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Od redakcji

Bardzo pożyteczna „Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska” 
z dnia 31 stycznia 1980 r. (weszła w życie 1 września 1980 r.; „Dziennik 
Ustaw PRL”, Nr 3 z 11.11.1980 r.) traktuje o zabytkach bardzo enigmatycz
nie i ogólnikowo (raptem w czterech miejscach!), choć specjaliści od 
ochrony dóbr kultury domagali sie większego sprzężenia w tej ustawie 
środowiska naturalnego z kulturowym. I jest to zrozumiałe, bo przecież 
zabytki od wieków związane są z przyrodą, stanowiąc razem integralny 
krajobraz każdego kraju. Widać to m.in. na zdjęciach, na których tlo dla 
budowli zabytkowych stanowi właśnie przyroda. Tego rodzaju zdjęcia 
zamieszczamy przy pierwszych trzech artykułach na temat zabytkowych 
wsi polskich. Blok ten, który rozpoczyna prof. Jan Zachwatowicz, opatrzy
liśmy wspólnym nadtytułem - „Ginące krajobrazy”. Uważamy bowiem, że 
na środowisko, w którym żyjemy, składa się wiele elementów, a przede 
wszystkim krajobraz naturalny i krajobraz kulturowy.
Zwracamy uwagę Czytelników na zamieszczony w zeszycie artykuł M. 
Konopki („Wywoływanie przeszłości”) na temat tak mało spopularyzowa
nego w naszym kraju widowiska „światło i dźwięk”. Nie chodzi o to, aby 
każdy obiekt zabytkowy uczestniczył (bo tak chyba należy to określić) 
w takiej imprezie, ale wydaje nam się, że wiele zabytków, nawet ruin (np. 
zamków) - szczególnie w większych miastach czy przy ważniejszych 
szlakach turystycznych - zyskałoby na odpowiedniej świetlnej oprawie, 
wykonanej np. przez liczne koła miłośników zabytków lub towarzystwa 
regionalne. Warto o tym pomyśleć, a na razie „wywołujemy przeszłość” 
artykułami historycznymi o konserwacji ruin w XIX i XX w. (J. Maisner-Nie- 
duszyńska) i o kolekcjonerstwie Stanisława Augusta (B. Wilde). Zamiesz
czamy także artykuł J. Świeczyńskiego na temat wandalizmu w stosunku 
do dzieł sztuki. Warto dodać, że autor - major milicji prowadził śledztwo 
m.in. w sprawie dewastacji rzeźb w warszawskich Łazienkach i od lat 
zajmuje się tą problematyką. O ginących zabytkach traktuje także nasz 
felieton.
Dla Czytelników, którzy listownie i telefonicznie kierują do redakcji apele, 
prośby, a nawet groźby odnoszące się do regularności ukazywania się 
„Spotkań z zabytkami”, mamy tylko jedną odpowiedź - uzbrójmy się 
wszyscy w cierpliwość.

CC> /fafcLf 94^303
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Jan Zachwatowicz

Ratunek 
dla 

zabytkowych 
wsi*

Wśród problemów ochrony, konserwacji i re
waloryzacji historycznych zespołów osiedlo
wych sprawa ochrony i rewaloryzacji wsi na
leży do najtrudniejszych. Brzmi to jak para
doks. gdyż dotyczy osiedli o niezbyt skompli
kowanym układzie przestrzennym, o ograni
czonych jednorodnych funkcjach oraz wy
pełnionych obiektami o małej kubaturze. 
Gdzież je porównać z zespołami miejskimi 
o dość złożonym układzie, różnorodności 
i wielkości zabudowy oraz złożoności funkcji 
życia miejskiego! A jednak właśnie w tych 
różnicach i w prostocie treści tkwią podsta
wowe trudności w zachowaniu historycz
nych i estetycznych wartości wsi, pełnych 
uroku, malowniczości i niemal organicznej

* Artykuł ten. przygotowany jako referat 
na sesję ICOMOS w Salonikach, byl wygłoszony 
przez prof. Jana Zachwatowicza w roku 1973. Mimo 
tak odległej daty uważamy, że poruszone w artykule 
zagadnienia nic nie straciły na swojej aktualności 
a wprost przeciwnie problem zabytkowych wsi 
..ginących krajobrazów" dopiero ostatnio nabiera 
odpowiedniego znaczenia w ochronie dóbr kultury, 
szczególnie po ogłoszonym w 1976 r. przez UNE
SCO ..Zaleceniu dotyczącym odnowy zespołów za
bytkowych i tradycyjnych oraz ich roli w życiu 
współczesnym"
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łączności z naturą, z krajobrazem. Sprawy te 
poruszane były w licznych artykułach 
i pracach.
Wieś jest osiedlem ludzkim, którego podsta
wową funkcją oraz głównym, niemal wyłącz
nym zajęciem mieszkańców jest rolnictwo. 
Gospodarce rolnej podporządkowany jest 
układ całości wsi oraz sposob i rodzaj jej 
zabudowy, w której dom mieszkalny jest tylko 
elementem w zespole zabudowań gospodar
czych. W historii osadnictwa wiejskiego moż
na prześledzić, jak zmiany w gospodarce 
rolnej wpływają na przemiany w ukształtowa
niu wsi i jej zabudowy i tym się tłumaczy, że 
we wsiach o bardzo dawnej historycznej pro
weniencji zabudowa jest o wiele młodsza 
Wyjątek stanowią obiekty o stałej funkcji, np. 
kościoły. Zjawisko to wystąpiło szczególnie 
silnie w Polsce, gdzie podstawowym budul
cem wsi było drewno. Przebudowa zagród 
nie nastręczała wielu trudności, nie mówiąc 
już o zniszczeniach spowodowanych pożara
mi i odbudowie często całych wsi, jak to 
miało miejsce i po ostatniej wojnie. Dlatego 
też dawniejsze budynki na wsi, tj. z XVIII 
i początku XIX w., są nie tak liczne, starsze 
stanowią wyjątki. Mimo to układy i formy 
budynków są tradycyjne i wiele wsi, pomimo 
ich niezbyt starej substancji, można zaliczyć 
do kategorii wsi zabytkowych. Nurt przemian 
układów i zabudowy wsi narasta w XX w., ze 
szczególną siłą po drugiej wojnie światowej. 
Składa się na to wiele czynników, dość złożo
nych i wzajemnie powiązanych. Są one za
równo natury gospodarczej, jak i socjalnej:

1. Procesy w skali ogólnej industralizacji 
i urbanizacji zmieniają w istotny sposób 
strukturę demograficzną. Ogromne zapo
trzebowanie na siłę roboczą w przemyśle 
odciąga ludzi ze wsi do miast. W rejonach 
uprzemysłowionych zjawia się nowy typ za
jęć ludności wiejskiej - chłopów-robc‘ników. 
Ten rodzaj podwójnej pracy odbywa się ra
czej z ograniczeniem pracy na roli. Często 
w pobliżu ośrodków przemysłowych wieś 
staje się wsią-sypialnią. Również i gospodar
ka rolna przestawia się wówczas na typy 
uprawy ogrodniczej, wymagającej zabudo
wań i urządzeń nie znanych w dawnej wsi.

2. Postępuje zasadnicza przemiana samej 
gospodarki rolnej, opartej obecnie na me
chanizacji. Konsekwencje mechanizacji są 
dla gospodarstw rolnych bardzo istotne. No
wy sprzęt rolniczy wymaga nowego typu po
mieszczeń do jego przechowywania, a także 
nowego układu samego gospodarstwa. Nie 
tylko jednak to Opłacalność upraw rolnych 
w oparciu o sprzęt mechaniczny wymaga 
znacznie większych areałów oraz przecho
dzenia na gospodarkę zwaną wlelkotowaro- 
wą. Występuje to w postaci wielkich ferm 

rolniczych, odbiegających swoją strukturą 
od typów dawnych wsi. W Polsce ten rodzaj 
gospodarki reprezentują państwowe gospo
darstwa rolne, W krajach socjalistycznych 
powszechne są formy wsi kolektywnych, 
w których zachowane są nawet dawne układy 
wsi, lecz przy nich zbudowane są wielkie 
zespoły gospodarcze, stanowiące właściwą 
bazę gospodarczą dla złączonych współ nych 
areałów rolnych czy urządzeń hodowlanych. 
Wieś sama staje się zespołem domów miesz
kalnych o wspólnej bazie gospodarczej. 
W Polsce jednak nadal istnieją również indy
widualne gospodarstwa rolne. Powstają za
tem ośrodki maszynowe i inne urządzenia 
zmieniające oblicze dawnej wsi
Zjawisko przemian wywołanych z jednej stro

jeden aspekt zagadnienia - aspekt społecz
ny Ludność wiejska przechodzi przemiany 
wewnętrzne. Zanika tradycja gospodarcza 
i kulturalna wsi, szybko rosną nowe potrzebv 
których nie zmniejszają, lecz zaostrzają uła
twienia komunikacyjne i środki masowego 
przekazu. Zmienia się wyposażenie budynku 
mieszkalnego w nie znany dotąd na wsi 
sprzęt i urządzenia. Wzrasta zapotrzebowa
nie na wszelkiego rodzaju usługi ulokowane 
bezpośrednio w obrębie wsi. Powstają ob
szerne szkoły, budynki handlowe i gastrono
miczne, ośrodki zdrowia, świetlice i domy 
kultury, sale kinowe. Wszystko to nieuchron
nie przeobraża współczesną wieś.
Ze szczególną ostrością występują te sprawy 
w Polsce, gdzie dawna urocza romantyczna 

1

ny industrializacją, z drugiej strony mechani
zacją rolnictwa jest ewidentne w całej Euro
pie. Mam w oczach opuszczone wsie i mias
teczka rolnicze w południowej Francji i we 
Włoszech. Ich los napełnia smutkiem i niepo
kojem, lecz przyczyny leżą zbyt głęboko, aby 
można je było rozwiązywać w płaszczyźnie 
pojęć ochrony i konserwacji zabytków.
Konieczne jest zwrócenie uwagi na jeszcze 

1. Jodłówka Tuchowska. woj tarnowskie, chałupa 
z końca XIX w

wieś - to w większości zespół parterowych 
drewnianych budynków, krytych słomą. Są 
rejony i wsie o zabudowie murowanej, o du
żej skali gospodarstw, i tam dostosowanie 
ich do współczesnych potrzeb jest możliwe 
i realizowane. Można poradzić również tech-
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2. Brodnia, woj. sieradzkie, chałupa z początku XX 
w.
3. Nagórze, woj tarnowskie, chałupa z lat dwu
dziestych XX w
4. Brzeg, woj. sieradzkie, gliniana obora z początku 
XX w
5. Olszyny, woj. tarnowskie, chałupa z końca XIX w.
6. Olszyny, woj. tarnowskie, chałupa z końca XIX w
7. Jodłówka Tuchowska. stodoła z końca XIX w
8. Szerzyny, woj tarnowskie, chałupa z końca XIX 
w.

(zdjęcia J. Wilde)

nicznyrn sprawom konserwacji budynków 
drewnianych, ich zachowaniu i adaptacji. 
Problemy te są studiowane i rozwiązywane 
przez komitety ICOMOS. Co jednak robić 
z ubogimi parterowymi chałupami, często 
zaledwie dwuizbowymi, które stanowią wię
kszość zabudowy wsi polskiej? Czy można 
zmusić współczesnego chłopa i jego rodzinę 
do mieszkania w budynku, który nie może 
sprostać współczesnym potrzebom? Czy 
można dziwić się i oburzać, że buduje nowy 
i piętrowy, murowany, obszerny budynek 
z ogniotrwałym pokryciem, zgodnie z potrze
bami nowych form życia współczesnego? 
Trudno współczesną wieś, jako osiedle no
wego typu gospodarki rolnej i jego mieszkań
ców, traktować jako zabytek etnograficzny. 
Dlatego też ochronę i reanimację wsi jako 
całości widzę jako zadanie niesłychanie trud
ne i możliwości te w Polsce oceniam pesy
mistycznie. Są u nas tendencje wykupywania
chałup wiejskich dla urządzania w nich dru
giego mieszkania na weekend i na lato. Doty
czy to jednak tylko wsi w rejonach atrakcyj
nych krajobrazowo, nad rzeką lub jeziorem. 
Zapewne pozwoli to przynajmniej na częś
ciowe zachowanie zewnętrznego oblicza 
dawnej wsi, przy zmianie treści oraz zmianie 
wewnętrznych form użytkowania budynków. 
Jest to jedna z dróg swoistej reanimacji oraz 
ochrony przed gruntownym przeobrażeniem 
pewnych wybranych zespołów wiejskich. 
W tym kierunku robione są wysiłki uratowa
nia np. dawnego rolniczego miasteczka Lan
ckorony w okolicach Krakowa.
Nie rozwiązuje to jednak ochrony i zachowa
nia wsi o wartościach zabytkowych, a jedno
cześnie aktywnych w gospodarce rolnej, 
gdzie z roku na rok ubywa kilka wartościo
wych dawnych chałup, przybywają natomiast 
nowe budynki, przeważnie obce krajobrazo
wi dawnej wsi.
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Dla uratowania na miejscu przynajmniej po
szczególnych obiektów, są one konserwowa
ne i urządzane dla potrzeb usługowych - jako 
czytelnie, kluby-kawiarnie, lecz i tę funkcję 
z trudem tylko można wtłoczyć w starą cha
łupę. Podejmowane są wysiłki urządzania 
czegoś w rodzaju muzeum etnograficznego, 
lecz i w tym zakresie realne możliwości są 
ograniczone i na terenie kraju mamy najwy
żej kilkanaście takich rozwiązań
Z dotychczasowych doświadczeń i praktyki 
okazało się, że jedyną skuteczną formą za
chowania obiektów budownictwa ludowego 
jest przenoszenie ich do zespołów muzeów 
na otwartym powietrzu (skansenów). Tak 
można zachować w całości zagrody, budynki 

mieszkalne, karczmy, zajazdy, wiatraki, mły
ny wodne i inne szybko zanikające urządze
nia dawnej wsi. Tam mogą być one wyposa
żone w dawny sprzęt, jako części muzeum 
etnograficznego. Lecz to już inny problem, 
nie problem ochrony całej zabytkowej wsi in 
situ.
Sądzić można, że z rozwojem folklorystyki, 
która obecnie znajduje wyraz w zespołach 
śpiewaczych i tanecznych podtrzymujących 
tradycje regionalne wsi, w jej formach muzy
cznych, tanecznych, rękodzielniczych, kos
tiumowych, rozwinie się zainteresowanie 
podtrzymaniem tradycji również w budownic
twie. Na razie nowe obiekty, które powstają 
na wsi, nie tworzą harmonii z charakterem 

wsi i krajobrazem. Niezależnie od warunków 
fizjograficznych i regionu realizowane są bu
dynki według projektów typowych o niskim 
poziomie. Domy mieszkalne są imitacją pod
miejskich willi, nie liczących się z charakte
rem dawnej wsi. Niezależnie więc od tego, że 
nie jest możliwe utrzymanie wsi w jej daw
nych formach, należyzrobić maksymalny wy
siłek, aby nowo powstająca całość była na 
takim poziomie przestrzennego i architekto
nicznego kształtu, który choć w części re
kompensował będzie utracone wartości. Aby 
nowe wartości zasłużyły w przyszłości na 
miano wartości historycznych.

Jan Zachwatowicz
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Barbara Bojanowska-Ziemska

W obronie 
mijającego piękna
W obecnej dobie nabrzmiał bardzo mocno problem osiedli wiejskich, 
które rozwijają się samodzielnie lub są wchłaniane przez aglomeracje 
miejskie. Problem tych ostatnich stał się palący szczególnie teraz, gdy 
do miast naszego kraju, a tym samym i do stołecznego miasta 
Warszawy przyłączane zostają okoliczne dawne osiedla wiejskie. 
Często osiedla te mają zabytkowy układ przestrzenny oraz zabytkowe 
obiekty architektoniczne. Bardzo ważnym ich elementem są 
nieregularne place oraz miękko wijące się drogi, przy których na 
niewielkich chociaż wzniesieniach usytuowane były dawniej kościoły, 
stanowiące dominanty krajobrazu. Również ważnymi elementami są 
murowane dwory i zabudowania dworskie, parki oraz nielicznie 
zachowane do chwili obecnej dworki drewniane - dzieła rąk miejsco
wych cieśli. Dawniej w każdej prawie wiosce znajdowały się karczmy 
i zajazdy, wiatraki, młyny, kuźnie, krzyże i kapliczki przydrożne. 
Podstawowym jednak elementem krajobrazu wiejskiego były cha
łupy, które obecnie znikają w szybkim tempie na skutek wkraczające
go na wieś budownictwa nowoczesnego. To nowe budownictwo 
wprowadzone zostajezcałą bezwzględnością w dawną zabudowę lub 
na jej miejsce, zdecydowanie przeobrażając wygląd dawnego osiedla. 
Osiedla te tracą swoją indywidualność przez rozbiórkę starych do
mów, przeprowadzanie nowej siatki dróg, niwelowanie falistych tere
nów, wycinanie starodrzewia. Chciałoby się mimo woli powtórzyć 
stale aktualne słowa, które w 1903 r. napisał Kazimierz Mokłowski (w 
pracy pt. Sztuka ludowa w Polsce, s. 2):... Jakiś szal wyzbywania się,
niszczenia i przerabiania lub barbarzyńskiego sposobu -odnawiania- 
najpiękniejszych pozostałości po dawnych czasach ogarną! naród, 
grożąc przerwaniem nici kulturalnej więżącej ze sobą pokolenia " Na 
skutek tych posunięć zatracona zostaje więź z przeszłością, a prze
cież wieś polska kształtowana była przez stulecia, które pozostawiły 
na niej swój ślad - łącznie z losami ludzi, którzy tam żyli i pracowali, 
tworząc tym samym naszą historię i tradycję. Dlatego też w osiedlach 
rozbudowujących się należałoby zachować zabytkowy fragment daw
nej wsi, a z kolei spośród wsi wchłanianych przez aglomeracje 
miejskie należałoby wybrać jedną o najbardziej zabytkowym i nastro
jowym wnętrzu. Adaptowany, wytypowany fragment tej wsi stanowił
by jakby osnowę dla nowo rozbudowującej się dzielnicy miejskiej. 
Przez zabytkowe wnętrze wsi rozumiem przede wszystkim jej history
czny układ przestrzenny, zabudowę oraz najbliższy krajobraz.

Aby lepiej zrozumieć kształtowanie się dorobku kulturalnego wsi 
polskiej, przeprowadziłam badania terenowe w kilkudziesięciu osie
dlach, przede wszystkim w dawnych wsiach dworskich lub kościel
nych o większych wartościach historycznych, a tym samym o ciekaw
szych wnętrzach. Przy badaniach poszczególnych wsi nie uwzględ
niałam, czy położone są one w pobliżu miast, czy też w miejscach 
bardziej od nich odległych, zależało mi wyłącznie na udokumentowa
niu odrębności każdej z nich. Wiadomości o danej wsi czerpałam 
m.in. z materiałów bibliograficznych, ikonograficznych, z akt kościel
nych, z rozmów z najstarszymi mieszkańcami wsi lub okolic i konfron
towałam je z materiałami kartograficznymi - planami z końca XVIII 
i początków XIX w

Każda z przebadanych wsi była inna, każdą charakteryzował swoisty, 
specyficzny nastrój. Parę przykładów podanych poniżej udokumento- 
wuje te cechy.

Charakterystycznym przykładem najstarszego typu wsi placowej, tzw. 
owalnicy, jest dawna wieś szlachecka Żukowo, usytuowana wokół 
dużego jeziora. Przez wieś prowadziła droga do Nacpolska, a tym 
samym do traktu wiodącego z Wyszogrodu do Płońska (1 km). Na 
skraju wsi. przy rozwidleniu dróg stał na niewielkim wzniesieniu 
kościół razem z cmentarzem. W pobliżu kościoła po drugiej stronie 
drogi stała karczma. Drewniany kościół istniał już w XIII w. Uległ on 
zniszczeniu, a nowy również drewniany, wybudowany pod wezwa
niem ŚŚ. Wawrzyńca i Zygmunta, konsekrowany był około 1660 r. 
Przeprowadzone we wsi badania odkryły stare cmentarzysko, a poda
nie głosi, że na miejscu obecnego kościoła stał drewniany zamek, zaś 
kościół drewniany znajdował się w miejscu bardziej odległym. Do 
naszych czasów zachował się jedynie drewniany kościół (odremonto
wany), brak natomiast budynku karczmy i chłopskiej zabudowy nad 
jeziorem.
Gdyby na pustym placu po dawnej karczmie stanął nowy zajazd 
i odpowiednio zostało zagospodarowane jezioro, wokół którego 
postawiono by zabudowę, odżyłby w pewnym sensie dawny układ, 
kościół, zajazd i zabudowa nad jeziorem. Wieś Żukowo mogłaby stać 
się atrakcyjną miejscowością ściągającą licznych turystów, a jedno
cześnie nawiązanie do przeszłości uchroniłoby ją od całkowitego 
zatracenia dawnego historycznego kształtu.

Ciekawy, historyczny układ przestrzenny, który również warto uchro
nić od zapomnienia, ma wieś Ligowo, położona na trasie Dobrzyń nad 
Wisłą - Skępe. Zabudowa chłopska usytuowana była nie jak w po
przedniej wsi wokół jeziora, lecz wokół drewnianego kościoła zlokali
zowanego łącznie z cmentarzem pośrodku placu wiejskiego. Przy 
wjeżdzie do wsi w pobliżu rozwidlenia dróg i cieku wodnego znajdo
wała się karczma, a poza wsią położony był folwark.
Pierwsza wzmianka o parafii Ligowo znajduje się w akcie erekcji 
parafii z 1388 r„ ale pierwszy drewniany kościół postawiony był 
prawdopodobnie jeszcze wcześniej, bo jak podano „jeszcze przed 
erekcją tętniło tu życie religijne”. Drugi z kolei drewniany kościół 
wzniesiono w 1721 r. Z tego okresu pochodzi zapewne wyciosana 
w pniu drzewa chrzcielnica, która zachowała się do obecnych 
czasów.
Drewniany kościół, dwór i karczma tworzyły zespół dominujący nad 
resztą zabudowy chłopskiej. Trudno obecnie doszukiwać się dawne
go nastroju wsi czy drewnianego budownictwa, które już się prawie 
nie zachowało, niemniej jednak układ przestrzenny wsi pozostał 
prawie niezmieniony.
O zmianie charakteru dawnej wsi zadecydowała przede wszystkim jej 
nowa zabudowa. Miejsce dawnego kościoła zajął obecnie duży neo
gotycki kościół murowany, wybudowany w 1913 r. Na miejscu daw
nych drewnianych chałup wznoszone są „nowoczesne” murowane 
budynki mieszkalne; na miejscu dawnej karczmy znajduje się „typo
wy” budynek gospody. Z kolei na miejscu drewnianego dworku 
postawiony został w 1912 r. murowany budynek kryty dachówką, 
użytkowany obecnie jako budynek szkolny.
W celu zachowania dawnego układu przestrzennego wsi należałoby 
utrzymać lokalizację kościoła na środku placu, przy jednoczesnym 
wprowadzeniu wokół niego jednorodzinnej zabudowy mieszkalnej 
z budynkami o dachach dwuspadowych, co przyczyniłoby się z pew
nością do wytworzenia indywidualnego nastroju architektonicznego 
osiedla. Cennym uzupełnieniem byłaby budowa chociaż niewielkiej 
stylizowanej gospody, postawionej na miejscu dawnej karczmy. Dro
gę prowadzącą do dawnego folwarku, a obecnie budynku szkolnego, 
należałoby obustronnie zadrzewić, tworząc aleję wiodącą do dawne
go parku dworskiego, który powinno się uzupełnić odpowiednimi 
gatunkami drzew.
Ciekawostką dotyczącą wsi jest zapis w „Kronice Szkolnej”, który 
podaje, że: „Na podstawie ustalonych wiadomości, ustalono, że 
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Chopin w latach około 1824 r. przyjeżdżał również do dworu w Ligo- 
wie z synami właścicieli majątku Ligowa, z którymi kształcił się 
w Warśzawie"
Charakterystyczną wsią z jeziorem na placu wiejskim jest Pniewnik, 
leżący przy drodze prowadzącej z Warszawy do Węgrowa. Wchodził 
on dawniej w skład dóbr pniewskich należących do rodziny Janczew
skich. Dobra te składały się z folwarku i trzech wsi. Dwór w Pniewniku 
został rozebrany po II wojnie światowej, a jedyną po nim pozostałoś
cią jest obecnie fragment parku dworskiego. We wsi siła tradycji jest 
t

dachy, co łącznie z ciągami pieszymi nad jeziorem, miejscami posie
dzeń oraz wprowadzoną zielenią wysoką i niską przyczyniłoby się do 
wytworzenia intymnego i malowniczego wnętrza osiedla.
Ciekawy układ przestrzenny ma również wieś Miszewo Murowane 
koło Płocka. Uwagę zwraca droga prowadząca do wsi, obustronnie 
zadrzewiona, z widoczną z daleka sylwetką kościoła. O dawnym 
pochodzeniu wsi świadczy położone w jej zachodniej stronie grodzi
sko, które przetrwało do czasów obecnych. Po jednej stronie placu 
wiejskiego, zbliżonego swym kształtem do trójkąta, znajduje się

1. Plan wsi Żukowo z 
1799 r. - przykład tzw. 
owalnicy
2. Plac przed kościołem 
w Żukowie; stała
tu niegdyś karczma
3. Jezioro w Żukowie

tak duża, że do chwili obecnej ludność dzieli się na mieszkających 
„na wsi” i „na folwarku”, chociaż folwark przestał już istnieć. 
Zagrody usytuowane zostały po obydwu stronach drogi i olbrzymiego 
jeziora, które jest dumą mieszkańców. Dawniej przydatne było na 
wypadek pożaru we wsi, do pojenia bydła oraz dla ptactwa wodnego. 
Obecnie traktowane jest jako miejsce wypoczynku nad wodą, o czym 
świadczą ustawione nad jeziorem ławeczki, a tradycyjnie w dniu 
Bożego Ciała przechodzi wokół jeziora procesja. W pobliżu jeziora, na 
dużym wiejskim placu obecnie znajduje się murowany neogotycki 
kościół, wybudowany w latach 1922-1927 na miejscu dwóch kościo
łów drewnianych i kościoła murowanego, zburzonego podczas dzia
łań wojennych w 1915 r. Kościół i parafię erygował w 1447 r. Maciej 
z Różana, kanonik kolegiaty warszawskiej i płockiej.
Projektując układ przestrzenny we wsi Pniewnik, należałoby odpo
wiednio zagospodarować plac przed kościołem, pozostawiając jego 
nieregularny kształt. Również korzystne byłoby przesunięcie drogi 
przelotowej poza teren wsi, adaptując obecną na ciąg pieszy. Umożli
wiłoby to lepsze wykorzystanie jeziora dla rekreacji. Budowane nad 
wodą i przy drodze budynki mieszkalne powinny uzyskać wysokie 

murowany kościół, sąsiadujący z miejscem po dawnej karczmie, a po 
przeciwległej stronie - zagrody chłopskie. Najciekawsza jest zabudo
wa trzeciej strony placu, wzdłuż której do chwili obecnej ciągnie się 
długi, kryty dachówką budynek dawnych czworaków dworskich 
W pobliżu czworaków na placu zachowały się również murowane 
piwnice z szeregiem przesklepionych otworów drzwiowych, pocho
dzące również z tego okresu. Z obiektów zabytkowych zachował się 
jeszcze murowany dwór w dobrze utrzymanym parku. Odpowiednie 
zagospodarowanie placu łącznie z zabudową wpłynie korzystnie na 
tak specyficzny i niepowtarzalny układ przestrzenny osiedla.
Innym przykładem dawnej wsi przydrożnej w połączeniu z placową 
o charakterystycznym kształcie widlicy jest wieś i dawny folwark Biała 
w pobliżu Płocka. Wieś Biała była dawniej wsią książęcą, co 
potwierdza fakt wymienienia jej w spisie uposażeń kapituły płockiej 
z XIII w. O dawnym jej pochodzeniu świadczy również znajdujące się 
opodal grodzisko.
Wieś wkomponowana jest w zakole wijącej się rzeki. Według planu 
z 1836 r. przy wjeździe do wsi znajdowała się karczma, w pobliżu 
usytuowanego na wzgórzu kościoła.
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Biała jest bardzo ciekawym i charakterystycznym przykładem dawne
go układu przestrzennego usytuowania wsi i folwarku po obydwu 
stronach rzeki, o formie prawie nie zmienionej do chwili obecnej. 
W wypadku adaptacji i rozbudowy wsi należałoby podkreślić jej 
walory krajobrazowe, ze szczególnym uwzględnieniem sylwety osie
dla górującego nad otoczeniem.
Podając powyższe przykłady, autorka pragnie uczulić Czytelnika na 
piękno dawnej wsi polskiej. Zachowanie walorów krajobrazowych 
i historycznych dawnych wsi nie pozostanie z pewnością bez wpływu 

ucieczką od monotonii, świeżym akcentem w nowym osiedlu, miej
scem odpoczynku i spacerów. Adaptacja zabytkowych fragmentów 
układów przestrzennych osiedli wiejskich przyczyniłaby się również 
do zwiększenia liczby szlaków turystycznych, do ochrony naturalne
go środowiska człowieka, ale przede wszystkim spowodowałaby 
bardziej emocjonalny związek ludności z ziemią rodzinną.
Od obecnej chwili zależy, czy zostanie zachowany, czy zaprzepasz
czony dorobek kulturalny minionych stuleci, a tym samym na obec
nym pokoleniu ciąży olbrzymia odpowiedzialność wobec potomnych.

4. Plan wsi Ligowo z 1835 r. - również przykład 
tzw. owalnicy
5. Kościół w Ligowie
6. Postawiony na miejscu drewnianego murowany 
dwór w Ligowie
7. Rozłożone wokół jeziora zagrody w Pniewniku
8. Dawne czworaki w Miszewie Murowanym
9. Plan wsi Biała z 1836 r. - przykład tzw. widlicy ♦
10. Panorama usytuowanej na wzgórzu wsi Biała
11. Zabytkowa aleja na terenie dawnego folwarku 
Biała

(zdjęcia 1, 4, 9 ze zb. AG AD, 
pozostałe - autorki)

na rozwój tych wsi, a także kształt nowych dzielnic miejskich. Należa
łoby tak projektować nowe osiedla miejskie, aby móc zapewnić ich 
mieszkańcom warunki do normalnego, spokojnego życia, dobrego 
samopoczucia i możliwości pracy. Człowiek w obecnym cywilizowa
nym świecie mieszkający w mieście czuje się w nim zagubiony, 
zmęczony i znerwicowany, pragnie odpoczynku, ciszy oraz kontaktu 
z przyrodą.
Do rozwiązania tego problemu w dużym stopniu przyczyniłaby się 
adaptacja zabytkowych fragmentów dawnych osiedli. Byłyby one 
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Po przebadaniu kilkudziesięciu wsi proponuję adaptowanie zabytko
wych fragmentów osiedli wiejskich w terenie według następujących 
zasad:
- Adaptacja charakterystycznego układu przestrzennego osiedla, 
w którym zachowały się fragmenty dawnego typu wsi, jak np. wsi 
przydrożnej, owalnicy, widlicy itp.
- Adaptacja nieregularnych placów wiejskich łącznie ze zlokalizowa
nymi przy nich krzyżami i kapliczkami przydrożnymi. Oprócz dużych 
placów adaptacji podlegać powinny małe placyki przed kościołami 
8
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oraz przy rozwidleniach dróg. Nieregularne place wiejskie nietypo
wym swym kształtem przyczyniają się w znacznym stopniu do wytwa
rzania indywidualnego i specyficznego klimatu wnętrza osiedla.
- Adaptacja grodzisk znajdujących się czasem we wsiach i miastecz
kach lub w ich pobliżu. Zapomniane te prehistoryczne zabytki obec
nie mają wygląd porośniętych trawą wzgórz, koło których przechodzą 
obojętnie ludzie, nie zdając sobie sprawy z ich wartości kulturowych. 
O zabytkach przeszłości powinny informować dyskretnie umieszczo
ne reklamy (tablice). Adaptacja grodzisk wpłynie nie tylko na wzboga

cenie wartości krajobrazowych wnętrza osiedla, ale jednocześnie 
przyczyni się do wyeksponowania pomnika kultury narodowej.
- Adaptacja wody w osiedlu, ważnego elementu w krajobrazie wiej
skim. Od lokalizacji i kształtu cieku wodnego uzależniony został 
w znacznym stopniu kształt i klimat danego osiedla. Woda łącznie 
z zielenią osiedlową przyczynia się w znacznym stopniu do podniesie
nia walorów krajobrazowych oraz do utworzenia miejscowego mikro
klimatu . Dużą rolę przy odbiorze wrażeń odgrywać tu będzie pora dnia
- w dzień dominować będzie czynnik kolorystyczny oraz odbicie 
poszczególnych elementów w lustrze wody, wieczorem i w nocy 
przyczyni się do tego sztuczne oświetlenie. Dlatego tak duże znacze
nie będzie miało rozmieszczenie punktów świetlnych w terenie oraz 
usytuowanie ich wysoko czy bezpośrednio nad ziemią. Przede 
wszystkim jednak tafla-wpdy jest czynnikiem uspokajającym psychi
cznie człowieka.
- Adaptacja terenów leśnych z przeznaczeniem na parki oraz tereny 
rekreacyjne.
- Adaptacja terenów łąkowych z przeznaczeniem na place zabaw dla 
dzieci oraz na tereny sportowe.
- Adaptacja zieleni wiejskiej, a szczególnie zabytkowych drzew lub 
ich zespołów, zabytkowych alei, parków dworskich oraz adaptacja 
znajdujących się w terenie jarów, dolin, skarp, głazów narzutowych 
itp.
- Adaptacja dawni ch miękko wijących się dróg wiejskich z wykorzys
taniem w maksymalnym stopniu istniejącego drzewostanu.
- Adaptacja sylwety zabytkowej części osiedla, która podkreśla jego 
charakterystyczną formę zewnętrzną, a jednocześnie rzutuje na za
chowanie jego indywidualnego i malowniczego wnętrza. Szczególne 
miejsce w sylwecie osiedla zajmuje kościół, otoczony drzewami,

usytuowany zwykle na niewielkim chociaż wzniesieniu. Dlatego też 
terenu wokół kościoła nie powinno się niwelować, ale wprost prze
ciwnie - uwypuklać jego plastyczną formę.
- Adaptacja zabytkowych budynków lub ich zespołów, do których 
należy przede wszystkim zaliczyć kościoły oraz dwory i zespoły 
dworskie, karczmy, stare chaty itp., a w niektórych wypadkach zagro
dy wiejskie. Przy adaptacji poszczególnych obiektów należy uwzględ
nić najbliższe ich środowisko, a szczególnie towarzyszącą im zieleń, 
wysoką i niską. Adaptując w terenie zabytkowe obiekty należałoby 
pamiętać jednocześnie o uwzględnieniu punktów widokowych, dlate
go też teren koło zabytków powinien być tak zagospodarowany, aby 
kompozycja zieleni podkreślała ich walory.
- Nowa zabudowa w zabytkowej części osiedla powinna harmonizo
wać z otoczeniem i zostać jak gdyby wtopiona w dawną zabudowę, 
układ przestrzenny i klimat tego fragmentu osiedla. W tej części 
osiedla zamiast nowoczesnych pseudowilli i bloków mieszkalnych 
należałoby wznosić parterowe ewentualnie piętrowe budynki o spa
dzistych dachach, a na miejscu dawnych karczem - gospody.
- Drogi przelotowe powinny zostać przesunięte poza zabytkową 
część osiedla. Dawną część osiedla należy jednak tak zagospodaro
wać, aby tętniło w niej życie jak dawniej, do czego przyczyni się 
adaptacja miejscowych dróg na ciągi piesze lub pieszo-jezdne.
- Miejscowej ludności powinny zostać udostępnione źródła history
czne dotyczące zabytkowej części osiedla i poszczególnych jej obiek
tów oraz wiadomości o legendach i zwyczajach łączących się z daną 
miejscowością. Przyczyni się to do bardziej emocjonalnego związku 
ludności z nowym miejscem zamieszkania.

Barbara Bojanowska-Ziemska
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Zofia Gzowska

Kaszubskie checze
Kaszuby - jeden z najpiękniejszych zakątków 
Polski. Wśród pokrytych lasami wzgórz i licz
nych jezior rozrzucone są wsie i z rzadka - 
miasteczka, które - dzięki swoim walorom 
klimatycznym oraz bogactwu form natural
nych - należą do wyjątkowo chętnie odwie
dzanych miejsc w naszym kraju. W związku 
z tym, istotnym problemem staje się planowe 
zagospodarowanie tego regionu. Jednak 
wszelkie działania dotyczące jego aktywiza
cji turystycznej należy przeprowadzać z du
żym wyczuciem, aby nie zniszczyć tego, co 
je$; w nim najcenniejsze - środowiska natu
ralnego.
Niestety. Coraz częściej widok roztaczający

się przed naszymi oczami zeszpecony jest 
przez nowo powstające elementy. Postępują
cy rozwój rolnictwa pociąga za sobą daleko 
idące przeobrażenia oblicza wsi. Obok go
spodarstw tradycyjnych pojawiają się gospo
darstwa specjalistyczne, obok indywidual
nych - państwowe gospodarstwa rolne. 
Zmienia się nie tylko sama wieś, lecz i jej 
otoczenie. Żywiołowo rozwija się budownic
two indywidualne. Są to rosnące z dnia na 
dzień, nie tylko na Kaszubach, ale i w całej 
Polsce, ,.wille” - niezmiennie te same sześ
cienne pudła. Ich sąsiedztwo przytłacza ma
łe, tradycyjne chałupy oraz nieco nowsze, 
parterowe domki. A tradycyjne budownictwo 

i

spotyka się coraz rzadziej. Trudno dziś zna
leźć budynki wiejskie starsze niż z końca XIX 
w. Istnieje jednak jeszcze pewna liczba wsi - 
położonych na ogół w pewnej odległości od 
głównych ciągów komunikacyjnych - które 
zachowały niezmieniony charakter. W takich 
wsiach podziwia się umiejętne wpisanie bu
downictwa w otaczający je krajobraz - ma
lownicze domki z wysokimi dachami dwu
spadowymi przycupnięte wzdłuż drogi, nad 
brzegiem rzeczki lub jeziora. Czyżby teraz nie 
stać nas było na podobne zespolenie obiektu 
z otoczeniem?

Wydawałoby się, że przynajmniej budownic
two letniskowe, pozwalające na większą do
wolność w projektowaniu, będzie bardziej 
zróżnicowane, bardziej związane z miejsco
wą tradycją. Tymczasem i tutaj dominują pro
jekty typowe. Najczęściej są to tzw. dachów
ce. Niewątpliwie nie reprezentują one złej 
architektury, ale będąc rozwiązaniem stan-

2

3

dardowym nie mają nic wspólnego z trady
cyjnym krajobrazem kulturowym regionu. 
Tradycyjnym typem wsi na obszarach Kaszub 
i sąsiedniego Kociewia była ciągnąca się 
wzdłuż drogi tzw. ulicówka lub wieś owalni
cowa. Zagroda składała się z budynku miesz
kalnego, stodoły i obory, ustawionych 
w czworobok oraz innych urządzeń gospo
darczych, jak żuraw lub piec chlebowy. Przed 
domami znajdowały się niewielkie ogródki 
kwiatowe i warzywne, z tyłu - czasem mały 
sad owocowy. Otaczająca zagrodę zieleń by
ła więc dość uboga, przede wszystkim ze 
względu na warunki klimatyczne, jak też pia
szczyste i gliniaste gleby.
Pewne niedostatki otoczenia rekompenso
wała architektura budynków mieszkalnych 
i gospodarczych. Budownictwo kaszubskie 
było bardzo lekkie i dekoracyjne. Najdawniej 
używanym materiałem było drewno, później, 
najprawdopodobniej na skutek wydania za
kazu wyrębu drzew w lasach królewskich 
w połowie XVIII w., zaczęto wznosić budynki 
o konstrukcji szkieletowej, pozwalającej na 
d użo oszczęd niejsze stosowa n ie tego su row- 
ca. Budynki szkieletowe i późniejsze muro
wane kontynuowały tradycje bryły budownic
twa zrębowego.
Elementem, który nadawał budynkom miesz
kalnym niepowtarzalny wdzięk, był podcień. 
Typologicznie najstarszy był podcień pełno- 
szczytowy, wsparty na słupach. Dzięki 
ozdobnie podcinanym mieczom i umieszczo
nym między nimi belkom podoczepowym ca
łość sprawiała wrażenie delikatnego ażuru. 
Na podcieniu wsparty był ozdobnie deskowa
ny szczyt. Nawet przy deskowaniu prostym, 
na styki desek nakładano profilowane listwy. 
Do naszych czasów zachował się zaledwie 
jeden dom tego typu. Często podcień w ca
łości lub w części zabudowywano, zwiększa
jąc tym samym powierzchnię użytkową cha-
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EIIWE KRRJOBRRZV

1. Koźmin kolo Pogódek krajobraz wsi o nieska
żonym wyrazie tradycyjnym
2. Wczoraj i dziś na Kaszubach (Chmielno koło 
Kartuz)
3. Tradycyjna chałupa kaszubska kryta strzechą, 
jedna z ostatnich w Chmielnie pod Kartuzami
4 Przykład tradycyjnej chałupy o konstrukcji szkie
letowej
5. Jedna z wielu możliwych propozycji zastosowa
nia tradycyjnej formy kaszubskiej w nowej architek
turze domku letniskowego

(zdjęcia i rysunek autorki)

lupy. W XIX w. już od podstaw budowano 
domy z podcieniem narożnym. W tym samym 
mniej więcej czasie sporadycznie zaczęły po
wstawać chałupy z podcieniem wnękowym - 
bezsłupowym lub wspartym na słupach, a na
wet kolumienkach. Przypuszcza się, że inspi
racją dla podobnych rozwiązań były klasy- 
cystyczne dworki szlacheckie lub domy rze
mieślników w małych miasteczkach.
Zdobnictwo kaszubskich chałup-checzy nie 
było zbyt bogate. Nie malowano ich jak w in
nych regionach Polski. Jedynie na Kociewiu 
zdarzały się pomalowane na brązowo lub 
zielono okiennice. Oprócz dekoracyjnego 
podcienia w chałupach kaszubskich zwraca
ło uwagę wykończenie drzwi i okien, które 
często miały zdobione motywem lilii lub tuli
pana obramienia. Czasem naroża drewnia
nych chałup ukrywano pod ozdobnie wyrzy- 
nanymi deskami. Innym elementem nierozłą
cznie związanym z wyglądem chałupy były 
śparogi - rzeźbione skrzyżowania obrzeż- 
nych desek (wiatrownic) lub też pazdury - 
wieńczące szczyt pionowe deszczułki o styli
zowanych formach roślinnych lub zwierzę
cych.
Jak widać, tradycyjne budownictwo Kaszub 
i Kociewia jest zróżnicowane tak pod wzglę
dem detalu, jak i rozwiązań bryłowych. Sta
nowi doskonały materia! wyjściowy do prac 
projektowych dla tego regionu. Dlaczego

4
więc nic się prawie w tym kierunku nie robi? 
Bogactwo form architektury wiejskiej Poje
zierza Kaszubskiego, tak jak i w innych regio
nach kraju szybko zanika. Przenoszenie naj
cenniejszych zabytków architektury i wystro
ju wnętrz do skansenów (w naszym regionie - 
Kaszubskiego Parku Etnograficznego we 
Wdzydzach) nie może zatrzymać tego proce
su. Również, jak się okazało, próba objęcia 
pozostających we wsiach innych cennych 
obiektów ochroną konserwatorską nie za
wsze zdaje egzamin. Często okazuje się, że 
wbrew decyzjom o wpisaniu do rejestru za
bytków, samowolnie dokonuje się ich rozbió
rek. Poza śladem w dokumentacji nie pozos- 
taje nic.
W takiej sytuacji jednym z najistotniejszych 
działań jest wprowadzenie na wieś i do mias
teczek budownictwa zgodnego z duchem 
regionu.
Jeśli chodzi o budownictwo jednorodzinne 
wydaje się, że dla utrzymania charakteru wsi 
kaszubskiej i kociewskiej zupełnie wystar
czające jest wprowadzenie zabudowy niskiej 
- parterowej, o dość prostej jednobryłowej 
formie. Niezbędnym komponentem są wyso
kie dachy dwuspadowe. Innym elementem 
architektury tradycyjnej, który można by wy
korzystać, jest zasada konstrukcji szkieleto
wej. W grę wchodzi nie tyle sama konstruk
cja, co efekt plastyczny z nią związany - 

s

ciemnobrązowe, prawie czarne elementy 
drewniane, białe pola. Przy uzupełnieniu po
dobnego rozwiązania tradycyjnym detalem 
architektonicznym, takim jak np. okiennice, 
deski nad- i podokienne, otrzymalibyśmy ca
łość nawiązującą w pewnej mierze do trady
cji. Należy przy tym pamiętać, że samo zasto
sowanie regionalnego zdobnictwa nie da 
nam w efekcie obiektu utrzymanego „w sty
lu". O jego walorach regionalnych decydują 
przede wszystkim proporcje bryły - nachyle
nie połaci dachowych, wysokość przyziemia. 
Od bezmyślnego stosowania detalu tylko 
krok do wprowadzenia „stylu góralskiego" 
na Kaszubach.
Tak więc nowe propozycje rozwiązań budyn
ków mieszkalnych powinny zachować zasad
nicze proporcje bryły budynków tradycyj
nych. Detal architektoniczny może być cał
kiem nowoczesny, może też być oparty na 
motywach dawnych.
W związku ze stopniowym zanikiem tradycyj
nych gospodarstw indywidualnych przestaje 
powoli istnieć problem zagród. W okresie 
międzywojennym na terenie Kaszub i Kocie
wia oraz nad Wisłą wybudowano - według 
jednego projektu - wiele zgrabnych, małych 
zagród drewnianych., składały się one z domu 
mieszkalnego, obory i stodoły. Obecnie jako 
zbyt małe są gruntownie przebudowywane. 
Zagrody wznoszone po drugiej wojnie świa
towej na ogół nie mają całościowego charak
teru. Każdy z budynków powstaje niezależ
nie. Brak w tych działaniach jednolitej konce
pcji. A przecież i w tym wypadku można 
sięgać do tradycji.
Dziedziną, która daje największe możliwości 
kontynuacji tradycji budownictwa wiejskie
go, jest budownictwo letniskowe. Powinno 
być ono lekkie i niepowtarzalne. Powstając 
najczęściej wśród lasów, nad brzegami je
zior, z dala od miast i wsi,powinno być bardzo 
silnie związane z terenem, na którym jest 
lokalizowane. Powinno weń wnikać, stapiać 
się z krajobrazem. A cóż lepiej w wypadku 
Kaszub harmonizuje z otoczeniem niż lekkie 
domy podcieniowe - niewielkie, o dobrze 
dobranych proporcjach, będące nieodłączną 
częścią krajobrazu Pojezierza. Budownictwo 
letniskowe daje możliwość nawiązania do tej 
tradycji. Dopuszcza też pewną stylizację. Bu
downictwo letniskowe, jako budownictwo 
sezonowe, umożliwia też użycie bardziej róż
norodnych materiałów, bo oprócz powsze
chnie obecnie stosowanych w budownictwie 
mieszkaniowym - drewna, a do pokrycia da
chu obok dachówki - impregnowanej słomy 
lub kolorowego eternitu falistego.
Każde działanie zapobiegające dalszemu ni
szczeniu krajobrazu powinno znaleźć szero
kie poparcie władz i społeczeństwa. Działaj
my natychmiast, bowiem każdy rok w nieod
wracalny sposób niszczy jedno z najcenniej
szych naszych bogactw - środowisko natu
ralne.

Zofia Gzowska
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Jadwiga Maisner-Nieduszyńska

Początki konserwacji 
historycznych ruin 
w Polsce
Ruiny dawnych pałaców, zamków, fortyfikacji, prócz swych ogromnych 
walorów artystycznych i naukowych, stanowią specyficzne i bardzo 
atrakcyjne obiekty zwłaszcza dla turystów. Można nawet pokusić się 
o stwierdzenie, że zrujnowane budowle ze względu na swój niepowtarzal
ny urok i klimat są najchętniej zwiedzanymi zabytkami. Oddziaływały 
i oddziaływają one na wyobraźnię odbiorców swym romantycznym i ma
lowniczym pięknem. Wywołują w oglądających głębokie doznania estety
czne i refleksje, budzą wspomnienia, przenoszą w świat podań, baśni 
i legend...

Dzieje teorii konserwacji ruin sięgają początku XIX 
w. Romantyczne restauracje miały jednak swą ge
nezę w osiemnastowiecznym kulcie ruin, kiedy to 
dopuszczano się swoistego fałszu historycznego, 
preparując sztuczne ruiny. Nawiązując do tych fak
tów, koncepcja z początków XIX w. polegała rów
nież na stwarzaniu iluzji autentyku. W myśl tej 
zasady romantyczna restauracja ruin była najczęś
ciej całkowitą odbudową, która nadawała im wyi
maginowany „starożytny1’, czyli rzymski lubgotycki 
wygląd. Autentyczne relikty były traktowane jako 
pewnego rodzaju pretekst do rozwinięcia nowych 
form architektonicznych. W wyniku tej działalności 
powstawały budowle stylizowane. Występował wy
raźny brak zainteresowania pierwotną formą archi
tektoniczną ruin. W licznych opisach ruin i „zwa
lisk" autorzy uwagi swoje zawężają do stereotypo
wych stwierdzeń eksponujących wielkość założe
nia, ogólny widok ruiny lub omawiają pewne jej 
charakterystyczne szczegóły. Na ogół używane są 

określenia formalne, takie jak: „gocki”, „starożyt
ny", „stary", lub zdawkowe stwierdzenie, jak: bu
dowla sarmacka lub pochodząca z epoki rycerskiej. 
Stosunek do ruin był zdecydowanie uczuciowy, 
widziano w nich jedynie pamiątki przeszłości. Na
czelnym zadaniem zabytku musiała być wyraźnie 
widoczna jego „starożytność" i „malowniczość". 
Wskutek tego we wszystkich romantycznych res
tauracjach ruin te dwie wartości były szczególnie 
eksponowane. Treści te związane były ze „starożyt- 
niczymi" zainteresowaniami epoki.

Około połowy XIX w., na skutek głoszonych poglą
dów Johna Ruskina sprawą największej wagi staje 
się autentyzm zabytkowej substancji ruiny. W Pol
sce jednak tezy konserwatorskiego nieinterwencjo- 
nizmu znajdują oddźwięk dopiero po 1900 r„ wraz 
z neoromantycznym podejściem do „zwalisk”. Na
tomiast w drugiej połowie XIX w. panuje przekona
nie, że dysponując odpowiednim aparatem nauko

wym można decydować się na odtwarzanie (rekon
strukcję) zabytku nawet wtedy, gdyby był ruiną 
w pięćdziesięciu i więcej procentach swej substan
cji. Uważano, że posługując się współczesną wie
dzą historyczną można zagwarantować maksimum 
wierności w rekonstrukcji. Obecnie wiadomo, że ta 
pełna pewności siebie postawa konserwatorska by
ła błędna.

Przełom XIX i XX w był okresem odrodzenia uczu
ciowej i emocjonalnej postawy w stosunku do ruin. 
Dominowały w niej odczucia nastrojowości, eks
presji i destrukcji, akcentowanie patyny wieków 
zawartej w ruinie i kult dla niezniszczalnego jej 
piękna. Powszechne uznanie znajduje fakt, że 
tkwiący w ruinach ładunek romantyzmu, nastrój, 
malowniczość są na tyle ważne, że nie należy zmie
niać oblicza ruin, jedynie zabezpieczać i umacniać 
stan, w jakim przetrwały do naszych czasów. W myśl 
teorii nieinterwencjonizmu J. Ruskina odrzucano 
rekonstrukcję ruin opartą na zasadach naukowych. 
Na początku XX w. zdecydowanie dochodzi do 
głosu, zrodzona na bazie biologicznej koncepcji 
sztuki, tendencja do czystej konserwacji. Ruiny 
określone jako zabytki martwe miały być zachowa
ne w istniejącym stanie. W tej właśnie koncepcji 
szukać należy genezy nowoczesnej metody konser
wacji ruin, jaką jest zabezpieczanie jej reliktów 
w postaci „trwałej ruiny” Obecnie jest to powsze
chnie stosowana metoda konserwatorska w Polsce 
i na świecie. Podstawowe cechy takiej działalności 
pojawiły się w naszym kraju już na przełomie XIX 
i XX w

Początkowo tak rozumiana konserwacja ruin w Pol
sce natrafiała na ogromne trudności. Wynikało to 
przede wszystkim stąd, że nie istniał w tym okresie 
żaden organ polskiej władzy państwowej, do które
go obowiązków należałaby działalność na polu 
ochrony ruin. Dlatego też mogła rozwijać się jedy
nie akcja społeczna, inicjowana przez różne towa
rzystwa czy komitety, albo też sporadyczne akcje 
poszczególnych obywateli, którzy osobiście byli 
zainteresowani ochroną ruin lub spełniali funkcję 
podobną do mecenasów sztuki. Z natury rzeczy 
jednak akcje tego rodzaju nie mogły rozwijać się na 
szeroką skalę ani też nie zdołały przynieść wię
kszych rezultatów, wyrażających się dużą liczbą 
dobrze zakonserwowanych ruin. Jeśli nawet wiele 
osób, którym los ruin nie był obojętny i dużej klasy 
specjalistów - znanych architektów, historyków 
sztuki, pisarzy czy nawet mężów stanu, troszczyło 
się szczerze o poprawę stanu faktycznego w zakre
sie ochrony ruin i rozwijało wiele inicjatyw w dzie
dzinie ich ochrony, efekty tego były nikłe. Organiza
cje i instytucje społeczne, które podejmowały dzia
łalność propagującą ochronę ruin czy także czysto 
praktyczną, nie dysponowały odpowiednimi środ
kami finansowymi, materiałowymi itp.

Trudne warunki organizacyjno-administracyjne 
kraju i ekonomiczne społeczeństwa polskiego spo
wodowały konieczność działania na polu konser
wacji ruin w ograniczonym zakresie i często w for
mach zastępczych. W pracach konserwatorskich 
zgłaszało swój bezinteresowny udział wielu archi
tektów i inżynierów. Np. w 1905 r. inż. Bronisław 
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Malewski zgłosił współudział przy konserwacji ruin 
zamku w Trokach. Inny architekt i działacz społecz
ny, Zygmunt Hendel, objął w 1902 r. bezinteresowne 
kierownictwo nad przeprowadzeniem najpilniej
szych robót przy konserwacji muru koło Bramy 
Floriańskiej w Krakowie, podobnie postąpił on przy 
badaniu ruin zamku w Lipowcu. Poza tym członko
wie różnych towarzystw wykonywali, także bezinte
resownie, liczne prace organizacyjne i gospodar
cze.

2

Brak odpowiednich funduszy często powodował 
zmniejszanie zakresu robót konserwatorskich, 
ograniczając je do najniezbędniejszych zabiegów, 
które nie spełniały wszystkich wymogów właściwej 
konserwacji. Za przykład takiej akcji może posłużyć 
podjęcie w 1907 r. wstępnych tylko prac przy rato
waniu murów ruin zamku wOdrzykoniu. Towarzys
two Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury 
w Krakowie dysponowało jedynie 100 koronami na 
akcję ratowniczą. Oczyszczono wówczas pewne 
partie murów z roślinności, ,.jak również zalano 
cementem niektóre części murów w celu zapobie
żenia ich dalszemu rysowaniu" Działalność taka 
była przysłowiową kroplą w morzu wobec katastro
falnego stanu zachowania ruiny odrzykońskiej. 
Dodatkową trudność stanowiła konieczność wyku
pywania zabytkowych ruin z rąk prywatnych właści
cieli, którzy zajmowali stanowisko na wskroś utyli
tarne, co zagrażało często dalszej egzystencji ruin. 
Nie było to jednak zjawisko powszechne, niektórzy 
prywatni właściciele ruin, a także niektóre gminy 
stały na stanowisku obywatelskim i społecznym. 
Np. do ratowania wieży ruin zamku w Czchowie 
przyczynił się p. Goetz-Okocimski oraz gmina mias
ta Czchowa. Sami pospieszyli z pomocą działaczom 
społecznym, ofiarowując dobrowolnie znaczne 
kwoty pieniężne lub dostarczali potrzebnego mate
riału w celu ratowania obiektu. Z kolei hr. Jan 
Szeptycki ofiarował połowę potrzebnej sumy pie
niędzy na konserwację ruin zamku w Odrzykoniu, 
a Stanisław Starowieyski dostarczył w tym celu 
kamień.

Współpraca instytucji społecznych z osobami pry
watnymi - właścicielami ruin, polegała także na 
tym, że ci ostatni wyrażali zgodę na podjęcie robót 
konserwatorskich, na koszt oczywiście tych pierw
szych. Taka sytuacja miała miejsce w 1907 r. w Świ- 
rzu pod Lwowem, gdzie znajdowały się ruiny za
mku, których właścicielami byli hr. Robertowie de 
Lamezan

W celu zdobycia funduszy na zabezpieczenie za
grożonego obiektu bardzo często podejmowano 

różnego rodzaju akcje społeczne. Np. prof. Tadeusz 
Korzon wygłosił w 1906 r. w Muzeum Przemysło
wym w Warszawie odczyt o historii i znaczeniu ruin 
zamkowych w Czersku, w celu zdobycia pieniędzy 
na ich konserwację.

Na uwagę zasługuje również fakt, że 1 owarzystwo 
Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury 
w Krakowie wystosowało w 1907 r. petycję do Rady 
Szkolnej z prośbą, która zobowiązywała opiekunów 
i kierowników wycieczek do czuwania nad zwiedza
jącymi, aby nie dopuszczali do oszpecania i nisz
czenia napisami ruin przez zwiedzających. Rada 
Szkolna wydala nawet specjalny okólnik w tej 
sprawie

Akcję ratowania ruin na terenach centralnej Polski 
zajęło się warszawskie Towarzystwo Opieki nad 

Zabytkami Przeszłości. Towarzystwo to, którego 
najżywsza d. <alalność przypadała na lata 
1906-1914, podjęło wiele akcji konserwatorskich, 
m.in. w Nowogródku, Czersku, Chęcinach, Iłży i Ra
ciążu, a także szeroko zakrojoną akcję informacyj- 
no-kontrolną o stanie zachowania innych ruin na 
terenie całego kraju, interwencyjną w stosunku do 
niektórych właścicieli zaniedbujących te zabytki, 
jak również dotyczącą najbardziej pilnych wstęp
nych robót zabezpieczających. Tego typu akcjami 
objęto ruiny w następujących miejscowościach: 
Kłeczkowie, Korcu, Broku, Siewierzu, Olsztynie, 
Inowłodzu, Janowcu, Ojcowie, Wojciechowie 
i w wielu innych.

Konserwacja ruin zamku w Nowogródku była wyni
kiem nagłej potrzeby. W nocy 14 listopada 1906 r. 
runęła ściana większej baszty tego zamku. Stało się 
to powodem interwencji obywatelki miasta Wandy 
Kiersnowskiej i inżyniera powiatowego Ludwika 
Strokowskiego w Towarzystwie Opieki nad Zabyt
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kami Przeszłości w Warszawie. Towarzystwo po
spieszyło z pomocą, wysyłając delegata Tadeusza 
Korzona w celu zebrania funduszów potrzebnych 
do akcji konserwatorskiej. Dnia 15 sierpnia tego 
roku odbyło się uroczyste położenie kamienia wę
gielnego pod mającą nastąpić konserwacją. Pro
gram prac zakładał przeprowadzenie robót murar
skich mających na celu „utrzymanie takowych w te
raźniejszym stanie i zabezpieczenie od dalszego 
uszkodzenia". Kierownictwo prac konserwator
skich objął inżynier powiatowy Ludwik Strokowski. 
Plan robót przewidywał: ..przede wszystkim pod
murowanie kontrforsów" - skarp przy obydwu ba
sztach i zrekonstruowanie (odtworzenie) ściany 
w mniejszej baszcie w celu podtrzymania nadwie
szonej górnej jej części, następnie „wprawienie 
nowych cegieł w miejsce wykruszonych oraz zala
nie wszystkich szpar i pęknięć w murach cemen
tem. w końcu, o ile pozwolą fundusze, odtworzenie

niecznych i zamierzonych działań. Aby doprowa
dzić konserwację do końca, podjęto akcję zbierania 
składek wśród społeczeństwa, przede wszystkim 
wśród mieszkańców powiatu nowogródzkiego.

Następnie podjęto energiczną akcję przy konserwa
cji ruin zamku w Czersku. Już na początku XX 
stulecia los ruiny czerskiej stał się przedmiotem 
troski Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Prze
szłości. Jak wynika ze sprawozdania konserwatora 
Kazimierza Skórewicza, prace polegały przede 
wszystkim na podtrzymaniu ruin i oparte były ściśle 
na zasadzie: nie restaurować, lecz konserwować, 
a dopełniać tylko części uszkodzone, o nie budzą
cej żadnych wątpliwości formie pierwotnej Roboty 
rozpoczęto wiosną w 1908 r. i trwały one do końca 
jesieni tego roku. Cegielnia w Oborach przygotowa
ła według normatywów starej zamkowej cegły - 
cegłę nową, której wytrzymałość sprawdzono 

s

według fotografii zdjętej w maju 1906 r. ściany, 
która runęła 14 listopada 1906 r i ogrodzenie całe
go terenu zajętego przez obie baszty płotem z drutu 
kolczastego".

Prace rozpoczęto od wzmocnienia najbardziej za
grożonych narożników skarp przy większej baszcie. 
W tym celu rozkopano ziemię przy fundamentach 
i według fundamentów oryginalnych odtworzono je 
wyżej z kamienia granitowego na zaprawie cemen
towej. Prócz tego „dosztukowano" część wschod
niej fasady baszty, która była znacznie uszkodzona 
w przyziemiu na grubości około 0,30 m, przy czym 
starano się „zastosować linie i grubości fug w zależ
ności egzystujących nienaruszonych części' 'w cel u 
zachowania ogólnego charakteru budowli. Starą 
skruszałą cegłę zastąpiono nową.

Ukończenie prac zależało - zdaniem prowadzącego 
roboty konserwatorskie - od ofiarności publicznej. 
To, czego zdążyli dokonać, było tylko częścią ko

w miejskim laboratorium mechanicznym. Na jesieni 
podmurowano nią część walącego się muru między 
basztami wschodnią i zachodnią.

W 1909 r. wykonano roboty przy baszcie wjazdowej 
zagrożonej przez zrujnowanie środkowego filara 
bramowego, wskutek czego niebezpieczne rysy i fi
lar bramny przemurowano nową cegłą według śla
dów widocznych w starym murze. Uszkodzoną ko
ronę murów wymieniono na nową, przeprowadzo
no arkadowanie otworów przy dawnych hurdy- 
cjach, niebezpieczne rysy przeszyto nową cegłą 
(według śladów widocznych w starym murze), a filar 
bramny przemurowano. Zmurszałą cegłę z wierz
chołka ścian baszty wymieniono na nową, arkado
wanie otworów przy dawnych hurdycjach uzupeł
niono ściśle według wzoru kilku pozostałych. Częś
ciowo zrujnowane skarpy poreperowano, a wewnę
trzną powierzchnię ściany baszty oczyszczono 
z piasku i ziemi, która osiadając w szczelinach i na 
odsadzkach powodowała murszenie cegły. W wyni

ku tego zabiegu odkryto pierwotne wnęki okienne 
oraz zarysowały się wyraźne ściany zewnętrzne 
„pomieszczeń" położonych w baszcie nad bramą. 
Sklepień i pułapów, z których zaledwie pozostały 
ślady, nie przywracano.

Bardzo zagrożony mur północny, stanowiący ongiś 
ścianę korpusu zamku właściwego, fundamenty 
i cokół wyreperowano posługując się techniką ana
logiczną do zastosowanej przy układaniu kamieni 
w istniejących murach. Przebudowano także mur 
wschodni pomiędzy basztami wjazdową i wschod
nią. Do naprawy użyto cegły starej, oryginalnej, nie 
zmurszałej, której dużo leżało dookoła. Następnie 
zamurowano otwory wewnątrz baszty wschodniej 
przy fundamencie i odgruzowano dno baszty. „Po
nieważ w baszcie zachodniej nie zachował się ani 
jeden ślad, podług którego możliwe byłoby uzupeł
nienie dawnych otworów z bezwzględną pewnoś-

6

5 Ojców • 6 Siewierz • 7. Janowiec

cią, że takie właśnie, a nie inne były owe otwory", 
ograniczono się do wzmocnienia ostatnich istnieją
cych warstw cegieł, wymieniając uszkodzone na 
nowe. Rozdzielone szeroką szczeliną mury baszty 
połączono z murem okalającym.

Stosownie do zakreślonych jeszcze w 1907 r. pla
nów robót pracę konserwatorską rozpoczęto oc 
dostarczenia materiałów i poszukiwania na miejscu 
kamieni wyrwanych z fundamentów. W okolicy wie
ży zachodniej znaleziono na niewielkiej głębokości 
duże ilości oryginalnego budulca, a także naczynia, 
ułamki kafli i dachówek rzymskich. Wydobywania 
gruzu zaprzestano wskutek braku przygotowania 
do prac archeologicznych. Roboty rozpoczęto w in
nym miejscu, gdzie natrafiono na ślady bruku. 
W 1912 r„ „gdyż nie tylko zamek czerski wołał 
o ochronę”,-ograniczono się do przygotowania 
niektórych materiałów dla niezbędnych robót przy 
wieży wschodniej i murze północnym. Zaznaczyć 
należy, żeTowarzystwo za dobrowolne składki i pie
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niądze ze sprzedaży książeczek o Czersku utrzymy
wało stróża przy zamku.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości za
jęło się następnie zabezpieczeniem ruin zamku 
w Chęcinach. Została wysłana tam delegacja, która 
stwierdziła groźny stan północnego muru okólne
go: na całej jego długości u przyziemia powstał 
przez umyślne wybranie kamienia głęboki podkop, 
mogący niechybnie spowodować runięcie masy 
muru na stojący u podnóża góry kościół. Poza tym 
niezwłocznego zabezpieczenia wymagały otwory 
w tymże murze pozostałe po oknach oraz wyłom 
w wewnętrznym narożniku czworobocznej wieży 
narożnej. Na podstawie raportu delegacji Wydział 
Architektury Towarzystwa opracował szczegółowy 
plan robót wraz z instrukcją postępowania techni
cznego przy ich wykonywaniu. Robotami kierował 
inżynier Szpakowski, a ogólny nadzór sprawował 

cy po linii pochyłej w głąb ziemi i zamknięty zamuro
waną ścianą. Z zamku górnego zachowały się złomy 
murów obwodowych, do których przylegały pokoje 
mieszkalne, następnie baszta okrągła, podstawa 
wieży wjazdowej i wreszcie mur z beluardami flan
kującymi dojazd. Pierwszym zadaniem było zabez
pieczenie najcenniejszej części ruiny, mianowicie 
okrągłej wieży, która zachowała się niemal w całej 
swej wysokości. Wyłom utworzony u jej podstawy 
na przestrzeni 2/3 obwodu, 3 m wysokości, a do 2 
m głęboki - dzieło nie tyle czasu, co łupiestwa - 
spowodował pęknięcie pionowe wzdłuż całej basz
ty. Opiekunem ruin i nadzorcą prac konserwator
skich z ramienia Towarzystwa był K. Gautner. Nieza
leżnie od robót konserwatorskich projektowano 
założenie ogrodu w celu upiększenia zabytkowego 
miejsca.
Z kolei w roku 1911 Towarzystwo nabyło od miesz
czan Raciążka ruiny zamku w tym miasteczku. Po
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delegat Marian Straszak. Miejscowi obywatele spie
szyli z pomocą przy konserwacji ruin zamku chęciń
skiego, dostarczając przede wszystkim różnorod
nego materiału budowlanego. Organizowano poza 
tym różne imprezy kulturalne i artystyczne, z któ
rych dochód przeznaczono na cele konserwacji. 
Ksiądz W. Grzeliński wydał w 1908 r. broszurę pt. 
Z kart zamierzchłej przeszłości Monografia Chę
cin; 150 egzemplarzy odstąpił autor Towarzystwu. 
W 1910 r. książęta Lubomirscy darowali Towarzys
twu Opieki nad Zabytkami Przeszłości ruiny zamku 
w Iłży. Zamek w Iłży składał się z dwóch obiektów: 
zamku dolnego i górnego, tworząc jakby dwie od
dzielne warownie. Dolny był siedzibą starosty, z je
go zabudowań nic nie pozostało, a z murów obro
nnych zachowały się tylko dwa zręby, spotykające 
się pod kątem prostym, w którym znajdowała się 
pozostała część wysuniętej poza linie murów póło
krągłej baszty (beluardy) z dwiema sklepionymi 
izbami w podziemiu. W innej części dziedzińca 
znajdował się korytarz, starannie sklepiony, biegną

zostały tylko brama wjazdowa i resztki murów nie 
wielkich rozmiarów. Plan konserwacji ruin i zabu 
dowy zabytkowego miejsca pochodzący z 1912 r. 
nie został jednak zrealizowany. Projektowano wy
budowanie obok ruin kawiarni, która mogłaby słu
żyć kuracjuszom z pobliskiego Ciechocinka. Za
mierzano w ten sposób uzyskać źródła dochodów 
dla podjęcia nowych prac konserwatorskich. Spo
łeczni opiekunowie ruin: ks. Górzyński i M. Raczyń
ski, odrzucili projekt, gdyż kawiarnia wraz z do- 
mkiem stróża stanowiłaby - ich zdaniem - obiekt 
zbyt konkurencyjny w stosunku do samych ruin.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości 
prowadziło również wiele prac konserwatorskich 
o mniejszej skali. I tak z lat 1906-1907 istnieje 
relacja Kazimierza Skórewicza o ariańskiej wieży 
w Wojciechowie, pozostałości dawnego zamku. 
W1912 r. K. Skórewicz przeprowadził pewne zabie
gi konserwatorskie: dopełnił części kamienne wob- 
ramowaniach i laskowaniach okien (por. artykuł M.

Kurzątkowskiego w tym zeszycie). W1909 r. Towa
rzystwo wysłało delegację w celu zbadania stanu 
ogólnego ruin pałacu biskupów płockich w Broku. 
W wyniku tej akcji powstała jedynie dokumentacja 
fotograficzna.

Prace konserwatorskie dotyczące wieży w Ojcowie 
prowadziło Towarzystwo w latach 1910-1914. Na 
podstawie sprawozdania o stanie ruin sporządzo
nego przez delegatów S. Grochowicza i K. Broniew
skiego postanowiono w 1910 r. nadbudować część 
wieży ze starego materiału, leżącego wewnątrz mu
rów. Po tych wstępnych pracach zwrócono się do 
księcia Czartoryskiego z prośbą o konserwację po
zostałych murów zamkowych.

Jeśli chodzi o pozostałości zamku w Siewierzu, to 
Towarzystwo postanowiło jedynie poczynić stara
nia u ich właściciela mecenasa Korwin-Piotrow- 
skiego o zabezpieczenie ruin, przede wszystkim 
znajdującej się w groźnym stanie bramy wjazdowej. 
W stosunku do ruin zamku w Olsztynie postanowio
no podjąć najpilniejsze prace dla zabezpieczenia 
najbardziej uszkodzonych elementów. W Inowło- 
dzu zatwierdzono projekt podżwignięcia z ruin koś
cioła Św. Idziego z XI w. W ruinie zamku w Janowcu, 
na fasadzie od strony Wisły znaleziono pod tynkiem 
ślady malowideł. Postanowiono wysłać delegację 
w celu dokładnego zbadania stanu ruin, a także 
zwrócić się do właściciela - p. Ćwirko-Godyńskiego 
o przedsięwzięcie szybkich i skutecznych środków 
zabezpieczających ruiny. W 1912 r. udzielono pro
boszczowi w Kłeczkowie wskazówek dotyczących 
konserwacji średniowiecznego muru obronnego 
i powierzono kierownictwo robót arch. J. Kłosowi. 
W 1914 r. podjęto interwencję u hr. H. Bnińskiego 
wobec faktu sprzedaży ruin zamku w Korcu na 
materiał budowlany

W innych regionach Polski także było podejmowa
nych wiele inicjatyw w zakresie konserwacji ruin 
obiektów zabytkowych. Jedną z pierwszych akcji 
konserwatorskich na szerszą skalę było zabezpie
czenie ruin dwóch zamków w Trokach. Myśl rato
wania zamków trockich od ostatecznej ruiny po
wstała już w 1899 r. wśród grona inteligencji wileń
skiej skupionej przy Kole Miłośników Przeszłości, 
jednakże brak funduszy krępował działalność Koła. 
Dopiero zasilenie kasy organizacji przez większe 
datki na rzecz robót oraz zapewnienie bezintere
sownego współudziału inżyniera Bronisława Male
wskiego, przy równoczesnej pomocy ze strony Kra
kowskiego Towarzystwa Opieki nad Polskimi Za
bytkami Sztuki i Kultury, pozwoliło przystąpić 
w 1905 r. do „częściowego podmurowania najbar
dziej zagrożonych części zamku".

Prace konserwatorskie, podjęte w 1905 r. pod kie
runkiem inż. B. Malewskiego, rozpoczęto od najle
piej zachowanych, ale ulegających coraz gwałtow
niej destrukcji ruin baszty południowo-wschodniej. 
Przy układaniu planu robót oparto się na wskazów
kach udzielonych przez Zygmunta Mendla, który 
w 1901 r. przeprowadził badania zamków trockich 
z ramienia Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabyt
kami Sztuki i Kultury i spostrzeżenia swe opubliko
wał w Sprawozdaniach Towarzystwa.
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Według opisu W Szukiewicza mury zamku były 
zniszczone na wysokości pierwszego piętra, w wie
lu miejscach ściany piętra górnego z powodu głę
bokich wyrw - powstałych wskutek wybrania ka
mienia - nadwieszały się i groziły zawaleniem. Z po
wodu osłabienia fundamentów widoczne były także, 
liczne głębokie szczeliny w murze.

Roboty konserwatorskie przeprowadzono w nastę
pujący sposób: po usunięciu rumowiska, otaczają
cego basztę i oczyszczeniu wnętrz z gruzu, odsło
nięto fundamenty o planie kwadratowym i kwadra
tową izbę w przyziemiu, wiążącą się z okrągłą izbą 
na pierwszym piętrze przez umieszczone w naro
żach arkadki, z których każda wyższa występowała 
na pół cegły nad niższą. Fundamenty zabezpieczo
no oraz zrekonstruowano uszkodzone ściany ze
wnętrzne przyziemia, doprowadzając nowy ka
mienny mur do wysokości pierwszego piętra. 
W oczyszczonym z gruzów przedsionku baszty zna
leziono dwa otwory wejściowe, z których jeden 
prowadził do izby w przyziemiu, drugi do izby na 
pierwszym piętrze. Wyloty obu otworów przemuro- 
wano, umocowano luźno leżące kamienie ściany 
południowej i wschodniej przedsionka i zabezpie
czono przylegające do baszty szczątki wschodniej 
ściany muru obwodowego. Do prac murarskich 
używano wyłącznie głazów granitowych, a do spa
jania - mieszaniny wapiennej i cementowej. Wiąza
nie starego muru z nowym przeprowadzono w ten 
sposób, że wyłamywano skruszałe kamienie, a na
stępnie po przemyciu silnym strumieniem wody 
dopasowywano je na zaprawie cementowej. Do 
zalewania szczelin i wyrw wewnątrz muru użyto 
mieszaniny wapiennej, a do strony lica, dla większej 
trwałości, cementu. Umocowanie muru ceglanego 
w okrągłej części baszty powyżej kamiennych skarp 
narożnych przeprowadzono w ten sposób, że wię
ksze szczeliny i wyrwy w oknach i klatce schodowej 
powiązano cegłami odpowiedniej wielkości na ce
mencie, mniejsze zaś pęknięcia w murze zalewano 
roztworem cementu. Z braku funduszów nie utrwa
lono korony murów, której stan był również nieza
dowalający.

Z innych prac Towarzystwa Opieki nad Polskimi 
Zabytkami Sztuki i Kultury wymienić należy wiele 
akcji zmierzających do lepszego rozeznania w sta
nie ruin zamków, przede wszystkim na terenie po
łudniowej Polski, przeprowadzenie w miarę moż
ności inwentaryzacji tych ruin oraz podjęcie nie
zbędnych prac zabezpieczających. W 1902 r. Za
rząd. uznając potrzebę rozszerzenia działalności 
Towarzystwa, postanowił mianować delegatów do 
spraw zabezpieczenia zabytków w ruinie, zamiesz
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(il. 1-3. 5-6. 8-9 na podstawie Albumu Widoków 
Polski, 1882, rys Napoleon Orda; il 4 Tygodnik 
Ilustrowany nr 81. 1869. rys H Filipowicz; il 7 
Tygodnik Ilustrowanym 77.1861, rys B Kostrzew- 
ski; wszystkie reprodukcje Z Dubiel)

kałych na terenie całego kraju oraz za granicą 
Podstawowym ich zadaniem była akcja inwentary
zacji zabytków i ruin. Ponadto wyznaczono specjal- 
ną komisję, w skład której weszli: Mycielski, Świey- 
kowski i Hendel, a której zadanie polegało na spo
rządzeniu spisu i pobieżnej charakterystyki za
mków Była to praca wstępna, mająca na celu uła
twienie opracowania programu prowizorycznego 
ratowania ruin. Jest zrozumiałe, że musiała to być 
początkowo działalność prowizoryczna, gdyż To
warzystwo, jako zbyt młoda i słaba organizacja, nie 
mogło od razu wykonać tak wielkich i kosztownych 
prac, jak ratowanie zabytkowych ruin.

Następną akcją Towarzystwa była działalność ko
misji do spraw ratowania ruin zamków. W skład tej 
komisji weszli: Hendel. Mycielski, Świeykowski, 
Tomkiewicz i Zubrzycki. W 1903 r. podjęła ona 
decyzję ratowania chylących się ku upadkowi częś
ci zamku w Odrzykoniu. Dzięki obywatelskiej posta
wie właścicieli zamku - hr. J. Szeptyckiego i S. 
Starowieyskiego - można było podiąć pierwsze 
prace konserwatorskie. Architekt J. Zubrzycki zba
dał stan ruin i opracował projekt ich podtrzymania 
oraz dokonał wielu prac projektowych.

Przy współudziale komisji do ratowania zabytków 
Krakowa Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabyt
kami Sztuki i Kultury zainicjowało naprawę murów 
miejskich przy Bramie Floriańskiej. Ostatnie relikty 
dawnych murów miejskich w tym miejscu budziły 
już obawę, że się rozsypią. Dotyczyło to zwłaszcza 
dolnych części muru od strony ulicy Szpitalnej. 
Organy gminne powołane do konserwowania tych 
murów zachowywały się biernie. Dlatego też za 
pozwoleniem gminy miasta Krakowa, jako właści
ciela murów, Towarzystwo wyznaczyło inżyniera Z. 
Hendla do przeprowadzenia najpilniejszych robót. 
Objąwszy bezinteresownie kierownictwo robót, 
przeprowadził on znaczną ich część na kosztTowa- 
rzystwa, ale napotkawszy nieprzewidziane trudnoś
ci techniczne (gorszy stan murów niż przypuszcza
no) zaniechał dalszych prac. Zmuszono natomiast 
gminę miasta Krakowa do dalszej ich konserwacji 
na koszt miasta.

W 1906 r. Towarzystwo postanowiło zająć się kon
serwacją ruin zamków w Olkuszu, Ogrodzieńcu 
i Kazimierzu. Opiekę ruin zamków w Olkuszu 
i Ogrodzieńcu powierzono inż. J. Pagaczewskiemu, 
a w Kazimierzu - delegatom Towarzystwa na tam
tym terenie.

W 1907 r. na wniosek L. Lepszego Towarzystwo 
uchwaliło podjęcie wstępnych prac konserwator

skich ruin zamku w Odrzykoniu. Przeznaczono 
pewną sumę pieniędzy na oczyszczę:..e ruin zamku 
z roślinności, na zalanie cementem niektórych 
części murów w celu niedopuszczenia do dalszego 
ich zarysowania.

W 1907 r. nawiązała się współpraca między Towa
rzystwem Opieki nad Zabytkami Przeszłości i Towa
rzystwem Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki 
i Kultury. Odtąd obydwa Towarzystwa postanowiły 
w razie potrzeby występować wspólnie w każdej 
sprawie.

Początkowe działania w dziedzinie konserwacji ru
in w Polsce, na skutek trudności organizacyjnych 
i finansowych, dotyczyły na ogół obiektów najbar
dziej zagrożonych. Prace konserwatorskie obejmo
wały zazwyczaj niewielkie fragmenty murów, były 
prowadzone dorywczo i sezonowo. Były one po
nadto często przerywane i nie kończone z powodu 
braku dostatecznych funduszy. Mimo licznych trud
ności i mankamentów, jednak już wówczas prace 
prowadzono zgodnie z podstawowymi wymogami 
obowiązującymi obecnie w konserwacji ruin. Już 
wtedy stosowano nowoczesną technikę murowania 
i technologię konserwacji. Odnoszono się z wielkim 
poszanowaniem i pietyzmem do pierwotnej substa
ncji zabytkowej i starano się na ogół utrzymać ruinę 
w takiej formie, w jakiej ją zastano, co odpowiadało 
zasadzie Johna Ruskina zachowania autentyzmu 
substancji zabytkowej.

W pracach konserwatorskich wykorzystywano ory
ginalny materiał (kamień, cegłę). W razie koniecz
ności stosowano podpory i inne zabezpieczenia, ale 
były one celowo i świadomie widoczne, co stanowi
ło duże osiągnięcie. Chodziło bowiem o to. aby 
wszelka ingerencja konserwatorska była widoczna, 
łatwa do odczytania przez każdego badacza. Koro
ny murów nie wyrównywano, jedynie zabezpiecza
no przed dalszym niszczeniem.

Taka działalność konserwatorska - nazwijmy ją 
„społeczną” - trwała do wybuchu pierwszej wojny 
światowej. Po wojnie powstała już państwowa służ
ba konserwatorska.

Jadwiga Maisner-Nieduszyńska

Przy opracowaniu tematu autorka korzystała z następują
cych źródeł:
1. Sprawozdania i Wydawnictwo Wydziału Towarzystwa 
Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury.
2. Sprawozdania Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Prze
szłości.
3. Sprawozdania z prac konserwatorskich członków TOnZP 
wykonywanych przy różnych obiektach, znajdujące sią 
w Aktach TOnZP. zbiory IS PAN
4. J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków architektu
ry w Polsce w latach 1795-1918. PWN, Warszawa 1975.
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Porozmawiajmy 
o malarstwie w Polsce
W pierwszej części artykułu o malarstwie mówiliśmy o technikach i środkach formalnych, podjęliśmy próbę 
ogólnej charakterystyki malarstwa w jego rozwoju historycznym, przyjrzeliśmy się rozwojowi najczęściej 
spotykanych gatunków. Teraz zastanowimy się, jakie zagadnienia niesie problematyka malarstwa w Polsce.

W krótkim przeglądzie historycznym szczególną uwagę 
zwrócimy na dzieła charakterystyczne dla naszej kultu
ry Polska, jak wiadomo, w żadnym okresie swoich 
dziejów nie była krajem dyktującym Europie styl lub 
modę w sztuće, jak np. Włochy czy Francja. Dość 
szybko pewne wzory obce przenikały na nasze ziemie, 
nie zawsze znajdując od razu chętnych naśladowców; 
na swój sposób przerabiane i interpretowane dawały 
ciekawe zjawisko sztuki rodzimej związanej w sposób 
szczególny z krajem, jego historią i tradycją. Zabytki 

w kościele opactwa kanoników regularnych w Czerwiń
sku. Zupełny niemal brak romańskiego malarstwa tabli
cowego wynagradza malarstwo miniaturowe rękopi
sów. stanowiące ten rodzaj wytworów sztuki, które 
docierały najwcześniej do powstających ośrodków cy
wilizacji łacińskiego świata chrześcijańskiego, będąc 
niejako zwiastunami nowej sztuki. Z XI i XII w. posiada
my zabytki iluminatorstwa. które były dziełami importo
wanymi, zrosły się one jednak silnie z naszą kulturą 
przez fakt powiązania z historią. Wymieniane są w naj-

1 Miniatura Ewangeliarza z pierwszej połowy XII w. przechowywanego w biblio
tece katedralnej w Gnieźnie; scena Jan Chrzciciel napomina Heroda

2. Fragment malowidła ściennego z kościoła opactwa kanoników regularnych 
w Czerwińsku z pierwszej połowy XIII w.

sztuki rodzimej wykazują niejednokrotnie bogatą inwe
ncję artystyczną ich twórców; dopatrzeć się w nich 
można łączenia wątków zaczerpniętych z różnych źró
deł, wzbogacanych własnymi, nieraz bardzo ciekawymi, 
pomysłami. Sztuka ta, mierzona miarami wzorców, nie 
wytrzymuje często krytyki, co nie umniejsza jej wartości 
dla historii naszej kultury - w dziedzinie malarstwa 
zwłaszcza, przejawiająca narodowy charakter, zamiło
wania, odrębności, ze względów emocjonalnych jest 
nam szczególnie bliska.

Reliktów malarstwa romańskiego mamy niewiele. Zade
cydował o tym niszczący czas i zmieniające się gusty 
epok - na miejscu dawnych malowideł powstawały 
nowe, spod których skomplikowane zabiegi konserwa
torskie potrafią czasem wydobyć pierwotne przedsta
wienia. Cenne pozostałości malowideł ściennych oglą
dać możemy w kolegiacie Tumu pod Łęczycą oraz 

starszych inwentarzach wśród najcenniejszych skar
bów mienia, związanych z dworami władców, którzy je 
nabywali, otrzymywali w darze lub w wianie małżeń
skim. Z XIII w. datują się zabytki miniatur powstałych 
w lokalnych pracowniach na terenie Polski, wykonywa
nych przez miniaturzystów naśladujących wzory obce, 
a także grupa wykazująca zdecydowanie indywidualne 
cechy.

Ilość zachowanych dzieł gotyckiego malarstwa minia
turowego znacznie przewyższa romańskie. Od począt
ku XV w. głównym ośrodkiem tej twórczości staje się 
Kraków, gdzie w sposób szczególny uwidocznił się 
wpływ nowych prądów kultury humanistycznej. Działa
ło tu wielu miniaturzystów w pracowniach i skrypto
riach klasztornych. Czołowymi zabytkami z tego czasu 
są rękopisy liturgiczne wykonane dla katedry wawel
skiej. W XV w. rozwijają się lokalne szkoły miniatorskie
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na terenie Polski, ale Kraków utrzymuje pozycję ośrod
ka przodującego. Szczytowym osiągnięciem są dzieła 
powstałe na przełomie XV i XVI w., związane z wawelską 
pracownią kierowaną przez Macieja z Drohiczyna, 
gdzie zrealizowano najokazalsze fundacje tego czasu: 
trzy mszały i trzytomowy Gradual, wykonane na zlece
nie króla Jana Olbrachta dla katedr wawelskiej i gnieź
nieńskiej oraz dla klasztoru paulinów na Jasnej Górze. 

Wiek XIV charakteryzuje przewaga zabytków malarstwa 
ściennego nad licznymi już dziełami malarstwa tablico
wego. Reprezentują je: wczesne malowidła na śląskim 
zamku w Siedlęcinie, gdzie obserwować można cieka
wy splot wątków religijnych ze scenami rycerskimi; 
freski w kościele Św. Jana w Gnieźnie; w Lądzie nad 

Wartą, charakterystyczne przez nowy stosunek malar
ski do świata i jego odkrywanej urody; oraz malowidła 
ścienne o wysokiej wartości artystycznej w fundowa
nym przez Kazimierza Wielkiego kościele w Niepołomi
cach.

Sztukę odmiennego rodzaju reprezentują freski bizan- 
tyńsko-ruskie. Powstały one w wyniku żywych kontak
tów z Rusią w czasie panowania Władysława Jagiełły, 
propagującego na swoim dworze sztukę ruską. Na 
malowidłach dekorujących ściany katedry w Sandomie
rzu, kolegiaty w Wiślicy, kaplicy zamkowej w Lublinie 
i późniejszych, z fundacji Kazimierza Jagiellończyka, 
w kaplicy Świętokrzyskiej na Wawelu, obserwujemy

s
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ciekawe zespolenie cech sztywnej, nie zmienionej pra
wie od tysiącleci, a przy tym ogromnie dekoracyjnej 
sztuki bizantyńskiej z póżnogotycką sztuką polską, 
przejawiającą tendencje realistyczne - jedyny w swoim 
rodzaju, interesujący efekt zetknięcia kultury Wschodu 
i Zachodu.

Wiek XV - to bujny okres rozkwitu gotyckiego malars
twa tablicowego w Polsce (przeciągający się dalej 
jeszcze poza to stulecie). Malarstwo to, tak jak cała 
sztuka średniowieczna podporządkowane kościołowi, 
podlegało wprawdzie różnym określonym wpływom 
wzorów obcych, u nas jednak wyróżnia się pewnymi 
cechami, które przesądzając jego odrębności. Pojawiły 
się indywidualności artystyczne, zarysowały się środo
wiska lokalne (szkoły) - inaczej na południu, w Małopol- 
sce (krakowska, sądecka), inaczej na ziemiach północ
nych, gdzie objawiły się wpływy Niderlandów. Stare 
treści przyoblekają się w nowe formy świadczące 
o zmieniającym się stosunku do człowieka i natury; 
uwidaczniają się tendencje realistyczne. Dawne złote 
tła ustępować zaczynają miejsca naiwnym wizjom pej
zażu; pojawiają się kwiaty, rośliny, zwierzęta domowe, 
a wszystko to świadczy, że malarze zaczynają pilnie 
obserwować naturę. W wielu dziełach polskiego malar
stwa gotyckiego odczytujemy swoistą skłonność do 
ujęć lirycznych, przejawiającą się zwłaszcza w ulubio
nym temacie Madonny z Dzieciątkiem. Z końcem wieku

3. Inicjał „C” z biblijną sceną zbierania manny z Mszału fundacji króla Jana 
Olbrachta, wykonanego w wawelskich pracowniach iluminatorskich
4 Św. Barbara (określa ją atrybut trzymany w ręku) w otoczeniu śś. Feliksa 
i Adaukta: środkowa tablica ołtarza z 1447 r. Charakterystyczne dla obrazów 
tego okresu złote tlo symbolizuje niebo (Muzeum Narodowe w Warszawie)
5. Wjazd Chrystusa do Jerozolimy- prawe skrzydło tzw tryptyku jerozolimskie
go. dzieło malarza gdańskiego z ok. 1490-1497 r Przykład obrazujący zmienia
jący się stosunek artysty do człowieka i natury (Muzeum Narodowe w War
szawie)
6 Kartą Kodeksu Behema - zbioru statutów i przywilejów cechowych Krakowa 
z 1505 r„ obrazującego pracę rzemieślników i współczesne życie miasta; scena 
u krawca

obserwuje się oddziaływanie kręgu Wita Stwosza; figu
ry świętych ożywią się w malarstwie, zyskując cechy 
dynamizmu i afektacji.

Z przełomu gotyku i renesansu cenne dzieła pozostawi
ła sztuka miniatorska prezentująca nową już, zgodną 
z tendencjami epoki tematykę. Sławny Kodeks Behema 
- zbiór statutów i przywilejów cechowych miasta Krako
wa z 1505 r. - obrazuje pracę rzemieślników i współ
czesne życie miasta. W Pontyfikale Erazma Ciołka, 
stanowiącym księgę obrzędów religijnych, pokazano 
w wielofigurowych scenach życie dworskie i współ
czesne wydarzenia. Stanisław Samostrzelnik, pierwszy 
znany z nazwiska malarz polski, którego sztuka łączyła 
się z kręgiem malarskich pracowni krakowskich przeło
mu XV i XVI w., udzielił w swoich miniaturach, np 
w Księdze rodu Szydłowieckich, barwnej i żywej infor
macji o epoce i osobistościach, wyrażając jednocześnie 
swój pełen podziwu stosunek do natury. Malarz ten, 
o wielostronnych zainteresowaniach artystycznych, był 
również twórcą malowideł ściennych klasztoru 
w Mogile.

Jedyną w swoim rodzaju grupę zabytków malarstwa, 
wyróżniającą się w skali europejskiej, tworzą odznacza
jące się ogromnymi walorami dekoracyjnymi polichro
mie małych, prowincjonalnych kościołów drewnianych 
z początku XVI w. Splotły się w nich formy późnego 
gotyku z renesansowymi. Nie znani z nazwiska artyści 
przedstawiali w nich swoje wizje ogrodów niebiańskich. 
Obok bajkowych plecionek z motywami roślinno-zwie- 
rzęcymi, w które wkomponowane są sceny religijne, 
świeckie postacie, pojawia się typowa dla renesansu 
dekoracja kasetonowa wypełniona motywami kwietny
mi (Grębień, Kozy, Libusza, Boguszyce).

Mecenat Zygmunta Starego, który tak wspaniale wyraził 
się w dziedzinie architektury i rzeźby, nie objął, co 
ciekawe, malarstwa. W znacznej mierze wpłynęło to na 
fakt nikłego rozwoju tej dziedziny sztuki w dobie rene
sansu. Nie świadczy to jednak o braku interesujących 
zabytków z tego okresu. Zaliczymy do nich licznie 
reprezentowane dekoracje wnętrz świeckich - stropo
we i w postaci fryzów obiegających izby czy sale. Prócz 
czołowych przykładów z Wawelu, inne zachowały się 
w kamienicach, dworach, rezydencjach.

Wiek XVI zapoczątkował rozwój nowego gatunku 
malarskiego, jakim był portret. Malarstwo średniowie
cza ukazywało niejednokrotnie fundatorów klęczących 
przed majestatem boskim, często w otoczeniu rodziny- 
malemkie w proporcji postacie w zestawieniu z ogrom
nymi figurami Boga i świętych. Sztukę portretowania 
rozwinęła dopiero nowożytność. Jako wyjściowy dla 
ogromnej grupy powstałej w Polsce w następnym stule
ciu, uznano portret króla Stefana Batorego pędzla Mar
cina Kobera z kościoła Misjonarzy w Krakowie; znany 
jest też całopostaciowy portret królowej Anny Jagiel
lonki z katedry wawelskiej. Cechuje je plastyczność 
twarzy, przy płaskości sylwety, oraz duża dbałość o od
danie szczegółów.

Unikatowym obrazem malarstwa renesansowego jest 
„Bitwa pod Orszą” z Muzeum Narodowego w Warsza
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wie, dzieło nie znanego twórcy. Stanowi ono ogromnie 
interesujące, wiarygodne źródło informacji dla history
ków wojskowości i kultury materialnej o zwycięskiej 
bitwie wojsk polsko-litewskich nad moskiewskimi 
w 1514 r.

Granica między polskim malarstwem renesansowym 
a malarstwem manieryzmu i baroku jest bardzo płynna. 
Na pograniczu tych nurtów stoi twórczość Tomasza Do- 
labelli, przybyłego do Polski z Wenecji, malarza nad
wornego trzech kolejnych królów z dynastii Wazów, 
artysty obcego wprawdzie, lecz dostosowującego swoją 
sztukę do gustu mecenasów i miejscowych warunków. 
Jego twórczość i twórczość artystów jego pracowni 
czy ,,szkoły” wywarła duży wpływ na polskie malar
stwo historyczne i religijne. Szczególną wartość mają 
dzieła obrazujące współczesne wydarzenia, jak np. pla
fony kieleckiego pałacu biskupów. Ten rodzaj naiwne
go reportażu zapoczątkował bardzo istotny nurt w ma
larstwie polskim. Tendencje do aktualizacji wystąpiły 
w religijnym malarstwie doby kontrreformacji, wyraża
jąc się w nadawaniu cech portretowych wybitnych 
zwykle osobistości wyobrażeniom świętych, a także 
ukazywaniem swojskiego pejzażu i widoków miast pol
skich.

Powszechna stała się dążność do wyzwalania się spod 
organizacji cechowych, w których dotąd artyści obo
wiązkowo byli zrzeszeni; stawało się to możliwe po
przez wejście w służbę króla lub magnata - uzyskanie 
tzw. serwitoratu, który zdobywali przede wszystkim 
artyści obcego pochodzenia (Han. Strobel, Schultz). 

Spod ich pędzla wychodziły dzieła zespolone z linią 
rozwojową malarstwa europejskiego. Wśród malarzy 
wybitnych nie zabrakło nazwisk polskich (Boguszew
ski). Rodzima twórczość skupiała się jednak wciąż 
jeszcze w rękach artystów cechowych. W malarstwie 
naszym XVII i XVIII w. wyodrębniono wiele odmian 
i szkół lokalnych z czołowymi ośrodkami artystycznymi 
Wielkopolski, Pomorza i Krakowa. Na szczególną uwa
gę zasługuje kierunek.heroiczno-panegiryczny, typowy 
zwłaszcza dla mecenatu Jana III Sobieskiego, wychwa
lający „po sarmacku” bohaterskie czyny rycerskiego 
władcy (twórczość Jana Tretko, Eleutera Simiginow- 
skiego).
Z pojęciem sarmatyzmu -specyficznie polskiej, związa
nej z warstwą ziemiańsko-szlachecką umysłowości 
i postawy powszechnej w XVII i XVIII w. - łączy się wiele 
zabytków tego okresu. Można mówić o odrębnym nur
cie naszej sztuki, powiązanym z tym pojęciem. Konser
watyzm sarmacki stanowił dla sztuki czynnik hamujący, 
ale łącząca się z nim tendencja sprzeciwu wobec prą
dów obcych, którym przeciwstawiano upodobania 
własne i odrębności narodowe, była z kolei pozytywna, 
a jej rezultatem stało się powstanie wielu dzieł, nie 
zawsze może zasługujących na to miano, niezaprze
czalnie jednak oryginalnych i frapujących. Sarmatyzm 
wypowiedział się dobitnie w malarstwie portretowym.
Stulecia XVII i XVIII pozostawiły liczne portrety władców 
i magnaterii. Najbardziej reprezentacyjną formą stał się 
portret en pied - całopostaciowy, z oznakami urzędu 
i przynależności rodowej, przeznaczony do zawieszenia 
w eksponowanym wnętrzu pałacowym czy kościelnym.

7. Fragment obrazu Bitwa pod Orszę (Muzeum Narodowe w Warszawie)
8. Dziękczynienie królewicza Władysława IV na Jasnej Górze za zwycięstwo 
chocimskie - obraz z cyklu dziejów Jasnej Góry, druga połowa XVII w. Malars
two XVII w. obrazujące współczesne wydarzenia zapoczątkowało ważny nurt 
w malarstwie polskim
9. Portret Gabriela Amora Tarnowskiego wykonany przez nieokreślonego 
malarza przed 1628 r. Reprezentuje liczną grupą portretów calopostaciowych 
wybitnych osobistości epoki (Muzeum Narodowe w Warszawie)
10. Portret trumienny Katarzyny Powalskiej, wykonany przez malarza wielko
polskiego w 1685 r. z katedry gnieźnieńskiej

7
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Posiadamy też z tego okresu wiele portretów szlachec
kich, które stawały się nieodzownym składnikiem wypo
sażenia dworskiego wnętrza. Są wśród nich dzieła sy
gnowane, przeważa jednak twórczość artystów bezi
miennych, średniej zupełnie klasy. Nacisk kładł zwykle 
malarz na realistyczne odtworzenie cech modela. Po
rtrety sarmackie udzielają nam bardzo wielu informacji 
o naszych przodkach - oznaki godności, ordery, herby, 
stroje w całej krasie ich odrębności, tak w ubiorze 
szlacheckim, jak w mundurach wojskowych, wskazują 
nie tylko jak wyglądał ów człowiek, ale też i jak chciał 
wyglądać w oczach potomności. Dużo się mówiło ostat
nio o polskim portrecie w związku z głośną wystawą 
krakowską „Polaków portret własny”. Ogromne powo
dzenie i oddźwięk tej wystawy w społeczeństwie świad
czą, jak tego rodzaju przekaz artystyczny przemawia do 
widza i jak skłania do refleksji.

Zjawiskiem w naszej sztuce, nie znanym w innych 
krajach europejskich, jest tzw. portret trumienny. Po
rtrety te powstawały od końca XVI do połowy XVIII w., 
a łączone są również z prądem sarmatyzmu. Znamienny 
jest, najczęściej sześcioboczny, kształt takich malowa
nych zwykle na blasze wizerunków, dopasowanych do 
miejsca na trumnie, gdzie były przybijane na czas trwa
nia uroczystości pogrzebowych. Pokazywały najczęś
ciej głowę lub popiersie zmarłego - mężczyźni z god
nościami, kobiety wytwornie ubrane, często przystrojo
ne biżuterią; koło głowy umieszczana bywała tarcza 
herbowa, monogramy, niekiedy napisy identyfikujące 
postać. Portrety trumienne pozostawiano w kryptach 
grobowych albo też, po uroczystościach pogrzebo
wych, wieszano w kościele. Wiele zabytków tego rodza
ju znaleźć można w kościołach Wielkopolski, Ziemi 
Lubuskiej, Pomorza i Mazowsza. Identyfikujemy je 
często z postaciami znanymi z historii, literatury, a także 
pamiętników tego barwnego w naszych dziejach 
okresu.

Bogate malarstwo ścienne polskiego baroku prezentu
je zarówno nurt kosmopolityczny, jak i lokalne odmia
ny; na równi z rzeźbą uzupełnia i wzbogaca kościel
ne i świeckie wnętrza. Twórców tego okresu wspaniale 
reprezentuje np. Michał Palloni, spod którego ręki wy
szedł zespół fresków Wilanowa, kaplicy Św. Karola 

Boromeusza w Łowiczu czy kościoła w Węgrowie. 
Okresem najbujniejszego rozkwitu malarstwa ścienne
go w Polsce był wiek XVIII, który pozostawił całe cykle 
barwnych, wielofigurowych, często iluzjonistycznie po
traktowanych malowideł w kościołach i klasztorach 
całego kraju. Podejmowano w nich głównie tematykę 
religijną, ale nie tylko - przykładem malowidła kolegiaty 
w Opatowie, obrazujące sławne, zwycięskie bitwy z his
torii Polski; na Psim Polu, pod Grunwaldem i pod 
Wiedniem. Naiwną, lecz jakże interesującą interpreta
cją reprezentatywnych dzieł epoki cechują się malowi
dła drewnianych, barokowych kościołów całej Polski 
(np. Binarowa, Porzecze Mariańskie).

Epoka stanisławowska, stanowiąca dla sztuki polskiej 
rozdział sam w sobie, zapisała się również w dziedzinie 
malarstwa. Dla malarstwa dekoracyjnego, łączącego

9
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11. Jutrzenka - plafon Gabinetu Królowej w pałacu w Wilanowie, wykonany ok. 
1682 r. (C. Callot?); alegoryczny portret Marii Kazimiery z królewiczami
12 Plac Żelaznej Bramy - jedno z dzieł Bernarda Bellotto zwanego Canalettem 
(1721-1780) z dużego cyklu widoków Warszawy (Muzeum Narodowe w War
szawie) 

się z wnętrzami powstającej pod mecenatem królew
skim architektury, typowy był delikatny ornament ara
beski, pejzaż, przedstawienia iluzjonistyczne (prace J. 
Pillementa, J. B. Plerscha, F. Smuglewicza). Panneaux 
o treści alegorycznej i historycznej namalował dla war
szawskich Łazienek i Zamku Królewskiego M. Baccia- 
relli, zadomowiony w Polsce Włoch, doradca króla 
w sprawach artystycznych, twórca wielu zachowanych 
królewskich i magnackich portretów. Kierował on pra
cownią malarską, tzw. malarnią na Zamku; wyszłozniej 
wielu świetnych artystów polskich działających na prze
łomie wieków, którzy położyli podwaliny naszego mala
rstwa XIX stulecia. Rozwinęły się wówczas dwa ważne 
kierunki: malarstwo historyczne i malarstwo widoków 
„zabytków krajowych". Pierwsze reprezentuje cykl ob
razów historycznych wykonanych przez Bacciarellego 
dla Sali Rycerskiej Zamku królewskiego. Twórcą wido
ków zabytkowej architektury o wartości dokumentalnej 
był Z. Vogel - „gabinetowy rysownik króla". Znaczenie 
dokumentu mają również dzieła innego wybitnego ma
larza królewskiego - B. B. Canaletta, mistrza weduty, 
twórcy dużych cyklów widoków Warszawy. Istotna rów
nież, tak dla naszej sztuki, jak i historii, jest twórczość J. 
P. Norbilna, uprawiającego wiele gatunków malarskich, 
uznawanego za inicjatora polskiego malarstwa narodo
wego; pozostawił on wiele „reportażowych" rysunków 
obrazujących przede wszystkim wydarzenia związane 
z insurekcją kościuszkowską, jak również wiele scen 
o charakterze obyczajowym.

Wiek XIX był najbujniejszym okresem w dziejach pol
skiego malarstwa. To przełomowe w historii stulecie 
stało się też przełomowe dla sztuki, a zwłaszcza malars
twa, które świetniej niż kiedykolwiek swoją epokę obra-

13 Defilada przed Napoleonem - dzieło najwyżej ocenianego polskiego mala
rza XIX w Piotra Michałowskiego (1800-1855) (Muzeum Narodowe w War
szawie)
14. Książe Józef Poniatowski - obraz nieznanego twórcy; w XIX w powstało 
wiele miernych obrazów, które ze względu na swoja patriotyczną treść miały dla 
współczesnych specyficzne znaczenie

13

14
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15 Wnętrze bazyliki Św Marka w Wenecji - dzieło Aleksandra Gierymskiego 
(1850-1901); Bolesław Prus powiedział o nim. że był pierwszym malarzem 
polskim, który namalował światło
16 Kopanieburaków Leona Wyczółkowskiego (1852-1936), (Muzeum Narodo
we w Warszawie); obraz wykazujący wpływ francuskich impresjonistów. Te
matyka polskiej wsi zajmowała wielu polskich malarzy tej epoki
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zowało. U podstaw rozwoju sztuki leżały zmienione 
warunki, które przesądziły o zmianach - powstawały 
uczelnie artystyczne, zmieniali się mecenasi (spod 
opieki których malarze zresztą próbowali się wyzwolić), 
rozwinął się handel dziełami sztuki, zaczęto organizo
wać wystawy. Okres ten legitymuje S'ę po raz pierwszy 
dorobkiem wyłącznie prawie polskich, często wybit
nych malarzy. Utrzymywany kontakt z przewodzącymi 
wówczas centrami sztuki europejskiej, takimi jak Wie
deń, Monachium, Petersburg, Paryż, w których kształci
ło się wielu naszych malarzy, nie oznaczały zatarcia 
cech indywidualnych tego malarstwa.
Najciekawsze prace XIX w. wyrastały z prądów roman
tyzmu - jego umiłowania przeszłości i nastrojów patrio
tycznych. Malarstwo tego stulecia włączyło się, jak 
nigdy dotąd, w nurt historii, utwierdzało i podniecało 
świadomość narodową, krytykowało, apelowało do 
uczuć patriotycznych. Znajdujemy w nim obraz całego 
polskiego społeczeństwa i jego przemian, relacje 
współczesnych wydarzeń, przy specjalnym wyczuleniu 
na tematykę związaną z ruchem wyzwoleńczym w Pol
sce rozbiorowej. Wyraźny jest zwrot ku tematyce rodzi
mej - artyści malują swojskie pejzaże, typy, sceny ro
dzajowe, wielu zajmuje polska wieś. Prócz cennych, 
wysokiej klasy obrazów powstawało wówczas wiele 
prac o wartościach bardzo miernych, ale oglądając je 
dzisiaj musimy pamiętać, że miały one dla współczes
nych specyficzne znaczenie. Z dużego grona artystów, 
którzy w sposób trwały zapisali wię w dziejach naszej 
sztuki, wymieńmy przynajmniej kilku: najwybitniejsze
go z nich Piotra Michałowskiego, świetnego portrecis
tę, malarza koni, odtwórcę scen z historii polskiej i epo
pei napoleońskiej; Aleksandra Orłowskiego, świetnego 
batalistę, pejzażystę, malarza rodzajowego, prekursora 
swojszczyzny; Henryka Rodakowskiego, doskonałego 
portrecistę; Jana Matejkę najbardziej znanego malarza 
epoki, piewcę historii Polski; Artura Grottgera, twórcę 
wstrząsających cyklów związanych z okresem powsta
nia styczniowego; ciekawe indywidualności braci Ma
ksymiliana i Aleksandra Gierymskich; malarza polskie
go krajobrazu Józefa Chełmońskiego oraz Józefa Pan
kiewicza, Władysława Podkowińskiego i Leona Wyczół-

17 Fragment obrazu Januarego Suchodolskiego (1797-1875) Śmierć Cypriana 
Godebskiego pod Raszynem; przykład dziewiętnastowiecznego malarstwa 
historycznego (Muzeum Narodowe w Warszawie)
18 Wojna i my - obraz Edwarda Okunia (1872-1945) jest przykładem polskiego 
malarstwa epoki modernizmu (Muzeum Narodowe w Warszawie)

(zdjęcia Maciej Bronarski)

18

kowskiego, malarzy wykazujących w swoich pracach 
pewne wpływy formy impresjonistycznej.
Symbolizm, ekspresjonizm, atakże secesja-to kierunki 
w malarstwie, które łączą się z okresem modernizmu 
(zwanego również ruchem ,.Młodej Polski”), na przeło
mie XIX i XX w. Malarze, dalej wierni tematom rodzi
mym, wzbogacali je treściami symbolicznymi, a dąże
niem ich było m.in. oddanie przeżyć i nastrojów wewnę
trznych jednostki. Modernizm polski charakteryzuje 
swoisty nastrój płócien i specyficzne rozwiązywanie 
problemów światła. Stworzenie odrębnej, na wskroś 
narodowej sztuki stawało się wówczas obsesją niektó
rych twórców. Nazwiska wielu wybitnych malarzy łączą 
się z tym okresem; wymieńmy przynajmniej kilku, takich 
jak S. Wyspiański, J. Mehoffer, W. Weiss (we wczesnym 
okresie twórczości).
Modernizm był wielkim finałem dziewiętnastowiczenej 
sztuki. Odzyskanie niepodległości w 1918 r. stworzyło 
zupełnie nowe już warunki rozwoju malarstwa polskie
go, które po raz pierwszy w swoich dziejach zajęło się 
dogłębniej problemami formy.

Maria Lewicka
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O wieżach Katarzyna Murawska 

romantycznych
Wraz z początkiem XVIII w. do popularnych form architektonicznych 
powraca zapomniana od czasów średniowiecza wieża. Jej powrót jest 
wynikiem narodzin na terenie Anglii nowej estetyki, która źródeł piękna 
upatruje we „wzniosłości” nierozerwalnie wiązanej z grozą i tajemnicą 
oraz przypisuje ogromne znaczenie treściom skojarzeniowym wyraża
nym przez architekturę. Wieża, czyniąca zadość nowym kryteriom estety
cznym, staje się od połowy XVIII w. nieodłącznym atrybutem neogotyc
kiego zamku, willi czy sztucznej ruiny, a także pojawia się samodzielnie 
w postaci wolno stojącego pawilonu na terenie parku.

Eksploatacja motywu wieży ściśle łączy 
się z postępującą w ślad za fascynacją 
średniowieczem, wszechobecną popu
larnością gotyckiego zamku, nieodzow
nego elementu romantycznej scenerii. 
Wieża stanowi jego najistotniejszy, naj
bardziej znaczący element, a co za tym 
idzie - powiela związane z nim treści 
symboliczne. Jako gwarancja rycerskiej 
genealogii nobilituje ród właściciela, 
czyni zadość postulatom wzniosłości, 
budzi grozę i rozsiewa nastrój niedostę
pnej tajemnicy. Wyzwala ponadto uczu
cia ..łagodnej melancholii”, którym 
sprzyja stwarzany przez nią nastrój kon
templacyjnego odosobnienia oraz jest 
dostatecznie malownicza, aby zaspoko
ić pragnienia najbardziej wymagają
cych zwolenników nowej estetyki.

W postaci samodzielnego tematu archi
tektonicznego wieża najwcześniej poja
wia się w Anglii - wśród pawilonów 
zapełniających ogrody krajobrazowe ja
ko jeden z wariantów budowli zwanych 
..follies”, wznoszonych wyłącznie dla 
dekoracji, nie służących żadnym okre
ślonym celom użytkowym.

W czwartej ćwierci XVIII w. moda na 
wieże dotarła do Polski, w czym niemałą 
rolę odegrała fala starożytnictwa. Wieże 
zrujnowanych zamków na rycinach Vo- 
gla są jedynym śladem ich dawnej świet
ności i skłaniają do zadumy nad minio
nymi czasami. ..Tysiączne cisną się my
śli patrząc na nie” - pisze w 1805 r. 
Izabela Czartoryska, która zaleca jedno
cześnie kto takowe reszty dawnych. 
Zamków. Kościołów czyli Wież zastanie, 
niech je użyje do upoważnienia swego 
ogrodu”.

Prócz żywego zainteresowania dla wież 
średniowiecznych, owocującego w wie
lu wypadkach konserwacją żle zacho

wanej ruiny (Mysia Wieża w Kruszwicy) 
lub jej odbudową, począwszy od lat sie
demdziesiątych XVIII w. powstają na te-

2. Akwarela Richtera przedstawiająca bramą wjaz
dową do parku w Morysinie (neg. IS PAN, fot. H 
Poddebskt) v

1 Projekt wodozbioru w Jabłonnie Szymona Bo
gumiła Zuga (neg Gabinet Rycin BUW, fot. M 
Kwiatkowski)
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3. Łowicz - baszta generała Klickiego (wg ..Przyja
ciela Ludu" 1839)
4 Krasne - wieża bramna (neg. PKZ, fot A Jusz
czak)

renie Polski pawilony ogrodowe ozdo
bione neogotycką wieżyczką. Prym w tej 
mierze wiedzie Szymon Bogumił Zug. 
który chętnie umieszcza wieżę w projek
tach budynków bramnych, sztucznych 
ruin i pawilonów gospodarczych. Bywa
ły to wieże czworoboczne bądź cylindry
czne, zazwyczaj niewysokie, dwu- lub 
trójkondygnacyjne, zwieńczone krene- 
lażem. z tarasem widokowym na szczy
cie. na który prowadziła wewnętrzna 
klatka schodowa, lub przekryte spadzis
tym dachem. Elewacje często były bo- 
niowane w przyziemiu, niekiedy gzymsy 
oddzielały kolejne kondygnacje ożywio
ne rozmaitego kształtu oknami. Zegar 
słoneczny, tarcza herbowa i żeliwna 
chorągiewka na szczycie dopełniały ob
razu całości.

Dla następnej generacji działających 
w Polsce architektów - Franciszka M. 
Lanciego, Henryka Marconiego. Karola 
Schinkla. Adama Idżkowskiego czy 
Franciszka Jaszczołda, równocześnie 
z rozszerzeniem zasięgu stylu neogo
tyckiego wieża wykracza poza obszar 
niewielkiego pawilonu parkowego, roz
rastając się na dobre razem ze strukturą 
neogotyckiego zamku, pałacu i willi, 
w tym także rozpowszechnionej na tere
nie ziem polskich za pośrednictwem 
Schinkla willi włoskiej.

Nieprzerwanie jednak przez cały wiek 
XIX powraca ona w formie sztucznej 
ruiny, wieży bramnej i widokowej. W la
tach 1825-1830 Lanci wznosi w Biała
czowie sztuczną ruinę z wysoką, 
15-metrową wieżą, zbudowaną z kamie
nia i cegły, o poszarpanej koronie mu
rów i z resztkami przylegających do niej 
obwarowań. Podobny schemat powta
rza pochodząca już z drugiej połowy 
stulecia sztuczna ruina w Glisnie (daw
ny powiat Sulęcin), a w rozbudowanej 
formie pojawia się on w Kościelcu Kol
skim. Bardzo często na wzór średnio

wiecznej bramy miejskiej wieża strzeże 
wjazdu na teren rezydencji. Najbardziej 
kostiumowym przykładem takiej bu
dowli jest brama parku w Morysinie, 
zaprojektowana ok. 1850 r. przez Henry
ka Marconiego.

Osobną grupę stanowiły wznoszone na 
terenie parku otaczającego rezydencję 
wolno stojące wieże widokowe, nie peł
niące na ogół funkcji gospodarczych, 
zbliżone do angielskich „follies”. Na 
ziemiach polskich nie zbudowano ich 
tyle, co w Anglii, nie wszystkie z nich 
zachowały się do dziś, a żadna nie prze
trwała wraz z wyposażeniem wnętrza, 
co pomogłoby wyjaśnić zagadkę ich 
pierwotnego przeznaczenia Wszystkie 
pełniły funkcje malowniczego, widocz
nego z oddali, pawilonu parkowego, 
z tarasu którego można było kontem
plować piękno natury W przeważającej 
większości zbudowane były w stylu neo
gotyckim

Wzniesiona w 1822 r. przez Karola Krau
zego w Łowiczu, w ogrodzie w guście 
angielskim, czworoboczna wieża z cy
lindryczną wieżyczką i zwieńczona kre- 
nelażem była pierwszą z czterech baszt 
mających wejść w skład romantycznej 
warowni na terenie posiadłości genera
ła Klickiego Z zachwytów wyrażanych 
nad nią przez Klementynę z Tańskich 
Hoffmanową przypuszczać można, że 
zawierać miała pamiątki pochodzące 
z licznych wojen, w których brał udział 
generał, były kościuszkowiec, legionis
ta. uczestnik kampanii napoleońskich. 
W latach osiemdziesiątych w parku 
w Krasnem Wincenty Rakiewicz wzniósł 
na zamówienie Ludwika Krasińskiego 
wieżę przybramną z pokojami dla służby 
w części dolnej oraz tarasem widoko
wym na szczycie. Krenelaż, otwory 
strzelnicze i herb, składające się na 
średniowieczny wystrój wieży, podkre
ślały rycerską genealogię rodu Krasiń
skich.

4

Na terenie parków Ukrainy, Białorusi 
i Litwy, znajdziemy wiele wolno stoją
cych wież, których przeznaczenia dotąd 
nie udało się definitywnie określić. Z po
towy XIX w. pochodzi ośmioboczna wie
ża parkowa w Landwarowie Tyszkiewi
czów. po 1872 r. zbudowana została 
neogotycka, zwieńczona spiczastym 
ostrosłupowym hełmem wieżyczka 
z balkonem i zegarem w Przyłukach 
Czapskich. Bardzo romantyczny cha
rakter ma wieża na wyspie jeziora 
w Wornianach należących do Śniadec
kich: cylindryczna, zwieńczona cebu- 
lastym hełmem ze spiralnie wijącymi się 
zewnętrznymi schodkami.
Nie znane jest także pierwotne przezna
czenie istniejącej do dziś tzw. Mysiej 
Wieży na terenie parku w Kamieńcu 
(dawny powiat Gliwice), wzniesionej na 
pochyłym zboczu przez rodzinę von 
Strachwitz i podpartej masywnymi skar
pami.
W końcu XIX w. wieże pierwotnie budo
wane tylko jako widokowe masowo ule-
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5. Wieża w Landwarowie - akwarela Napoleona 
Ordy (neg. OOZ)
6. Wieża zegarowa w Przylukach - akwarela Napo
leona Ordy (neg. OOZ)
7. Wieża na wyspie jeziora w Wornianach akwarela 
Napoleona Ordy (neg. OOZ)

5

gały przeróbkom i adaptacjom dla po
trzeb rozwijającego się przemysłu. Taki 
los spotkał warownię Klickiego w 1859 
r„ przerobioną na młyn parowy, czy wie
żę w Krasnem, którąw okresie pierwszej 
wojny światowej podwyższono o jedną 
kondygnację - niszcząc w ten sposób 
taras widokowy - i zamontowano w niej 
zbiornik wodny. Charakterystyczny jest 
fakt, że nie tylko pozostawiano szatę 
zewnętrzną budynku wież adaptowa
nych przez przemysł, ale także budowa
ne od podstaw nowe obiekty przemysło
we przejmowały bez zmian styl swoich 
poprzedników. Wzniesiona w 1894 r. na 
Powszechnej Wystawie Krajowej we 
Lwowie wieża wodna ucharakteryzowa- 
na została na średniowieczny zamek - 
,,zda się. że lada chwila wyjrzy z niej 
rycerz zakuty w żelazną zbroję lub błyś
nie barwną wstęgą dziewicy, opiewanej 
przez truwerów". Przykładów takich 
..średniowiecznych” wież ciśnień, 
wznoszonych na dworcach kolejowych 
i w miastach, przytoczyć można bardzo 
wiele. Masowość ich występowania 
świadczy o tym. jak trudno przychodziła 
rezygnacja z wypracowanych zaledwie 
od stulecia form architektury historyzu
jącej Wiele składało się na to przyczyn, 
wśród których niemałe znaczenie ma 
fakt, że siła oddziaływania symbolu wy
rażanego przez ową formę ciągle trwała.

Katarzyna Murawska

Autorka zwraca się do Czytelników 
z prośbę o nadsyłanie pod adresem 
redakcji informacji o znanych im po
dobnych wieżach romantycznych na 
terenie kraju oraz związanych z nimi 
legend i opowieści.
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Marek Konopka

Wywoływanie 
przeszłości
Mariaż nowoczesnej techniki z zabytkami powołał do 
życia widowisko zwane „światło i dźwięk”. W sierpniu 
1980 r. odbyła się kolaudacja trzeciego spektaklu tego 
typu w Polsce - w Muzeum Zamkowym w Malborku. 
Przez wiele lat dochodziły do nas z różnych stron 
świata entuzjastyczne relacje o zabytkach ożywają
cych wieczorami i wspaniałych emocjach przeżywa
nych przez widzów na spektaklach „son et lumióre”, 
popularnych szczególnie we Francji, w zamkach nad 
Loarą. Obecnie, gdy możemy sami uczestniczyć w te
go rodzaju oryginalnych spotkaniach z zabytkami (we 
Fromborku, Wilanowie i Malborku), warto poświęcić 
temu zjawisku nieco uwagi.

Przez wiele lat nie bardzo rozumiano w Polsce, na czym 
polega istota spektaklu „światło i dźwięk”. Mianem tym 
określano organizowane na wolnym powietrzu przy 
zabytkach wszelkie imprezy, w czasie których wyko
rzystywano oświetlenie reflektorów i inscenizowano 
z udziałem aktorów spektakle lub urządzano kon
certy muzyczne. Tymczasem widowisko tego typu ce
chuje właśnie absolutny brak udziału żywego człowieka 
oraz maksymalna synchronizacja światła, muzyki i teks
tu wywołująca złudzenie sytuacji historycznych, na ogół 
inscenizowanych w sposób dramatyczny. Iluzja powin
na być tak sugestywna, że widzowie skłaniają głowy za 

oddalającymi się odgłosami kroków, ulegając mistyfi
kacji, iż tam, gdzie pełga delikatne światło, przechadza 
się postać sprzed stuleci. Widowisko jest więc najbar
dziej pokrewne radiowemu teatrowi wyobraźni, ale - co 
niezmiernie ważne - tłem inscenizacyjnym wzmacniają
cym sugestie są mury lub ruiny autentycznego zabytku 
i akcja toczy się właśnie w tym miejscu, gdzie ongiś 
zaszły autentyczne zdarzenia historyczne. Światło, jako 

jeden z równorzędnych elementów widowiska, z jednej 
strony pozwala ukazać zabytek w sposób, który wydo
bywa jego walory często pomijane w naturalnym 
oświetleniu, z drugiej zaś jest czynnikiem dekoncentru-

2 Wilanów

jącym uwagę widza i osłabiającym percepcję dźwięku 
Dlatego widowisko na ogół nie może prezentować tak 
wysublimowanych i literackich treści, jak radio, które 
całkowicie podporządkowuje naszą wyobraźnię.
Widowisko „światło i dźwięk” należy więc traktować 
raczej jako pożyteczną rozrywkę, która staje się okazją 
do przekazania pewnej ilości (ale niezbyt wielkiej) infor
macji historycznych. Zapominają o tym niektórzy mu- 
zeolodzy, sądząc, że widowisko tego typu może być 
przewodnikiem po muzeum, po zabytku i może zastąpić 
w tym zakresie żywego człowieka. W rzeczywistości 
nawet udramatyzowane widowiska, w jakby się wyda
wało optymalnej scenerii, np. przy Sfinksie czy Belwe
derze wiedeńskim, bywają monotonne (czego nie po
dejrzewa się, słuchając np. wyłącznie nagrania dźwię
kowego, odbieranego na zasadzie analogicznej jak 
radio).

Zasadniczym warunkiem eksploatowania widowiska 
jest jego sprawność techniczna Wymaga to zastosowa
nia różnego typu reflektorów i doskonałych głośników 
(ani jednych, ani drugich nie produkujemy w Polsce 
w odpowiednim standardzie i wyborze) oraz doświad
czonego zespołu fachowców elektroników, którzy po-
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trafią zaprojektować niezwykle skomplikowaną apara
turą odtwarzającą zapis widowiska (na taśmie). W koń
cu należy mieć do dyspozycji zespół twórców w postaci 
scenarzysty, reżysera i kompozytora, którzy wiedzą, jak 
to powinno naprawdę wyglądać i potrafią nadać wido
wisku pożądany kształt.

Nic dziwnego, że wobec takich potrzeb w Polsce przez 
wiele lat mówiło się o realizacji spektakli tego rodzaju, 
natomiast podejmowane próby przynosiły efekt połowi
czny. Warto jednak, gdy rzecz się narodziła, odnotować 
działania pionierskie. Należała do nich przede wszyst
kim inicjatywa założenia takiej instalacji na zamku wTo- 
runiu przez dra Bohdana Rymaszewskiego, ówczesne
go konserwatora zabytków tego grodu, zrealizowana 
w 1966 r. Teksty mówiące o dziejach tego obiektu, 
wspomagane muzyką Krzysztofa Pendereckiego 
i światłem skromnych reflektorów, zyskały wówczas 
uznanie widzów i były kilka razy odtwarzane. Mini-spek- 
takl „światła i dźwięku”, technicznie sprawny i do 
dzisiaj eksploatowany,zainstalowano wówczas przy mi
niaturze panoramy architektonicznej miasta średnio
wiecznego w Domu Mikołaja Kopernika. Mechaniczne 
przeniesienie użytych tam środków do widowiska
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5 Wilanów

w otwartej przestrzeni okazało się jednak niemożliwe. 
O skali trudności może świadczyć fakt, że monopolistą 
w realizacji tego typu spektakli był zawsze koncern 
Philipsa i najsłynniejsze widowiska (pod piramidą Teo
tihuacan w Meksyku czy na pl. Inwalidów w Paryżu) 
zostały wykonane począwszy od scenariusza, a skoń
czywszy na instalacji przez ekipę tego koncernu i stano
wią one jakby patent nikomu nie udostępniany, kosztują 
zaś „n" milionów dolarów.
W naszym kraju monopol Holendrów przełamany został 
skutecznie przez dwie ekipy - jedną elektroakustyków 
Teatru Wielkiego (we Fromborku) i drugą działającą 
przy Zespołach Przedsiębiorstw Rozrywkowych (Wila
nów, Malbork), przy czym prawdziwie profesjonalny 
poziom prezentuje ta druga, a twórcą urządzeń sterują
cych jest elektronik-dziennikarz inż. Zygmunt Halka. 
Fakt przygotowania widowisk, których jakość technicz
na nie ustępuje zagranicznym, przy czym tylko w wy
padku Wilanowa skorzystano z zakupu sprzętu za gra
nicą (głównie reflektorów), a w Malborku zainstalowano 
już niemal wyłącznie wyroby przemysłu rodzimego - 
wart jest podkreślenia i świadczy jeszcze raz o znakomi
tych kwalifikacjach naszej kadry inżynieryjnej. Może nie 
bez satysfakcji warto też przypomnieć liczne głosy

Malbork
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Wilanów

gasnący blask potęgi Rzeczypospolitej szlacheckiej. 
Zrozumienie tych wątków wymaga jednak sporej wie
dzy historycznej i dramatyzm widowiska osłabiają trud
ności z ich wychwyceniem. Zdają sobie z tego sprawę 
obecnie zarówno autorzy, jak i eksploatujące widowi
sko przedsiębiorstwo ZPR. Wydaje się, że konsekwen
cją tego powinno być wydanie programu, który zawie
rałby streszczenie i komentarze, i który byłby sprzeda
wany razem z biletem, co ułatwiłoby odbiór spektaklu. 
Czynią wszak w ten sposób od lat teatry. Poza tym 
należałoby konsekwentnie działać dla organizacji właś
ciwej widowni. Niestety, do Wilanowa posyłane są wy
cieczki o bardzo niskim poziomie, na ogół na zakończe
nie całodziennej bieganiny po zabytkach i sklepach 
stolicy. Nic dziwnego, że niektórzy wycieczkowicze 
wolą spać w krzakach niż oglądać widowisko. Tymcza
sem inni, zainteresowani naprawdę, nie wiedzą, gdzie 
kupić bilety lub spotykają się z informacją, że w ogóle 
ich już nie ma. Eksploatacja widowiska w Wilanowie 
trwa już trzy lata, toteż w ostatnim sezonie aparatura, 
niewłaściwie konserwowana i nieumiejętnie obsługiwa
na, zaczęła zawodzić. Wydaje się, że byłoby niepoweto
waną stratą, gdyby ZPR wyeksploatowały technicznie 
widowisko w podobnie ,,rabunkowy” sposób, jak i inne

sceptyków i czarnowidzów publikowane na łamach 
prasy, zapowiadających fiasko imprezy. Oczywiste jest 
także, że zdobyte w ten sposób doświadczenia warto by 
spożytkować, a nie zmarnować póki obecnie zaintere
sowany zespół ludzi nie rozproszy się wobec braku 
dalszych możliwości pracy. Ponieważ zaś ogólna sytua
cja nie sprzyja tym stosunkowo kosztownym inwesty
cjom (choć nieporównywalnie tańszym od holender
skich), należałoby może zainteresować się eks
portem, co polecam PP PKZ, które od lat rozwija pomy
ślnie sprzedaż swych usług i które można by obecnie 
rozszerzyć o tak wyspecjalizowaną gałąź.

Powróćmy jednak do samych widowisk. Jakie są i czego 
widz może się po nich spodziewać? Można powiedzieć 
bez odrobiny samochwalstwa, że polskie widowiska 
wyróżniają się poziomem merytorycznym. Nie są to 
jedynie popisy techniczne i trikowe mające na celu 
wywołać dreszczyk emocji, choć atrakcji tego rodzaju 
w nich nie brakuje. W tekstach widowisk zawsze o coś 
chodzi i prezentują one nie legendy, lecz fakty history
czne. Zasługuje na uwagę również ich poziom artysty
czny (język, udramatyzowanie). Najbliższe wzorcom 
wypracowanym w Europie Zachodniej jest widowisko 
fromborskie, którego linię fabularną prowadzi narrator, 
a całość jest zbiorem scen z życia wielkiego astronoma. 
Jest ono - jak się wydaje - najbardziej werbalne w wars
twie literackiej i nieco za długie, co przy dość ubogich 
efektach technicznych czyni go może mniej atrakcyj
nym od kolejno przygotowywanych. Niewątpliwie lite
racko bardzo interesujący jest scenariusz wilanowski, 
przedstawiający moment przyjazdu króla Jana III spod 
Wiednia. Napisany został przez wybitnego pisarza Pio
tra Wojciechowskiego mową wiązaną, będącą pasti
szem literatury barokowej. Spektakl niezwykle interesu
jąco pokazuje rozgrywki polityczne, intrygi dworskie.

swoje imprezy typu samochodowego rodeo. Warto do
dać, że aparatura pozwala iluminować przepiękne 
ogrody i fontanny (spektakl pt. „Wody Wilanowa") 
i można by wzbogacić go o teksty informacyjne w syn
chronizacji ze światłem. Opisywana aparatura może 
bowiem służyć do emisji dowolnie układanych progra
mów i widowisk, byleby tylko ktoś zdecydował się na ich 
opracowanie.
O widowisku w Malborku, którego eksploatacja dopiero 
się rozpoczyna, najtrudniej mi pisać, gdyż jestem auto
rem jego scenariusza. Wspomnę więc tylko, że akcja 
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rozgrywa się w dniach poprzedzających bitwę pod 
Grunwaldem i prezentuje rozmaite sceny związane 
z przygotowaniami Krzyżaków do wielkiej rozprawy 
z wojskami Korony i Litwy. Finał spektaklu inscenizuje 
wypadki po bitwie oraz moment przejęcia zamku przez 
Polskę w okresie wojny trzynastoletniej. Uważam, że 
dzięki wysiłkom reżysera Zdzisława Nardellego i całej 
ekipy ZPR wygranych zostało w nim kilka pięknych 
i patriotycznych scen, a klimat całości nie kształtuje 
obrazu biało-czarnego. Warto wspomnieć, że wię- 

cjalnych kursów wycieczkowych. Wydaje się, że poważ
nie należałoby się zastanowić nad propozycją B. Henkel 
z „Expressu Wieczornego” dotyczącą organizacji wie
czornego zwiedzania zamku, choćby tylko jego części, 
gdyż obejrzenie widowiska daje potężny bodziec do 
skonfrontowania jego treści z historią i zabytkiem. 
Oczywiście trudno sobie wyobrazić eksploatację spek
taklu bez programu, no i wobec masowej frekwencji 
gości z NRD i RFN niezbędne jest stworzenie jego wersji 
w języku niemieckim.

kszość wypowiedzi występujących postaci opartych 
zostało wiernie na tekstach historycznych. Spodziewać 
można się było, że sceneria malborska stanie się do
brym tłem dla „mocnych" efektów, być może nie tyle 
literackich, co pobudzających wyobraźnię, i dla których 
było wiele miejsca w scenariuszu. Twórcy jednak jakby 
przestraszyli się perspektywą tworzenia „kiczu” i dali 
spektakl o walorach bardziej lirycznych. Być może 
jednak w wersji przeznaczonej do eksploatacji, po dys
kusji, którą przyniosła kolaudacja, ekspresja niektórych 
scen, zwłaszcza finału, będzie mocniejsza. Mimo to 
można chyba stwierdzić, że widowisko malborskie zali
cza się do udanych, a wbrew początkowym sądom 
obiekt nastręczył wiele kłopotów od strony akustycznej. 
Jak i przy poprzednich widowiskach problemem staje 
się sprawa eksploatacji, która możliwa jest wyłącznie 
w godzinach zupełnej ciemności. Z Elbląga przestał 
kursować statek, dzięki któremu zapełniana była wi
downia, do Malborka konieczne jest zapewnienie spe- 

Te drobne, wydawałoby się proste sprawy organizacyj
ne okazują się trudniejsze niż zastosowanie wyrafino
wanej techniki. Jeśli organizatorzy spektakli nie rozwią- 
żą szybko tych problemów, wydaje się, że zmarnowana 
zostanie okazja i niemały już dorobek polskiego „świat
ła i dźwięku”.
Warto jeszcze podkreślić, że oświetlić i udźwiękowić 
zabytki można było dzięki inwestorowi, którym był 
GKKFiT i należałoby Komitetowi nie tylko podziękować, 
ale i pogratulować. Nie wszystkie bowiem dobre pomy
sły udaje się doprowadzić do końca.

Marek Konopka

Widowiska „światło i dźwięk” w Polsce:
Frombork - „Mikołaj Kopernik”, scenariusz i reżyseria Z Błaszczyński, realiza
cja S. Brzozowski,
Wilanów - „Powrót do Wilanowa", scenariusz i reżyseria P. Wojciechowski, 
realizacja Z Halka;
Malbork „Krzyżem i mieczem”, scenariusz M Konopka, reżyseria Z. Nardelli 
realizacja Z Halka.
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Bezbronność dzieł sztuki
Niepokojący wzrost przestępczoś
ci związanej z dziełami sztuki, po
mijając już fakt, iż jest pożywką dla 
światowej prasy (zwłaszcza bruko
wej), rodzi określone reperkusje, 
i u nas jest wiele na ten temat 
publikacji, które uwypuklają częs
to wątek sensacyjny. Krzy
wdzące byłoby jednak dopatrywa
nie się złej woli u ich autorów, po
nieważ wszyscy podkreślają wagę 
problemu. Z wielu artykułów wyzie
ra wyraźna troska o los naszych, 
bardzo uszczuplonych przez za
wieruchy dziejowe zasobów dzieł 
sztuki. W sumie jednak w przedsta
wieniu Czytelnikom problemu, jaki 
od niedawna pojawił się w polskiej 
kryminalistyce, jest wiele nieści
słości i niekonsekwencji, chociaż 
w szczegółach autorzy często mają 
rację. Szermuje się przyczynami, 
wyciąga różne wnioski, ale brak 
ogólnych uzasadnień i odwołania 
się do społecznej rzeczywistości.
Nawiązując do wspomnianego wzrostu 
przestępczości skierowanej przeciwko 
dziełom sztuki należałoby wskazać nie

które z jej form. Przestępczość ta w dzi
siejszej postaci jest wytworem naszego 
wieku, ale istotę tej sprawy świat pod
chwycił dopiero przed trzydziestole
ciem. włączając możliwe środki do prze
ciwdziałania. Warto przytoczyć sformu
łowanie z Zaleceń w sprawie ochrony 
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 
na płaszczyźnie krajowej, uchwalonych 
na XVII Sesji UNESCO w Paryżu w 1972 
r.: .....niebezpieczeństwa szczególnie 
groźne, zrodzone z nowych zjawisk cha
rakterystycznych dla epoki dzisiejszej, 
zagrażają dziedzictwu kulturalnemu 
i naturalnemu, które stanowi istotny ele
ment dorobku ludzkości i jest źródłem 
wzbogacenia i harmonijnego rozwoju 
cywilizacji teraźniejszej i przyszłej...” 
Oczywiście nie jest możliwe omówienie 
różnych rodzajów form przestępczości, 
jakie rozwinęły się w ostatnich latach 
i Czytelnicy muszą wierzyć mi na słowo, 
że jest ich niestety bardzo dużo. W tym 
artykule ograniczę się tylko do wanda
lizmu.

Stwierdzając na wstępie, że następuje 
eskalacja form przestępczości skiero
wanej przeciwko dziełom sztuki (do
brom kultury), należy dodać, że przybie
ra ona często postacie niezrozumiałe,

zwyrodniałe, jeżeli można użyć takiego 
określenia zważywszy, że przestępstwo 
w ogóle jest patologią życia społeczne
go. Wydaje się, że użycie tej nazwy 
w stosunku do niszczenia dóbr kultury 
jest w pełni uzasadnione. Trzeba wyjaś
nić, że „wandalizm” - to określenie od
noszące się wyłącznie do niszczenia 
dzieł sztuki, w przeciwieństwie do termi
nu „dewastacja”, który oznacza nisz
czenie totalne. Historyk sztuki Louis Re
au twierdzi, że nazwę „wandalizm” 
w dzisiejszym znaczeniu stworzył czy 
też użył po raz pierwszy duchowny, bi
skup z Blois - Henri Gregoire. Na widok 
niszczenia pomników i budowli religij
nych przez francuskich rewolucjonis
tów zaprotestował 31 sierpnia 1794 r. 
przed Konwentem Narodowym, okre
ślając te poczynania „vandalisme". Tak 
więc za przyczyną jego przewielebnoś- 
ci, germańskim z pochodzenia Wanda
lom - którzy w 455 r. złupili i spalili Rzym 
- przyszło firmować od tego dnia barba
rzyńskie niszczenie dóbr kultury. Akty 
wandalizmu nie są fenomenem czasów 
współczesnych i sięgając do historii 
można ich spotkać wiele. Jednym z naj
głośniejszych aktów tego typu było zni
szczenie w 356 r. p.n.e., przez podpale
nie, słynnej świątyni Artemidy Efeskiej,

i

1 Na tyle części potłuczona została rzeźba Henryka 
Brodatego z XVII w (Grodzisko koło Krakowa: fot 
W. Górski 1965)

33



2

przez szewca Herostrata dla zdobycia 
sławy. Skazany na śmierć i na ,.wieczne 
zapomnienie jego imienia” przetrwał 
w historii dzięki ówczesnemu historio
grafowi o nazwisku Teopompos.

Jeżeli chodzi o historyczne wypadki 
wandalizmu (i grabieży), należy pamię
tać o tym, że zarówno niszczenie (pod
palenie) zdobytych miast i osad, jak i ni
szczenie dzieł kultury, szczególnie zaś 
dzieł sztuki sakralnej, poza celem sa
mym w sobie i chęcią ukarania, miało na 
uwadze ostentacyjną demonstrację klę
ski pokonanych. W Europie średniowie
cznej oraz na początku czasów nowo
żytnych w niszczeniu i uszkadzaniu 
dzieł sztuki znaczną rolę odegrały as
pekty religijne. Równolegle z tworze
niem piękna przez lata starożytności 
i średniowiecza aż po czasy współczes
ne notujemy więc bezkompromisowe 
akty wandalizmu i grabieży dzieł myśli 
i ręki ludzkiej. Niejednokrotnie spraw
cami tych zniszczeń byli ludzie rozmiło
wani skądinąd w poezji, malarstwie czy 
rzeźbie. Znany na ogół z nie najlepszej 
strony Neron, wychowanek jakby nie 
było filozofa Seneki Młodszego, przeja
wiający ambicje artystyczne i otaczający 
się wykształconymi Grekami oraz wy
tworami ich sztuki, bez wahania złupił 
świątynię Apollina w Delfach, grabiąc aż 
pięćset posągów. Cezar, wielki mąż sta
nu, wódz parający się twórczością lite
racką, w czasie oblężenia Aleksandrii 
dopuścił się spalenia największej biblio
teki, jaką znała starożytność. Cesarz Ty
tus, okrzyknięty przez historyków za 
jednego z najszlachetniejszych cesarzy, 
przeszedł do historii jako „Amor et deli- 
ciae generis humani” („umiłowanie 
i słodycz rodzaju ludzkiego”), ale po 

stłumieniu powstania żydowskiego zbu

rzył Jerozolimę wraz z jej najwspanial
szym zabytkiem - świątynią Salomona.

Zorganizowaną i bezwzględną grabież 
dzieł sztuki podjęli w XVII w. Szwedzi, 
konfiskując każdą większą kolekcję czy 
bibliotekę, np. z Pragi wywieźli słynną 
wówczas w Europie kolekcję cesarza 
Rudolfa II (książki i rękopisy, zbiory 
przyrodnicze, klejnoty, meble, szkła, ob
razy i rzeźby); nawet niektóre rzeźby 
wymontowywali z fontann ogrodowych 
wielu pałaców. Planową i opartą na pod
stawach naukowych akcję zaboru dzieł 
sztuki prowadził Bonaparte razem z to
warzyszącym mu sztabem ekspertów. 
W zawieranych przez Bonapartego trak
tatach wręcz formułowano żądania 
przekazania określonych dzieł sztuki, 
np. ze Stolicy Apostolskiej, stwierdzając 
w traktacie z Bolonii (26.VII.1996 r.) 
m in.: Papież wyda Republice Fran
cuskiej sto obrazów, popiersi, naczyń 
lub posągów wedle wyboru komisarzy, 
którzy będą wysiani do Rzymu, wśród 
tych przedmiotów znajdzie się w szcze
gólności brązowy biust Juniusza Brutu
sa i marmurowy biust Marka Brutusa, 
umieszczone obecnie na Kapitolu; po
nadto pięćset rękopisów wedle wyboru 
tychże komisarzy...”. Perfidia Bonapar
tego posunęła się tak dalece, że nawet 
od swego największego sojusznika - 
Polski - zażądał „prezentu” - ni mniej, 
ni więcej tylko pięciu obrazów z Zamku 
warszawskiego. Były to cztery obrazy 
Canaletta i „Hołd Pruski” Bacciarellego 
oraz popiersie antyczne i obraz Palmy 
Młodszego z katedry warszawskiej.

Nasze straty powstałe w wyniku niezli
czonych wojen i grabieży dokonanych 
przez mocarstwa rozbiorowe, a w szcze
gólności przez niemieckiego okupanta,

2. Ten drewniany dwór z XIX w. już nie istnieje - 
w 1974 r. został rozebrany przez „mecenasa zabyt
ków" - PGR (Niemce kolo Lubartowa: fot. R. Bryko- 
wski 1973)
3. Dramat zabytku - drewniany kościół z XVI—XVIII 
w. (po lewej) spłonął w 1978 r. na skutek wadliwej, 
nie konserwowanej przez użytkownika instalacji 
elektrycznej (Wola Justowska w Krakowie; fot M. 
Kornecki)
4. Jak karać za bezmyślność, za brak poczucia 
estetyki? Instalacja c.o. bezpowrotnie zniszczyła 
ściany i malowidła (pałac w Gostkowie koło Poddę
bic; fot. T. Bojasiński)
5. Tak wygląda wejście do pałacu z połowy XIX w. 
zdewastowane przez „dzikich lokatorów" (Osu
chów koło Grodziska Maz.; fot. K. Nowiński)

3

są ogromne i trudne do oszacowania. 
Wśród historyków sztuki panuje abso
lutna zgodność co do tego, że nasze 
zasoby kulturalne są ilościowo bardzo 
ubogie. Co prawda dzisiaj nie zagraża 
nam Bonaparte ani żaden okupant, ale 
pojawili się godni ich następcy.

Wandalizm jest wyjątkową formą prze
stępczości, która w dobie dzisiejszej 
przede wszystkim związana jest z do
brami kultury. Stał się rzec można plagą 
naszych czasów, większą niż inne prze
stępstwa skierowane przeciwko zabyt
kom. Mówiąc o wandaliżmie można od
różnić wandalizm „czysty" rozumiany 
jako akt siły, przemocy, skierowany wy
łącznie przeciwko dziełom sztuki, bez 
żadnych celów ubocznych oraz wanda
lizm „uboczny”, który jest jednym z ce
lów sprawcy dla osiągnięcia celu nad
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rzędnego albo równorzędnego. Resu- 
mując można powiedzieć, że mamy do 
czynienia z dwoma odmianami tej formy 
przestępczości, przy czym obydwie 
sprowadzają się w konsekwencji do zni
szczenia dzieła sztuki.

Podobnie jak każde inne przestępstwo, 
tak samo wandalizm może być aktem 
przemyślanym i zaplanowanym, kiedy 
indziej zaś popełnionym z przyczyn zu
pełnie irracjonalnych. Do na wskroś 
współczesnych aktów wandalizmu 
,,czystego" należy zaliczyć m.in. nisz
czenie dzieł sztuki zgromadzonych 
w muzeach. W 1968 r. w jednym z lepiej 
strzeżonych muzeów na świecie - Lu
wrze - 70-letni mężczyzna pociął scyzo
rykiem obraz Rubensa „Dziewica 
z Aniołami”; rzucono tam także kamie
niem w obraz Mony Lisy. W ten sam 

umieszczona za pancerną szybą. W Mu
zeum Narodowym w Warszawie w 1973 
r. stwierdzono głębokie przecięcie ob
razu Matejki „Portret dzieci artysty", zaś 
w czasie wystawy „Narodziny krajobra
zu nowożytnego” w 1972 r. na jednym 
z obrazów wydrapano ostrym narzę
dziem literę „K”.

Niezmiernie groźnym „modus operan- 
di" sprawców wielu aktów wandalizmu 
jest zastosowanie do oblewania obra
zów kwasów (solnego, siarkowego), łu
gów i innych płynów niszczących. 
Pierwszy tego typu wypadek kryminalis
tyka zanotowała 26 lutego 1959 r„ kiedy 
to chory umysłowo oblał ługiem obraz 
Rubensa „Strącenie do piekieł”, znaj
dujący się w Starej Pinakotece w Mona
chium. Spowodowało to odpadanie 
wierzchnich warstw farby na około 1/3

wyznaczyło 5000 DM nagrody za jaką
kolwiek informację na temat przestęp
cy. Jak się okazało w śledztwie, sprawca 
stosując tę samą metodę - oblewanie 
kwasem - zniszczył łącznie 26 cennych 
obrazów w różnych muzeach na terenie 
RFN. Skazano go na pięć lat więzienia. 
Inny bardzo głośny wypadek w RFN do
tyczył 40-letniego Hansa Bohlmanna, 
który posługując się aerozolem ze stę
żonym kwasem solnym w ciągu siedmiu 
miesięcy dokonał zniszczeń w 10 muze
ach i kilku kościołach. Zniszczył m.in. 
wiele płócien Cranacha, Rubensa, Rem- 
brandta i jego uczniów, Pietę, cenny 
psałterz itp. Łączne straty oszacowano 
na 100 milionów DM. Tylko niewielka 
część zniszczonych w ten sposób dzieł 
będzie mogła być odrestaurowana. We
dług zeznań sprawcy, doznawał on 
.,uczucia wyzwolenia niszcząc to, co

sposób w roku 1965 uszkodzono aż 23 
obrazy z epoki malarstwa renesansowe
go we florenckiej Galleria degli Uffizi. 
Podobnie w Cambridge uszkodzono 
znacznie dzieło Rubensa przez wydra- 
panie na nim inicjałów „IRA". Nawet 
w londyńskiej National Gallery, która 
zaliczana jest do najlepiej strzeżonych 
muzeów na świecie, pocięto nożem 
płótno Poussina o wymiarach 1,50 
x 2,10 m aż na pięć części. Chory umy
słowo pociął nożem słynny obraz Remb- 
randta „Wymarsz strzelców’’, będący 
w posiadaniu Rijksmuseum (wrzesień 
1975 r ); obraz udało się całkowicie od
restaurować. Uszkodzenie „Piety” Mi
chała Anioła jest największym aktem 
wandalizmu w ostatnich latach. Rzeźbę, 
po rozbiciu jej przez szaleńca młotkiem, 
składano aż z 30 większych i 70 mniej
szych kawałków. Po renowacji została

4

powierzchni obrazu. W sierpniu 1977 r. 
w Muzeum Narodowym Dolnej Saksonii 
w Hanowerze uszkodzono dwa obrazy 
Lucasa Cranacha st. (portret Marcina 
Lutra i jego żony Katarzyny von Bora) 
i trzy obrazy Bartolomeusza Bruyn st., 
które już nie nadają się do renowacji. 29 
marca 1977 r. w hamburskiej Kunsthalle 
uszkodzono przez oblanie kwasem 
„Złotą rybkę" Paula Klee, wkrótce po
tem w Altonauer Museum zniszczono 
studium olejne Thomasa Herbsta „Kro
wy na łące”. W Hamburgu w tym samym 
roku oblano kwasem w kościele Św. 
Katarzyny cenne dzieła sztuki snycer
skiej, a w kościele Św. Idziego w Lubece 
w ten sam sposób uszkodzono piętnas- 
towieczną Pietę oraz dwa obrazy. 
Sprawcę tych czynów ujęto dopiero 
w 1978 r. Przedtem muzeum w Hanowe
rze wobec ogromu strat, jakie poniosło,

5
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7

inni podziwiali". Pierwszego czynu do
puścił się 6 dni po śmierci swojej żony, 
z którą często odwiedzał muzea.

Inne „technologiczne” sposoby nisz
czenia dzieł sztuki - to ługi.W Miejskich 
Zbiorach Sztuki we Frankfurcie 11 
kwietnia 1978 r. poważnie uszkodzono 
ługiem dwa obrazy z XV i XVII w., 
a w Amsterdamie w tym samym czasie 
dokonano takiego czynu na obrazie van 
Gogha. W londyńskiej National Gallery 
56-letni Niemiec rzucił butelką z atra
mentem w szkic Leonarda da Vinci „Ma
donna z Dzieciątkiem”, lecz na szczęś
cie butelka się nie stłukła.

W Polsce nie stwierdzono jak na razie 
takiego działania sprawców, ale zanoto
wano już wypadki posługiwania się far

bą nitro i olejną. W Muzeum Narodowym 
w Warszawie w 1977 r. uszkodzono 
w ten sposób obraz Canaletta „Elekcja” 
(przez natryśnięcie plam żółtej farby 
olejnej). Jako inny wyjątkowo drastycz
ny przykład wandalizmu służyć może 
kradzież z włamaniem i zniszczenie sal 
oraz eksponatów w muzeum w Chojno
wie. W nocy z 26 na 27 lutego 1974 r. nic 
znani wówczas jeszcze przestępcy wy
łamali kraty okienne w budynku muzeal
nym na parterze i popuścili wodze chuli
gańskiej fantazji, przy której wyskoki 
poprzednio wspomnianych starożyt
nych czy średniowiecznych „bohate
rów” wydają się igraszką. Po wejściu do 
wnętrza sprawcy niezwłocznie zabrali 
się do wyłamania wszystkich zamknię
tych drzwi, stwarzając sobie przedpole 
do szerokich działań. Rozbili wiele ga
blot ekspozycyjnych, gruchocząc rów

6. Warszawskie Łazienki - puste cokoły po strąco
nych pomnikach. .
7. ...i leżące w trawie popiersia
8. Pogruchotana rzeźba Bachusa w Łazienkach
9. Wandale nie ominęli Warszawskiej Syrenki na 
Starym Mieście odlamując jej kawałek ręki 
z mieczem
10. Rękojeść miecza Syrenki ze śladami odłamania

8

nocześnie znajdujące się w nich ekspo
naty. Z kolei potłukli wiele muzealiów, 
tak że niektóre zostały zniszczone bez
powrotnie, a inne wymagały długotrwa
łej i kosztownej konserwacji. Barbarzy
ńskie działanie wandali miało jeszcze 
ciąg dalszy. Uderzeniami Czekana porą
bano kilka obrazów i gotycką rzeźbę, 
talerze fajansowe i obrazy malowane na 
szkle. Ukoronowaniem tych poczynań 
było celowe wyładowanie gaśnic poża
rowych - śniegowych i proszkowych, 
których zawartością polano wnętrze 
i całe eksponaty. Co kierowało postępo
waniem tych ludzi - trudno zaiste do
ciec, ale wszelkie komentarze są wobec 
przerażającej wymowy faktów zbytecz
ne. Gwoli ścisłości można poinformo
wać, że właściwy sąd wojewódzki po
traktował złodziei „stosownie do ich za
sług”, uwzględniając jednocześnie fakt, 
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ze zabrali oni jeszcze z muzeum w celu 
sprzedaży 22 zabytki. Wyroki opiewały 
na 11 lat i 8 miesięcy plus kary dodatko
we i 9 lat pozbawienia wolności plus 
kary dodatkowe. Znamienne jest, że sąd 
orzekł także karę dodatkową w postaci 
opublikowania w prasie treści wyroku. 
Należy dodać, że uczynili to dwaj młodzi 
ludzie, jakby nie było na tyle zorientowa
ni w naszej historii (i zabytkach), że mieli 
absolutnie pełną świadomość tego, co 
czynią. Był to przykład wandalizmu „to
warzyszącego”. w odróżnieniu od jego 
odmiany - wandalizmu „czystego”.

Oczywiście przykładów różnych postaci 
wandalizmu można podać wiele. Może
my mieć do czynienia z odłamywaniem 
części z większych całości, jak to miało 
miejsce w Muzeum Narodowym w War
szawie. gdzie z płyty sarkofagu oderwa

przestępstwa, zwłaszcza że dochodzą 
do nich koszty renowacji zniszczonych 
zabytków. Trudno wypowiedzieć się do
kładnie o materialnych stratach, gdyż 
w naszym kraju nie prowadzi się na ogół 
tego typu wyliczeń. Znana i głośna spra
wa zniszczenia zabytkowego zespołu 
rzeźb w warszawskich Łazienkach jest 
tutaj pozytywnym wyjątkiem. Koszty re
nowacji skomplikowanej figuralnie, po
gruchotanej przez wandali rzeźby Ba
chusa (w 1974 r ), wyniosły około 80 000 
zł (rzeźbę zaś oszacowano na ok. 
400 000 zł). Natomiast w innych krajach, 
szczególnie zachodnich, wyliczenia te 
są zawsze wykonywane. I tak na przy
kład podane poprzednio zniszczenia 
i wartości dzieł sztuki kształtują się na
stępująco:
- uszkodzony w Hamburgu obraz Paula 
Klee „Złota rybka” oceniony został na

9

no plastycznie opracowaną główkę; 
z kradzieżą części np. kwatery z tryptyku 
czy kradzieżą elementów cennego two
rzywa zdobiącego jakiś zabytkowy 
przedmiot. W Muzeum Wojska Polskie
go nieletni sprawcy dokonali włamania 
i skradli fragmenty rzędu husarskiego, 
a następnie wydłubali z nich srebrne 
guzy, które przymocowali sobie do te
ksasów. Pomimo że odzyskano skra
dzione elementy, część z nich bezpo
wrotnie przepadła uznana przez spraw
ców jako „bezwartościowe” i wyrzu
cona.

Jakie są koszty takiej formy przestęps
twa? Biorąc pod uwagę wartość artysty
czną dzieła sztuki, szkody materialne są 
sprawą drugo rzędną Ale trzeba pod
kreślić, że mieszczą się niewątpliwie 
w globalnych kosztach społecznych 

10

około pół miliona DM, a obraz Franza 
Radziwiłła na około 40 000 DM;
- uszkodzone lub zniszczone obrazy 
w Hanowerze wyceniono na około 
600 000 DM, zaś uszkodzone przez ma
niaka różne dzieła sztuki na terenie RFN 
oszacowano naokoło 110 milionów DM;
- uszkodzony obraz Poussin a w galerii 
londyńskiej, uważany za jedno z najważ
niejszych dzieł tego artysty, wyceniono 
na około 2 miliony funtów szterlingów. 
Rozmiary szkód muszą być w każdym 
wypadku ocenione indywidualnie wo
bec odmienności sposobów działania 
każdego sprawcy aktu wandalizmu, jak 
też rozległości uszkodzeń i tworzywa, 
z jakiego dzieło sztuki jest wykonane. 
Liczba aktów wandalizmu, jaką się 
stwierdza i czego podawałem już liczne 
przykłady, świadczy o tym, że występuje 
on częściej, niż by to na pozór się wyda
wało. Z tego można wysnuć kolejne 
wnioski, że nie wolno lekceważyć zjawi
ska wandalizmu, chociażby w aspekcie 
ilościowym i że bardzo istotne są wszel
kie działania zmierzające do ochrony 
dzieła sztuki.

Winienem jeszcze Czytelnikom cho
ciażby wyjaśnienie przyczyn tego zjawi
ska. Już z przytoczonych faktów wynika, 
że ich badanie jest skomplikowane 
i stwarzać może wiele nowych trudnych 
problemów. Interesujące jest na przy
kład dominowanie wśród sprawców 
wandalizmu mężczyzn. Panuje ogólny 
pogląd, że sprawcami aktów wandaliz
mu są ludzie niepoczytalni. Nic bardziej 
błędnego. Oczywiście, że znaczną 
część wśród sprawców stanowią osob
nicy z zaburzeniami psychicznymi psy
chicznymi. Z całym naciskiem jednak 
należy podkreślić, że ludzie najzupełniej 
normalni są sprawcami aktów wandaliz
mu na niespotykaną skalę. Typologia 
i proces motywacyjny działań sprawców
- to sprawy niezmiernie skomplikowane 
i trudno wyjaśnić w skrócie, w jaki spo
sób dochodzi do kryminogennej dyspo
zycji człowieka lub co skłania go do 
działania przestępczego.

Na podstawie wielu wypadków wanda
lizmu znanych w Polsce i na świecie, 
można prześledzić cele, jakie mieli do
konujący ich sprawcy. Ogólnie rzecz 
biorąc, mogę zasygnalizować, że tło 
tych wyczynów należy upatrywać w ro
dzaju i funkcji dzieł sztuki, jako że częs
to oddziaływają one na sprawcę stymu
lujące lub wyzwalają w nim działanie. 
Przypuszczalnie chodzi tu mniej o ar
tyzm wykonania, a bardziej o przedmiot 
i treść.

mjr Jan Świeczyński
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nasz felieton
A zabytki niszczeją nadal!
Felieton będzie krótki. Bo też na temat dewastacji 
zabytków napisano już bardzo dużo: o ich maso
wym niszczeniu tuż po wojnie (np. dworów, pała
ców, parków przydworskich), a także o latach 
powolnej, ale skutecznej dewastacji (świadomej 
czy nieświadomej - nie ma to znaczenia) postę
pującej do dnia dzisiejszego, kiedy mamy „Usta
wę o ochronie dóbr kultury i o muzeach” z 1962 r., 
a także uchwałę w Sprawie wykorzystania zabyt
ków nieruchomych na cele użytkowe z 1978 r.

Tak, przepisów, zakazów i nakazów jest obecnie 
niemało, ale nic nie zmienia się na lepsze, wprost 
przeciwnie. I niech nikt nikomu nie zamydla oczu 
jakimiś bardzo sporadycznymi (choć na pewno 
cennymi), rozdmuchiwanymi przez prasę inicja
tywami instytucji lub osób prywatnych. Na tzw. 
łamach urastają one do gigantycznych przed
sięwzięć w dziedzinie ochrony dóbr kultury, prze
słaniając trzeźwe spojrzenie na codzienną rze
czywistość. Tymczasem owa rzeczywistość jest 
taka, że każdego roku zostaje zdewastowanych 
bądź też z braku opieki umiera śmiercią natural
ną kilkadziesiąt (kilkaset? — nie ma w tym wzglę
dzie dokładnych statystyk) obiektów zabytko
wych oraz drobnych zabytkowych przedmiotów, 
także rozkradanych lub wywożonych poza grani
ce kraju. A cały paradoks polega na tym, że 
jednocześnie zamiast remontować, zabezpie
czać, konserwować to, co istnieje, topi się miliony 
złotych w inwestowaniu w odbudowę zniszczo
nych do piwnic, czyli praktycznie nie istniejących, 
obiektów zabytkowych. (Zaznaczam w tym miej
scu, że odbudowa, ściślej restytucja Zamku Kró
lewskiego, Starych Miast Warszawy czy Gdańska 
jest poza wszelką dyskusją).

Nie miejsce tu na podawanie przykładów skrajnej 
głupoty w działalności wandali, złodziei, niero
bów i brakorobów (mowa o niektórych tzw. eki
pach konserwatorskich), cwaniaków robiących 
na zabytkach ciężkie pieniądze, nawet osób wy
soko postawionych w hierarchii politycznej, które 
stając przed wspaniałą fasadą odnowionego 
i dobrze użytkowanego pałacu pytają „co to za 
kamienica?” (sic!), dodając: „ładna, można by to 
wziąć dla nas” (autentyczne!). Faktem jest, że nie 
do rzadkości należą połamane, podziurawione, 
splugawione i oplute zabytki - dzieła myśli i rąk 
dawnych mistrzów. Straszą one dziś swym wy

glądem, przypominając sponiewierane, rozsypu
jące się baraki.

Proces niszczenia piękna trwa więc nadal - i po
myśleć, że mimo wszystkich akcji popularyzują
cych ideę ochrony zabytków w prasie, radiu i TV, 
przykładowego nagradzania zasłużonych dla tej 
ochrony, a karaniu (rzadziej, znacznie rzadziej) 
dewastatorów, ukazywania na licznych wysta
wach piękna uratowanych od zagłady dzieł 
sztuki. Mimo to i mimo działania na terenie 
naszego kraju całej rzeszy ludzi autentycznie 
oddanych sprawie ratowania dóbr kultury, aż 
trudno dopuścić myśl, że mieszkają u nas także 
ludzie, którzy o ochronie zabytków nie wiedzą 
zgoła nic, a jeśli cokolwiek wiedzą, to uważają 
wszystkie zabytki za „starocie, które nic nie są 
warte”! Chyba błąd tkwi w wychowaniu, w braku 
elementarnych zasad z zakresu kultury i estetyki, 
we wrodzonym niechlujstwie życiowym.

Ludzi schwytanych na wyrządzaniu szkody do
brom kultury lub wydających bezmyślne decyzje 
w tym zakresie — należy karać. Nasza „Ustawa” 
z 1962 r. jest w tym względzie zbyt tolerancyjna 
i już przestarzała - najsurowsze kary, jakimi dys
ponuje to areszt od 3 miesięcy do 1 roku oraz 
grzywna od 4500 do 30 000 zł. W przeliczeniu np. 
na dochody, jakie może przynieść zamiana za
bytkowego dworu czy lamusa na tuczarnię - kary 
te są śmieszne. A jeszcze trzeba dodać, że upo
ważnione do karania władze zbyt często lekce
ważą karne sprawy dotyczące zabytków, nato
miast służba konserwatorska zbyt rzadko w wal
ce ze społecznymi szkodnikami sięga po broń 
ostateczną, co w wielu wypadkach może ozna
czać, że się po prostu „dogaduje”. Wydaje się, że 
gdyby kary te były wyższe — jak za przestępstwa 
gospodarcze, rozbój, może nawet napad z bronią 
w ręku — to każdy potencjalny wandal (zakłada
jąc, że mniej lub więcej orientuje się w przepi
sach) zanim zacząłby przekraczać prawo, zasta
nowiłby się - czy warto. Przy wyższych karach 
wzrasta znacznie ranga zabytków, przynajmniej 
w ogólnym odczuciu.

A swoją drogą, o co w tym wszystkim chodzi? 
Niczyjej przecież winy tu nie ma - po prostu 
w naszym kraju jest zbyt dużo (jeszcze!) tych 
cholernych zabytków...

Felietonista
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sylwetki Profesor
Bohdan Guerquin

Nie pisał dużo. Bibliografia jego twór
czości obejmuje niewiele ponad 20 po
zycji drukowanych: artykułów i książek 
Nazwisko Guerquin kojarzy się miłośni
kom zabytków przede wszystkim z fun
damentalnym dziełem pt. Zamki w Pol
sce (Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 
1974). ,, Ruiny zamków, które są nieodłą
czną częścią krajobrazu Polski, od daw
na przyciągały wzrok ludzi wędrujących 
obok nich..." - tak rozpoczął to dzieło 
prof. Guerquin.

Przyciągnęły Go te pozostałości dawnej 
architektury obronnej już w latach stu
denckich (1925-1929), a zbieranie ma
teriałów do publikacji, która miała uka
zać się przeszło 30 lat później, rozpoczął 
w czasie okupacji. Każdy kto zna książ
kę Bohdana Guerquin może się zorien
tować, jak wiele pracy wymagało zapre
zentowanie pojedynczego obiektu: stu
diów archiwalnych, których efektem są 
zamieszczone w książce dawne rysunki, 
pomiary czy widoki zamku sprzed wielu 
lat,weryfikacji tego stanu w terenie, do
konania pomiarów, zdjęć, dokładne po
znanie zamku pod kątem historycznym, 
architektonicznym i konserwatorskim, 
zebranie literatury itd., itd. A opisał ich 
w ten właśnie sposób ponad 400!

Zacznijmy jednak od początku. Rodzina 
Guerquin przybyła z Francji w drugiej 
połowie XIX w. dzięki mariażowi francu
skiego inżyniera komunikacji Kazimie
rza Piotra Guerquin z Polką, Zofią Sado
wską. Przyszły Profesor urodził się 
w 1904 r., w roku 1925 zrobił maturę 
i rozpoczął studia na Wydziale Architek
tury Politechniki Warszawskiej u prof. 
Oskara Sosnowskiego. Studiując zaj
mował się jednocześnie kartografią 
i kreśleniami, wykonując pomiary 
obiektów zabytkowych - kościołów np. 
w Bielawach i Krzemienicy, i oczywiście 
zamków, m.in. w Ostrogu nad Hory- 
niem, Kamieńcu Litewskim, Trembowli. 
Karierę naukową rozpoczął w 1934 r„ 
kiedy został młodszym asystentem 
w Katedrze Architektury, a następnie 
starszym asystentem (1937 r.), którego 
obowiązki pełnił przez całą okupację, 
kiedy działał na Politechnice Warszaw
skiej tajny Zakład Architektury Polskiej, 
kierowany przez prof. Jana Zachwato
wicza (por. „Spotkania z zabytkami”, 
1979).

W latach trzydziestych zafascynowała 
Go architektura obronna. Stąd wzięły 
się w Jego życiorysie coroczne wyprawy 
terenowe i pierwsze odkrycia, np. relik
tów zamku ceglanego z XIV w. w pałacu 
w Kurozwękach (1934). W terenie pro
wadził też przeglądy dawnych fortyfika
cji: na Wołyniu (1935), Podolu (1936). 
w okolicach Jarosławia (1938) i inne. 
Pragnąc poznać od podstaw proces 
przekształcania drewniano-ziemnych 
grodów wczesnośredniowiecznych 
w murowane zamki, przez cztery sezony 
(1936-1939) brał udział w archeologicz
nych badaniach grodziska w Sąsiadce 
koło Zamościa. Tę działalność przerwa
ła wojna, w czasie której pisał pracę 
doktorską na temat zamku w Jazłowcu; 
obronił ją w 1949 r. Przedtem, w latach 
1945-1946 Bohdan Guerquin działał 
w Krakowie, gdzie był jednym z organi
zatorów Wydziału Architektury Poli
techniki Krakowskiej i wspólnie z prof. 
A. Szyszko-Bohuszem dokonał na Wa
welu odkrycia fundamentów południo
wego odcinka murów oraz baszt: Szla
checkiej, Panieńskiej i Tęczyńskiej. Wę
drując śladami powojennych badań 
Profesora, trzeba wymienić m.in. zamki 
w Szczecinie, Drzewicy, Inowłodzu, ka
tedrę w Gnieźnie, kościół w Samborcu 
koło Sandomierza. W latach 1949-1953 
współorganizował Komisję do Badań 
nad Początkami Państwa Polskiego 
(późniejszy Instytut Historii Kultury Ma
terialnej PAN), był rzeczoznawcą i kon
sultantem przy archeologicznych bada
niach reliktów architektonicznych (Ka
lisz, Płock, Poznań, Wiślica oraz w War
szawie: na Zamku Królewskim i Starym 
Mieście).
Kiedy w 1951 r. objął kierownictwo Kate
dry Historii Architektury Polskiej na Po
litechnice Wrocławskiej, zajął się bada
niami zamków na Śląsku. Wynikiem kil
kuletniej pracy była książka pt. Zamki 
Śląskie (1957), zawierająca inwentarz 

stu kilkudziesięciu zamków i po raz 
pierwszy w polskiej literaturze nauko
wej syntetyczny przegląd śląskiego bu
downictwa obronnego. Był już wtedy 
profesorem (od 1954 r.) i organizatorem 
życia naukowego w powojennym Wroc
ławiu. Z Jego inicjatywy powstała Kate
dra Historii Architektury oraz dwa zakła
dy: Historii Architektury Polskiej i Kon
serwacji Zabytków; przy Katedrze two
rzył studenckie koła naukowe, prowa

dził wykłady, ćwiczenia, prace dyplomo
we i doktorskie. Jego wychowankowie 
dziś często profesorowie i docenci 
pamiętają dobrze jasny, żywy i niezwy
kle interesujący sposób prowadzenia 
wykładów Profesora. Dzięki temu oraz 
specyficznemu, wychowawczemu po
dejściu do młodzieży był postacią bar
dzo łubianą i popularną, nie tylko zresz
tą we Wrocławiu.
Na lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte 
przypada okres najbardziej ożywionej 
działał ności Profesora. Oprócz dydakty
ki w dalszym ciągu zajmował się praca
mi badawczymi, m.in. zamków w Legni
cy i Brzegu, fortyfikacji nowożytnych 
Wrocławia, kamienic mieszczańskich 
Legnicy i Lubomierza, wrocławskiego 
kościoła klarysek. W ramach prac Ze
społu Badań nad Polskim Średniowie
czem Uniwersytetu Warszawskiego 
i Politechniki Warszawskiej kierował ba
daniami archeologiczno-architektoni- 
cznymi na zamku w Chęcinach, prze
wodniczył komisji konserwatorskiej dla 
zabezpieczenia i odbudowy zamku 
w Malborku, którym interesował się już 
wcześniej, publikując w 1957 r. jego 
monografię. W tym czasie konsulto
wał również scenografię architektonicz
ną filmu „Krzyżacy” i filmów popularno
naukowych.
Prof. Bohdan Guerquin już nie żyje. 
Zmarł we Wrocławiu w 1979 r., po 45 
latach nieprzerwanej pracy, za którą 
otrzymał liczne odznaczenia, m.in. Złoty 
Krzyż Zasługi (1969) i Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski (1973). Jego 
biografia miała być materiałem do poka
zania w „Spotkaniach” sylwetki Profe
sora żywego. Stało się inaczej.

Krzysztof Nowiński
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to też są zabytki

...kapliczki 
z lat wojny
Jednym z wielu specyfi
cznych dla okresu dru
giej wojny światowej 
i okupacji hitlerowskiej 
zjawisk obyczajowych 
w Polsce był społeczny 
ruch wznoszenia w 
Warszawie, w obrębie 
domów mieszkalnych, 
podwórzowych miejsc 
wspólnej modlitwy.

Obyczaj ten objawił się, 
jak należy wnioskować 
na podstawie dostę
pnych materiałów, 
wiosną 1943 r.1 Począt
kowo został zaobser
wowany w północnej 
części miasta, a więc 
w dzielnicach przyle
głych do terenów masa
krowanego i systematy
cznie z ziemią równane
go getta. Niesłychanie 
jednak szybko, bowiem 
w ciągu zaledwie paru 
letnich miesięcy, ogar
nął całą Warszawę.

Rzeczywiste impulsy 
narodzin warszawskich 
kapliczek okupacyj
nych są nam właściwie 
nie znane. Kronikarze 
owych lat odnotowali 
jedynie skrupulatnie sa
mo zjawisko2, nie wska
zując, niestety, na po
wody mogące je wytwo
rzyć. Podobnie wspom
niała o nim polska prasa 
podziemna, podkreśla
jąc związek ......rosnącej
religijności w obliczu 
nieopisanego udręcze
nia naszego życia..." 
z faktami budowania 
,,ołtarzyków domo
wych "3. In teresu j ąca 

jest współzależność 
czasowa między pow
staniem żydowskim w 
warszawskim getcie a 
wystąpieniem tegoż 
obyczaju. Być może, że 

oglądanie przez okres 
trzech tygodni owych 
kłębiastych dymów uno
szących się nad wielką 
dzielnicą mieszkanio
wą, jak również natęża
nie się represji niemiec
kich wobec społeczeń
stwa polskiego wytwo
rzyło nastroje psychicz
ne prowadzące do 
wzrostu religijności, 
a zatem i zewnętrznych 
sposobów jej oka
zywania4. W toczącej się 
totalnej wojnie, również 
wojnie psychologicz
nej, odgrywały one nie
słychanie ważną rolę 
wzbudzania nastrojów 
nadziei i wiary ludności 
w ostateczne zwycię
stwo4.

Bardzo różnie przed
stawiało się nasycenie 
miasta owymi ołtarzy
kami i kapliczkami. Sto
sunkowo niewiele spo
tykało się ich na dale
kich przedmieściach. 
W dzielnicach peryfe
ryjnych, zarówno War
szawy lewobrzeżnej, jak 
i Pragi, tworzone były 
w co drugiej, trzeciej 
kamienicy. W centrum 
miasta, i to po obu stro
nach Wisły, w obrębie 
ulic. Nowy Zjazd, Mio
dowa, Długa, Leszno, 
Towarowa, Grójecka, 
Filtrowa, Nowowiejska, 
Koszykowa, Mokotow
ska i Powiśle spotykało 
się je prawie na wszyst
kich podwórzach. Po
dobnie wiele było ich na 
Woli, Ochocie, Kole, 
Mokotowie i Żoliborzu6.

Kapliczki służyły jako 
miejsca wspólnych mo
dlitw mieszkańców. 
Zbierali się oni wieczo
rami, po zamknięciu 
bram wejściowych 
o godzinie policyjnej, 
by w spełnieniu praktyk 
religijnych wzmacniać 
wzajemnie swe siły du
chowe i wiarę w prze

trwanie. Budowano je 
ze składek lokatorów 
danej posesji i można 
przypuszczać, że miały 
w pewnym stopniu ce
chy ofiar wotywnych7

Obyczaj budowania 
i wspólnych modłów 
trwał zaledwie dwa lata 
(1943-1945) i wymarł 
wraz z Powstaniem 
Warszawskim. Zna
mienny jest fakt, że po 
wyzwoleniu nie odro
dził się już nigdy acz
kolwiek w pierwszych, 
zimowych miesiącach 
1945 r. zdarzały się jesz
cze wypadki odprawia
nia przy nich modłów 
przez pojedyncze oso
by. Nowe czasy wytwo
rzyły nowe sytuacje, nie 
zmuszające do tego ro
dzaju aktów8.

Ogólnie wszystkie spo
tykane typy obiektów 
służących do wspól
nych modlitw można 
podzielić na trzy zasad

nicze grupy: obrazy, fi
gury i kapliczki.

Grupa pierwsza obej
mowała najskromniej
sze miejsca modlitew
ne, które powstały 
przez wywieszanie ob
razów o treści religijnej. 
Były to tanie, dostępne 
w handlu reprodukcje 
obrazów Matki Boskiej 
lub Chrystusa, zawsze 
oprawione w ramy 
z drewna i oszklone. 
Umieszczano je rozmai
cie, w zależności od ist
niejących warunków.

Obrazy świętych spoty
kało się:

- przed domem, obok 
bramy wejściowej; były 
to jednakże pojedyncze 
wypadki i z racji swego 
umieszczenia nie mogły 
służyć jako miejsca mo
dlitw, nosząc charakter 
fundacji mających 
ochronić przed złem;

- w bramie wiodącej 
z ulicy na podwórze, za-
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1. UI.Kępna17
2. Ul Bródnowska 14
3. Ul. Nowogrodzka48
4. Ul. Filtrowa 68
5. Ul. Szwedzka 11

wsze po stronie bez 
klatki schodowej, na
przeciw drzwi wejścio
wych do niej;

- w podwórzu obok 
bramy wejściowej;

- w podwórzu ponad 
bramą wejściową;

w podwórzu na mu
rze oficyn, w miejscu ła
two dostrzegalnym.

Nad obrazami umiesz
czonymi na zewnątrz 
spotykało się przeważ
nie oddzielnie mocowa
ny do muru daszek 
z drewna lub blachy, 
pomalowany olejną far
bą. Obrazy te strojono 
zazwyczaj girlandami 
wycinanymi z koloro
wych papierów i bibułki 
oraz zielenią i kwiatami, 
a w okresie zimowym - 
gałęziami iglastymi. 
Pod nimi stwarzano 
prawie zawsze możli
wość ustawiania świec

3

s

na oddzielnie umoco
wanej do muru półce 
z drewna.

Grupa druga obejmo
wała formy zbliżone 
w swej koncepcji do 
grupy pierwszej. Obra
zy zastępowano tu tani
mi, fabrycznego pocho
dzenia figurami Matki 
Boskiej i Chrystusa, 
różnej wielkości. Umie
szczano je podobnie, 
a mianowicie:

- przed domem, obok 
bramy wejściowej;

- w bramie wiodącej 
•z ulicy na podwórze; typ 
ten reprezentował 
w niektórych wypad
kach dość znaczne roz
miary, łącznie z urzą
dzanym dodatkowo 
ozdobnym tłem dla 
ustawianej figury;

- w podwórzu obok 
bramy wejściowej;
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w podwórzu ponad 
bramą wejściową;

- w podwórzu na mu
rze oficyn.

Prawie zawsze nad fi
gurami umieszczonymi 
na zewnątrz budowano 
oddzielnie mocowany 
do muru daszek z drew
na lub blachy.

Figury były oczywiście 
bogato strojone, po
dobnie jak obiekty gru
py pierwszej. Pod nimi 
lub obok znajdowało 
się miejsce do ustawia
nia świec.

Należy przypuszczać, 
że ta grupa, podobnie 
jak obrazy, reprezento
wała początkową fazę 
rodzącego się obycza
ju. W miarę upływu cza
su wystąpiła dążność 
do okazywania pewne
go rodzaju dostojeńs
twa i bogactwa, co do
prowadziło do wy
kształcenia się znacz
nie bardziej rozwinię
tych form grupy trze
ciej.

Grupa trzecia obejmo
wała kapliczki, które by
ły różnej wielkości, ty
pów i kształtów. Dowol
ność ich wynikała praw
dopodobnie z faktu 
przemieszania się ze 
sobą wielu regional
nych kultur, różnych 
grup społecznych, żyją- 
cych wspólnie w mieś
cie w okresie okupacji. 
Stanowiła jednakże 

również efekt fantazji 
osób budujących te 
obiekty.

Kapliczki w zależności 
od typu były oparte 
o mur oficyny lub wolno 
stojące; w tym drugim 
wypadku, najczęściej 
na istniejącym już w po
dwórzu lub celowo 
urządzonym, niewiel
kim skrawku zieleni. 
Wybrane miejsce mu- 
siało być zawsze dobrze 
widoczne, jeśli nie 
wręcz odpowiednio 
eksponowane. Do gru
py tej zaliczamy rów
nież obiekty projekto
wane przez plastyków 
i architektów. Niektóre 
z nich miały sygnatury 
autorów projektu. Ka
pliczki umieszczano:

- W podwórzu, nad al
bo obok bramy wejścio
wej; były to niewielkie, 
drewniane skrzynki, 
o wymiarach zbliżo
nych do 80 x 50 x 30 cm. 
Ściana frontowa, za
wsze oszklona, ukazy
wała umieszczoną we
wnątrz reprodukcję ob
razu Matki Boskiej lub 
Chrystusa. Całość była 
oczywiście dekorowa
na, podobnie jak obiek
ty grupy pierwszej i dru
giej. Pewnego rodzaju 
pochodną tego typu by
ły kapliczki, w których 
obraz zastępowano fi
gurą pochodzenia fab
rycznego, z fajansu i ta
niej porcelany.

- W podwórzu, w jego 
eksponowanej części 
lub oparte o mur oficy
ny; były to skrzyneczki 
o wymiarach ok. 80 x 50 
x 30 cm, najczęściej zbi
jane z drewna, ustawia
ne na pionowym cokole 
drewnianym lub muro
wanym i otynkowanym. 
Wnętrze skrzynki, za
wsze oszklonej, zawie
rało obraz lub figury po
chodzenia fabrycz
nego.

- W podwórzu, w po
dobnej sytuacji, na zbli
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żonym typie cokołu 
umieszczano fabrycz
nego pochodzenia f igu
ry Matki Boskiej i Chrys
tusa; były one z fajansu 
lub taniej porcelany 
i osiągały ok. 100 120 
cm wysokości.

- W podwórzu, naj
częściej w jego central
nej części, okolone zie
lenią; były to rzeczywis
te, dość okazałe kapli
czki dochodzące do 2,5 
m wysokości, wznoszo
ne z drewna. Wiele 
z nich zbudowanych 
było z cegły palonej 
i otynkowanej. Kształta
mi przypominały po
dobne obiekty spotyka
ne w różnych regionach 
kraju. Kapliczki tego ty
pu nie osiągnęły nigdy 
wielkości pozwalającej 
na utworzenie użytko
wej powierzchni we
wnętrznej. Spotykało 
się natomiast obiekty 
mające od strony fron
towej coś w rodzaju sto
łu ofiarnego; w niektó

rych wypadkach speł
niał on faktycznie funk
cję ołtarza. We wnęce 
umieszczano, podob
nie jak w poprzednich 
typach, reprodukcje 
obrazów religijnych lub 
figury pochodzenia fab
rycznego. Wnęki te, bo
gato zdobione ciętymi 
z kolorowego papieru 
i bibuły girlandami, słu
żyły ponadto jako miej
sca do umieszczania 
świec i kwiatów w wa
zonach lub w dekoro
wanych kolorową bibu
łą doniczkach.

Do grupy pierwszej 
i drugiej należały obiek
ty niewielkie, natomiast 
kapliczki grupy trzeciej 
były obiektami okazały
mi, można wręcz po
wiedzieć - reprezenta
cyjnymi. Okazałość ich 
wynikała z istniejących 
lub wytwarzanych wa
runków sytuacyjnych.

Wszystkie ołtarzyki i ka
pliczki były w okresie

6

7

okupacji troskliwie pie
lęgnowane i zdobione, 
szczególnie w dniach 
rocznic narodowych, 
oficjalnie przecież nie 
obchodzonych. Deko
racje były w swym cha
rakterze zbliżone do 
popularnych sposobów 
strojenia ołtarzy
w dniach procesji Boże
go Ciała oraz w okresie 
nabożeństw majowych.

Wspaniałe przykłady 
grobów wielkanocnych 
w kościele Św. Anny 
nie znalazły, niestety, 
w strojeniu kapliczek 
godnych naśladowców.

Urządzaniem początko
wych, najprostszych 
w formie miejsc modli
tewnych zajmował się 
najczęściej dozorca do
mu przy pomocy star
szych kobiet mieszkają
cych na terenie danej 
posesji. Formy bardziej 
rozwinięte - kapliczki - 
wznoszone były rów
nież tzw. sposobem go
spodarczym, najczęś
ciej dzięki pracy dozor
cy domu, były to jed
nakże wypadki spora
dyczne. Objawiający się 
obyczaj wytworzył bo
wiem możliwości pracy 
dla wielu osób trudnią
cych się zawodowo 
bądź tymczasowo pra
cą rzemieślniczą. Dał 
ponadto szanse zarob
kowe aktywnym, a częś
ciowo i spekulacyjnym 
elementom społeczeń
stwa. Pojawiły się 2—3 

8

osobowe grupy „wy
specjalizowanych” bu
downiczych, oferują
cych swe usługi i gwa
rantujących wykonanie 
zamówienia w uzgod
nionym terminie i w ra
mach ustalonej ceny.

Cykl budowy większych 
kapliczek z cegły trwał 
od dwóch do trzech dni. 
W ciągu pierwszego 
dnia pracy wykopywa
no fundament, a drugi 
dzień przeznaczany 
był na wykonywanie 
stanu surowego. Po pa
ru dniach podeschnięty 
obiekt był tynkowany. 
W wypadkach trudniej
szych konstrukcji, 
szczególnie wówczas, 
gdy do wzniesienia ka
pliczki używano żelbe
tu, budowa trwała około 
dwóch tygodni. Kapli
czki zbijane z desek wy
konywano przeważnie 
w ciągu jednego dnia. 
Gotową skrzynkę lub 
całą kapliczkę malowa
no, używając w tym celu 
farb olejnych o jasnych 
barwach.

Materiał potrzebny do 
budowy zakupywany 
był na rynku prywat
nym, przy czym należy 
zaznaczyć, że koszt je
go był znacznie wyższy 
od tego, jaki mógłby 
wynikać z urzędowego, 
obowiązującego w Ge
neralnej Guberni, cen
nika. Było to jednakże 
normalnym stanem

42



6. Ul. Białostocka 20
7. Ul. Emilii Plater 13
8. Ul. Środkowa 25
9. UI.Czynszowa4

10. Ul. Kopińska 4A 
(zdjęcia autora)

owego nienormalnego 
życia.

Powstanie Warszaw
skie i późniejszy proces 
unicestwiania miasta, 
jak również prace bu
dowlane związane z od
budową i przebudową 
Warszawy po wyzwole
niu doprowadziły do 
zniszczenia około 95% 
kapliczek. Nieliczne, 
zachowane do dzisiaj 
obiekty po części za
pomniane, a ponadto 
przez nikogo nie chro
nione i nie remontowa
ne, przedstawiają wy
gląd doprawdy żałosny. 
Wydaje się, że to całko
wite ich zapomnienie 
powoduje zatracanie 
dla potomnych pewne
go bardzo prawdziwe
go fragmentu życia 
mieszkańców Warsza
wy z lat 1943-1945. Na 
dorobek historyczny 
kultury narodowej skła
dają się bowiem nie tyl
ko epokowe pierwo

wzory. O bogactwie jej 
stanowią również dzie
siątki złych i popraw
nych jedynie dzieł myśli 
i rąk ludzkich.

Warszawskie kapliczki 
lat wojny i okupacji nie 
są zabytkami sztuki i ar
chitektury. Decyduje 
o tym ich ogólnie niski 
poziom artystyczny. Nie 
wydaje się jednak słusz
ne ich lekceważenie 
z tego powodu. Znacze
nie kapliczek, a tym sa
mym ich wartość wyni
ka z faktu, że są one 
reprezentantami w 
pewnym stopniu twór
czości ludowej. Można 
je za takie uważać, bo
wiem były niewątpliwie 
typowymi tworami sa
morodnymi, których 
forma ostateczna, nie 
kontrolowana przepisa
mi i dokumentami 
prawnymi w postaci za
twierdzonych projek
tów, poddawana była 
przez cały czas budowy 

czynnikom: improwiza
cji, fantazji i przypadku. 
Sprawą istotną było ist
nienie społecznego za
mówienia i jego wypeł
nienie.
Kapliczki te są cennym 
dokumentem obyczajo
wym owego okresu. 
Obyczaj ten nie miał nic 
wspólnego z dewocją 
oraz nigdy nie wykazy
wał symptomów psy
chozy. Był przejawem 
reakcji społeczeństwa 
w toczącej się wojnie 
psychologicznej. Zna
mienny jest chyba fakt, 
że to właśnie okupacja 
hitlerowska ’spo
wodowała, bodajże 
po raz pierwszy w 
dziejach materialnej 
kultury polskiej, tego 
rodzaju ruch budowla
ny. Nie znamy okresu 
historycznego, w któ
rym w tak krótkim cza
sie, bo przecież w ciągu 
zaledwie dwóch lat, po
wstałaby tak ogromna 
ilość tego rodzaju 

obiektów. Ten fakt jest 
również godny zainte
resowania.

Zjawisko wznoszenia 
kapliczek nie nasuwało 
początkowo przypu
szczeń o ich specyficz
nej wartości dokumen
talnej. Dzisiaj, po upły
wie prawie 40 lat, już to 
dostrzegamy. War
szawskie kapliczki lat 
wojny i okupacji są do
kumentem obyczajo
wym epoki tragicznej. 
Są również dokumen
tem historycznym prze
szłości Warszawy. Czy 
nie zasługują na do
strzeżenie i szacunek 
i czy nie należy uznać je 
za wartościowe zabytki 
obyczajowe i rozpocząć 
akcję ich ochrony?

Dymitr Sozyko

Uwaga: Próba wypracowania podzia
łu kapliczek na grupy i poszczególne 
typy została dokonana'na podstawie 
wspomnień autora, zdjęć archiwal
nych oraz notatek spalonych w czasie 
powstania w Warszawie przy ul. Sol
nej i częściowo odtworzonych.

Przypisy
1. ..Nowy Kurier Warszawski", nr 242, 
zdh. 12.X.1943 r.
2 L. Landau. Kronika lat wojny i oku
pacji. t. I-III, Warszawa 1962-1963. 
Notatka z dn. 21 VI.1943 r.; A. Wyleży- 
ńska, Notatki pamiętnikarskie. CA KC 
PZPR. syg. 231/1-1-6 oraz A. Wyleży- 
ńska, Notatki pamiętnikarskie. BN 
syg. IV 6456. Notatka z dn. 16.VII.1943 
r. i z dn. 29.VIII.1943 r.
3. ..Biuletyn Informacyjny", z dn.
30 IX 1943 r.
4 D. Sozyko. Warszawa -^aphczki 
okupacyjne. „Głos Polonii", Czaso
pismo Związku Polaków w Austrii 
„Strzecha", „Biuletyn Informacyjny", 
nr XIII/171.
5. D. Sozyko. Okupacyjne kapliczki 
nadziei. „Kierunki", nr 33/1209. z dn. 
19.VIII.1979 r.
6 D. Sozyko. Okupacyjne kapliczki 
warszawskie (rękopis nie publikowa
ny z września 1951 r ).
7. D. Sozyko, Okupacyjne kapliczki 
nadziei, op. cit.
8. D Sozyko. Warszawa - kapliczki 
okupacyjne, op. cit.
9. T. Szarota, Okupowane/ Warszawy 
dzień powszedni. Warszawa 1978, s. 
521-523
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...mundury wojskowe
Stowarzyszenie Miłośni
ków Dawnej Broni i Barwy 
należy do tych organizacji 
naukowych, które nie ma
jąc bynajmniej charakteru 
elitarnego mniej są znane 
ogółowi społeczeństwa. 
Kontynuuje ono tradycje 
przedwojennego Towa
rzystwa Przyjaciół Mu
zeum Wojska, zrzesza lu
dzi pochodzących z róż
nych środowisk i repre
zentujących różne zawo
dy. Siedzibą władz Stowa
rzyszenia jest Kraków, 
a na terenie kraju funkcjo
nuje kilka oddziałów i kół 
tej organizacji, w których 
działa ponad trzysta osób. 
Zadaniem SMDBiB jest 
opracowanie dawnych 
militariów polskich i ob
cych oraz prowadzenie 
działalności naukowej 
i popularyzatorskiej. Jak

kolwiek zrzesza ono rów
nież kolekcjonerów, nie 
ma nic wspólnego z krę
gami handlarzy dawnymi 
militariami, wykorzystują
cymi panującą modę i ko
niunkturę rynkową. Dzia
łalność Stowarzyszenia 
polega m in. na organizo
waniu odczytów, prelek
cji, sesji naukowych, wy
dawaniu publikacji. Tych 
ostatnich nie jest wpraw
dzie wiele, jednakże prasa 
codzienna poświęca co
raz więcej miejsca proble
matyce będącej przed
miotem zainteresowania 
członków Stowarzy
szenia.
Dnia 20 stycznia 1979 r. 
odbyła się w poznańskim 
Ratuszu IV Sesja Nauko
wa Stowąrzyszenia Miłoś
ników Dawnej Broni i Bar
wy, poświęcona 60 roczni

cy wybuchu powstania 
wielkopolskiego. Zasad
nicza problematyka sesji 
dotyczyła umundurowa
nia wojsk powstańczych 
i armii wielkopolskiej w la
tach 1918-1919. Kilku
dziesięciu badaczy pro
blematyki munduroznaw- 
czej z całego kraju przez 
cały dzień prowadziło oży
wioną dyskusję nad wy
głoszonymi referatami 
i komunikatami, których 
tematyka dotyczyła za
równo munduru, jak 
sztandarów z tej epoki, 
ikonografii powstańczej, 
a także znaczenia minia
tury portretowej w bada
niach munduroznaw- 
czych. Zwiedzono ponad
to wystawę w Muzeum Na
rokowym w Poznaniu, 
związaną z 60 rocznicą 
wybuchu powstania wiel
kopolskiego - w tym wy
padku stanowiła ona do
datkową ilustrację rozwa
żań sesyjnych. Niezwykle

interesująca była konkluz
ja całości obrad. Okazało 
się, że jakkolwiek od wy
darzeń powstańczych 
upłynęło zaledwie 60 lat, 
odtworzenie dokładnego 
wyglądu uczestników 
walk jest bardzo trudne ze 
względu na stosunkowo 
krótki czas powstania 
oraz istnienia wojsk wiel
kopolskich i dowolność 
interpretacji przepisów. 
Spustoszenia w źródłach 
dokonały również wyda
rzenia ostatniej wojny. 
Ogólne cechy munduru 
zostały ustalone, nato
miast szczegóły wciąż wy
magają dalszych badań. 
Oprócz niewątpliwych 
osiągnięć merytorycz
nych sesja uzmysłowiła 
pewne niedociągnięcia 
w omawianej dziedzinie. 
Środki masowego przeka
zu, zwłaszcza prasa, ra
dio, telewizja, film, różne
go rodzaju instytucje kul
turalne i artystyczne, bar
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dzo często prezentują wi
dzowi i czytelnikowi Oso
by ubrane w historyczne 
mundury, nawiązujące do 
konkretnych wydarzeń 
danej epoki. Później nie
jednokrotnie rozpoczyna 
się burza w środowiskach 
bronio- i munduroznaw- 
czych, dyskusja nad po
szczególnymi fragmenta
mi broni i munduru, głos 
zabierają zarówno bada
cze zagadnienia, jak 
i prześmiewcy. W coraz 
większym stopniu ujawnia 
się konieczność scentrali
zowania zarówno badań, 
jak i ewentualnej odpo
wiedzialności za naukową 
dokładność tego, co spo
łeczeństwo otrzymuje do 
przyjęcia za obraz rzeczy
wisty z epoki (niezależnie 
od koncepcji artystycznej 
przyjętej przez realizato
rów danej imprezy). Daje 
się zauważyć brak instytu
cji naukowej, która kształ
ciłaby kadry badaczy tej

5

bardzo potrzebnej i co 
więcej - praktycznej 
i znajdującej konkretne 
zastosowanie w życiu na
uki pomocniczej historii 
wojskowej.
Wspomniana sesja, wy
prowadzone z niej wnioski 
i ustalenia, pobudzają tak
że do refleksji innego ro
dzaju. Czas upływa bar
dzo szybko i kolejne poko
lenia nie zawsze mogą za
uważyć spustoszenia, ja
kich dokonuje on w źró
dłach. Gdyby wcześniej 
o tym pomyślano, gdyby 
nie wybuchła druga wojna 
światowa, nie byłoby po
trzeby dyskutowania dziś 
nad wyglądem powstańca 
i żołnierza wielkopol
skiego.
Z kolei nasuwa się pyta
nie: czy za ileś tam lat 
z podobnym zaangażowa
niem będą specjaliści dys
kutować nad mundurem 
ludowego wojska polskie
go? W zbiorach rodzin-

1. Mundur z września 1939 r.. używa
ny także w czasie okupacji (m.in. 
przez żołnierzy majora Hubala)
2. Mundur porucznika Pierwszej Sa
modzielnej Brygady Kawalerii
3. Mundur pułkownika I Brygady Arty
lerii Ciężkiej im. J. Bema
4. Major Dywizjonu Moździerzy 120 
mm I Dywizji Piechoty
5. Porucznik 10 Brygady Artylerii 
Ciężkiej (ze zb. Muzeum Wojska Pol
skiego w Warszawie; fot M. Ciuno- 
wicz) 

nych nierzadko są prze
chowywane, a niestety - 
równie często niszczone 
jako banalne i nikomu nie
potrzebne materiały iko
nograficzne, a niekiedy 
nawet oryginalne części 
umundurowania żołnierzy 
polskich z lat czterdzies
tych i pięćdziesiątych. 
Niejednokrotnie są to źró
dła bezcenne, po upływie 
czasu nie do odtworzenia. 
Istotne jest tu wszystko: 
przepis ubiorczy i odchy
lenia od przepisu, sposo
by noszenia tej czy innej 
części munduru lub opo
rządzenia, słownictwo 
żołnierskie itp. Jeżeli źró
dła te zostaną dziś zlekce
ważone, przyszli badacze 
będą mieli prawo wystę
pować pod adresem na
szego pokolenia ze słusz
nymi pretensjami. Zjawi
sko obojętności dla źródeł 
dotyczących pierwszych 
lat istnienia Polski Ludo
wej i munduru żołnierza 
tego okresu budzi niepo
kój. Owo zaniepokojenie 
jest o tyle usprawiedliwio
ne, że sprawa dotyczy nie 
tylko wąskiego kręgu spe
cjalistów; już dziś bowiem 
w niektórych środkach 
masowego przekazu dają 
się zauważyć symptomy 
zjawiska dość rozpowsze
chnionego w odniesieniu 
do wydarzeń sprzed pół
wiecza, ale tym razem do 
lat 1944 1960. Była o tym 
mowa powyżej.
Całe społeczeństwo może 
nam pomóc w zabezpie
czeniu i gromadzeniu 
wszelkich materiałów do
tyczących wyglądu pol
skiego żołnierza w okresie 
po drugiej wojnie świato
wej. Z wdzięcznością 
przyjmą takie materiały 
muzea wojskowe oraz 
członkowie Stowarzysze
nia Miłośników Dawnej 
Broni i Barwy i inni bada
cze problematyki history
cznej. Mundur wojskowy 
staje się bowiem prędzej 
zabytkiem, niż nam się po
wszechnie wydaje. Jeśli 
tego nie zrozumiemy - 
straty mogą być nie do od
robienia.

Marek Rezler

...fortepiany
Stare fortepiany i pianina-to 
też zabytki... Pisząc te słowa 
trudno oprzeć się ironicznej 
refleksji: w kraju o tak wiel
kiej tradycji muzycznej, kul
tywującym pamięć kompozy
tora i pianisty Fryderyka Cho
pina trzeba udowadniać, że 
dawne instrumenty - to rów
nież zabytki. To prawda, że 
historia fortepianów liczy 
niespełna 300 lat. W porów
naniu z dziejami innych atry
butów kultury materialnej 
człowieka - to bardzo niewie
le. Ale był to podstawowy in
strument ostatnich dwustu 
lat kultury muzycznej i pod
stawowy atrybut kultury mie
szczańskiej, na której wyro
sła kultura dnia dzisiejszego. 
Niewiele potrzeba argumen
tów na udowodnienie tej te
zy. Wystarczy pobieżny rzut 
oka na twórczość kompozy
torską ostatnich stuleci, aby 
stwierdzić, że ponad 50%, 
o ile nie więcej, utworów mu
zycznych napisano z prze
znaczeniem na fortepian. Po
dobnie przedstawiał się ruch 
koncertowy w tym okresie. 
Przeważały (i przeważają na
dal) recitale i koncerty pianis
tów, a w gronie solistów wir
tuozów dominowali i domi
nują mistrzowie klawiatury. 
Z drugiej strony, w nieprofes
jonalnym życiu muzycznym, 
a więc tym na co dzień, do
mowym, najpopularniejszym 
instrumentem był i jest rów
nież fortepian. Co więcej, był 
on w XIX i w pierwszej poło
wie XX w. symbolem pewnej 
pozycji społecznej i poziomu 
kulturalnego właściciela. 
Żaden szanujący się salon nie 
mógł egzystować bez te
go instrumentu, choćby 
w skromniejszej odmianie, 
jaką jest pianino. Są to zresz
tą fakty powszechnie znane, 
a jednak...
Instrumenty nie znalazły so
bie u nas, jak dotąd, praw 
i przywilejów przysługują
cych przedmiotom zabytko
wym. Mamy w Polsce aż dwa 
(!) muzea instrumentów, 
w tym jedno instrumentów 
ludowych. W tej sytuacji wy
dawałoby się rzeczą natural-
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1 Fortepian-szafa, fragment akwareli Aleksandry Radziwiłlowej ..Szapnów" - 
Pałac - Pokój z wnęką", pierwsza.polowa XIX w., ze zbiorów Muzeum w Niebo
rowie (Nieb. 237/25)
2. Fortepian skrzydłowy w stylu empire firmy Johann Fryderyk Marty. Królewiec, 
początek XIX w. (Kolekcja Zabytkowych Fortepianów Filharmonii Pomorskiej 
w Bydgoszczy)
3. Fortepian skrzydłowy firmy Antoni Leszczyński. Warszawa 1829 r. (Muzeum 
Diecezjalne w Płocku)

ną poszerzenie zbiorów in
nych muzeów o instrumenty 
muzyczne. Ale instrument to 
przecież nie zabytek (nie wy
mienia się go nawet w usta
wie o ochronie zabytków) 
I choć fortepian stanowił 
podstawowe wyposażenie 
nie tylko salonów mieszczań
skich, lecz także i pałaców, 
niewielu kustoszy zdaje so
bie z tego sprawę. Nawet przy 
tak pieczołowicie odtwarza
nych dziejach i wyposażeniu 
Zamku Królewskiego w War
szawie zapomniano o tym, że 
jego ostatni koronowany lo
kator zabrał ze sobą na wy
gnanie m.in. kilka instrumen
tów klawiszowych, w tym 
również ,,fortepiano stare”. 
To również nie jest odkrycie, 
bowiem akta Skarbu Koron
nego przeglądano w ostat
nich latach wielokrotnie.
Być może wszystko sprowa
dza się do tego, iż obecnie, 
w XX w., instrumenty mają 
wyłącznie funkcję użytkową. 

muzyczną. I choć nadal wię
kszość z nich nie jest produ
kowana seryjnie, jak samo
chody, ich standaryzacja wy
eliminowała dawną różno
rodność kształtów, materia
łów, elementów zdobni
czych. Pomińmy więc tutaj, 
z braku miejsca, sprawy czys
to muzyczne, związane 
z konstrukcją fortepianów, 
mechanizmem, słowem 
częścią brzmieniową instru
mentu, choć jej rozwój nie 
pozostawał bez wpływu na 
ewolucję formy zewnętrznej 
instrumentu.

Dziś znamy powszechnie je
dynie dwa typy fortepianu: 
skrzydłowy, o skrzyni 
w kształcie ptasiego skrzydła 
usytuowanej poziomo, 
wspartej na trzech nogach, 
i model pionowy, zwany pia
ninem. Niegdyś sylwetki po
szczególnych odmian forte
pianów różniły się między so
bą znacznie bardziej. Obok 

instrumentu skrzydłowego 
istniał prostokątny, cieszący 
się największą popularnoś
cią w ubiegłych stuleciach. 
W USA produkowano go pra
wie do końca XIX w., uważa
jąc pianino za nędzną imita
cję fortepianu skrzydłowego. 
Fortepiany stołowe (niezbyt 
fortunna, ale już ugruntowa
na w języku polskim nazwa 
formy prostokątnej) stanowi
ły jeszcze na początku XIX w. 
prawie 80% budowanych in
strumentów. Przejęły swój 
kształt i początkowo konstru
kcję od klawikordu, najpopu
larniejszego instrumentu do
mowego wśród poprzedni
ków fortepianu. Przejęły też, 
ze względów czysto prakty
cznych (zajmowana powierz
chnia), funkcję instrumentu 
domowego. W okresie bie
dermeieru instrumenty pros
tokątne zyskały również do
datkowe zadania pozamuzy- 
czne. Budowano fortepiany- 
biurka, sekretarzyki, stoliki 

nocne, toaletki, a nawet stoły 
bitardowe.
O miano instrumentu domo
wego konkurowały z forte
pianami stołowymi formy 
pionowe, zajmujące jeszcze 
mniej miejsca w przeładowa
nych salonach czy gabi
netach. Nazywano je w za
leżności od kształtu skrzyni. 
W Niemczech były to 
fortepiany-piramidy (ok. 
1745-1825) i liry (ok. 
1825-1850), w Anglii forte- 
piany-biblioteczki i szafy (ok. 
1795-1825), w Austrii forte- 
piany-żyrafy (ok. 1798-1850). 
Ich podstawowa wada, obok 
braków czysto muzycznych, 
to wysokość sięga,ąca od 2 
do 3 m, ponieważ struny na
pinano od poziomu klawiatu
ry wzwyż, nie wykorzystując 
dolnej części skrzyni. Kiedy 
ramię ze strunami opuszczo
no do poziomu podstawy in
strumentu (rozwiązując rów
nież problem odpowiedniego 
mechanizmu grającego), po-
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wstało pianino o przeciętnej 
wysokości od 1 do 1,5 m. 
Pierwsze tego typu konstruk
cje notowano około 1800 r. 
Ale, jak to z nowinkami bywa, 
nie rozpowszechniły się 
przed połową ubiegłego stu
lecia, kiedy to ostatecznie 
wyparły inne formy pionowe 
(i w większości krajów forte
piany stołowe), przyjmując 
pozycję najpopularniejszego 
instrumentu domowego.
A fortepiany skrzydłowe? Nie 
od razu uznano je za najbar
dziej korzystną formę dla in
strumentu koncertowego, 
któremu stawia się najwyższe 
wymagania techniczne 
i brzmieniowe. Dopiero w po
czątkach XIX w. stały się na
rzędziem muzyków profesjo
nalnych. Stopniowo też traci
ły odziedziczoną po klawesy
nie smukłą, lekką sylwetkę. 
Nic dziwnego, że dziś przyo
bleczone w czerń, czasami 
biel lub brąz, nie przyciągają 
wzroku. Nie są instrumen

tem-meblem, są jedynie in
strumentem.
Niegdyś funkcja meblowa 
fortepianów była równorzęd
na z muzyczną, a czasem nad 
nią dominowała. Nawet naj
skromniejsze instrumenty 
zdobiono odpowiednio do
branym usłojeniem natural
nych wykładzin drzewnych. 
Stosowano całą gamę gatun
ków drewna, tak jak w innych 
typach mebli, od pospolitych 
krajowych (olcha, jesion, 
dąb, grusza, orzech, jawor 
itp.) do najbardziej wyszuka
nych, importowanych z odle
głych krańców świata (ma
hoń, palisander, orzech, 
cedr, ostrokrzew. drewno ró
żane itp ). Często też łączono 
ze sobą kilka gatunków rów
nocześnie.
Ponieważ dawne instrumen
ty stanowiły integralną część 
umeblowania pomieszcze
nia, do którego były przezna
czone, nie mogły się zbytnio 
różnić od pozostałych sprzę

tów kolorem, stylem, ozdo
bami. Kiedy zmieniano meble 

zmieniano instrument. 
Stąd, mimo iż funkcje muzy
czne narzucały pewne kano
ny, wystrój zewnętrzny forte
pianów dostosowywano 
w miarę możliwości do mod
nych w danym okresie w me
blarstwie trendów. Fortepian 
- mistrzom doskonale znana 
była snycerka, intarsja, in- 
krustacja. Większość z nich 
miała za sobą praktykę stola
rską (najczęściej kandydat na 
mistrza instrumentarskiego 
miał świadectwo czeladnika 
stolarskiego). Dopiero po 
wprowadzeniu produkcji 
systemem fabrycznym (dru
ga połowa XIX w.), nastąpiła 
specjalizacja i stopniowe 
rozdzielenie prac czysto in- 
strumentarskich od stolar
skich, lakierniczych i innych. 
Niemniej jednak jeszcze do 
drugiej wojny światowej bu
dowano na specjalne zamó
wienia tzw. fortepiany artys
tyczne, o wystroju projekto
wanym, a czasem wykonywa
nym przez artystów plas
tyków.
Jak już wspomnieliśmy, his
toria fortepianów liczy nie
spełna trzy wieki. Była nato
miast bardziej burzliwa niż 
instrumentów powstałych 
wcześniej. Pierwsze fortepia
ny odnotowano w 1709 r. 
w pracowni BartolomeaCris- 
toforiego, nadwornego bu
downiczego klawesynów we 
Florencji. Prawdopodobnie 
wynalazł i zbudował tego ty
pu instrumenty kilka lat 
wcześniej. Poza samym me
chanizmem nie różniły się 
wówczas zewnętrznie i we
wnętrznie od klawesynów. 
Dlatego też jeszcze w drugiej 
połowie XVIII w. nazywano je 
klawesynem młoteczkowym 
(w klawesynie struny szarpa
ne są przez rodzaj kolców, 
a w fortepianie uderzane 
przez młoteczki). Początko
wo nie różniły się też od 
swych konkurentów ani bar
wą, ani siłą dźwięku i stąd 
prawie sto lat czekały na 
uznanie muzyków i kompo
zytorów. Voltaire w jednym 
z listów z 1774 r. stwierdził, iż 
„w porównaniu z klawesy
nem fortepian jest instru
mentem kotlarza" i ,,nigdy 

nie zdetronizuje majestatycz
nego klawesynu Jedyną za
letą wczesnych fortepianów 
w porównaniu z klawesynami 
była możliwość różnicowa
nia głośności dźwięku w za
leżności od siły uderzenia 
w klawisz. Sam wynalazca 
nazwał je ..gravicembalo col 
piano e forte", czyli klawesy
nem z pianem i forte. Stąd 
wzięło się późniejsze „piano
forte” i „fortepiano”.
Mimo że Włochy były ojczyz
ną twórcy fortepianu, a nawet 
twórcy pierwszych utworów 
fortepianowych, już w poło
wie XVIII w. zapomniano tam 
o nowym instrumencie. Kró
lowała opera i belcanto. Do 
miana wynalazcy fortepianu 
konkurują z Cristoforim 
współcześni mu konstrukto
rzy z Francji i Niemiec. Nie 
wyszli jednak poza projekty 
i prototypy mechaniki młote
czkowej. Dopiero kiedy 
w 1725 r. opublikowano 
w Niemczech opis i rysunki 
instrumentów florentyńczy- 
ka, natychmiast znaleźli się 
naśladowcy. I tak rozpoczęła 
się prawdziwa historia forte
pianu. Niemcy stały się 
pierwszym, choć jeszcze nie
wielkim ośrodkiem budowni
ctwa fortepianów. Wojna 
siedmioletnia zmusiła bezro
botnych instrumentarzy do 
wędrówek po Europie „za 
Chlebem". W1760 r. do Anglii 
dotarła grupa tzw. dwunastu 
apostołów, którzy zapocząt
kowali tu narodziny przemy
słu fortepianowego. Wkrótce 
prym przejęli miejscowi bu
downiczowie. Inni niemieccy 
fortepianmistrze znaleźli za
trudnienie w pobliskiej, tęt
niącej życiem muzycznym 
Austrii.
Na początku XIX w. przodują
cym potentatem europejskie
go przemysłu fortepianowe
go była Austria, obok niej An
glia i młody, szybko rozwija
jący się ośrodek - Francja. 
Oczywiście nadal produko
wano systemem rękodzielni
czym, a duże „fabryki” skła
dały się po prostu z kilkunas
tu do kilkudziesięciu warsz
tatów rzemieślniczych. Na
wet w ojczyźnie rewolucji 
przemysłowej - Anglii - nie 
stosowano jeszcze maszyn 
pomocniczych i podziału 



pracy przy budowie instru
mentów. Nowoczesny sys
tem produkcji fabrycznej 
wprowadzili w oparciu o roz
winięte hutnictwo i przemysł 
maszynowy dopiero Amery
kanie. Już na początku dru
giej połowy ubiegłego stule
cia USA stały się najwię
kszym wytwórcą fortepianów 
na świecie. Technologię 
amerykańską zastosowali 
w Europie najwcześniej Nie
mcy. Wkrótce był to czołowy 
ośrodek przemysłu fortepia
nowego na starym kontynen
cie. Następnymi potentatami 
były: Anglia, Francja i dopie
ro na końcu konserwatywna 
w tej dziedzinie Austria. Wiek 
XX - to już współczesne in
strumenty i nowoczesna te
chnologia, stąd układ potęg 
światowego przemysłu forte
pianowego odzwierciedla 
obecny poziom cywilizacji te
chnicznej i potencjał ekono
miczny poszczególnych kra
jów (kolejno: Japonia, USA 
i ZSRR).

Nas interesują jednak instru
menty budowane bez udziału 
maszyn, dzieła rzemiosła ar
tystycznego. Są wśród nich 
również polskie fortepiany 
i pianina. Nasz przemysł for
tepianowy, mimo wybitnie 
niesprzyjających warunków 
polityczno-ekonomicznych, 

należał do czołówki w grupie 
ośrodków mniejszych (choć 
nie pozostających w cieniu 
potęg światowych i europejs
kich), takich, jak Szwajcaria, 
Skandynawia czy Rosja. Bu
downictwo w tych krajach nie 
różniło się systemem produ
kcji od swych wielkich kon
kurentów, a jedynie liczbą 
wytwarzanych instrumen
tów. Austria, Francja czy An
glia posiadały kilkadziesiąt 
razy więcej fabryk-manu- 
faktur.

Na ziemiach polskich działa
ło w ubiegłym stuleciu ponad 
200 mniejszych i większych 
wytwórni, skupionych głów
nie w Warszawie. Fortepiany 
budowano też w Krakowie, 
Łowiczu, Łodzi, Przemyślu, 
Krzemieńcu, Kaliszu, Wilnie, 
Kijowie, Mińsku Biał., Płoc
ku, Miechowie itd. Dopiero 
na początku XX w. czołowym

4

4 Pianino w kształcie liry, H. Rolott, 
Neubrandenburg, ok. 1842 r. (Kolek
cja Zabytkowych Fortepianów Filhar
monii Pomorskiej w Bydgoszczy)
5. Inkrustowana tabliczka firmowa 
fortepianu skrzydłowego Jana Kern- 
topfa, Warszawa ok. 1845 r (Kolekcja 
Zabytkowych Fortepianów Filharmo
nii Pomorskiej w Bydgoszczy) 
(wszystkie zdjęcia: I. Grzeluk)

5

ośrodkiem polskim stał się 
Kalisz. Produkcja ta nie tylko 
zaspokajała potrzeby krajo
we. Znaczną liczbę instru
mentów eksportowano prze
de wszystkim do Rosji, gdzie 
cieszyły się dużym powodze
niem, a także do krajów bał
kańskich i na ziemie węgier
skie.

Nasze fortepiany, podobnie 
jak w innych krajach, podle
gały również wpływom okre
sowych trendów panujących 
w meblarstwie i sztuce zdob
niczej. Dowodzą tego zacho
wane egzemplarze z różnych 
okresów. Mimo że przemysł 
polski nie należał do świato
wych potęg, jego wytwory 
dorównywały jakością czo
łówce. Świadczą o tym liczne 

nagrody uzyskane nie tylko 
na wystawach krajowych 
i tzw. wszechrosyjskich, lecz 
również na wystawach świa
towych w Paryżu, Londynie, 
Wiedniu czy Filadelfii. Złoty

mi i srebrnymi medalami z ta
kich wystaw szczyciły się 
m.in. firmy warszawskie (Ma
łecki i Szreder, Julian Małec
ki, Krall i Seidler, Julian F. 
Nowicki, Antoni Hofer, Jan 
Kerntopf i Syn) i kaliskie 
(Teodor Betting, Arnold Fibi- 
ger - dzisiejsza „Calisia”).

Niestety, rozbicie polityczne 
i ekonomiczne ziem polskich 
nie pozwalało na wprowa
dzenie produkcji wielkoprze
mysłowej. Stąd nasze instru
menty nie mogły skutecznie 
konkurować z wielkoseryjną, 
a więc i tańszą wytwórczoś
cią potęg światowych i euro
pejskich. Kryzys lat między
wojennych nie oszczędził 
polskich fabryk instrumen
tów. Po zniszczeniach dru
giej wojny światowej zaczy
naliśmy prawie od zera i do
robiliśmy się zaledwie dwóch 
fabryk: w Legnicy i Kaliszu. 
Obecnie prawie całkowicie 
zapomniano o istnieniu nie

gdyś na ziemiach polskich li
czącego się przemysłu forte
pianowego i jego tradycjach 
sięgających XVIII w. Najstar
szy zachowany polski forte
pian zbudował w 1774 r. Jan 
Skórski w Sandomierzu. Za
chowały się również liczne 
instrumenty późniejsze, któ
re dowodzą dawnej świet
ności polskich fortepianmis- 
trzów i polskiego rzemiosła 
artystycznego. Tylko odpo
wiednie zabezpieczenie ich 
przed dewastacją i zniszcze
niem (w większości znajdują 
się u prywatnych właścicieli 
nie mogących zapewnić im 
odpowiednich warunków) 
pozwoli zachować je dla na
stępnych pokoleń. Dotyczy to 
także wielu dawnych instru
mentów zagranicznych, któ
rych obecność na ziemiach 
polskich potwierdza tezę 
o wysokim poziomie naszej 
kultury muzycznej w ubie
głych stuleciach.

Beniamin Vogel
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z warsztatu konserwatora

1

Nadworni 
malarze 
z... PKZ

Zamek Królewski w Warszawie, 
odbudowany niemal od pod
staw, będzie wielkim muzeum, 
szeroko otwartym dla społe
czeństwa. Z pełnym „rynsztun
kiem” historyczno-artystycz- 
nym zaprezentuje się wspanial
szy niż przed wojną. Ma służyć 
Polakom przez następne wieki.

1. Gabinet Konferencyjny na Zamku Królewskim 
przed 1939 r.
2. Ta sama ściana Gabinetu Konferencyjnego po 
zdjęciu portretów jesienią 1939 r.

Unicestwienie Zamku przez hitle
rowców było tylko pozorne. W po
wietrze wysadzono jedynie mury. 
W Muzeum Narodowym w Warsza
wie przechowano setki dzieł pocho
dzących z wyposażenia komnat i set
ki fragmentów architektonicznych. 
,,O nowej wartości Zamku zadecy
dowała siła płynąca nie z imagina- 
cji, jak ów gmach wyglądał niegdyś, 
ale z konkretnych rysunków, stu
diów i fotografii”-powiedział w jed
nym z wywiadów udzielonych prasie 
prof. Aleksander Gieysztor, dyrektor 
Zamku Królewskiego. Zachowane 
przekazy miały szczególne znacze

nie przy rekonstrukcji najwspanial
szych na Zamku wnętrz stanisławo
wskich. Należy do nich Gabinet 
Konferencyjny - maleńkie arcydzie
ło architektury i dekoracji - o złocis
tych ścianach, pokrytych przez nad
wornego malarza Jana Bogumiła 
Plerscha (ok. 1730-1817) wytworną 
groteską, tworzącą tło dla siedmiu 
portretów monarchów europejs
kich, panujących jednocześnie ze 
Stanisławem Augustem. Te malowi
dła lśnią jak dawniej za sprawą fa
chowców ze stołecznego Oddziału 
Pracowni Konserwacji Zabytków.
Rozmawiamy z mgr Haliną Rudnie-

wską, która kierowała zespołem 
z pracowni malarskiej PKZ, przy
wracającym pierwotny wygląd ścian 
Gabinetu Konferencyjnego.

■ Do ocalałego wyposażenia tej 
sali należały, obok wszystkich por
tretów obcych monarchów i mebli, 
także znaczne partie groteskowych 
malowideł ściennych. Jakie były ich
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3
3 Kawałki ściany z malowidłami Plerscha przygoto
wane na wystawę w Muzeum Narodowym (fot. J. 
Szandomirski)
4. Po zamontowaniu plafonu przystąpiono do reko
nstruowania brakujących partii (zdjęcie fotograme
tryczne E Winiarskiej)
5 Fragment dekoracji plafonu (fot. A Juszczak)

losy? Czy oryginały Plerscha wróci
ły na swoje miejsce?

- Jesienią 1939 r na zlecenie profe
sorów Lorentza i Marconiego sztu
katorzy odpiłowali wielkie połacie 
ścian pokryte dekoracjami malar
skimi, a ich odwrocia zalali prowizo
rycznie gipsem. Przechowywane 
były w piwnicach. Większość po
tłukła się na drobne kawałki, część 
zaginęła. Przed 15 laty nasza pra
cownia otrzymała zlecenie, żeby te 
kawałki przygotować na wystawę 
w Muzeum Narodowym. Wówczas 
zetknęłam się z konserwacją i reko
nstrukcją zamkowych oryginałów 
Plerscha po raz pierwszy. Nie wie
działam, że te fragmenty kompozy
cji zalane gipsem i oprawione 
w drewniane ramy (tak przygotowa
ne na wystawę) wrócą jeszcze kie
dyś do moich rąk. Wróciły w 1977 r., 
kiedy to w zespole sześciorga artys
tów konserwatorów podjęliśmy pra
cę nad rekonstrukcją dekoracji 
ściennej Gabinetu Konferencyjne
go. Tym razem zadaniem naszym 
było wmontowanie zachowanych 
kawałków autentycznych malowideł 
w odbudowane mury tej sali, aby 

znów stanowiły tło dla portretów pa
pieża Piusa VI, cesarza Józefa II, 
króla Francji Ludwika XVI, króla an
gielskiego Jerzego III, króla pruskie
go Fryderyka II, carowej rosyjskiej 
Katarzyny II i króla Szwecji Gustawa 
III.

■ Warunkiem sine aua non powo
dzenia wszelkich działań konserwa
torskich, a tym bardziej rekonstruk
cji, jest dokumentacja. Rzadko uda- 
je się skompletować ją całkowicie. 
Czego nie mogli wiedzieć o dziele 
Plerscha realizatorzy tego ważnego 
przedsięwzięcia ?

- Przygotowania i zbieranie istnieją
cych przekazów zajęły najwięcej 
czasu. Na miarę możliwości staraliś
my się zgromadzić wszystko, co mo
głoby nam pomóc w naszej pracy. 
Wielkiej pomocy w tym względzie 
udzieliły nam współpracujące z na
mi, nie żyjąca już, historyk sztuki 
mgr Maria Puciata i mgr arch. Irena 
Oborska - kierowniczka pracowni 
architektonicznej na Zamku. W1965 
r. przygotowując wystawę ocalałych 
fragmentów nie dysponowaliśmy 
nawet wymiarami malowideł. Ogło-

4
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siliśmy apele w prasie i kwerendę 
w archiwach. Gdy rozpoczynaliśmy 
prace konserwatorskie, brakowało 
jednak bardzo ważnych informacji. 
Nie było żadnej fotografii plafonu. 
Zachował się jedynie jego projekt 
w Gabinecie Rycin Uniwersytetu 
Warszawskiego. Na tej podstawie 
umieszczaliśmy hermy w każdym 
narożniku ośmiokątnej sali. Niewie
le można było wiedzieć o malowi
dłach zdobiących ściany w najbliż
szym sąsiedztwie okien, ponieważ 
wszystkie fotografie przedstawiały 
wnętrze od okien w stronę drzwi. 
Z jednego prześwietlonego zdjęcia 
z 1939 r. zrobionego w odwrotnym 
kierunku, mimo korzystania z jego 
powiększeń i lupy, można się było 
ledwie domyślać, że tam, gdzie wi- 
siał portret Ludwika XVI, z pewnoś
cią znajdowały się delfiny i słońce, 
zaś orły i głowa Marsa - na ścianie 
poświęconej Fryderykowi pruskie
mu. Dam przykład na dowód, że 
intuicja nas nie zawodziła. Kiedy 
wszystko było już gotowe, ktoś przy
niósł do pracowni fotografię z odbi
tą w lustrze i dzięki temu widoczną 
ścianą poświęconą królowi Francji. 
Nad portretem monarchy rzeczy
wiście było słońce. Ale czy zawsze 
tam, gdzie była luka w przekazach, 
postąpiliśmy słusznie? Rozstrzy
gnąć nie sposób. Sięgnę po inny 
przykład: kolory. Wiedzieliśmy, że 
na czarno-białych fotografiach błę
kit wychodził jasno, a czerwień - 
ciemno. Ale jak rozkładać barwy i ja
kie nadać im odcienie? Opieraliśmy 

się na studiach malowideł Plerscha 
w Łazienkach i w innych istnieją
cych budowlach. Albo: jak postąpić, 
gdy brakuje wiadomości o kolorach 
i elementach dekoracji po drugiej 
stronie tej samej ściany lub na ścia
nie przeciwległej? Pomocą była 
pewność, że Plersch malował syme
trycznie, a więc zasadnicze elemen
ty kompozycji musiały być podobne.

■ Plersch malował swoje dzieło 
temperą na podkładzie złotym. Czy 
tę trudną do naśladowania technikę 
zachowano przy rekonstrukcji?

Tak, chociaż nie było to zadanie 
łatwe. Plersch zajmował się wyłącz
nie polichromią ścienną. Miał włas
ny system i recepturę. Analiza che
miczna wykazała składniki farb, ale 
proporcje musieliśmy ustalić sami 
w wyniku niezliczonych prób. Naj
ważniejsze było takie dobranie spoi
wa, by farba trzymała się złoconych 
ścian. Dawniej złoto kuto ręcznie, 
zatem płatki były grube i łączenia 
ich niewidoczne. Obecnie sprowa
dzane złoto z Włoch i RFN jest przy
gotowywane mechanicznie. Cie
niutkie płatki przyklejone do ściany 
pozostawiały kratownicę złączeń. 
Ale i z tą przeszkodą zdołaliśmy się 
uporać.

■ Z czym było najwięcej kło
potów?

- Gabinet Konferencyjny jest ośmio
kątny, lecz każda ściana ma inne 

wymiary. Malarz stawiał rusztowa
nia i po prostu malował. Dla nas było 
to największą trudnością. Trzeba 
przecież zachować proporcje całoś
ci i symetrię, a więc jednym ruchem 
ręki spełnić te podstawowe wymogi, 
zostawiając na ścianie zakręcone 
wici roślinne. Każdy z nas malował 
inną ścianę, całość musiała tworzyć 
jednorodną kompozycję „jak spod 
ręki Plerscha” i każdy fragment re
konstrukcji musiał się bliźniaczo 
upodobnić do wmontowanych ele
mentów oryginału.

■ Wiadomo, że plafon w Gabinecie 
Konferencyjnym dla zachowania 
proporcji wnętrza był obniżony od 
sufitu o blisko metr. Mówiłyśmy 
o tym, że oryginalne fragmenty ma
lowideł zostały zalane zaprawą gip
sową, a więc stały się dość ciężkie? 
W jaki sposób zamocowano je pod 
sufitem?

- Konstrukcję opracował inż. Adam 
Pulikowski. Polega ona na tym, że te 
ciężkie fragmenty oryginałów w od
ległości 80 cm od sufitu przytrzymy
wane są przez metalowe pręty.

■ Czy teraz, po zakończeniu całej 
pracy, może Pani powiedzieć, że by
ła ona szczególnie emocjonująca?

- Z pewnością tak, choć była też 
szczególnie trudna i odpowiedzial
na. Nie dysponowaliśmy przecież 
przekazami dotyczącymi tego dzieła 
sztuki w nadmiarze. Ale te białe pla
my wzmagały zaangażowanie 
i emocje. Wspólnie decydowaliśmy
- co i jak robić, a każdy z osobne 
starał się zdobyć jakiś szczegół po
mocny w rozwiązaniu kolejnej za
gadki. Wykonywaliśmy setki szki
ców rysunkowych i malarskich, sta
raliśmy się wybrać najlepsze spoi
wo, proporcje składników farb, naj
bliższe Plerschowi odcienie barw. 
Jeśli nam się udało, to dzięki pasji, 
z jaką przez dwa lata pracował cały 
zespół.

■ Pozostaje mi zatem jeszcze do
łączyć nazwiska tych, którzy zastą
pili nadwornego malarza Stanisła
wa Augusta przy odbudowie Zamku 
Królewskiego w Warszawie. Są to 
mgr mgr Barbara Jachacz, Małgo
rzata Kozińska, Katarzyna Iwanicka, 
Jerzy Suchwałko i Jerzy Szymczew- 
ski. Kto wie, może sam Jan Bogumił 
Plersch sygnowałby ich dzieło?

- Może...

Rozmawiała: Marzanna Guzowska
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konkursy
...na ekslibris „Zabytki Wrocławia”

Z okazji 35-lecia wyzwolenia Wrocławia i po
wrotu tego prapolskiego grodu do macierzy 
Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Woje
wódzki Ośrodek Archeologiczno-Konser

watorski we Wrocławiu ogłosiły z począt
kiem 19801. ogólnopolski konkurs graficzny 
na ekslibris pod nazwą „Zabytki Wroc

ławia".

Celem konkursu było uzyskanie ekslibrisów 
o wysokich walorach artystycznych, zainte

resowanie twórców tematyką zabytków 
Wrocławia oraz upowszechnienie ich przez 
tę formę plastyczną, a zarazem uświetnienie 

obchodow 35-lecia powrotu tego miasta do 
macierzy przez zorganizowanie wystawy 
pokonkursowej. W konkursie otwartym i do
stępnym dla wszystkich twórców zarówno 
profesjonalistów - członków ZPAP, jak też 

amatorów, wzięło udział ponad 30 grafików. 
Organizatorzy konkursu założyli, że zależy 

im na treściwym, a nie tylko formalnym 
potraktowaniu konkursu, na przedstawie
niu w ekslibrisach zabytków mało znanych 

z reprodukcji. Jednocześnie autorzy regula
minu ściśle określili, że pod pojęciem zabyt
ków rozumieć należy pomniki przeszłości, 
niezależnie od ich rodzaju, a więc archeolo
giczne, architektoniczne, rzeźbę, pieczęcie, 

monety itp.

Jak nas informuje komisarz konkursu i wy
stawy pokonkursowej Czesław Rodziewicz 

znany wrocławski grafik i zarazem kolek
cjoner ekslibrisów, na konkurs wpłynęło po
nad 80 prac, wykonanych w różnych techni
kach graficznych, m.in. miedzioryty, drze
woryty, linoryty, cynkotypie.

Z uwagi na dość wyrównany poziom artysty
czny prac jury konkursu nie przyznało I, II i III 
nagrody, lecz cztery nagrody równorzędne, 
które otrzymali: Andrzej Buchaniec z Wroc
ławia. Władysław Kościelniakz Kalisza. Wik
tor Zbigniew Langner z Krakowa i Kazimierz 
Szołtysek z Zabrza. Prace nagrodzone re

produkujemy obok. Przyznano także jede
naście równorzędnych wyróżnień, które 

otrzymali: Halina Cader z Krakowa. Zbi

gniew Dolatowski z Warszawy. Józef Gazda 
z Rzeszowa, Małgorzata Jankowska-Bucha- 
niec z Wrocławia. Marian Klincewicz z Wroc
ławia, Stanisław Para z Zielonej Góry, Cze

sław Rodziewicz z Wrocławia, Amanda Ró
żańska ze Strzegomia (woj. Wałbrzych), Je
rzy Różański z Miękini (woj. Wrocław), Jerzy 
Waygart z Wrocławia i Tyrsus Wenhryno- 

wicz z Krakowa. Niektóre z tych prac rów
nież reprodukujemy.

Wręczenia nagród, wyróżnień oraz dyplo
mów uczestnikom, konkursu w czasie otwar
cia wystawy pokonkursowej w sali zabytko
wej kamieniczki „Małgosia" przy wrocław
skim Rynku dokonał Kazimierz Kuligowski, 

jeden z pierwszych prezydentów miasta 
Wrocławia. Wystawa pokonkursowa czynna 

była w maju - lipcu 1980 r. i cieszyła się 
dużym powodzeniem nie tylko wśród wroc
ławian, lecz także u miłośników i kolekcjo
nerów ekslibrisów oraz licznych turystów 
z całej Polski.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Archeo

logiczno-Konserwatorskiego we Wrocławiu

1 Andrzej Buchaniec, Wrocław - ,,Ex libris Adama Więcka W XXXV”, linoryt, 
1980 r.
2. Władysław Kościelniak. Kalisz - ,,Ex libris XXXV-lecie Wyzwolenia Wrocła
wia”, drzeworyt, 1980 r.
3. Wiktor Zbigniew Langner. Kraków - „Ex libris 35-lecie Powrotu Wrocławia do 
Macierzy 1980”. drzeworyt. 1980 r.
4 Henryk Grajek. Boguszów-Gorce - ,,Ex libris Muzeum Historycznego Miasta 
Wrocławia", linoryt. 1980 r.
5. Czesław Rodziewicz. Wrocław - ,,Ex libris Prezydenta M Wrocławia Bolesła
wa Iwaszkiewicza, cynkotypia, 1980 r.
6. Tyrsus Wenhrynowicz. Kraków - „Ex libris Towarzystwa Miłośników Wrocła
wia” (figura apostola z kościoła Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Ok 1360 r ). 
drzeworyt, 1980 r

mgr Tadeusz Kaletyn stwierdził podczas 
otwarcia wystawy pokonkursowej, że „pton 
konkursu napawa organizatorów nadzieją 
i daje im prawo do organizowania nastę

pnych tego rodzaju konkursów, które (jego 
zdaniem) winny odbywać się co dwa lata. 
Pozwoli to na pełne spopularyzowanie za

bytków Wrocławia wśród polskich grafików, 

a także dostarczy pięknych znaków włas

nościowych książek dla księgozbiorów pu

blicznych i prywatnych Wrocławia ".

s

TOWARZYSTWO
MIŁOŚNIKÓW
WROCŁAWIA

Na marginesie tego konkursu, jedynego, jak 
do tej pory w naszym kraju, należy stwier
dzić. że był udaną imprezą Towarzystwa 
Miłośników Wrocławia i Wojewódzkiego 
Ośrodka Archeologiczno-Konserwatorskie
go we Wrocławiu - obu instytucji dobrze 
znanych z podejmowania różnorakich inte
resujących i pożytecznych społecznie ini
cjatyw Jego duży zasięg, a także spora 
liczba prac konkursowych była potwierdze
niem, że założenia organizatorów: upow
szechnianie zabytków wrocławskich w for
mie znaków książkowych, spełniło te na
dzieje. Trudno wyróżniać poszczególne 
grupy zabytków, które stały się motywem, 
inspiracją do twórczych prac grafików. Są 

wśród nich zarówno zabytki architektury - 
ratusz, katedra, inne budowle, jak i rzeźby, 
motyw orła piastowskiego zdobiący wrocła
wskie zabytki czy też zabytki archeologi

czne.

Prezentowane reprodukcje nagrodzonych 

i wyróżnionych ekslibrisów są tego potwier
dzeniem. Są to znaki książkowe, które zaa
dresowane do konkretnych instytucji, orga
nizacji czy osób prywatnych będą z całą 

pewnością użyteczne do oznaczania księ
gozbiorów.

Józef Tadeusz Czosnyka
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zabytki 
na turystycznych szlakach

Kościoły 
inkastelowane 

- Brochów

Pojawiły się w różnych okresach 
naszych i europejskich dziejów. 
Było to zrozumiałe, bowiem każ
da wojna pozostawia po sobie 
jakieś fortyfikacje. Obronne, czy
li inkastelowane kościoły wywo
dzą się więc z różnych stuleci 
i mają różnorodne formy dosto
sowane do ówczesnych sposo
bów prowadzenia walki. Z po
czątku XIII w. pochodzą pierwsze 
wiadomości pisane o inkastelo- 
waniu kościołów przez Konrada 
Mazowieckiego podczas walk 
o dzielnicę krakowską. Władca 
ten obwarował m.in. w 1235 r. 
kościół Św. Andrzeja w Krako
wie, Św. Jana Chrzciciela 
w Prandocinie oraz klasztor 
w Jędrzejowie. Budowie te otrzy
mały różne elementy obronne, 
np. świątynia prandocińska wie
żę strażniczą stojącą naemporze 
nawy zachodniej. Również 

w wieku XIII inkastelowano koś
ciół w Grębocinie przez wykucie 
wąskich okien-strzelnic.
Rozwój procesu inkastelacji 
kościołów był szczególnie silny 
w XV i XVI w. Były to bowiem 
stulecia częstych wojen, a na po
czątku XVI w. stanęła przed Eu
ropą groza najazdu potęgi turec
kiej. Gotyckiej architekturze sa
kralnej przybywały więc elemen
ty militarne — obronne poddasza, 
ganki ze strzelnicami, wieże 
i machikuły, czyli ganki wysunię
te od muru ku przodowi dla raże
nia nieprzyjaciela z góry. Pojawi
ły się także warowne obwody 
otaczające obiekty sakralne.
W Polsce tendencja fortyfikowa- 
nia kościołów obejmowała sto
pniowo cały kraj, idąc ze 
wschodnich terenów przygrani
cznych. W obronie przed ataka
mi Turków i plemion koczowni
czych umacniano tam kościoły 
katolickie, bóżnice i cerkwie. Te 
ostatnie, np. w Małomożajsku 
(1407) czy Sułkowicach (1476), 
posiadały centralne założenia 
z czterema basztami w narożni
kach. W 1462 r. przed fasadą 

kościoła w Drzewicy stanęła 
obronna wieża, tzw. donżon, 
w XVI w. kościół Św. Idziego 
w Ptkanowie pod Opatowem 
otoczony został razem z cmenta
rzem murem obronnym ze strzel
nicami, basztami, bastionami 
i wieżą bramną.

Oprócz kościołów fortyfikowano 
także klasztory. Zachowały się 
papieskie dokumenty zezwalają
ce na ich inkastelację, np. bulla 
z 1489 r. dla klasztoru w Prze
worsku. Klasztor kanoników re
gularnych w Mstowie koło Częs
tochowy otoczony został murem 
obronnym w XVII w., ale można 
przypuszczać, że inkastelacja 
obiektu nastąpiła wcześniej ze 
względu na bliskość śląskiego 
pogranicza z grasującymi tam 
w XIV w. bandami „Raubritte- 
rów” — „rycerzy-rabusiów”. Kla
sztor ten posiadał także 9 baszt, 
przypuszczalnie wał ziemny i fo
sę z wodą oraz znakomite po
dziemne schrony pod grubymi 
sklepieniami. Z kolei w Zagórzu 
koło Sanoka, na wyniosłości ob
lanej z trzech stron rzeką Osła-
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Ute

3. Na pierwszym planie obronny mur ze strzelnicami
4. Pod dachem kościoła widoczne są zamurowane 
strzelnice ganku
5. Jeden z bastionów (zdjęcia autora)
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wą, wymurowano w początkach 
XVII w. prawdziwą fortecą — kla
sztor karmelitów. Płaski szczyt 
wzgórza został obwiedziony mu- 
rami ze strzelnicami. Wjazd od
bywał się przez podwójną bra
mą, do której dostąpu broniły 
dwie flankujące ją, wysuniąte do 
przodu strzelnice. Po obu we
wnętrznych stronach bramy sta
ły dwa budynki przeznaczone dla 
załogi. Jeden z nich był połączo
ny z kościołem murem ze strzel
nicami, co jeszcze bardziej 
wzmacniało obronność wnętrza. 
Dzięki tak silnym fortyfikacjom 
budynki klasztoru i kościoła nie 
musiały mieć dodatkowych ele
mentów obronnych.

Jak więc widać, inkastelacja szła 
w dwóch zasadniczych kierun
kach - albo cechy obronne na
dawano samym budynkom koś
cielnym, albo otaczano je fortyfi

kacjami. Oba te kierunki zbiegły 
się w jednym z najcenniejszych 
zabytków fortecznych XVII w. — 
kościele Św. Rocha w Brocho
wie pod Sochaczewem. Zbudo
wany został dzięki fundacji Jana 
Brochowskiego, właściciela wsi 
Brochów i wojskiego warsza
wskiego, w latach 1551-1561 
przez włoskiego architekta Jana 
Baptystę Quadro, zwanego We- 
necjaninem, który działając na 
Mazowszu był twórcą m.in. prze
budowy kolegiaty w Pułtusku 
i budowy kościoła w Broku. Koś
ciół Św. Rocha został przebudo
wany w latach 1662-1665 (m.in. 
zamurowanie strzelnic ganku).

Brochowska świątynia jest bu
dowlą bazylikową, trójnawową, 
z prezbiterium zamkniętym od 
wschodu półkolistą absydą, nad 
którą wznosi się jedna okrągła 
wieża, dwie pozostałe flankują 
zachodnią elewację frontową. 
Wszystkie wieże połączone są ze 
sobą gankiem biegnącym w gru
bości murów, tuż pod kolebko
wym sklepieniem budowli. Ga
nek posiada wąskie okienka 
strzelnicze (obecnie zamurowa
ne), podobnie jak wieże, gdzie 
strzelnice znajdują się także 
w przyziemiu. Ten fakt, a także 
brak machikuł oznacza, że wkro
czyliśmy w epokę broni palnej. 
Jednocześnie zachodzi tu rzadki 
wypadek bezpośredniego połą
czenia ze sobą pomieszczeń sa
kralnych z obronnymi.

Zapewne w XVII w. kościół został 
obwiedziony obronnym murem 
ceglanym opatrzonym strzelni
cami; na zewnątrz muru przebie
ga fosa. Linia muru ma zarys 
prostokąta z czterema pięciobo- 
cznymi bastionami na narożach, 
które posiadają po dwie kondy
gnacje z otworami strzelniczymi. 
Należy zwrócić uwagę, że brama 
wjazdowa znajduje się nie na 
wprost głównego wejścia do 
kościoła, lecz od strony pół
nocnej.

Wiele jest w naszym kraju świą
tyń i klasztorów o cechach wa
rowni. Zresztą w epoce, w której 
dominowało budownictwo 
drewniane, siłą rzeczy każdy 
obiekt murowany zapewniał 
schronienie dla okolicznej lud
ności tak przed pożarami, jak 
i nieprzyjacielem.

Botestaw Kobielskl

Nad brzegiem Odry
Ancora sacra Deus Tibi Brega 
Sed Altera Princeps

(z medalu ks. Jerzego III. 1656 r.)'

W objazdach terenowych po 
Opolszczyźnie wielokrotnie mo
żemy natrafić na miasta i miaste
czka o bogatej przeszłości. Jed
nym z nich jest Brzeg, malowni
czo położony nad Odrą, u zbiegu 
dróg handlowych północ-połud
nie. Założony na prawie zachod
nim w 1247 r., niegdyś miasto 
rezydencjonalne śląskich Pias- 
towiczów legnicko-brzeskich, 
swoją świetność zawdzięczał 
dwom okresom rozwoju społe
czno-ekonomicznego Śląska - 
w wieku XIV i na początku XVI w.

Pod rządami Piastów Brzeg zdo
był liczne przywileje, uzyskując 
w XV w. samodzielność gospo
darczą. Zasięg terytorialny mias
ta wyznaczał szachownicowy 
układ ulic z rynkiem pośrodku, 
zaś pejzaż architektoniczny two
rzyły przede wszystkim obiekty 
sakralne: kościół franciszkański 
(1338-1494), kościół dominika
nów (1338) i kościół farny Św. 
Mikołaja (1417), a także ratusz 
(1358). Rządy sprawowała wars
twa patrycjatu, zaś rozwój kultu
ry oraz produkcja artystyczna 
dokonywały się w środowisku 
dworsko-monastycznym dworu 
ks. Ludwika I (1311-1398). Prze
bywając stale w Brzegu książę 
starał się przy pomocy kultu św. 
Jadwigi Śląskiej utrwalić chwałę 

dynastii piastowskiej. Z jego ini
cjatywy powstał kodeks lubiński 
pt. Legenda obrazowa Św. Jad

wigi (1354) i Chronica Princi
pium Poloniae (1385); zbudował 
także kolegiatę zamkową Św. 
Jadwigi (1368-1371).

Pierwsza połowa XVI w. na Ślą
sku zaznaczyła się jako okres 
względnego pokoju i przenika
nia wpływów kultury europejs
kiego renesansu. Rozpoczęte 
w drugiej połowie XVI w. przez 
ks. Jerzego II (1547-1586) prace 
budowlane przy budowie zamku 
piastowskiego (1553), Gimna- 
sium lllustre (1569) i ratusza 
(1572) znacznie ożywiły na prze
ciąg stu lat miejscowy ruch bu
dowlany. Brzeg w latach 
155(1 1560 stał się głównym re
ceptorem i terenem penetracji 
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wpływów architektury renesan
sowej na Śląsku. Tutaj przejęto 
zastosowanie systemu arkado- 
wania form architektonicznych 
portalu bramnego, epitafii i attyk 
szczytowych. Lombardzkie for
my architektoniczne zastosowa
ne przez wioską rodzinę Koma- 
sków de Parie użyto do miejsco
wych tradycji artystycznych. 
W ślad za Jerzym II przedstawi
ciele patrycjatu i kupiectwa za
częli przebudowywać swoje do
my, głównie przy ul. Zamkowej, 
Celnej (Wojska Polskiego) i pie
rzeje rynku, zapełniając je doma
mi szczytowymi, tak charakte
rystycznymi dla Brzegu. Oławy 
i Strzelina. W 1613 r. kronikarz 
Heneli pisząc o Brzegu wspomi
na, iż ,,miasto placami, świąty
niami, wieżami i innymi budyn
kami, tak publicznymi, jak pry
watnymi, bardzo ozdobne, rów
nież ze wspaniałego pałacu swo
ich książąt dumne". Jednakże 
wojna trzydziestoletnia, wojny 
śląskie XVIII w., liczne pożary 
i kontrybucje znacznie osłabiły 
ekonomicznie Brzeg, tak iż do 
końca XVIII stulecia nie odzyskał 
on dawnego poziomu życia spo
łeczno-ekonomicznego i kultu
ralnego. W 1675 r. na osobie ks. 
Jerzego IV Wilhelma wygasła dy
nastia piastowska, dotąd spra
wująca opiekę nad reformacją, 
kulturą i szkolnictwem Brzegu. 
W okresie rządów pruskich za
mknięto granice Śląska dla wy
miany handlowej i kulturalnej 
z Polską. Przestało funkcjono 
wać humanistyczne Gimnazjum 
Piastowskie. Ponowny okres po
wolnego rozwoju Brzegu datuje 
się od początku XIX w. i osiąga 
w drugiej połowie stulecia naj
bardziej widoczny etap rozwoju 
przestrzennego.

Aż do drugiej wojny światowej 
Brzeg rozwijał się koncentrycz
nie wokół układu staromiejskie
go, wykazując nawarstwienia za
budowy eklektyczno-secesyjnej 
z przełomu XIX i XX w. W tym to 
okresie budowano najwięcej, bo 
20 posesji rocznie, zabudowując 
ulice: Piastowską, Polną (ob. 
Hanki Sawickiej), Małujowicką 
(ob. Marchlewskiego), Lipową 
(ob. Chrobrego). Były to najczęś
ciej kamienice czynszowe, ku
pieckie oraz domy bogatych ren
cistów, na ogół jednopiętrowe, 
z symetrycznie rozmieszczonymi 
westybulami, dachami mansar

dowymi i bogatym wystrojem ar
chitektonicznym fasad; repre
zentują śląską odmianę neokla- 
sycyzmu Ostendorfera. Nato
miast przy ulicach Szkolnej i ks. 
Jerzego II znajdujemy pierzeje 
uliczne w stylu secesji, ciekawe 
ze względu na przenikanie form 
eklektycznych. Przy obecnej ul. 
Hanki Sawickiej zachowały się 
eklektyczne wille w stylu neogo
tyckim, jak np. budynek żłobka 
Fabryki Cukrów „Odra”, a także 
duże domy secesyjne.
W obrębie fosy w połowie XIX w. 
zasadzono planty o interesują
cych okazach starodrzewia. Na 
początku XX w. za miastem zało
żono park w stylu angielskim. 
Zarówno planty, jak i park (Park 
Wolności) zachowały liczne za
kątki, pięknie formowane drze
wa i cieniste alejki, a także parte
ry kwietników. Zieleń miejska 
miała przedzielać nowe osiedla.

1. Krużganki zamku w Brzegu (fot. U. Seemann)
2. Zamek - fragment fasady (fot. E. Falkowski; zb. 
ODZ)
3 Ratusz w Brzegu (fot. A. Zborski; zb ODZ)

Ostatnia wojna znacznie nad
wątliła substancję zabytkową 
Brzegu. Bronione miasto-twier- 
dza zostało zniszczone 
w 30—60%. Najcenniejsze zabyt
ki architektury epoki gotyku i re
nesansu, jak fara Św. Mikołaja, 
zamek piastowski, gimnazjum, 
uległy spaleniu. Najważniejszym 
zadaniem młodej władzy ludo
wej było zagospodarowanie i od
budowa Brzegu, który wracał do 
Macierzy. Zabezpieczono i od
nowiono najcenniejsze frag
menty, jak renesansową bramę 
zamkową, loggię ratusza staro
miejskiego. Odbudowano Gim-
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nazjum Piastowskie i farę Św 
Mikołaja. W trakcie odnowy są 
ratusz i zamek piastowski.

Nowo powstałe w Brzegu Koło 
Towarzystwa Opieki nad Zabyt
kami zaczęło swoją działalność 
od serii spotkań, organizując 
sieć społecznych opiekunów za
bytków arch i tektury eklektyczno- 
secesyjnej. Podczas spotkań 
członków Koła oraz spotkań 
z użytkownikami i przedstawi
cielami przedsiębiorstw remon
towych omawia się wartość his- 
toryczno-artystyczną obiektów 
architektury Starego Miasta Na 
najcenniejszych obiektach wpi 
sanych do rejestru ponownie 
umieszczone są tablice konser
watora wojewódzkiego. Stare 
nazwy historyczne ulic i placów 
oraz miejsca historyczne będą 
również zaopatrywane w spe
cjalnie opracowane informacje. 
Planuje się też rekonstrukcje 
obiektów tzw małej architek
tury

Członkowie Towarzystwa orga
nizują konferencje naukowe po
święcone problematyce rewalo
ryzacji zabytkowego śródmieś
cia. Dotychczasowy plan rozwo
ju urbanistycznego z lat sześć
dziesiątych przewidywał pasmo- 
wo-strefowy rozwój przestrzen
ny miasta, lokalizując przemysł 
we wschodniej, zaś dzielnice 
mieszkaniowe w zachodnie] 
części Brzegu. Przyjęcie tej kon
cepcji spowodowałoby koniecz
ność skierowania wzmagające
go się ruchu drogowego poprzez 
Stare Miasto. Aby temu zapobiec 
konieczne jest doprowadzenie 
do kompromisu urbanistów 
z konserwatorami. Brzeg, nie 
mający dotychczas programu 
odnowy zabytkowego śródmieś
cia, ma okazję do opracowania 
programu racjonalnego zago
spodarowania dzielnicy zabyt
kowej Rewaloryzacja zamku 
piastowskiego i ratusza, wye
ksponowanie kościoła pofranci- 
szkańskiego pozwala oczeki
wać. że piastowskie tradycje his
toryczne i gotycko-renesansowe 
tradycje artystyczne Brzegu za- 
czną ponownie funkcjonować 
w programach ikonograficznych 
zabytków architektury, w ukła
dzie staromiejskim oraz w świa
domości społeczeństwa brze- 
żan.

Wiesław Skibiński
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Więcej 
takich wiatraków!

Stoi na wzniesieniu, opadającym 
łagodnie ku wsi Bęsia i Jezioru 
Bęskiemu, w pobliżu szosy Bi- 
skupiec-Reszel. Ma pięć kondy- 

ralne „Pojezierze”, które zorga
nizowało w wiatraku Muzeum 
Młynarstwa, połączone z kawiar
nią. Kawę pije się tu siedząc na 
drewnianych zydlach i oglądając 
pozbierane z wielu miejscowości 
Warmii narzędzia, maszyny 
i sprzęt młynarski. Są tu więc 
różne typy żaren od prahistory- 

mija się po drodze pobratymców 
tamtejszego wiatraka. Najczęś
ciej są to już walące się rudery, 
z połamanymi skrzydłami, bez 
dachów, z powypaczanymi de
skami ścian. Może jeszcze kilka 
lat temu można było tchnąć w nie 
życie. I choć niektóre z nich na
dal nadają się do remontu, słaba

gnacji - dwie dolne ceglane, 
z wmurowanymi gdzieniegdzie 
głazami, dwie górne o konstruk
cji słupowej, kryte spadzistym 
dachem z gontu. Powyżej czwar
tej kondygnacji znajduje się 
ruchoma kopuła i umocowane 
w niej skrzydła.
Tak wygląda znany licznym tutaj 
turystom wiatrak typu holender
skiego w Bęsi. Zbudowany został 
w latach 1803-1810, działał po
nad sto lat, potem opuszczony 
popadł w ruinę, a w latach sie
demdziesiątych, sumptem 
Ośrodka Postępu Rolniczego 
w Bęsi, został wyremontowany. 
Właścicielem jest obecnie Sto
warzyszenie Społeczno-Kultu- 

cznych począwszy, olbrzymie 
koła młyńskie, szufle do nakła
dania ziarna, elementy z różnych 
wiatraków itp. Muzeum udostę
pniło także materiał dokumenta
cyjny z dziejów młynarstwa — 
zdjęcia, szkice i plany.
Zresztą nie tylko dobra kawa 
sprzyja dużej frekwencji. „Wia
trakowa” kuchnia serwuje także 
tzw. krótkie dania, np. szaszłyki 
i prosto z jeziora węgorze. A jeśli 
ma się szczęście, to można tu 
natrafić na którąś z organizowa
nych przez miejscowy oddział 
„Pojezierza” imprez: spotkanie 
ze znanym pisarzem lub występy 
artystyczne.
Aż żal, kiedy po pobycie w Bęsi

1. Więcej takich wiatraków jak w Bęsi!
2. Bezsilna skarga wiatraka w Bracholinie kolo 
Wągrowca

jest nadzieja, aby ktokolwiek za
interesował się tymi zabytkami. 
Zainteresował i oczywiście od
powiednio zaadaptował, cho
ciażby na dom letniskowy.
Kikuty wiatraków straszą wzdłuż 
polskich szos i dróg. Kikuty wia
traków są bardziej wymownym 
oskarżeniem nas niż np. waląca 
się wiejska chałupa. Są jak kona
jący człowiek z rękami wzniesio
nymi w geście bezsilnej skargi...

(k)
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Polskie groby 
w Mariefred polskie zabytki na świecie

Wiemy o tym dobrze, że ślady 
polskości i Polaków spotkać 
można pod wszystkimi nie
mal szerokościami geografi
cznymi świata. Historia na
szego narodu sprawiła, że 
wielu rodaków zmuszonych 
było emigrować, inni znaleźli 
się na obczyźnie przypad
kiem, tam ułożyli sobie nowe 
życie, lecz sercem tęskną 
wciąż za ojczyzną. Szczegól
nie wiele takich wypadków 
miało miejsce podczas ośtat- 
niej wojny, która w sposób 
nagły i dramatyczny zarazem 
potrafiła zmieniać koleje lu
dzkich losów. Tak było rów
nież z grupą polskich mary
narzy.

Na kilka minut przed godziną 
piątą 1 września 1939 r. dla

W końcu zmuszeni byli zawi
nąć do jednego z portów 
neutralnej Szwecji, gdzietrzy 
polskie okręty: ORP „Sęp”, 
ORP „Żbik” i ORP „Ryś" zo
stały zatrzymane, a ich załogi 
internowane w obozie 
w Vaxholm.
Po kilku miesiącach przeby
wania w obozie marynarze 
zaczęli być wypuszczani na 
przepustki, mieli więcej swo
body. Każdy z nich chciał wó
wczas wrócić na swój okręt. 
Kiedy na wiosnę 1940 r. prze
transportowano jednostki do 
Sztokholmu, zaczęli pełnić 
na nich normalne wachty 
i gospodarczym sposobem 
przywracać im sprawność te
chniczną. Wreszcie jesienią 
tego samego roku okręty 
znalazły się na jeziorze Mala- 

rodzinne związki, niezwykle 
silne, zatrzymały ich w Szwe
cji. Nie było to łatwe-musieli 
uczyć się języka, szukać pra
cy, wrastać w nowe środowi
sko. Szybko jednak zyskali 
szacunek Szwedów. Osiedlili 
się głównie w Mariefred i po
bliskim Akers-Styckebruk. 
Chcieli się trzymać razem, 
spotykać, rozmawiać po pol
sku. Założyli nawet organiza
cję „Bratnia pomoc", której 
celem było pomaganie sobie 
w trudnych sprawach i sytua
cjach, a także kultywowanie 
polskości. Zaczęli z czasem 
sprowadzać polskie książki, 
organizować zabawy i impre
zy kulturalne, z których nie
rzadko dochód przysyłali do 
Polski na różne społeczne 
cele, takie jak budowa Cen-
z

mina typowych polskich 
cmentarzy. Płyty grobów wy
raźnie odcinają się od jaskra
wej zieleni przystrzyżonych 
trawników. Chodzimy od jed
nego polskiego grobu do 
drugiego. Wczytujemy się 
w napisy na płytach, ozdo
bionych prostymi krzyżami 
i orłami, jakby żywcem od
wzorowanymi z marynar
skich czapek. Franciszek Ka
szuba - mat, Józef Lelito - 
mat, Antoni Mańka - mat, 
Franciszek Kardacz - st. ma
rynarz, Marian Majewski - st. 
bosman i zmarły przed kilku 
laty Zdzisław Bednarz, który 
piastował funkcję prezesa 
„Bratniej pomocy”. Jedni po
marli jeszcze w czasie wojny, 
inni już po jej zakończeniu. 
Pochowano ich tu, w Marie- 

1 Po cmentarzu w Mariefred oprowa
dza Zbigniew Pieniowski 
2. Jeden z polskich grobów
3 Grób mata Franciszka Kaszuby 

(zdjęcia autora)

dywizjonu okrętów podwo
dnych zgrupowanych na He
lu rozpoczęła się wojna. Wy
płynęli w morze w nieznanym 
kierunku. Przez kilkanaście 
dni błąkali się po Bałtyku, 
uchodząc przed atakami hit
lerowskich okrętów wojen
nych, a gdy nadarzała się 
okazja sami atakowali wroga, 
nierzadko z pełnym powo
dzeniem. Zaczęło jednak bra
kować amunicji, paliwa, żyw
ności. Początkowo chcieli się 
przedrzeć do Wielkiej Bryta
nii, lecz Cieśnina Duńska by
ła szczelnie zablokowana. 

ren w pobliżu niewielkiej 
miejscowości Mariefred. 
Przez cały okres wojny mary
narze opiekowali się nimi, jak 
najcenniejszym skarbem, tak 
że gdy w 1945 r. przyjechał do 
Szwecji delegat Rządu Tym
czasowego, by odebrać nale
żące do Polski okręty, wszys
tkie jednostki były pełno
sprawne i o własnych siłach 
wracały do kraju.
Wracały jednak ze zde
kompletowanymi załogami. 
Część marynarzy wyjechała 
bowiem już wcześniej do 
Wielkiej Brytanii, aby tam za
ciągnąć się do polskich sił 
zbrojnych i kontynuować 
walkę, inni już tu na miejscu 
zdążyli zapuścić korzenie, 
pożenili się, mieli dzieci. Te 

trum Zdrowia Dziecka czy 
Fundusz Komitetu Olimpij
skiego. Zaczęli też odwie
dzać indywidualnie i grupo
wo, często z rodzinami, oj
czysty kraj, docierali do 
Gdańska, na Hel i Westerplat
te, a więc do miejsc tak bli
skich ich pamięci. Nie wszy
scy jednak doczekali powtór
nego spotkania z ojczyzną. 
Razem ze Zbigniewem Pie- 
niowskim, dawnym radiote
legrafistą z ORP ,Żbik", 

idziemy na niewielki, położo
ny niedaleko jego domu 
cmentarz, na którym spoczy
wają polscy marynarze. Zbi
gniew Pieniowski jako sekre
tarz „Bratniej pomocy” opie
kuje się tymi grobami. Miej
sce to w niczym nie przypo

fred, chociaż każdy z nich 
przed śmiercią myślał o ro
dzinnym kraju.
..Jest to miejsce - mówi Zbi
gniew Pieniowski - które 
u każdego z nas wzbudza 
wzruszenie i chwile zadumy. 
Na cmentarzu pozostało je
szcze kilka miejsc - dla ro
dzin zmarłych i dla tych, któ
rzy jeszcze pozostali..." 
Potem idziemy do cmentar
nej kaplicy, która pełni jedno
cześnie funkcję polskiego 
kościółka w Mariefred. Usły
szeć w niej można czasami 
stare polskie pieśni religijne 
i później powspominać daw
ne czasy, a także porozma
wiać o dzisiejszych sprawach 
Polski. '

Wojciech Niżyński
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z zagranicy
Nie tylko 
plażą...

powinien żyć polski 
turysta przebywający 
na wybrzeżu Morza 
Czarnego, w Warnie lub 
pąibliższej okolicy. 
2 ‘

i

Oprócz słońca, kąpieli 
i piasku Warna może 
bowiem ofiarować co
dzienne spotkania 
z przeszłością - z. wyko
paliskami, zabytkami 
architektury, malars
twa, rzeźby. Nawet idąc 
każdego dnia na plażą 
warto przyjrzeć się mi

janym budynkom i ich 
zdobnictwu, czasem 
nawet przejść bramą na 
malownicze podwórze.
W VII w. p.n.e. na za
chodnie wybrzeże Mo
rza Czarnego przybyli 
greccy osadnicy. W na
stępnym stuleciu zało
żyli na miejscu dzisiej-

1 Bulwar Lenina centralna ulica spacerowo-handlowa Warny. Ta ekspozycja 
archeologiczna tn s/tu prezentuje północny kraniec rzymskiego miasta Odessos 
z II w Pokazane zostały tu fragmenty murów obronnych i baszta narożna Takie 
,,odkrywki' udostępnione dla zwiedzających można napotkać w wielu punk
tach miasta i często w najmniej spodziewanych miejscach, np na podwórku za 
nowym domem towarowym.

2 Termy rzymskie starsze, z H IV w . tzw. wielkie (ul. Chan Krurn, San Stefano 
i Graf ignatiew) W tle Muzeum Ikon Bułgarskich (XVII- XX w ) mieszczące się 
w odrestaurowanym budynku najstarszej cerkwi warneńskiej

3 Inny fragment tych samych term. Ta ceglana konstrukcja świadczyć może 
o wielkość: całej budowli, której wysokość dochodziła do 20 m, a całość 
zajmowała około 10 000 m-7 powierzchni

4. A to są mury wczesnochrześcijańskiej bazyliki z V VI w. n e odsłonięte przy 
ul Ch Kabakczijewa. W tle przykład współczesnej architektury bułgarskiej 
nawiązującej często do tradycji wywodzącej się z domu starobułgarsk:ego
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szej Warny kolonię, któ
rą nazwali Odessos. Za
stali tu Traków, których 
ślady odkryli archeolo
dzy na brzegu Jeziora 
Warneńskiego i, po
dobnie jak znaleziska 
z innych epok, można je 
oglądać w miejscowym 
Muzeum Archeologicz

nym (ul. Szejnowo 5). 
Grecy obwarowali Ode
ssos i utworzyli duży 
portowy ośrodek miej
ski, który w 15 roku n.e. 
został włączony do Im
perium Rzymskiego. 
Rzymianie, jak to Rzy
mianie - pozostawili po 
sobie imponujące ter

5

my-łaźnie z II i IV w., 
w obrębie murów obro
nnych Odessos znajdo
wały się też liczne gma
chy publiczne, gimnaz
jum, wodociągi, kanali
zacja i oczywiście amfi
teatr. W roku 681 grec
ko-rzymskie Odessos 
zostało włączone do 

bułgarsko-słowiańskie- 
go państwa chana 
Asparucha; nazywało 
się już Warną i przez 
siedem stuleci było naj
ważniejszym portem 
Bułgarii. Turcy, którzy 
zawładnęli Bułgarią 
w XIV w., zrobili z Warny 
silną twierdzę. W pobli-

5 W najstarszej części Warny często napotkać 
można taką zabudowę. Dom jest drewniany, dołem 
otynkowany, z wykuszem; pochodzi z końca XIX w 
i dzięki pracom konserwatorskim oraz opiece mie 
szkańców znajduje się w doskonałym stanie (ul 8 
November)

6. Wśród odrestaurowanego budownictwa zabytko
wego Warny wyróżnia się siedziba warneńskiego 
oddziału Stowarzyszenia Bułgarskich Architektów 
przy ul. Musała Ten drewniano-murowany dom 
pochodzi z XVIII XIX w

7 Wzdłuż Bulwaru Lenina stoją odnowione kamie
nice z końca XIX i początku XX w. Jest to mieszanina 
różnych stylów z przewagą secesji i klasycyzmu.

8 Cerkiew z 1865 r przy Bulwarze Lenina

61



9. Monumentalny sobór na Placu Komuny Warneń- 
skiej wzniesiony dla uczczenia pamięci żołnierzy 
rosyjskich poległych w wojnie z Turkami 
(1877-1878). Jest to punkt, w którym krzyżują się 
wszystkie najważniejsze ulice Warny

10. W pobliżu soboru stoi gmach opery warneń- 
skiej, zbudowany na początku XX w.

11. Zajrzyjmy jeszcze do Parku Przymorskiego, 
gdzie obok różnych budynków z początku naszego 
stulecia (restauracja „Kasyno", muzeum marynarki 
wojennej), spotykamy tzw Aquarium - Muzeum 
Oceanografii i Rybołówstwa z ozdobną fasadą

10

zu, w 1444 r. w walce 
z Turkami zginął (ostat
nie historyczne rewela
cje wskazują, że nie zo
stał zabity) polski król 
Władysław III Jagielloń
czyk. Mauzoleum War
neńczyka zbudowane 
w 1935 r. znajduje się 
kilkanaście kilometrów 
na zachód od Warny. 
Dopiero w 1878 r., w wy
niku wojny rosyjsko-tu- 
reckiej. Bułgaria i War
na odzyskały niepodle
głość.

Bulwar Lenina w War
nie, jak w Sopocie ul. 
Bohaterów Monte Cas
sino, jest wczasowym 
deptakiem z wyłączo
nym ruchem samocho
dowym. Rozdziela on 
zabytkowe budownic
two Warny na dwa ob
szary. Pierwszy, na po
łudnie od Bulwaru, 
w okolicy zbiegających 
ku Jezioru Warneńskie- 
mu ulic: N. Wapcarowa, 
Ch. Kabakczijewa i 
Chana Kruma - to War

na najstarsza, gdzie 
obok budynków z po
czątku XX w. zachowały 
się jeszcze domy z XIX, 
a nawet z XVIII w. Jest 
to zresztą teren naj
starszego osadnictwa - 
na nim stała zabudo
wa grecko-rzymskiego 
Odessos. Na północ od 
Bulwaru Lenina, po obu 
stronach bulwarów: G. 
Dymitrowa, N. Kolaro- 
wa i D. Błagojewa, roz
ciąga się budownictwo 
z przełomu XIX i XX w.. 

z przewagą willi i ka
mienic postawionych 
w naszym stuleciu.

Powędrujmy więc po 
Warnie, postarajmy się 
zapamiętać utrwalone 
na zdjęciach fragmenty 
zabudowy, aby przy naj
bliższej okazji obejrzeć 
je bez pośrednictwa 
aparatu fotograficzne
go. Bowiem największą 
satysfakcję sprawia po
znanie zabytków włas
nymi oczami...
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Tintern Opactwa walijskie • Opactwa walijskie • Opactwa walijskie • Opactwa walijskie

Znajduje się w połud
niowej Walii, na brzegu 
rzeki Wye, na północ od 
miasta Chepstow. Dzi
siaj jest jednym z wielu 
zabytków walijskich 
utrzymywanych w sta
nie zabezpieczonej rui
ny, a wygląd opactwa 
przed zniszczeniem 
znamy tylko ze współ
czesnych rysunkowych 
rekonstrukcji.

Pod koniec XI w. nastą
piły reformy zakonne, 
których przepisy zale
cały surową dyscypliną, 
kontemplację i pracę. 
Wtedy właśnie utworzo
ny został we Francji za
kon cystersów, stosują
cy się do nowych reguł. 
Tak zwani biali mnisi 
przybyli do Tintern 
z Normandii i w 1131 r. 
w głębokiej dolinie rze
ki Wye wznieśli pierw
sze budynki opactwa 
i niewielki kościół. Z tej 
zab' dowy pozostały 
nieliczne relikty. Prze
budowa opactwa na
stąpiła w latach 
1270-1301. Główną bu
dowlę stanowił nowo 
wzniesiony duży koś
ciół, zamykający z jed
nej strony czworobocz-

1

ny dziedziniec. Była to 
budowla trójnawowa, 
na planie krzyża. Po
została zabudowa - re
fektarz, sypialnie, jadal
nie, kuchnie itp. - ota
czały dziedziniec z dru
giej strony, a także two
rzyły dziedziniec ze
wnętrzny.
Opactwo istniało 400 
lat. W 1536 r. król Hen
ryk VIII rozwiązał je i od 
tego czasu stopniowo 

popadało w ruinę. 
W XVI i XVII w. było to 
miejsce omijane przez 
ludność i budzące gro
zę, a niszczejące bu
dynki uznawano za 
dzieło barbarzyńskie. 
Zainteresowanie ruina
mi rozpoczęło się na 
początku XVIII w., kiedy 
bracia Samuel i Nata
nie! Buck wędrowali po 
kraju odwiedzając ruiny 
zamków i klasztorów 

i dotarli do Tintern. 
Z 1773 r. pochodzi 
pierwszy rysunek ruin 
opactwa Paula Sand- 
by’ego, który spopula
ryzował malowniczą, 
romantyczną scenerię 
ruin i zainteresował 
społeczeństwo ich 
dziejami. W 1914 r. 
przystąpiono do prac 
konserwatorskich, udo
stępniając następnie 
opactwo turystom.

2

3

1. Tintern, wygląd opactwa przed zniszczeniem 
według A. Sorella (1959)
2. Tintern, obecny wygląd opactwa od północy
3. Tintern, kościół od południowego wschodu
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Strata Florida Opactwa walijskie • Opactwa walijskie • Opactwa walijskie • Opactwa walijskie

Jeżeli mury opactwa 
Tintern, a przynajmniej 
niektórych budynków, 
wznoszą się od momen
tu budowy do dnia dzi
siejszego - to z opactwa 
Strata Florida, położo
nego na brzegu rzeki 
Teifi, nie opodal Trega
ron Marsh w Walii, po
zostały już tylko ruiny.
Niegdyś było ono jed
nym z centrów walij
skiej kultury, miejscem 
spotkań dostojników 
tego regionu, świad
kiem wielu wydarzeń 
historycznych. Budowę 
kościoła rozpoczął 
Lord Rhys w 1184 r., 
a cystersi objęli go 
w 1201 r. Zaczęły wtedy 
powstawać kolejne za
budowania, jak klasztor 
czy kapitularz. W końcu 
tego wieku opactwo 
częściowo spłonęło, 
zniszczenia zaś dopeł
niła rewolucja walijska 
w 1295 r. Klasztor został 
opuszczony i przez pe
wien czas był okupowa
ny przez wojska. Odno
wiono go już w XIII w.: 
stary klasztor, dawniej 
drewniany, odbudowa
no w kamieniu, a koś
ciół częściowo powię
kszono. Była to, podob
nie jak kościół w Tin
tern, budowla na planie 
krzyża, trójnawowa, 
z sześcioma kaplicami 
w ramionach transeptu. 
Wzniesiono go z miej
scowego kamienia, 
a dekorację wykonano 
w piaskowcu. Do dzisiaj 
zachował się bogato 
dekorowany portal, 
a wewnątrz można od
naleźć ślady ołtarzy - 
głównego i dwóch flan
kujących chór, który 
usytuowany był na 
przecięciu prezbiterium 
z transeptem, a także li
czne gładkie i zdobione 
płytki posadzkowe. Od 
strony południowej 
transeptu znajdowała 
się wąska zakrystia. Da
lej mieścił się kapitularz 
pełniący swe funkcje 
do XIV w. Z czasem je-

1

1. Strata Florida, widok na ruiny koś
cioła od strony ołtarza
2. Strata Florida, porta! zachodniego 
wejścia do kościoła

(repr. W. Jankowski)

go trzynastowieczna, 
wschodnia część zosta
ła włączona do cmenta
rza, który usytuowany 
był od strony południo
wej między prezbite
rium a transeptem; od
kryto tam liczne płyty 
nagrobne. Po rozwiąza
niu opactwa przez Hen
ryka VIII przeszło ono 
wraz z okolicznymi ma
jątkami w ręce rodziny 
Stedman.
Ruiny odkryto w 1847 r., 
a prace wykopaliskowe 
na większą skalę pro
wadzono od 1887 r. Od
słonięte i zabezpieczo
ne ruiny znajdują się 
obecnie pod opieką 
państwa.
Jako ciekawostkę nale
ży dodać, że w 1951 r. 
w północnej części 
transeptu umieszczono 
płytę upamiętniającą 
największego średnio
wiecznego poetę walij
skiego Dafydda ap Gwi
lym, który w XIV w. zo
stał pochowany w opac
twie Strata Florida.

(mm)

2
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Vigevano
- rezydencja i miasto 
Sforzów
Hasło „Vigevano” w polskiej literaturze 
naukowej prawie nie występuje*. Tym
czasem miasto to zasługuje na szerszą 
znajomość i to właśnie w naszym kraju. 
Stanowi bowiem z jednej strony wczes
ny przykład realizacji włoskich renesan
sowych teorii urbanistycznych i dzięki 
temu szczególnie aktualne są tu zesta- 

okrutny i nie przebierający w środkach 
despota był jednocześnie wielkim hu
manistą i mecenasem sztuki, protekto
rem Leonarda da Vinci i Bramantego. 
Jego lombardzki dwór należał do naj
znakomitszych ośrodków artystycznych 
i intelektualnych ówczesnej Europy. 
Późniejszy książę Mediolanu przyszedł 

- dawnym zamkiem. Przekształceń tych 
dokonano w rekordowym tempie trzech 
lat (1492-1494). Jest to tym bardziej za
skakujące, że Piazza Ducale, zlokalizo
wany u podnóża zamku, na północny 
wschód od niego, nie był wytyczony na 
pustym terenie, lecz w miejscu dawnej 
miejskiej zabudowy, która musiała ulec 
wykupieniu i rozbiórce.
Może gdyby nie okoliczności, z powodu 
których Lodovico Sforza znalazł się 
dość nagle poza kulisami historii, pro
gramem przekształcenia objęto by na
stępne partie miasta? Zalążk: kilku pro
mieniście zaplanowanych ulic sugerują 
możliwość istnienia takiego rodzaju 
planów.

1. Zamek Sforzów i Piazza Ducale z lotu ptakawienia z Zamościem, z drugiej - ma dla 
Polaków dodatkowe znaczenie, jako 
miejsce urodzin królowej Bony. Do 
głębszych refleksji skłania zwłaszcza 
rdzeń miasta, ów niezwykły „plac ksią
żęcy” - Piazza Ducale - urzekający każ
dego, kto tu dotarł i gloryfikujący swego 
wielkiego animatora, syna kondotiera, 
Lodovica Sforzę.
Vigevano jest małym miasteczkiem wło
skim, leżącym 40 km na południowy 
zachód od Mediolanu, będącym w XV 
i XVI stuleciu stolicą księstwa Viscon- 
tich (rodu, z którego pochodzi słynny 
reżyser filmowy Luchino Visconti) i Sfo
rzów. Spośród kilku przedstawicieli 
książęcego rodu Sforzów, rezydującego 
tu i w Mediolanie, najwybitniejszą rolę 
w dziejach Vigevano odegrał wspom
niany Lodov'co, słynny ,,il Moro”, uro
dzony w 1452 r., zmarły w 1608 r. Ten 

na świat w Vigevano, do którego ze 
zrozumiałych względów żywił potem 
specjalny sentyment. Będąc u szczytu 
swej kariery politycznej (przerwanej 
gwałtownie przymusową niewolą we 
Francji) Lodovico Sforza zapragnął 
zmodernizować dawną siedzibę Vi- 
scontich w rodzinnym mieście. Chciał 
by okres jego rządów odcisnął się wy
raźnym piętnem na kształcie warowne
go zamku i zgrupowanej poniżej niego 
średniowiecznej zabudowie miejskiej. 
Zakrojone na szeroką skalę prace in
westycyjne przeprowadzono wyjątkowo 
sprawnie i szybko. W ich efekcie po
wstał tu całkiem nowy organizm miejski. 
Tworzył go, usytuowany w centrum i do
okoła obudowany, Piazza Ducale, 
z podporządkowanymi mu ulicami, 
kompozycyjnie powiązany z - również 
gruntownie wówczas przebudowanym 

Podstawową pobudką całej imponują
cej realizacji była chęć nadania główne
mu placowi Vigevano, tworzącemu ro
dzaj podjazdu i tła dla usytuowanego 
wyżej zamku, odpowiednio reprezenta
cyjnej i monumentalnej oprawy. Stano
wi ją ciąg bez mała trzydziestu przęseł 
arkadowych, rozpiętych przed niskimi 
budynkami, ujmujących z dwu stron wy
dłużony plac o proporcjach 1 : 2,2. Krót
ki bok, z którego prowadzi przejście na 
tereny zamkowe, spięty jest dwunasto-
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ma arkadami, podtrzymującymi pozoro
waną fasadę. To założenie na planie 
litery „U” uzupełnia z czwartej strony, 
od wschodu, parawan elewacji gotycko- 
barokowej katedry.
Stworzono tu zatem zamknięte wnętrze 
urbanistyczne, o wyrównanym - nie li
cząc pierzei ze świątynią-dwu i półkon- 
dygnacjowym gabarycie zabudowy, 
ujednoliconej jeszcze kolorystycznie 
przez pokrycie elewacji geometryzującą 
polichromią.
Przeciwwagą dla tej, w poziomie rozwi
niętej kompozycji stała się wyniosła 
60-metrowa „wieża Bramantego", usy
tuowana przy zamku sąsiadującym 
z Piazza Ducale. Jej odpowiednikiem 
jest - również dość wysoka - dzwonnica 
kościelna, wyłaniająca się po wschod
niej stronie placu.
Pełnię walorów Piazza Ducale docenić 
można zwłaszcza w słoneczny dzień, 
wkraczając na plac przez przeprute 
w bocznym przęśle katedry arkadowe 
przejście. Nie zakłócony rytm dziesiąt
ków kolumn, opasujących plac z trzech 
stron, rysuje się wówczas z niezwykłą 
plastycznością. Teatralna architektura 
Placu Książęcego, pozbawiona w upal
ne południe ludzkiego sztafażu, czyni 
wrażenie doskonałych, malowanych ku
lis z wedutowego obrazu. Efekt wzmo
żony jest panującym spokojem. Ze środ
ka placu wyeliminowano bowiem ruch 
kołowy, a zajmujące partery domów 
sklepy, wokół których rano i wieczorem 
skupia się życie miasteczka, zamknięte 
są na głucho w czasie poobiedniej 
sjesty.
Unowocześnieniem miasta i przebudo
wą dawnej rezydencji na renesansowy 
pałac zajmował się częściowo sam Bra- 

mante, sprowadzony do Vigevano przez 
Lodovica Sforzę; rękę tego genialnego 
architekta i jednocześnie malarza czuje 
się tu w pełni. Jak zauważył jednak Sig- 
fried Giedion, program zrealizowany 
w Vigevano „przypomina na pewno Fi
laretego”. Stwierdzenie to jest bardzo 
sugestywne. Zwłaszcza że zmarły 
w 1469 r. Filaretę, a właściwie Antonio di 
Pietro Averlino, pozostawał w Mediola
nie w służbie ojca „il Moro" - Francesca 
Sforzy (kondotiera, ożenionego z Blan
ką Visconti). W latach 1461-1462 Filare
tę opracował Trattato d'Architettura, 
w którym nakreślił plan idealnego mias
ta gwiaździstego, utopijną „Sforzindę", 
nazwaną tak od nazwiska swego wiel
kiego patrona.
Praktycznym wykładnikiem teoretycz
nych projektów Filaretego stał się za
projektowany przez niego w Mediola
nie, długo następnie budowany olbrzy
mi szpital, słynny Ospedale Maggiore. 
Jest to koncepcja już nie tylko architek
toniczna, ale i przestrzenna, prawie ma
łe miasto, z wewnętrznymi dziedzińcami 
i własnym, nie zrealizowanym zresztą, 
kościołem.
Choć odbiega to od tematu, warto pod
kreślić, że plan Ospadale Maggiore, 
dzięki zamieszczeniu go w trakcie Fila
retego, był podnietą i wzorem przy reali
zacji kolejnych tego typu, kolosalnych 
założeń, np. hiszpańskiego Escorialu 
czy paryskich Tuillerii. Można go też 
uznać, abstrahując już oczywiście od 
jego skali, za prototyp wielu polskich 
pałaców o wydłużonych korpusach 
z sienią pośrodku, a bocznymi częścia
mi podzielonymi krzyżem ścian wewnę
trznych. Tego rodzaju układy wywodzi 
się z architektury włoskiej, wskazując,

2. Piazza Ducale, po lewej Wieża Bramante
3. Piazza Ducale, w głębi katedra
4. Projekt Ospedale Maggiore w Mediolanie według 
Filaretego (Averlina lub Averulina)

że jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą 
realizacją była willa w Poggio a Caiano 
z lat 1400-1490. A schemat ten jest prze
cież redukcją planu Ospedale Maggio
re, zaprojektowanego jeszcze w latach 
1457-1465
Dostrzegając w Vigevano echa filareto- 
wskiej „Sforzindy", trudno nie przyto
czyć słów samego Averlino, który 
w swych teoretycznych wywodach pod
kreślał, że ..ulice prowadzić winny od 
bram miasta do jego centrum, gdzie 
umieściłbym plac centralny, o długości 
równej dwum jego szerokościom. 
W środku placu wybudowałbym wieżę 
o wysokości umożliwiającej widok na 
całą okolicę”.
Wprawdzie Vigevano nie jest ilustracją 
żadnej z tych reguł, jednak częściowe 
odzwierciedlenie sformułowanych 
przez Filaretego haseł przebija i w roz
planowaniu i w strukturze jądra miasta. 
Jest tu więc plac o proporcjach bliskich 
dwu kwadratom, jest wnętrze urbanisty
czne uformowane za pomocą ciągów 
arkadowych (kształtowanie wnętrz za 
pomocą portyków zalecał Filaretę przy 
innej okazji), jest dominanta wysokoś- 
ciowo-widokowa w postaci ,,Torre del 
Castello", tyle że nie w środku placu, 
jest wreszcie - zgodnie z wyrażoną 
gdzie indziej ideą - katedra w jednej 
z pierzei placu, a w niedalekim jego 
sąsiedztwie pałac księcia. W kompozy
cji Piazza Ducale można się też doszu
kać charakterystycznej dla Filaretego 
dwuosiowości
Wymieniony tu zespół cech nie wywodzi 
się, jak to podkreślano, tylko z projektu 
„Sforzindy", ale i z innych pomysłów jej 
autora. Mimo to Piazza Ducale, który 
uznawany jest za pierwszy wczesnore- 
nesansowy regularny plac o planowej 
zabudowie, otwiera długi ciąg podob
nych realizacji, zrodzonych pod wpły
wem teoretycznych projektów Filare
tego.
Choć trudno wyrokować, w jakim sto
pniu powstanie Placu Książęcego jest 
wynikiem inwencji twórcy, a w jakim 
dysponenta, rola tego ostatniego mu- 
siała być niebagatelna. Przemawia za 
tym wiele względów, z których poczes
ne miejsce przypada niepohamowanym 
ambicjom Lodovica Sforzy, apodyktycz
nego syna kondotiera. Może to właśnie 
Vigevano miało być szansą na spełnie-
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Mediolanu po śmierci ojca Galeazzo 
Marii Sforzy. Jak dotychczas brak jest 
danych, które wskazywałyby, że pere
grynujący po Italii Polacy przy okazji 
poznawania Mediolanu interesowali się 
też Vigevano. Chyba żeby z Vigevano 
kojarzyć przekazy mówiące np. o zwie
dzaniu przez Władysława IV willi ,,Vi- 
scontich pod Mediolanem ”.
Ustalenie tego rodzaju faktów byłoby 
bardzo ważne, choć nie wyczerpywało
by możliwości oddziaływania tego 
zwrotnego w historii urbanistyki dzieła. 
Choć więc dziś nie potrafimy jeszcze 
odpowiedzieć czy Vigevano, najbliższa 
„Sforzindzie" realizacja, spowodowało 
określone konsekwencje artystyczne, 
miasto to nie powinno uchodzić naszej 
uwagi.

nie rozbudzonych za czasów Francesca 
Sforzy marzeń o budowie miasta ideal
nego. Czego nie udało się zrealizować 
ojcu, wcielał w życie, przynajmniej częś
ciowo i podporządkowując własnym 
potrzebom - syn.
Dla polskich historyków i historyków 
sztuki problem Vigevano jest szczegól
nie interesujący. Sprawa nie ogranicza 
się zresztą do ewentualnych porównań 
między tym zespołem a naszym miastem 

„idealnym”, powstałym o wiek później 
Zamościem. Jest bowiem jeszcze inny 
aspekt poruszonego tu zagadnienia. 
W Vigevano bowiem, w 1494 r„ a więc 
w okresie dokonywania tu opisywanych 
przekształceń, urodziła się księżniczka 
Bona Sforza, przyszła żona Zygmunta 
Starego. Była ona córką uwięzionego 
i chyba zgładzonego w 1494 r. przez 
Lodovica Sforzę, jego bratanka Gian 
Galeazzo Sforzy, który został księciem

Alicja Kurzątkowska

Przypis

' Wzmiankę o Vigevano daje W. Trzebiński. Polskie 
renesansowe założenia urbanistyczne Stan i pro
blematyka badań, „Kwartalnik Architektury i Urba
nistyki". nr 3/4,1958, s. 326. Przyjmuje on jako datę 
przebudowy miasta lata 1492-1494, podobnie jak 
Enciclopedia Italiana di Scienze. lettere ed arti, 
XXXV, Roma 1950, s. 338 i P Lavedan, Historia 
sztuki. Wroclaw 1954, s. 176. Natomiast S. Giedion, 
Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej 
tradycji. Warszawa 1968 (pierwsze wyd ang. w 1941 
r.), s. 73 - przebudowę tę datuje na lata 1493-1495.
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zbiory i zbieracze

Stanisław August - kolekcjoner
Właściwy rozwój kolek
cjonerstwa rozpoczyna 
się w Polsce w epoce 
Oświecenia i wiąże się ści
śle z naukowym racjona
lizmem wieku XVIII. W tym 
czasie mecenat królewski 
odgrywa ważną rolę 
w organizowaniu i popie
raniu nauki, życia umysło
wego i sztuki.
Stanisław Poniatowski 
skupiał na swym dworze 
uczonych i artystów, stąd 
wychodziły projekty utwo
rzenia Akademii Sztuk 
Wyzwolonych, Muzeum 
Polskiego itp. Wysłany 
przez ojca jako 16-letni 
młodzieniec do Flandrii, 
aby tam zapoznać się ze 
sztuką i techniką wojenną, 
interesuje się przede 
wszystkim malarstwem, 
architekturą, zwiedzając 
galerie i odwiedzając pra
cownie artystów. W 1753 
r., w czasie swego pobytu 
w Paryżu, nawiązuje kon
takt z panią Geoffrin, która 
przez długie lata będzie 
jego doradcą w sprawach 
zakupu dzieł sztuki. W sa
lonie jej podziwiał młody 
Poniatowski doborową 
kolekcję dzieł sztuki, która 
w oczach współczesnych 
budziła podziw. Bez wąt
pienia pobyt we Francji, 
kontakty z elitą intelektu
alną, wpłynęły na rozbu
dzenie zamiłowań zbie
rackich Poniatowskiego. 
Kolekcjonerska działal
ność, którą na wielką ska
lę rozwijał późniejszy król, 
była w pełni zrozumiała na 
tle ówczesnej epoki, 
w której stawała się ona 
prawie modą i świadczyć 
miała o poziomie kultury 
artystycznej tych, co ją 
uprawiali. Kolekcjoner 
w ówczesnym rozumieniu 
- to jednocześnie znawca 
i amator dzieł sztuki. We 
Francji termin ten był ści

śle sprecyzowany, odróż
niano pojęcie ,,amateur” 
od „collectioneur” i „con- 
naisseur-amateur” od 
„amateur-eclairó”. Uwa
żano, że znawcą może być 
tylko ten, kto osądza dzie
ła sztuki krytycznie. Ama
torami - według artykułu 
Marmontela zamieszczo
nego w Encyklopedii Di
derota - są ludzie odzna
czający się dobrym gus
tem, mniej lub bardziej 
wykształceni, szczerze in
teresujący się artystyczną 
produkcją i w miarę swych 
środków popierający ar
tystów. Pojęcia te wiążą 
się ściśle z charakterysty
cznym dla tego okresu poj
mowaniem gustu i sma
ku. Przypisując wielkie 
znaczenie gustowi, roz
różniano w nim następu
jące odmiany: ,,bon gout” 
„grand gout”, których 
przeciwstawienie stanowi 
„mauvais gout” lub „gout 
trivial”.
W Polsce zagadnienie 
gustu znajdowało od
dźwięk w wypowiedziach 
zamieszczanych m.in. na 
łamach „Monitora”, wy
chodzącego w Warszawie 
od 1765 r. Wzmianki te od
bijają racjonalistyczne za
łożenia estetyki Oświece
nia, podkreślając zadania 
społeczno-wychowawcze 
sztuki, której jeden z wyra
zów stanowi kolekcjoner
stwo.
Stanisław Poniatowski 
popierając sztukę nie od
biegał od współczesnych 
mu teorii filozoficznych, 
które głosiły, że nauka 
i sztuka łączą się ściśle 
z ekonomiczną pomyśl
nością kraju, rozwojem 
handlu i przemysłu. Tak 
więc jedną z form królew
skiego mecenatu było ko
lekcjonerstwo. Zbierać 

two XVIII w. upodobniało

się jeszcze do dawniej
szych gabinetów osobli
wości, w których groma
dzono wszystko to, co za
liczano według ówczes
nych pojęć do nadzwy
czajności. Takimi też 
w pewnej mierze były 
i zbiory króla, które obok 
obrazów, rycin, rzeźb, od

lewów gipsowych, gemm, 
numizmatów, obejmowały 
też okazy przyrodnicze, 
„instrumenty fizyczne 
i mechaniczne”. Tak poję
te kolekcjonerstwo zgod
ne było z umysłowością 
ludzi XVIII w., których za
interesowania miały cha
rakter encyklopedyczny. 
W akcji kolekcjonerskiej 
pomagali królowi: Marcel
lo Bacciarelli, Michał Mni
szech i August Moszyński. 
Stanowisko Bacciarellego 
na dworze Stanisława Au
gusta jest znane; wiado
mo, że łączyła go z królem 
przyjaźń i że znaczenie za
wdzięczał nie tylko swoje
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mu malarstwu, ale i wybit
nemu udziałowi w organi
zowaniu spraw sztuki. Je
mu to powierzał król spro
wadzanie do Polski dzieł 
cenionych artystów, on 
pertraktował z agentami 
za granicą, jemu wreszcie 
zlecona była opieka nad 
artystycznymi zbiorami, 
a zwłaszcza nad galerią 
królewską.
Obok Bacciarellego, za
gadnieniami kolekcjoner
stwa, a nawet muzealnic
twa zajmował się Michał 
Mniszech, doradca króla 
w sprawach ekonomicz
nych. Mniszech, członek 
Komisji Edukacji Narodo

wej, łączył zainteresowa
nia ekonomiczne z zami
łowaniem do sztuki, doce
niając jej znaczenie dla 
rozwoju kultury narodo
wej. To właśnie on wysu
nął projekt utworzenia 
Muzeum Polskiego, a tak
że Akademii Sztuk Wy
zwolonych. Zajmując się 
organizacją tej przyszłej 
uczelni, zwracał uwagę na 
konieczność corocznego 
zakupywania obrazów, 
..kopersztychów", anty
ków, podkreślał przy tym, 
że wybór owych przed
miotów musi spoczywać 
w rękach ludzi kompeten
tnych.

3

1. Marcello Bacciarelli - portret Stani
sława Augusta w płaszczu królew
skim

2 Karta tytułowa katalogu kolekcji 
obrazów Stanisława Augusta z 1795 r. 
(wg T. Mańkowskiego ..Galeria Stani
sława Augusta”. Lwów 1932)

3. Henri Pierre Danloux „Dziewczyn
ka” - obraz z kolekcji króla

4. Aleksander Kucharski „Córka ksią
żąt Czartoryskich” (księżniczka Tere
sa Czartoryska) - obraz z kolekcji 
króla

Trzecim doradcą był stol
nik koronny August Mo
szyński, przyjaciel króla 
z czasów jeszcze jego 
stolnikostwa litewskiego, 
który miał powierzoną 
opiekę nad zbiorami, był 
pierwszym jakby ich kus
toszem.
Początkowo zbiory króle
wskie znalazły pomiesz
czenie w dwu niewielkich 
pokojach na Zamku 
w Warszawie. W jednym 
z nich ulokowano zbiór ry
cin, których inwentarz już 
w 1768 r. został sporzą
dzony przez Moszyń
skiego, były one poukła
dane w tekach według 
treści. O umieszczeniu 
uporządkowanych rycin 
w szafach, a nie uporząd
kowanych - w skrzyniach, 
o figurkach antycznych, 
numizmatach, instrumen
tach fizycznych itp. wspo
mina podróżnik niemiecki 
J. Bernoulli, który opro
wadzany przez Moszyń
skiego oglądał zbiór kró

lewski. Praca nad katalo
gowaniem rycin ulegała 
ciągłej zwłoce i mimo 
przynagleń króla, a nawet 
później i Komisji Ekono
micznej Skarbu, Moszyń
ski nie zdołał go ukoń
czyć. Ryciny tego zbioru 
umieszczone były w pła
skich pudłach, ,.obcią
gnięte w całości cielęcą 
skórą marmurkowaną. 
ozdobione złoconymi wy
ciskami z inicjałami Stani
sława Augusta”, we
wnątrz teczek widniał na
pis: ..Recueil destampes 
du Roy de Pologne Stanis
las Auguste”. Ryciny — 
wbrew dzisiejszym zasa
dom konserwacji, a zgod
nie z upodobaniem właś
ciciela - były naklejane na 
biały, gruby papier i ob
wiedzione zielono malo
wanymi brzeżkami, stano
wiącymi ramki. Uk ad ko
lekcji, jak zwykle w XVIII 
w., był ikonograficzny. 
Zbiór ten, nie ułożony we
dług szkół ani mistrzów, 
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ani techniki, miał charak
ter obrazkowej encyklo
pedii. Podzielony był na 
pięć zasadniczych dzia
łów (classe): Classe de po
rtraits, (dział portretów), 
de /'histo<re(historii), de la 
fable (bajek), dessujetsde 
fantasie, (tworów fantaz
ji), des etudes et des pay- 
sages (studiów i pejzaży). 
Wkrótce po objęciu tronu 
Stanisław August, idąc za 
przykładem innych mona
rchów, postanowił stwo
rzyć kolekcję obrazów 
Zbiór obrazów zakupio
nych przez króla w czasie 
pierwszych podróży, ro
dzinne portrety z Wołczy
na, nieliczny zespół obra
zów pozostałych po kró
lach saskich - oto zrąb 
przyszłej galerii Stanisła
wa Augusta, uzupełniany 
następnie zakupami, 
głównie w Amsterdamie 
i Paryżu. Przeznaczeniem 
obrazów wchodzących 
w skład kolekcji było 
ozdabianie apartamentów 
królewskich, Zamku i Ła
zienek. Podobnie jak inne 
zbiory, tak i zbiór obrazów 
był katalogowany. Za au
tora katalogu należy uwa
żać Bacciarellego, zaś je
go pomocnikami w tej 
pracy byli: Mateusz Tokar
ski, który pełnił funkcję 
kopisty, konserwatora, 
a nawet kustosza galerii, 
aczkolwiek tytuł ten nie 
był oficjalnie używany, 
Duhamel, również kustosz 
królewskich zbiorów nu
mizmatycznych i graficz
nych, do 1782 r. pełniący 
również funkcję bibliote
karza, oraz Bechmayer, 
malarz i dekorator zatrud
niony w belwederskiej 
fabryce fajansów, którego 
udział ograniczał się 
prawdopodobnie do prze
pisywania katalogów. 
Pierwszy z dochowanych 
katalogów pochodził 
z 1784 r., drugi, który po
dawał opisy obrazów 
w skrótach i dzielił cały 
zbiór pod względem te
matycznym na 18 działów, 
z 1784 r. Ostateczna, naj
bardziej wyczerpująca je
go redakcja miała miejsce 
w 1795 r. Katalog ten nosił 

tytuł: Catalogue destable- 
aux appartenant ś sa Maj. 
le Roi de Pologne 1795. 
Stanisław August zamie
rzał również stworzyć 
zbiór rzeźb, który miał sta
nowić analogię do kolek
cji obrazów. W związku 
z powszechnym wówczas 
zamiłowaniem do sztuki 
antycznej, król pragnął 
w miarę możliwości posia
dać autentyczne rzeźby 
grecko-rzymskie. kopie 
ich wykonane w marmu
rze lub przynajmniej odle
wy gipsowe. Agenci króle
wscy na terenie Rzymu, 
z Ignazio Brocchi, szwa
grem Bacciarellego na 
czele, zamawiali kopie 
rzeźb lub odlewy u licz
nych artystów włoskich. 
Pośrednikami w dokony
waniu tych transakcji, 
oprócz agentów stałych, 
byli Bacciarelli i Le Brun, 
nadworny rzeźbiarz króle
wski. Opracowany w 1795 
r. prawdopodobnie przez 
Bacciarellego i Le Bruna 
katalog usystematyzowa
ny został według materia
łu, z jakiego wykonane by
ły rzeźby oraz wedle najo
gólniejszego kryterium 
treści w nich przedstawio
nych, jak: postać męska, 
kobieca, dziecięca czy 
zwierzęca. Najważniejszą 
pozycję w tym zbiorze sta
nowiły odlewy gipsowe, 
gromadzone w związku 
z planami utworzenia 
w Warszawie Akademii 
Sztuk Wyzwolonych. War
to nadmienić, że nad kole
kcją bezpośrednio czuwa
li Giuseppe Pellegrini 
i Christofano Davino. Do 
ich obowiązków należało 
prowadzenie prac zabez
pieczających obiekty oraz 
wykonywanie odlewów. 
Oprócz odlewów gipso
wych król gromadził także 
starożytne gemmy, wazy 
i medale. Kolekcja gem- 
mo-gliptyczna (daktyłiot- 
heka) była pod opieką Au
gusta Moszyńskiego, od 
którego pochodziła zna
czna część gemm staro
żytnych zakupionych we 
Włoszech. Po Moszyń
skim kustoszem tego 
zbioru został ks. Jan Albe- 

rtrandi i on to sporządził 
katalog zbioru. Na podsta
wie tego katalogu, staran
nie i umiejętnie opraco
wanego, można wniosko
wać, że zbiór oprócz ory
ginałów zawierał również 
kopie, wykonywane w Pol
sce przez Jana Regulskie
go, wybitnego medaliera. 
Zgodnie z charakterem 
zamiłowań kolekcjoner
skich tego czasu, zbiory 
królewskie zawierały tak
że gabinet przyrodniczy. 
W dwu małych i ciemnych 
pokoikach na Zamku zna
lazły się różne instrumen
ty i ,,osobliwości"; część 
przedmiotów umieszczo
na była w beczkach. 
O przyrodniczym gabine
cie, chwaląc inne zbiory, 
wyraża się ujemnie fran
cuski podróżnik Fortia de 
Piles, a o pomieszcze
niach pisze, że są tak 
ciemne ,,że nie podobna 
nawet oglądnąć dobrze 
cenniejsze okazy, jeśli by 
się je napotkało". Pieczę 
nad Gabinetem Przyrod
niczym sprawował August 
Moszyński, który nie tylko 
że w 1782 r. sporządził ka
talog zbioru, dokonywał 
zakupów przyrządów fizy
cznych, ale i sam je wyko
nywał, np. model maszyny 
mającej „wodę z Wisły 
podnosić i doprowadzać 
do ogrodu pałacowego" 
oraz model „maszyny spi
ralnej".
Zbiory królewskie, mimo 
swego elitarnego charak
teru, miały wielkie znacze
nie dla kultury polskiej. 
Z inicjatywy króla zbiory te 
zostały częściowo skata
logowane i uporządkowa
ne. miały służyć nie tylko 
jemu samemu, ale po jego 
śmierci i ogółowi: „Ze 
zbiorów nie skatalogowa
nych - mówi król do Mo
szyńskiego - ani ja sam. 
ani nikt inny nie może ko
rzystać". Mecenat Stani
sława Augusta w swojej 
wszechstronności dystan
sował wszystko, co do tej 
pory zrobiono w Polsce 
w zakresie popierania 
sztuk pięknych i kolekcjo
nerstwa.

Beata Wilde

Wschodnie 
kobierce 
na 
Podhalu
Muzeum Tatrzańskie 
stanowi jedyne w Pol
sce muzeum regional
ne, które ukazuje mie
szkańców Podhala na 
tle ich naturalnego śro
dowiska przyrodnicze
go. Wspaniała ekspozy
cja etnograficzna, bar
dzo ciekawa ekspozy
cja przyrodnicza obej
mująca działy: botani
czny, zoologiczny i geo
logiczny, bogata biblio
teka dotycząca tematy
ki Tatr i Podhala - to 
wszystko składa się na 
obraz muzeum, ważne
go ośrodka kulturalne
go Podhala, kopalni 
wiedzy z zakresu etno
grafii, muzykologii, ge
ologii, zoologii, botani
ki, inicjatora akcji nau
kowych i kulturalnych 
na terenie Tatr i Podha
la. Wobec tak ściśle 
określonej tematyki, 
zdziwienie budzi fakt 
posiadania przez mu
zeum imponującej ko
lekcji kobierców
wschodnich. Skąd te 
tkaniny wzięły się na 
Podhalu, w jaki sposób 
tak kompletny i wspa
niały zbiór znalazł się 
w Muzeum Tatrzań
skim?
W tym miejscu powinny 
zabrzmieć hymny po
chwalne na cześć pry
watnego kolekcjoners
twa i kolekcjonerów, 
którzy swe zbiory, gro
madzone z ogromną 
pasją często przez całe 
życie, przekazywali na
stępnie muzeom, ocala
jąc w ten sposób od za
pomnienia i wystawia
jąc na pokaz to, co 
przez długie lata zamy
kali skrzętnie w swoich 
mieszkaniach.
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W 1977 r. Muzeum Ta
trzańskie w Zakopanem 
otrzymało w darze od 
Anny Kulczyckiej kolek
cję tkanin wschodnich 
zbieraną przez teścia 
i męża ofiarodawczyni, 
Włodzimierza i Jerzego 
Kulczyckich. Początek 
kolekcji sięga roku 
1906, kiedy ówczesny 
profesor Akademii We
terynaryjnej we Lwo
wie, Włodzimierz Kul
czycki, zakupił dywan 
perski i tak bardzo za
chwycił się jego urodą, 
sposobem wyrobu, 
ornamentem, że w kilka 
miesięcy później nabył 
drugi, a potem przyszły 
następne.
Ludzi, którzy zaczynają 
gromadzić jakieś zabyt
kowe przedmioty zwy
kle na początku charak
teryzuje chęć ich posia
dania, patrzenia na nie, 
czucia ich obecności 
Później, w miarę jak li
czba przedmiotów roś
nie, kolekcjoner pra
gnie zdobyć wiedzę 
o przedmiotach, które 
posiada, studiuje temat, 
gromadzi książki. Zdo
byta wiedza pozwala 
kolekcjonerowi świa
domie kształtować cha
rakter zbioru. Znając 
wartość poszczegól
nych przedmiotów, ko
lekcjoner zaczyna po
zbywać się niektórych, 
aby kupić np. jeden 
cenniejszy, wymieniać 
z innymi zbieraczami, 
,,polować” na jakiś 
wspaniały okaz, po
święcając na jego za
kup często ostatnie 
grosze. Pasja zbierania 
i żądza wiedzy czyni 
z kolekcjonera wytraw
nego znawcę przed
miotu.
Tak też było w wypadku 
Włodzimierza Kulczyc
kiego, który kupując dy
wany czy inne tkaniny 
wschodnie, wymieniał 
je później na inne, cie
kawsze. starsze, gro
madząc jednocześnie 
polskie i obce dzieła 
o kobiernictwie. W 1910 
r. opublikowana została

2
pierwsza praca W. Kul
czyckiego pt. Kobierce 
wschodnie XVII w. 
w Muzeum Stauropigij- 
nym we Lwowie, 
a w 1914 r. następna, 
w języku niemieckim, 
pt. Beitrage zur Kennt- 
nis der Orientalischen 
Gebetteppiche.
Wybuch pierwszej woj
ny światowej przeszko
dził w zbieraniu tkanin, 
ale kolekcja przetrwała 
zawieruchę wojenną 
w nienaruszonym sta
nie. Pod koniec lat dwu
dziestych W. Kulczycki 
sporządził spis posia

danych obiektów. Kole
kcja liczyła wówczas 
około 50 kobierców, 
makat i tkanin odzieżo
wych. W 1926 r. zorga
nizowana została w sie
dzibie Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości w Warsza
wie, w kamienicy Bary- 
czków, wystawa pt. 
Wschód w Polsce. Po
kazano na niej 12 obiek
tów z kolekcji W. Kul
czyckiego. Na wystawie 
pod nazwą Wschód Ma- 
hometański, zorganizo
wanej przez Towarzys
two Przyjaciół Sztuk

1 Torba namiotowa wełniana z poto
wy XIX w., wymiary 1,33 x 0,78 m, 
Turkiestan, typ ..Pendeh” (fot R. Sza
firski)
2. Kobierzec wełniany z XVIII w., wy
miary 2,20 x 1,05 m. Turkiestan, typ 
..Kaszgar" (fot R. Szafirski)

Pięknych i Przemysłu 
Artystycznego we Lwo
wie w 1928 r., W. Kul
czycki pokazał aż 56 
tkanin ze swej kolekcji 
i opracował ich katalog. 
Trzecia wystawa, zor
ganizowana w 1934 r. 
w Muzeum Narodowym 
w Krakowie, wyekspo
nowała 69 orientalnych
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tkanin ze zbiorów Kul
czyckiego. W 1936 r. 
profesor Włodzimierz 
Kulczycki zmarł, a cała 
kolekcja wraz z wiedzą 
nabytą od ojca przeszła 
w ręce syna Jerzego. 
Jerzy Kulczycki, doktor 
filozofii z zakresu ar
cheologii klasycznej, 
historii sztuki i historii 
starożytnej, kontynuo
wał pracę ojca i z nie- 
mniejszą pasją i wy
trwałością powiększał 
kolekcję w taki sam 
sposób, w jaki rozpo
czynał W. Kulczycki. 
Dążył do tego, aby były 
w niej reprezentowane 
wszystkie narody Azji 
Mniejszej, Azji Środko
wej, Iranu i Kaukazu. 
Burzliwe były losy kole
kcji podczas drugiej 
wojny światowej. Prze
trwała wrzesień 1939 r. 
zdeponowana w jed
nym z lwowskich muze
ów, potem zamurowana 

w piwnicy jakiegoś do
mu na przedmieściach 
Lwowa ,.cudem” unik
nęła spalenia; uszko
dzeniu uległo tylko kil
ka dywanów. Po wkro
czeniu Niemców do 
Lwowa, tajemnymi dro
gami i sposobami, które 
trudno dziś odtworzyć, 
kolekcja przybyła do 
Warszawy i tu, w piwni
cach domu przy ul. Ho
żej dotrwała do czasów 
powojennych. Do 1964 
r. zbiory w całości znaj
dowały się w rękach Je
rzego Kulczyckiego, 
a ściślej w skrzyniach 
o znormalizowanej 
wielkości, które tworzy
ły jakby drugą podłogę 
w nowoczesnym miesz
kaniu państwa Kulczyc
kich w Warszawie. 
W 1964 r. kolekcja zo
stała podzielona: 64 
obiekty o charakterze 
luksusowym i pałaco
wym przekazano na

Wawel, pozostałe wraz 
z właścicielem wywę- 
drowały na Podhale. Po 
śmierci Jerzego Kul
czyckiego, zgodnie z je
go ostatnim życzeniem, 
kolekcja została prze
kazana przez jego żonę 
Muzeum Tatrzańskie
mu. Jerzy Kulczycki 
sporządził katalog zbio
ru i krótki komentarz, 
który przytoczę za Anną 
Kulczycką:* ,,Po śmier
ci założyciela zbioru, 
prof. W. Kulczyckiego, 
zbiór nadal był komple
towany przez obecnego 
właściciela, nabytki te 
nie były dotychczas pu
blikowane. Kolekcja ze
stawiona jest przede 
wszystkim z okazów lu
dowej sztuki tekstylnej. 
W tej mierze, odnośnie 
kobierców wiązanych, 
zbiór jest prawie kom
pletny, ponieważ przed
stawia zasadnicze dla 
poszczególnych regio

nów Małej Azji, Kauka
zu, Iranu i Azji Środko
wej rodzaje takich ko
bierców oraz ich cha
rakterystyczne wzornic
two. Kolekcja zawiera 
poza tym pewną ilość 
wyrobów luksusowych. 
Kobierce i tkaniny są 
w przeważającej ilości 
antyczne (z okresu mię
dzy XVII-XIX stule
ciem). Nowsze okazy 
dobrane wedle jakości, 
przedstawiają wyroby, 
jakie produkowane były 
nie dla eksportu, lecz 
dla użytku miejscowe
go. Kolekcja ma zna
czenie zarówno dla et
nografii Krajów Bliskie
go Wschodu, jak też dla 
historii sztuki i historii 
wzornictwa. Przez swo
je planowe zestawienie 
jedyne w swoim rodza
ju, może ona stanowić 
trzon kompozycji fun
damentalnego zbioru 
przednio-azjatyckich
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3. Kobierzec wełniany z XIX w., wy
miary 4,75 x 0.95 m. Persja zachodnia 
(fot. W. Werner)
4 Makata jedwabna haftowana z XVIII 
w . wymiary 1,86 x 1,10 m. Turkiestan 
(fot. W. Werner)

tkanin, artystyczną war
tość których mierzy się, 
jak wiadomo, skalą 
światową. Taki planowy 
fundamentalny zbiór 
dotychczas w żadnym 
kraju nie został zało-. 
żony”.
\N sumie kolekcja Kul
czyckich osiągnęła nie
bywałą liczbą 150 za
bytkowych kobierców 
wschodnich. Jedna jej 
część eksponowana 
jest stale w salach wa
welskich i druga, zako
piańska, którą można 
było oglądać ostatnio 
w 1978 r. w Państwo
wym Muzeum Etnogra
ficznym w Warszawie,

przypominają o dużym 
wpływie Wschodu na 
Polskę, głównie w wyni
ku wojen z Turcją, a tak
że ożywionych kontak
tów handlowych. Anna 
Kulczycka pisała: ,,Ko
bierce uniesione z pól 
bitewnych i te przywie
zione niegdyś przez ka
rawany kupców
ormiańskich, czy przy
padkowych podróżni
ków, urodzone pod nie
bem Persji,' Turkiesta
nu, Kaukazu i Turcji; 
wiązane paluszkami 
czarnookich dzieci 
w wielkich wytwórniach 
lub sporządzone na 
prymitywnych domo
wych warsztatach przez 
kobiety, których najwy
ższą cechą było milcze
nie; torby juczne i pasy 
namiotowe, wyrabiane 
przez koczowników, 
owiane gorącym wia
trem pustyni lub pach
nące dymem jurty, mo

dlitewniki mahometań- 
skie, wytarte dłońmi 
i kolanami wiernych, 
makaty przetykane 
srebrem i złotem, dywa
ny o połyskliwym runie 
i głębokich barwach, 
które przeszły przez 
dworki kresowe i ma
gnackie siedziby - oca
lały cudem z pożogi wo
jennej, aby pokazać 
nam sztukę wypartą 
bezpowrotnie przez 
maszyny fabryczne 
i syntetyczne barwniki. 
Przeżyły z nami parę 
wieków i stały się częś
cią historii naszego 
kraju”.
Wiele obiektów z kolek
cji Kulczyckich należy 
do najstarszych z za
chowanych okazów na 
świecie. Jest to jeden 
z najbardziej komplet
nych zbiorów posiada
jący najwartościowsze 
obiekty. Chcemy go 
oglądać nie tylko na wy

stawach organizowa
nych co parę lat, ale 
w ekspozycji stałej. 
Czyż wielka pasja zbie
raczy i szlachetna po
stawa spadkobierczyni 
zbioru Pani Anny Kul
czyckiej, która przeka
zała kolekcję państwu, 
nie zasługują na to, aby 
ją udostępnić społe
czeństwu na co dzień? 
Władze miasta Zakopa
nego obiecały podobno 
osobny lokal na stałą 
ekspozycję zbioru Kul
czyckich. Jak długo je
szcze tak cenne muzea
lia ukryte będą w ciem
nych pomieszczeniach 
magazynów?

Maria Sołtysiak

Przypis
* Wszelkie informacje na temat his
torii kolekcji rodziny Kulczyckich za
czerpnęła autorka z: Anna Kulczyc
ka, Dzieje kolekcji Włodzimierza I Je
rzego Kulczyckich [w:] Kobierce 
I tkaniny wschodnie z kolekcji rodzi
ny Kulczyckich (katalog wystawy), 
Warszawa 1978
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Ogród Botaniczny 
w Warszawie
(nie tylko o kwitnących bzach)
Ogrody botaniczne swój rodowód 
wywodzą z szesnastowiecznycti 
Wioch. W początkach XVII w. poja
wiają się we Francji, Anglii i Nie
mczech. Także w Warszawie już 
w pierwszej połowie XVII w. istniały 
dwa ..ogrody botaniczne" - jeden 
przy Zamku Królewskim, drugi wię
kszy, przy Pałacu Kazimierzowskim 
(tereny dzisiejszego Uniwersytetu). 
Opis ich jest znany z GościńcaAdama 
Jarzębskiego. drukowane były rów
nież dokładne katalogi hodowanych 
w nich roślin. Ogrody te istniały sto
sunkowo niedługo, ulegając całkowi
temu zniszczeniu w czasach panowa
nia Augusta II. Na gruntach jednego 
z nich, za Pałacem Kazimierzowskim, 
został założony w 1811 r. przez Jaku
ba Hoffmana, profesora Szkoły Leka
rskiej. pierwszy w pełnym tego słowa 
znaczeniu ogród botaniczny (niewiel
ki. liczący ok. 500 gatunków roślin 
i jedną szklarnię). Pod kierunkiem 
swego kolejnego dyrektora Michała 
Szuberta ogród przeżywał szybki roz
wój, hamowany jednak brakiem miej
sca; postanowiono wówczas zmienić 
jego lokalizację.
Dzięki staraniom prof. Szuberta oraz

ówczesnego ministra oświecenia pu
blicznego Stanisława Kostki Potoc
kiego. uzyskano zgodę cesarza Ale
ksandra I na założenie ogrodu w częś
ci tzw. Ogrodu Królewskiego, na miej
scu dzisiejszej górnej części Łazienek 
od ul. Agrykoli aż do Belwederu. De
kret cesarski z 1 września 1818 r. 
darowywał:....dawny ogród królew
ski, ze wszelkiemi w tymże znajdują- 
cemi sią budowlami, a mianowicie 
oranżeryą górną, trejbhauzami, oficy
ną murowaną przy ulicy Alea, oranże
ryą wielką dolną zwaną, przytykającą 
do teatru pomarańczami, z wyłącze
niem budowli, w której się takowa 
znajduje; nakoniec sad owocowy do 
Belwederu dotykający, ananasamie 
i rośliny oranżeryjne, jakie podów
czas w szklarniach się znajdowały" 
Kolejny dekret z dnia 3 czerwca 1825 
r. potwierdził darowiznę, oddając 
równocześnie całość ogrodu pod za
rząd Komisji Rządowej Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego. 
Początkowo ogród obejmował całą 
górną część Łazienek o powierzchni 
ok. 10 ha, łącznie z Pomarańczamią 
i Wodozbiorem. W części północnej, 
od strony ul. Agrykoli powstały kolek-

rozmaitości
cje roślinne i szkółki botaniczne, 
a w południowej zaś od strony Belwe
deru założono sad, szkółki drzew 
owocowych i ozdobnych oraz wy
dzielono część spacerową. Wyko
rzystano dawne oranżerie królewskie 
oraz rozbudowano zespół budynków

wieckiego; rozszerzono jego funkcje 
naukowe i dydaktyczne. Druga wojna 
światowa zadała Ogrodowi ciężkie 
ciosy. W 1939 r. zburzone zostały 
dwie szklarnie (palmiamia i papro- 
ciarnia), a cztery inne uległy poważ
nym uszkodzeniom. Mimo to Ogród
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szklarniowych i inspekty. W latach 
1819-1824 dzięki staraniom profeso
ra astronomii Franciszka Armińskie- 
go wybudowany został na terenie 
Ogrodu okazały klasycystyczny 
gmach Obserwatorium Astronomicz
nego. Budynek wzniesiony został we
dług projektu Michała Kado i Hilarego 
Szpilowskiego z udziałem Chrystiana 
Piotra Aignera; włączono weń pawi
lon oranżerii z drugiej połowy XVIII w. 
Po upadku Powstania Listopadowe
go i zamknięciu Uniwersytetu w 1834 
r. przyłączono dwie trzecie powierz
chni Ogrodu wraz ze starą pomarań- 
czarnią z powrotem do Łazienek Te
ren zajęty przez Ogród zmniejszył się 
wówczas do 4,6 ha i w takim stanie 
przetrwał do dziś. Funkcję placówki 
naukowej pełnił Ogród w czasach 
działania Szkoły Głównej, lecz od jej 
zamknięcia w 1869 r. aż do odzyska
nia niepodległości chyli się ku upad
kowi dochodząc do stanu wielkiego 
zaniedbania. Rozwój Ogrodu Botani
cznego przypadł na okres dwudzies
tolecia międzywojennego pod kie
rownictwem prof. Bolesława Hrynie-

nadal funkcjonował, ciesząc się du
żym zainteresowaniem mieszkańców 
Warszawy, zwłaszcza wobec za
mknięcia dostępu do innych parków. 
W sierpniu 1942 r. przyłączono Ogród 
do Parku Łazienkowskiego, zamyka
jąc do niego dostęp Polakom. Rozpo
częto wówczas dewastację zbiorów 
roślin oraz szklarni, by po Powstaniu 
Warszawskim kompletnie zniszczyć 
wszystkie budynki. Po odbudowie po
wojennej i wzbogaceniu o nowe 
szklarnie Ogród pełni nadal swe funk
cje naukowe, dydaktyczne i muzeal
ne. Kolekcje roślinne obejmują obec
nie ponad 7000 gatunków i są ekspo
nowane w różnych układach - gru
pach ekologicznych: rośliny wodne 
i błotne, wydma nadmorska, słonoro- 
śla, różaneczniki, rośliny stepowe, 
torfowisko, alpinarium oraz w rozma
itych działach, takich jak np. rośliny 
chronione, użytkowe, ozdobne, lecz
nicze. szklarniowe, drzewa i krzewy 
itp
Spacerując po alejkach spotykamy 
miejsca upamiętniające osoby szcze
gólnie zasłużone dla Ogrodu W1917
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1. Pomnik twórcy Ogrodu Botanicz
nego prof M. Szuberta
2. Gmach Obserwatorium Astronomi
cznego (1819-1824)
3. Ogród Botaniczny jesienią
4. Ruina Świątyni Opatrzności
5. Zbiornik z roślinnością wodną 
(Zdjęcia: 1.2. 3.5-K. Nowiński: 
4-Z Dubiel)

r. odsłonięto pomnik twórcy założe
nia prof. Michała Szuberta, dłuta 
Franciszka Rotha, a w roku 1919 po
piersie prof. Jakuba Wagi (autora Flo
ry Polskiej), dłuta Ferdynanda Jaro- 
chy. W 1928 r. ustawiono pomnik 
w.formie głazu granitowego, poświę
conego pamięci pierwszego rektora 
odrodzonego Uniwersytetu, prof. Jó
zefa Brudzińskiego, natomiast po 
wojnie uczczono pomnikiem-głazem 
pamięć odnowicieli Ogrodu Botani
cznego po zniszczeniach wojennych 
- profesorów Zygmunta Wóycickie- 
go, Bolesława Hryniewieckiego i Ro
mana Kobendzy.
Na zakończenie warto nieco dokład
niej zapoznać się z historią jeszcze 
jednego reliktu przeszłości, który mo
żemy zobaczyć wędrując po warsza
wskim Ogrodzie Botanicznym.
W północno-wschodnim narożniku 
znajduje się ceglany ośmiogran o ob
wodzie u podstawy ok 24 m. Ścianki 
boczne mają 3 m szerokości, w co 
drugiej znajdują się płytkie nisze ar
kadowe o szerokości 112 cm i wyso
kości 182 cm. Górą mury zwieńczone 
są półokrągło zakończonym stożkiem 
z żelaznym krzyżem na szczycie. Ten 
niepozorny kopczyk stoi w miejscu, 
gdzie w dniu 3 maja 1792 r. wmurowa
no kamień węgielny pod Świątynię 
Opatrzności. Po uchwaleniu Konsty
tucji! rzeciego Maja Sejm postanowił 
godnie upamiętnić tę doniosłą chwi
lę. W Deklaracji Stanów Zgromadzo
nych, zamieszczonej na końcu usta
wy konstytucyjnej czytamy: ....aby
ootomne wieki tem silniej czuć mo-

gty. iż - dzieło tak pożądane pomimo 
największe trudności i przeszkody za 
pomocą Najwyższego narodów Rząd
cy do skutku przywodząc - nie utra
ciliśmy tej szczęśliwej dla ocalenia 
narodu pory, uchwalamy aby na tę 
pamiątkę kościół ex vote wszystkich 
stanów był wystawiony i Najwyższej 
Opatrzności poświęcony" Efektem 
powyższej uchwały było ogłoszenie 

pierwszego bodaj w Polsce konkursu 
artystycznego W kilku językach ogło
szone „programma" rozesłane zosta
ły do wielu twórców i znalazły od
dźwięk nie tylko wśród artystów zwią
zanych bezpośrednio z dworem kró
lewskim (Kamsetzer, Kubicki, Gries- 
mayer, Merlini, Zug, Aigner), ale i u in
nych, działających poza kręgiem od
działywań króla (Gucewicz). Swe pla

ny na konkurs przekazywali również 
amatorzy (Ogiński, Stanisław Kostka 
Potocki), a były także projekty nade
słane do Warszawy spoza granic Pol
ski, bo aż z Rzymu (Lessel), Peters
burga (Brenna) czy Konstantynopola 
(Choiseul-Gouffier). Typ budowli nie 
byl z góry określony. Napływały pro
jekty rotund, kościołów wielobocz- 
nych, jak i podłużnych. Nawet od tych 
samych architektów pochodziły pro
pozycje o zupełnie różnych założe
niach. Niestety większość projektów 
zaginęła wskutek zamieszek dziejo
wych (okres rozbiorów, wojny świato
we). Do naszych czasów przetrwało 
120 plansz z projektami Świątyni 
przechowywanych w Gabinecie Ry
cin Biblioteki Uniwersyteckiej w War
szawie oraz 11 plansz w Dziale Grafiki 
Biblioteki Narodowej w Warszawie. 
Zaszczyt zwycięstwa w konkursie 
przypadł Jakubowi Kubickiemu; nie
stety i ten projekt zatytułowany Der 
nier projet d'Eglise de Kubickizaginąl 
w czasie działań ostatniej wojny.
W dniu 3 maja 1792 r„ a więc w rok po 
uchwaleniu Konstytucji, odbyła się 
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uroczystość położenia kamienia wę
gielnego pod przyszłą budowę. Po 
uroczystościach religijnych odpra
wionych w kościele Św. Krzyża przy
byto na uprzednio splantowany plac, 
gdzie prymas poświęcił sól i wodę, 
pokropił miejsce wyznaczone na koś
ciół, pobłogosławił kamień, dotknąw
szy go ręką. Po ustawieniu kamienia, 
pod którym skryto zwyczajowe pa
miątki, medale i monety, m.in. medal 
wybity specjalnie na tę uroczystość, 
podał prymas królowi złotą kiełnię. Po 
królu, biskupach, ministrach i mar
szałkach sejmowych dano kielnię po
słowi kijowskiemu Chojeckiemu, dla 
wyróżnienia województwa, które 
pierwsze ustaliło składkę na budowę 
kościoła. Z cegieł podawanych przez 
publiczność wymurowano nad ka
mieniem oktogon, a na nim kwadrat, 
na którym miał być zatknięty krzyż. 
Budowla rozpoczęta dnia3maja1792 
r. została właściwie tego samego dnia 
zaprzestana i nie zyskała już w póź
niejszych czasach pomyślniejszego 
klimatu dla swej kontynuacji. W cza
sach niewoli narodowej miejsce to 
nabrało znaczenia symbolicznego 
Tu odbywały się patriotyczne mani
festacje ludności Warszawy. Po przej
ściu w 1916 r. Ogrodu Botanicznego 
pod zarząd Uniwersytetu Warszaw
skiego, teren wokół Świątyni upo
rządkowano, a na ruinach umiesz
czono tablicę pamiątkową. W okresie 
okupacji hitlerowskiej miejsce to ule
gło ponownej dewastacji i dopiero za 
naszych czasów zostało uporządko
wane, a w 1972 r. powróciła tu odres
taurowana tablica pamiątkowa o na
stępującej treści: ..Na tym miejscu 
dnia 3 maja 1792 r. położono kamień 
węgielny pod budowę Świątyni Opa
trzności. Sejm Czteroletni pragnąc 
uczcić uchwalenie Konstytucji 3 Maja 
postanowił wybudować tę świątynię 
Plan budowy opracowali najwybit
niejsi architekci ówcześni Dominik 
Merlini i Jakub Kubicki Podczas roz
biorów budowę przerwano i całkowi
cie zaniechano. Zachowane do dziś 
ruiny zapoczątkowanej budowli były 
w latach niewoli miejscem patriotycz
nych manifestacji".
Tak w dużym skrócie przedstawiała 
się historia Ogrodu Botanicznego, 
placówki naukowo-badawczej, która 
jednak ze względu na swe piękno 
i znaczenie w historii miasta odwie
dzana jest nie tylko przez przyrodni
ków i studentów. W pogodne dni, 
a zwłaszcza,,gdy w Ogrodzie Botani
cznym zakwitną bzy" cieszy się on 
ogromną popularnością wśród ogółu 
mieszkańców Warszawy.

Leszek Kwiatkowski

Podwójne życie 
wieży w Wojciechowie
Zabytki też mają podwójne życie. Jed
no z nich - to materialna egzystencja 
wyznaczana datami wzniesienia 
i przekształceń, okresami zaniedba
nia. zniszczeniami i odbudową. Dru
gie życie - to obecność w legendach 
i wątkach biograficznych znanych 
postaci, to wydarzenia mające zwią
zek z zabytkiem, to wreszcie zdolność 
do pobudzania refleksji oraz inspiru
jącego oddziaływania na artystów lub 
miejscową społeczność. Niektórym 
budowlom ich charakter z góry wy
znaczał rolę miejsc darzonych szcze
gólną estymą lub scenerii historycz
nych wypadków. Tak było z królew
skimi zamkami, kościołami farnymi 
bogatych miast, katedrami obranymi 
na mauzolea panujących, strategicz
nie ważnymi twierdzami, siedzibami 
uniwersytetów. Często jednak stare 
budowle swą żywą obecność w histo
rii, kulturze i świadomości społecznej 
zawdzięczają splotom okoliczności, 
jakie w różnych okresach wyrwały 
obiekt z monotonii codziennej egzys
tencji.

Materialny byt wieży „ariańskiej" 
w Wojciechowie można bez uszczer
bku ująć w stylu „katalogowym". 
Zbudowana została w XV w. przez 
Odrowążów ze Szczekocin, sprawu
jących w tym stuleciu z pokolenia na 
pokolenie urząd starostów lubel
skich. W następstwie małżeństwa Zo
fii ze Szczekocin z Janem z Pilczy, 
kasztelanem sądeckim i wojewodą 
ruskim, Wojciechów w latach 
1481 1489 przeszedł na własność Pi
leckich. Przed 1534 r. zmodernizowali 
oni wieżę, powiększając między inny
mi okna i ozdabiając je gotycko-rene- 
sansowymi obramieniami kamienny
mi. W latach 1534-1580 Wojciechów 
wraz z wieżą dzierżawiony był od Pi
leckich przez Piotra Firleja. Annę 
z Kamieńca, Stanisława i Krzysztofa 
Spinków. Około 1580 r. wieś kupił 
Krzysztof Spinek, który w 1602 r. od
stąpił ją Pawłowi Orzechowskiemu, 
podkomorzemu chełmskiemu i sta
roście surazkiemu.

W pierwszej ćwierci XVII w. wieża 
utraciła swą funkcję reprezentacyjno- 
mieszkalną na rzecz wzniesionego 
w pobliżu póżnorenesansowego pa
łacu i z czasem przeznaczona została 
na cele gospodarcze. Orzechowscy 

posiadali Wojciechów do 1778 r. Na
stępnymi właścicielami byli: Teofila 
z Suchodolskich Ołtarzewska, Ignacy 
Morski, dwa pokolenia Ostrowskich, 
Stanisław Grodzicki. Jego córka. Na
talia Świeżawska, wraz z mężem Jó
zefem w 1910 r. ofiarowali wieżę To
warzystwu Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości. W1911 r. przystąpiło ono 
do remontu wieży, prowadzonego 
pod kierunkiem Jana (oszczyc-Wit- 
kiewicza; remont zc>tał przerwany 
w 1914 r. W 1917 r. lubelskie koło 
TOnZP, reprezentowane przez Kazi
mierza Saskiego, czyniło starania 
w celu wznowienia robót. W latach 
1953-1956 wojewódzki konserwator 
zabytków w Lublinie wykonał zabez
pieczenie wieży, a w iatach 
1972-1974 jej adaptację, według pro
jektu Tadeusza Augustynka, dla po
trzeb gminnego ośrodka kultury.

Początek „ariańskiej” legendzie Woj
ciecha dali Spinkowie w czasie, gdy 
byli jeszcze jego dzierżawcami. Nie 
należeli wprawdzie, tak samo jak póź
niej Orzechowscy, do Braci Polskich, 
lecz do kalwinistów1, ale to nic, że 
ustne podanie przeinaczyło ich wiarę. 
Określeniu wszystkich protestanc
kich różnowierców mianem arian jest 
tak znamienną cechą ludowych prze
kazów i wczesnego piśmiennictwa 
starożytniczego, że przydomek wieży 
Wojciechowskiej ma też swój history
czny walor.

Reformacja do tego stopnia była roz
powszechniona w Lubelskiem w XVI 
w., że tylko niewiele miejscowości - 
poza królewszczyznami i dobrami du
chownymi - nie ma w swych dziejach 
protestanckiego rozdziału. Dla Woj
ciechowa jednak nie był to tylko epi
zod, który zakończył się wraz z nadej
ściem kontrreformacji. Orzechowscy, 
którzy objęli tę wieś po Spinkach, 
trwali przy religii kalwińskiej jeszcze 
w 1726 r Dopiero w 1730 r Teodor 
Konstanty Orzechowski po raz pierw
szy wymieniany jest jako katolik.

Orzechowscy herbu Rogala (nie trze
ba mylić z Orzechowskimi herbu 
Oksza, z których wywodził się autor 
Quincunxa) należeli w pierwszej po
łowie XVII w. do najzamożniejszych 
rodzin na obszarze między Wisłą i Bu
giem. Swą pozycję majątkową za

wdzięczali błyskotliwej karierze go
spodarczej Pawła Orzechowskiego, 
podkomorzego chełmskiego, staros
ty surazkiego. Podczas dzielenia oj
cowizny w 1569 r. otrzymał on 3 wsie 
nad Bugiem. Gdy umierał w 1612 r. był 
właścicielem 3 miast i 23 wsi w ziemi 
chełmskiej i lubelskiej. W ciągu XVII 
stulecia spuścizna po nim stopniowo 
zmniejszała się. Mimo to Orzechow
scy nadal pozostawali szlachtą za
możną, a główne ich dobra skupio
ne były wokół Bełżyc i Woiciechowa.

Dwie cechy wyróżniały Orzechow
skich spośród sarmackiej braci szla
checkiej. Jedna - to wytrwale, mimo

i

różnorodnych nacisków i szykan, ob
stawanie przy zanikającym w Polsce 
kalwiniżmie. Do końca XVII w. udzie
lali w Bełżycach gościny synodom 
dystryktowym i prowincjalnym, azbór 
w tym mieście był w XVIII stuleciu 
jednym z trzech najdłużej egzystują
cych w Lubelskiem. Druga cecha wy
różniająca - to wysoki poziom inte
lektualny. Świadczy o nim zawartość 
ich biblioteki, gromadzonej z pokole
nia na pokolenie, która w 1726 r. liczy
ła 1688 tytułów drukowanych oraz kil
kadziesiąt foliałów rękopiśmiennych. 
Były w niej dzieła autorów starożyt
nych, rozprawy filozoficzne, prawni
cze. historyczne, matematyczne, 
irak'aty architektoniczne i militarne, 
opisy krajów, miast i słynnych budow
li, utwory dramatyczne i poetyckie, 
mapy i nuty. W „regestach (lisow
skich" i rachunkach gospodarczych 
zachowały się notatki o gazetach za- 
kupowanych dla Orzechowskich 
w Gdańsku i u lubelskiego pocztmajs- 
tra Gotfrieda Gebhardta.
Gdy w 1703 r. Szwedzi wywieźli nad 
Bystrzycę bibliotekę lubelskich domi
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nikanów z zamiarem utopienia, Teo
dor Konstanty Orzechowski wykupił 
ją za 300 talarów. Ale nie po to, by 
wzbogacić swój księgozbiór. Złożył 
klasztorną bibliotekę ..w zamku Woj
ciechowskim, klucz od niej oddal do
minikanom...". W dwa lata później 
przeor Adrian Wereszczak bibliotekę 
„totam et integram jako ją Szwedzi 
zostawili "odebrał. Można dziwić się, 
że kalwin ratował dobro klasztorne. 
Przynależność do zwalczanej mniej
szości wyznaniowej nie oznaczała 
jednak społecznej izolacji, nawet 
w stosunkach z instytucjami Kościoła 
katolickiego. Orzechowscy zgodnie 
ze szlachecką normą obyczajową ob

darzali zakony drobnymi upominkami 
i znaczniejszymi dobrodziejstwami, 
a klasztory zawierały z nimi różne 
transakcje gospodarcze. Zasadni- 
czość w sprawach wiary nie zakłócała 
codziennego „modus vivendi".

Zastanawiające jest, że o los domini
kańskich woluminów nie zatroszczył 
się nikt z tych możnych dobroczyń
ców klasztoru, którzy mogli liczyć na 
pochówek w grobach zakonnej świą
tyni, będącej bądź co bądź prestiżo
wym mauzoleum magnackim. Teodor 
Orzechowski zresztą w tym samym 
czasie uratował przed zniszczeniem 
lubelskie akta grodzkie i trybunalskie, 

czym zasłużył się nie tylko sobie 
współczesnym instytucjom, ale także 
dzisiejszym historykom.

Wartość zabytkowa wieży Wojciecho
wskiej uznana została w połowie XIX 
w. W czasie, gdy nie istniała jeszcze 
służba konserwatorska, gdy nie było 
katalogów i rejestrów dóbr kultury, 
obiekt stawał się zabytkiem wówczas, 
gdy poświęcanemu publikacje w cza
sopismach lub był tematem litografii 
w „albumach malowniczych". Wieżę 
ariańską w Wojciechowie spopulary
zował Adam Lerue, który w Albumie 
Lubelskim upowszechnił część ręko
piśmiennych, ilustrowanych akware-

6
1. Wieża w Wojciechowie w połowie 
XIX w. (akwarela w ..Atlasie” Stron- 
czyńskiegc w zbiorach Gabinetu Ry
cin Biblioteki Uniwersyteckiej w War
szawie)
2. Rysunek wieży ariańskiej wykona
ny kredką przez Jana Koszczyc-Wit- 
kiewicza i ofiarowany Stefanowi 
Żeromskiemu (zb Muzeum Stefana 
Żeromskiego w Nałęczowie)
3 Wieża podczas prac prowadzonych 
pod kierunkiem Jana Koszczyc-Wtt- 
kiewicza (fot. z około 1913 r. ze zbio
rów TOnZP. przechowywana obecnie 
w Instytucie Sztuki PAN)
4 Wieża w 1960 r (fot M. Kurzątko- 
wski)
5. Wieża ariańska po zagospodaro
waniu na gminny ośrodek kultury (fot 
KAW J Trembecki)
6 Sala zebrań na pierwszym piętrze 
wieży (fot. J. Trembecki)

lami Opisów zabytków starożytności, 
zgromadzonych przez Delegację pod 
kierunkiem Kazimierza Stron- 
czyńskiego. Wydawnictwo to cieszyło 
się dużym powodzeniem. Potem 
przyszły publikacje w takich poczyt
nych czasopismach, jak „Tygodnik 
Ilustrowany”, „Wędrowiec", „Kłosy". 
Z końcem XIX w. Wojciechów, odległy 
o 6 km od Nałęczowa, stał się celem 
wycieczek kuracjuszy i miejscowej 
socjety, odbywanych pieszo lub do
rożką. Z tego to środowiska wpłynął 
w 1909 r. wniosek do niedawno za
wiązanego Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości o przejęcie 
wieży Wojciechowskiej, której ze 

s

względu na parcelację majątku mo
gło grozić sprzedanie na rozbiórkę. 
Pod wystąpieniem podpisany jest 
Henryk Wiercieński, powstaniec 1863 
r„ sybirak, autor prac i przyczynków 
o tematyce archeologicznej, etnogra
ficznej. demograficznej, ekonomicz
nej, historycznej oraz publicysta poli
tyczny.

Wystąpienie w sprawie wieży z pew
nością nie zrodziło się z nagłego im
pulsu. O zabytku musiało się dyskuto
wać w nałęczowskim środowisku in
telektualnym. W pierwszym dziesię
cioleciu naszego wieku należeli do 
niego ludzie, których losy pobliskiego 
zabytku musialy intrygować: współ
założyciel TOnZP i Towarzystwa Za
chęty Sztuk Pięknych doktor Karol 
Benni, młody architekt, bratanek 
twórcy „stylu zakopiańskiego" - Jan 
Koszczyc-Witkiewicz oraz urzeczony 
jego osobowością, a zarazem przy
szły teść - Stefan Żeromski. Klimat 
wytworzony wokół sprawy wieży 
wpłynął na pewno na postępowanie 
jej właścicieli, Natalii ze Świeżaw-
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skich i Józefa Popławskich, którzy 
w 1910 r. ofiarowan budowlę wraz 
z wałami Towarzystwu Opieki nad Za
bytkami Przeszłości. Już w nastę
pnym roku Towarzystwo przystąpiło 
do prac remontowych. Z ramienia Za
rządu nadzorował je Kazimierz Skó- 
rewicz, a bezpośrednie kierownictwo 
spoczywało w rękach Jana Koszczyc- 
Witkiewicza.

Stefan Żeromski pisał w tym czasie 
Nawracanie Judasza. Losy bohatera 
tej powieści, Ryszarda Nienaskiego, 
w wielu miejscach zbiegają się z bio
grafią Jana Koszczyc-Witkiewicza. 
Obaj wywodzą się z Litwy i są archi
tektami z zawodu a socjalistami 
z przekonań. Nawet nazwisko książ
kowej postaci brzmi aluzyjnie, gdyż - 
jak pisze Jan Zachwatowicz - „Nie- 
na-ski, bo na „wicz" kończyło się na
zwisko Witkiewicza". Przyjaciel pisa
rza. kierujący właśnie remontem wie
ży Wojciechowskiej, przeznaczonej 
według zamysłu TOnZP na sklep wiej
ski i mieszkanie sprzedawcy, na kar
tach powieści przeistacza się w en
tuzjastę, który za własne fundusze 
pochodzące z nagrody konkursowej 
odbudowuje wieżę w Gryfach z myślą 
o umieszczeniu w niej szkoły, mu
zeum arianizmu i mieszkania nauczy
ciela, a zarazem kustosza.

Powieściowy wizerunek wieży w Gry
fach - to w istocie opisanie zabytku 
Wojciechowskiego tak trafne i facho
we. jak gdyby wyjęte z rozprawy na 
temat historii architektury. W Chacie 
Żeromskiego w Nałęczowie przecho
wywany jest zeszyt z pierwszą redak
cją tego opisu, sporządzoną ręką 
Witkiewicza2. A może Nienaskiego? 
Wątek wykorzystania zabytku dla spo
łecznych potrzeb występujący w Na
wracaniu Judasza był w twórczości 
Żeromskiego odosobniony. W drama
cie Uciekła mi przepióreczka mamy 
też kwestię podniesienia z ruiny zam
ku, aby uczynić zeń płacówkęoświaty 
dla ludu. Tu z kolei Porębiany również 
mają swój realny wzorzec - ruiny za
mku w Janowcu nad Wisłą. I tu inspi
racji też można dopatrywać się u Wit
kiewicza, który w tym czasie, gdy po
wstawała ta sztuka, kierował w pobli
skim Kazimierzu szkołą rzemiosł bu
dowlanych i prowadził prace konser
watorskie.

I jeżeli za cechę „polskiej szkoły kon
serwatorskiej" uważa się zagospoda
rowywanie zabytków dla nowych ce
lów społecznie użytecznych to ma 
ona swój rodowód we wczesnych po
czynaniach TOnZP, a literackiego 
rzecznika w Stefanie Żeromskim.

Roboty remontowe w wieży Wojcie
chowskiej przerwane zostały wypad
kami Wielkiej Wojny. Usiłowało do 
nich wrócić pod okupacją austriacką 
lubelskie Koło TOnZP. Jednak dopie
ro w 1939 r. przyszła kolej na ich 
wznowienie. Bohdan Guerquin, któ
remu powierzono kierownictwo, 
zgromadził wszystko, co do prac było 
potrzebne i... z kluczem do wieży po
szedł na front wrześniowy. Drugi raz 
wojna uniemożliwiła odbudowę Woj
ciechowskiego zabytku.

Mury, wzmocnione w latach 
1953-1956 i pokryte nowym dachem, 
nadal czekały opustoszałe na zago
spodarowanie. Mimo to obecność za
bytku we wsi nie była bierna. Stał się 
tłem dla wielokrotnie powtarzanego 
widowiska plenerowego Legenda 
o wieży ariańskiej, opracowanego 
przez miejscową działaczkę kultural
ną Zofię Matrasową. Ta inscenizacja, 
będąca quasi-ludowym apokryfem, 
odgrywanym przez aktorów rekrutu
jących się z czterech pokoleń wojcie- 
chowian, utrwaliła się w pamięci nie 
jako legenda, lecz jako przejaw ak
tywności kulturalnej, zgodnej z trady
cją miejscowości.

W 1972 r. ponownie przystąpiono do 
odbudowy wieży ariańskiej. Wojenne 
fatum, które już dwukrotnie udarem
niało zamierzenia, tym razem nie ob
jawiło się. Po trzech latach prac przy 
zabytku osiedlił się w nim gminny 
ośrodek kultury. Chociaż tę nową 
funkcję spełnia wieża dopiero od nie
dawna, już w jej murach dzieje się coś 
zasługującego na szczególną uwagę. 
Zbiera się tu i ćwiczy zespól kultywu
jący tradycje miejscowego folkloru 
muzycznego, wyróżniający się swym 
pozbawionym stylizacji autentyz
mem, nagradzany na kazimierskich 
festiwalach kapel i śpiewaków ludo
wych, często transmitowany w radiu 
i - jak wskazują listy słuchaczy - wy
jątkowo przez nich łubiany.

Współczesność dopisuje zatem dal
sze rozdziały do nawarstwionej histo
rycznej, legendarnej i literackiej tra
dycji wieży ariańskiej, tym razem za 
sprawą całej Wojciechowskiej społe
czności.

Mieczysław Kurzątkowski

Przypisy
1. Spośród Orzechowskich herbu Ro
gala arianinem był tylko Paweł, pod
komorzy chełmski, starosta surazki. 
zm. w 1612 r.
2. Adam Jarosz. Nałęczów i wieża 
ariaóska w ..Nawracaniu Judasza. 
„Pamiętnik Literacki". R. 51, z. 1, 
1960, s. 215-240.

Studenckie obozy inwentaryzacyjne
Wakacyjne studenckie obozy inwen
taryzacyjne - to już kilkuletnia trady
cja Ośrodka Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie. Wszystko zaczęło się 
w roku 1977 na terenie województwa 
leszczyńskiego, kiedy w ramach pod
jętego eksperymentu studenci histo
rii sztuki i architektury z Warszawy. 
Wrocławia i Lublina przystąpili do 
ewidencjonowania zabytkowej archi
tektury w okolicy miejscowości Góra. 
Akcja ewidencji zabytków jest pod
stawą działań konserwatorskich. Do
kładnie opisany, pomierzony, obryso
wany i sfotografowany obiekt zabyt
kowy zostaje „utrwalony" na specjal
nej karcie ewidencyjnej, z której od
czytać można także stan jego zacho
wania i wskazówki dotyczące konser
watorskiego zabezpieczenia. Karty 
takie gromadzą wojewódzcy konser
watorzy zabytków dla swoich woje
wództw oraz Ośrodek Dokumentacji 
Zabytków - dla całego kraju.

Ewidencja zabytków prowadzona by
ła w naszym kraju od wielu lat. W tym 
czasie nastąpiło przesunięcie cezury 
wieku zabytków do roku 1939 i ewide
ncją objęte zostały nowe grupy zabyt
ków, np. zabytki techniki. Akcja ewi
dencji natrafiła na duże trudności, 
przede wszystkim finansowe, ale rów
nież na brak wykwalifikowanych wy
konawców w terenie. Napływające do 
Ośrodka Dokumentacji Zabytków 
karty ewidencyjne nie spełniły dość 
wysokich wymogów stawianych 
przez instrukcję ich wypełniania. Nie 
chcąc dopuścić do tego, aby karty

stały się niepełnowartościowym ma
teriałem dokumentacyjnym. Ośrodek 
a bezpośrednio Dział Architektury 
i Budownictwa tej instytucji podjął się 
przeszkolenia przyszłych realizato
rów ewidencji - studentów historii 
sztuki i architektury. Na tych obsza
rach kraju, które wykazywały wyraźne 
luki w ewidencji zabytków, a także na 
terenie nowo powstałych woje
wództw. gdzie służby konserwator
skie borykały się z największymi pro
blemami organizacyjnymi, przystą
piono do organizowania studenckich 
obozów inwentaryzacyjnych. Zamia
rem Ośrodka Dokumentacji Zabyt
ków było również - w opaciu o zapew
niony transport - wykonanie pełnej 
ewidencji na określonym obszarze. 
Był to postulat o tyle istotny, że indy
widualny wykonawca nie zawsze 
mógł łatwo dotrzeć do wszystkich 
miejscowości i obiektów

W 1977 r. Ośrodek nawiązał kontakt 
z Socjalistycznym Związkiem Studen
tów Polskich i wojewódzkim konser
watorem zabytków w Lesznie. Dzięki 
tej współpracy na terenie dawnego 
powiatu Góra w sierpniu 1977 r. spot
kali się studenci kilku naszych uczel
ni. Obóz trwał 3 tygodnie, a jego plo
nem było wykonanie 211 kart ewiden
cyjnych. Te211 kart-to jednocześnie 
211 obiektów zabytkowych na tym 
terenie Obóz w Lesznie, jako pierw
szy. stanowił niejako poligon do
świadczalny, gdyż do tej pory Dzieł 
Architektury i Budownictwa nie miał 
do czynienia z tego typu działalnoś-

1 Studenci podczas pomiaru kościo- 
łu w Pisarzowicach (woj. kaliskie), 
sierpień 1979 r
2. Prace inwentaryzacyjne przy koś
ciele w Kotliskach (gm Lwówek Śl.). 
sierpień 1980 r.
3. Odczytywanie tablicy inskrypcyjnej 
dworu w Dworku (gm Lwówek Śl ). 
sierpień 1980 r.
4. Karczma dworska z pierwszej poło
wy XIX w. w Mielęcinie (gm. Bralin, 
woj. kaliskie) zinwentaryzowani 
przez studentów w 1979 r.; w roku 
następnym naczelnik gminy wystąpił 
z wnioskiem o rozbiórkę...
5. Dwór z około 1895 r w Domaninie 
(gm. Kępno, woj. kaliskie) to jeden 
z nielicznych przykładów w miarę do
brze użytkowanego obiektu zabytko
wego
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6. Krużganki renesansowego dworu 
z lat 1550-1563 w Płakowicach (gm. 
Lwówek Śl.) w trakcie prac konserwa
torskich
7. Typowy dom mieszkalno-gospoda
rczy z pierwszej połowy XIX w we wsi 
Chmielów (gm Lwówek Śl.)
8 Wnętrze kościoła z końca XV w 
w Kotliskach (gm. Lwówek Śl.) nieu- 
żytkowanego od czasów powojen
nych i zdewastowanego przez miesz
kańców wsi (U. 3 - K. Murawska, po
zostałe autora)

8

cią Stąd też powstały pewne kłopoty 
z ostatecznym opracowaniem kart po 
zakończeniu obozu, które iednak 
udało się pomyślnie rozwiązać 
W 1978 r. z propozycją współpracy 
wystąpi! do Ośrodka Instytut Podstaw 
Projektowania Wyższej Szkoły Inży
nierskiej w Koszalinie W lipcu i sier
pniu odbył się w Świdwinie i okolicy 
obóz, w którym w ramach praktyk 
wakacyjnych brali udział studenci te
go instytutu W tym wypadku mieliś
my do czynienia z ludźmi, którzy do 
tej pory nie mieli czynnego kontaktu 
z zabytkami w porównaniu np. z przy
szłymi historykami sztuki Z drugiej 
jednak strony znali doskonale metody 
inwentaryzacji oraz technik' budow
lane Po serii wykładów z historii sztu
ki i historii architektury studenci przy
stąpili do pracy z wielkim zaintereso
waniem i zaangażowaniem Obóz ten. 
aczkolwiek nie dał dużej liczby kart 
(ok. 76), miał jednak istotne znacze
nie z innych względów. Otóż na tere
nie. gdzie brak jest tak uczelni huma
nistycznej, jak i silnego ośrodka zaj
mującego się zabytkami (poza oczy
wiście urzędem konserwatorskim), 
została przeszkolona i zainteresowa
na sprawami ochrony zabytków gru
pa nie związanych z tą dziedziną za
wodowo Po zakończeniu obozu wie
lu spośród jego uczestników podjęło 
w różnej formie współpracę z Urzę
dem Konserwatorskim w Koszalinie, 
a jedna osoba została tam etatowym 
pracownikiem.
Wobec tak pozytywnych efektów 
obozu w Świdwinie. Ośrodek posta
nowił kontynuować współpracę z In
stytutem Podstaw Projektowania WSI 
w Koszalinie, tym bardziej że współ
praca ta znalazła gorącą orędownicz
kę w osobie doc Jadwigi Dunajew- 
skiej. Kolejne obozy odbyły się na 
tych samych zasadach, jak pierwszy; 
w 1979 r dwa turnusy w Białym Bo
rze oraz Czaplinku, a w 1980 r.: wZlo- 
cieńcu i okolicy Dały one w sumie 
ponad 120 kart ewidencyjnych i prze
szkolenie tak potrzebnych na tym te
renie inwentaryzatorów zabytków.
W tych samych latach zorganizowane 
zostały podobne obozy na innych te

renach. W 1979 r. odbył się obóz stu
dentów historii sztuki Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz studentów ar
chitektury Politechniki Warszawskiej 
na obszarze dawnego powiatu kępiń
skiego w województwie kaliskim. Wo
jewódzki konserwator zabytków 
w Kaliszu zapewnił uczestnikom noc
legi i transport. Tak jak w poprzed
nich wypadkach, wstępne przeszko
lenie studentów nastręczało nieco 
kłopotów, ale później prace przebie
gały bardzo sprawnie Wykonano 
ogółem 185 kart dla zabytków na tere
nach obecnych 7 gmin. I ten obszar, 
należący dotąd do stosunkowo słabo 
rozpoznanych, otrzymał pełną ewide
ncję zabytków.
W 1980 r. obóz szkoleniowy odbyt się 
na terenie gminy Lwówek Śląski 
w województwie jeleniogórskim, rów
nież przy udziale studentów historii 
sztuki i architektury stołecznych 
uczelni. Ze względu na ograniczenia 
paliwowe obóz nie dysponował włas
nym środkiem transportu, poruszano 
się więc po terenie autobusami PKS. 
a nierzadko pieszo Nie budziło to 
jednak zastrzeżeń ze strony uczestni
ków. wpłynęło jedynie hamująco na 
harmonijność i tempo pracy Olbrzy
mia liczba obiektów na terenie gminy 
oraz ich bardzo rozbudowany pro
gram architektoniczny i użytkowy 
spowodowały, że spenetrowano tylko 
pół gminy, wykonując około 140 kart 
Tak więc do tej pory odbyło się sześć 
studenckich obozów naukowych. Po
twierdziły one w pełni ich celowość. 
W tej chwili istnieje już spora grupa 
przeszkolonych inwentaryzatorów, 
którzy mogą samodzielnie i zgodnie 
z instrukcją wypełnić kartę ewiden
cyjną Wielką zdobyczą stal się także 
fakt, że duża część uczestników obo
zów w sposób mniej lub bardziej stały 
podjęła współpracę z ODZ lub tereno
wymi biurami dokumentacji zabyt
ków Również nie bez znaczenia jest 
fakt, że prawidłowo wykonane karty 
znalazły się w tych nowo powstałych 
placówkach stanowiąc odpowiedni 
material porównawczy i wyjściowy do 
dalszei akcji ewidencyjnej

Karol Guttmejer
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ZABYTKI NA ZNACZKACH

Rzemiosło polskie według miniatur z kodeksu Behema
Jedną z ciekawszych emisji znaczko
wych wydanych przez Pocztę Polską, 
poświęconych sztuce polskiej, jest 
wprowadzona do obiegu 12.XI.1969 r. 
seria 8 znaczków przedstawiających 
reprodukcje miniatur z XVI w. pt. Rze- 

wskich, ilustrowany jest26miniatura
mi. Ta jedyna w swoim rodzaju księga 
praw i przywilejów jest nie tylko waż
nym dokumentem prawnym, gospo
darczym i kulturalnym, ale również 
jednym z najcenniejszych zabytków 

zaobserwowanych scenach przed
stawiają ludzi podczas pracy.

Na poszczególnych znaczkach uka
zano następujące sceny:

2.50 zl - u bednarza,
3.40 zl - u piekrza,
4.50 zł - u krawca,
7,- zł - w pracowni łucznika.

Tę piękną serię znaczków wykonano

mioslo polskie. Miniatury pochodzą 
z powstałego ok. 1505 r. kodeksu Bal
tazara Behema. Kodeks, zawierający 
przywileje i statuty miasta Krakowa, 
roty przysiąg i ustawy cechów krako- 

sztuki polskiej, dziełem nielicznym 
w sztuce europejskiej owych czasów, 
poświęconym w całości tematyce 
świeckiej.
Miniatury w rodzajowych, świetnie 

40 gr - u ludwisarza (odlewanie 
dzwonów),
60 gr - u malarza,
1,35 zł - u snycerza,
1,55 zł - u szewca, 

na papierze kredowym techniką wie
lobarwnego offsetu, w formacie 39,5 
x 51 mm, według projektów art. plas
tyków Janusza Rapnickiego i Franci
szka Winiarskiego.

Miniatury ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i Krakowie
Portrety znanych osobistości pol
skich z miniatur znajdujących się 
w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie i Muzeum Narodowego 
w Krakowie przedstawiono na znacz- 

waldem”, „Batory pod Psko
wem”, „Hołd Pruski” i inne 
Autoportret.

60 gr - Stefan Batory (1533-1586), 
król polski (od 1575 r.), zmusił 

na hr. Michała Walewskiego, 
kochanka Napoleona I. Mi
niaturę malował Jacquotot 
Marie - Victoire.

3,40 zł - Tadeusz Kościuszko 

7 zł - Michał Kazimierz Ogiński 
(1728-1800), książę, poeta, 
miłośnik sztuk pięknych, het
man wielki litewski; wybudo
wał kanał zw. Ogińskiego

kach pocztowych wprowadzonych do 
obiegu 27.VIII.1970 r.
Na 8 wielobarwnych znaczkach wi
dzimy następujące postacie:
20 gr - Aleksander Orłowski 

(1777-1832), malarz, rysow
nik, karykaturzysta, uczeń J. 
P. Norblina, tworzył w War
szawie i w Petersburgu. Auto
portret.

40 gr - Jan Matejko (1838-1893), 
największy polski malarz rea
lista, autor cyklu wielkich 
kompozycji o tematyce histo
rycznej, jak „Bitwa pod Grun- 

do uległości Gdańsk, odzy
skał Inflanty, przyłączył do 
Polski Połock i Wieliż, pod
niósł Szkołę Wileńską do 
godności Akademii. Miniatu
ra malowana przez nie znane
go malarza polskiego.

2 zł - Maria Leszczyńska 
(1703-1768), żona Ludwika 
XV, od 1725 r. królowa Fran
cji. Miniatura malowana 
przez nie znanego malarza 
francuskiego.

2,50 zł - Maria Walewska- 
(1789-1817), żona szambela- 

(1746-1817), polski bohater 
narodowy, generał, naczelnik 
powstania narodowego 
w 1794 r. Walczył o wolność 
Stanów Zjednoczonych Ame
ryki Północnej. Miniaturę ma
lował Jan Rustem.

5,50 zł - Samuel Bogumił Linde 
(1771-1847), twórca 6-tomo- 
wego słownika języka pol
skiego, pedagog, organizator 
Uniwersytetu Warszawskie
go. Miniaturę malował G. 
Landolfi.

Swój zamek w Słonimie uczy
nił ogniskiem kultury. Minia
turę malowała Windsch 
Nanette.

Znaczki projektował art. plastyk Ta
deusz Michaluk, wykonano je techni
ką wielobarwnego offsetu i rotogra
wiury, na papierze kredowanym, 
w formatach 40,5 x 54 mm, w ozdob
nych arkuszach po 4 znaczki i 2 przy- 
wieszki.

Eligiusz Ristau
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Akcja cmentarze

Niezależnie od naszej AKCJI CMENTARZE dotyczącej zbierania przez Czytelni
ków informacji na temat zabytków cmentarnych, ogłoszonej w „Spotkaniach 
z zabytkami” (zeszyt 4-1980, s. 11), w czerwcu 1980 r. Zarząd Główny PTTK - 
Komisja Opieki nad Zabytkami wystosowała do społecznych opiekunów zabyt
ków powieloną informację o prowadzonej przez siebie podobnej akcji. W infor
macji czytamy m.in. o tworzeniu przy wojewódzkich komisjach opieki nad 
zabytkami PTTK zespołów opieki nad zabytkowymi cmentarzami. Kierując apel 
do społecznych opiekunów zabytków o włączanie do akcji ludzi dobrej woli 
i sprawnego działania, komunikat zamieszcza wykaz zabytków cmentarnych, 
którymi powinniśmy się interesować:
,,- cmentarze zabytkowe lub cmentarze z poszczególnymi obiektami zabytko
wymi,
- cmentarze i pojedyncze groby osób poległych w czasie wielkich wojen, 
powstań, itp.,
- miejsca martyrologii z okresu II wojny światowej,
- nagrobki znajdujące się w obrębie cmentarzy przykościelnych i w kościelnych 
kryptach podziemnych,
- tablice epitafialne na ulicach, budynkach, w kościołach i instytucjach,
- cmentarze częściowo lub całkowicie zlikwidowane,
- księgi i inne wyposażenie administracji cmentarzy zabytkowych,
- niewielkie budynki zabytkowe znajdujące się w obrębie cmentarzy, jak kapli
ce, mauzolea,
- zabytkowe ogrodzenia cmentarzy i poszczególnych nagrobków”.
W zakończeniu komunikatu czytamy:,, Podejmując społeczną opiekę nad zabyt
kowymi cmentarzami, zobowiązani jesteśmy do specjalnego szacunku, jakim od 
wieków w Polsce otaczane są groby i cmentarze. Każde nasze działanie musi być 
zgłoszone i uzgodnione z właściwą administracją cmentarza. Jest to zresztą 
dobra okazja do nawiązania współpracy. Musimy też pamiętać, że nie możemy 
podejmować żadnych prac konserwatorskich czy zabezpieczających bez upo
ważnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków. W naszej społecznej pracy 
działamy jako pomocnicy i partnerzy konserwatora, nie powinniśmy więc 
przysparzać dodatkowych kłopotów w ich i tak trudnej pracy” - co również 
„Spotkania z zabytkami” kierują pod adresem naszych Czytelników, których 
zainteresowała AKCJA CMENTARZE.

REDAKCJA
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W bieżącym zeszycie „Spotkań z zabytkami”, w bloku artykułów pt. „Ginące krajobrazy” przedstawiliśmy fragment kulturowego krajobrazu 
naszego kraju. Z kolei na zamieszczonych wyżej zdjęciach pokazujemy przyrodę, krajobraz naturalny, równie silnie zagrożony jak kulturowy. 
Dążenie do osiągnięcia maksymalnego zysku z działalności gospodarczej, uzasadniane stwierdzeniem, że nie stać nas na filantropię 
w stosunku do przyrody, która powinna całkowicie służyć człowiekowi, prowadzi do niszczenia naszego otoczenia i w konsekwencji działa 
na szkodę ludzi.
W naszym kraju, choć zachowało się jeszcze sporo enklaw niczym nie skażonej przyrody, widoczny jest już szkodliwy wpływ na środowisko 
w wyniku działalności dużych kombinatów produkcyjnych. Człowiek próbuje utrzymać przyrodę w jej naturalnym stanie, tworząc parki 
narodowe i rezerwaty, lecz niesione przez wiatr pyły czy gazy nie wybierają... Dlatego konieczna jest planowa działalność produkcyjna, 
przewidująca skutki takiej czy innej lokalizacji fabryki i przewidująca odpowiednie przeciwdziałania w wypadku zagrożenia środowiska. 
A więc ten sam wróg niszczy krajobraz naturalny i kulturowy. Wynika z tego konieczność ściślejszej niż dotychczas współpracy pomiędzy 
konserwatorami zabytków i konserwatorami przyrody. Chrońmy otaczający nas krajobraz i dbajmy o jego naturalną czystość!
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