się niejednym ciekawym obiek
tem. Wyraźnie natomiast odczu
wa się niedosyt zabytków pocho
dzących z silnego środowiska 
pomorskiego i choć Gdańsk, To
ruń czy Malbork są na wystawie 
reprezentowane, lecz stanowczo 
za skromnie, jak na rangę tych 
ośrodków przystało. Elementem 
zamykającym w sensie chrono
logicznym ekspozycję polskich 
sreber jest zbiór prac współczes
nych artystów-złotników. Od
dzielna część wystawy poświę
cona jest dużym ośrodkom za
granicznym, mającym bezpo
średni wpływ na twórczość złot
niczą w Polsce - tu wyróżniają 
się: Paryż, Wiedeń, Berlin, Mos
kwa i Petersburg. Tak pomyślana 
ekspozycja daje szanse zobacze
nia rodzimej twórczości na tle 
innych środowisk twórczych 
i przyznać trzeba, że porównanie 
to wypada korzystnie dla na
szych twórców.
Już na tej pierwszej wystawie 
w muzeum kazimierskim oprócz 
ukazania zbioru cennych sreber, 
niestety zgromadzonego dość 
przypadkowo, podjęto wysiłek 
zademonstrowania widzowi 
pewnych problemów - obok 
układu ekspozycji zapoznające
go z głównymi ośrodkami złotni
ctwa, pokazano w specjalnie wy
dzielonym zestawie gablot histo
rię rozwoju form cukiernicy i li
chtarza od schyłku XVIII do po
czątku XX w. oraz zespół sreber 
reprezentujący wszystkie zasad
nicze typy żydowskich przedmio
tów kultowych. Projektuje się 
również organizowanie czaso
wych wystaw problemowych - 
przy wykorzystaniu zbiorów in
nych muzeów - prezentujących 
bardziej szczegółowo wybrane 
zagadnienia. Muzeum kazimier
skie chce więc nie tylko pokazy
wać lśniące cacka, ale nade 
wszystko uczyć i zachęcać do 
pewnych przemyśleń.
Wszystkie planowane wystawy
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1. Misa i dzban z pierwszej połowy XVIII w, roboty wrocławskiej (G. Kahlert i Ch. Kretschmer)
2. 3. Solniczki warszawskie z początku XIX w. z warsztatów Stanesckiego i Bandaua
4. Kandelabr z drugiej ćwierci XIX w. roboty Malcza w Warszawie
5. Komplet do kawy, wykonany w Paryżu w czwartej ćwierci XIX w,
6. Komplet do kawy z pracowni kopenhaskiego złotnika Jensena. ok. 1925 r.

, (wszystkie zdjęcia W. Górski)

będą wyposażone w katalogi, 
które przedłużą ich żywot poza 
granice krótkiego czasu ekspo
zycji. Ponadto przewiduje się se
rie drobnych wydawnictw, będą
cych efektem badań nad dzieja
mi złotnictwa w Polsce, a zaadre
sowanych bezpośrednio do ko
lekcjonerów i miłośników tej 
dziedziny sztuki. Ogromny brak 
tego typu opracowań na rynku 
krajowym może choć w części 

uda się uzupełnić publikując ma
teriały szczególnie interesujące 
i potrzebne w praktyce. Muzeum 
gromadzi materiały dotyczące 
dziejów złotnictwa, biografii 
złotników polskich, znaków złot
niczych i jeżeli uda się zrealizo
wać planowaną serię wydawni
czą, nawet w skromnej formie 
edytorskiej może stać się ona 
wielce użyteczna.
Innym ciekawym problemem, ja

ki muzeum wzięło sobie za cel, 
jest ścisła współpraca z czynny
mi obecnie artystami - złotnika
mi, którzy zorganizowali przy no
wo otwartej placówce grupę 
twórczą zarejestrowaną w ZPAP 
pod jednoznaczną nazwą ..Mu
zeum". Grupa ta odbywa w Kazi
mierzu dwa razy do roku sym
pozja naukowe z udziałem profe
sorów i wybitnych krytyków sztu
ki, poświęcone problematyce 
współczesnego złotnictwa, 

a prace swoje demonstruje na 
stałej ekspozycji muzealnej. Jak 
z tego widać, muzeum nie ogra
nicza swej działalności do trady
cyjnych form i ma zamierzenia 
zakrojone na szeroką skalę. 
O dalszych poczynaniach tej pla
cówki będziemy informować 
Czytelników „Spotkań”, a na ra
zie zachęcamy do zwiedzenia ka
zimierzowskiego Muzeum Sztuki 
Złotniczej.

Michał Gradowski
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ZABYTKI NA ZNACZKACH

Piękno Polski
Poczta Polska w emisjach znaczków często 
sięgała do tematyki związanej z obiektami 
zabytkowymi, miejscowościami atrakcyjnymi 
pod względem turystycznym, o bogatej prze
szłości historycznej.
Do takich emisji należy seria ośmiu znaczków 
wprowadzonych do obiegu pocztowego 20 
maja 1969 r. Na znaczkach przedstawiono: 
Szlak turystyczny Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego z zaznaczeniem najciekaw
szych miejscowości turystycznych - 40 gr. 
W związku z tym, że na szlaku tym występuje 
bardzo ciekawy okaz modrzewia polskiego, 
na przywieszce przedstawiono gałązkę mo
drzewia z szyszkami.
Fragment odrestaurowanego zamku w Nie
dzicy z XIV w. nad Dunajcem - 60 gr. Na 
przywieszce przedstawiono dziewięćsił - 
rzadką już roślinę chronioną, występującą 
w tym regionie.
Latarnię morską w Kołobrzegu - 1,35 zł. Na 
latarni znajduje się pamiątkowa tablica z na
pisem: ,,Bohaterom poległym w walcez naje
źdźcą hitlerowskim o wolność i niepodle
głość ZSRR i PRL”. Na przywieszce znaczka 
znajduje się gałązka rośliny chronionej - mi
kołajka nadmorskiego.
Zamek książąt szczecińskich i fragment po
rtu w Szczecinie - 1,50 zł. Na przywieszce 
zamieszczono herb m. Szczecina.

Ogólny widok okolic Sulejowa - 4 zł. Na 
przywieszce znaczka - herb Sulejowa.
Kazimierz Dolny - fragment rynku - 4,50 zł. 
Popularna miejscowość wypoczynkowa i tu
rystyczna jest jednym z najbardziej uroczych 
zakątków Polski, bogatym w zabytki archi

tektoniczne. Na przywieszce - herb Kazimie
rza Dolnego.

Widok ogólny Torunia od strony Wisły-2,50 
zł. Na przywieszce - herb Torunia.
Widok ogólny miasta Kłodzka, jednego z naj
starszych osiedli ziemi śląskiej - 3,40 zł. Na 
przywieszce - herb miasta.

Znaczki wykonano techniką wielobarwnego 
offsetu, w formacie 54 x 27 mm, według 
projektu art. plastyka Andrzeja Heidricha.

Śląski 
szlak piastowski
9 maja 1970 r. Poczta Polska wprowadziła do 
obiegu pięć wielobarwnych znaczków po
cztowych o jednakowym nominale po 60 gr, 
przedstawiających fragmenty miastZiem Od
zyskanych i ich zabytki historyczne świad
czące o polskości tych ziem.
Na poszczególnych znaczkach przedsta
wiono:
Wrocław - ratusz, zbudowany między XIII 
a XV w.; obecnie znajduje się w nim Muzeum 
Historyczne Miasta Wrocławia.
Opole - widok ogólny miasta, stolicy książąt 
opolskich wiatach 1201-1532, z wieżą zamku 
piastowskiego.
Legnica - zamek książąt legnickich, zbudo
wany przez Henryka Brodatego przed 1238 r. 
Bolków - baszta zamkowa. Osobliwością wa
rowni jest olbrzymia baszta wewnętrzna 
z zielonkawego bazaltu, o gruszkowatym 
przekroju, wysoka na 23 m, o grubości mu
rów 3,5 m.
Brzeg - ratusz; stolica książąt piastowskich 
w latach 1311-1675.
Znaczki projektował art. plastyk Andrzej Hei
drich, a wykonano je w nakładzie po 8 min 
sztuk, na papierze kredowym, techniką wie
lobarwnego offsetu. W dniu wprowadzenia 
znaczków do obiegu w sprzedaży były koper
ty ,,pierwszego dnia obiegu” (FDC), opatrzo
ne okolicznościowym datownikiem po
cztowym.

Eligiusz Ristau
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Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków są instytucją jedyną w swej formie i zakresie 
działania tak w skali krajowej, jak i światowej. I choćby znany skrót ,,PKZ” nie wszędzie był traktowany z jed
nakowym entuzjazmem, to jednak zasługi i dorobek przedsiębiorstwa w ratowaniu dóbr kultury w Polsce i poza 
jej granicami są bezsporne i niezaprzeczalnie wielkie. Trudno jest na kilku zdjęciach przedstawić 30-letnią dzia
łalność PKZ. Nasz fotoreporter odwiedził warszawską Pracownię Konserwacji Malarstwa, jedną z wielu na tere
nie kraju i pokazał zaledwie drobny wycinek pracy konserwatorów z PKZ.

1. Kons. Monika Szwolgin usuwa wtórne złocenia z oryginalnej 
warstwy srebra na rzeźbie gotyckiej z Muzeum Okręgowego w 
Radomiu
2. Obraz na desce „Święta Rodzina przy pracy” z Sulejowa 
(XVII—XVIII w.) konserwuje Małgorzata Różycka

3. Obraz „Matka Boska z Dzieciątkiem” z Milejczyc (XVIII w.) w trak
cie konserwacji metodą punktowania przez kons. Izabelę Mal
czewską
4. Kons. Bożena Kozubek punktuje obraz „Św. Boromeusz” z Ży-

(wszystkie zdjęcia: P. Radzikowski)
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