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Od redakcji
Po ostatnim zeszycie informatora (8-1982) nadeszły do redakcji 
listy, w których Czytelnicy przedstawiają losy i stan obecny wielu 
zabytków w naszym kraju. Dziękujemy za tak spontaniczną reakcję 
na pesymistyczny ton tego zeszytu, w kolejnych postaramy się 
pokazać zebrane przez naszych Czytelników „obrazki ze zdewasto
wanego krajobrazu”.
Jakby dla kontrastu z poprzednim zeszytem „Spotkań z zabytkami” 
pokazujemy teraz „śmiejącą się okładkę” oraz „normalne” działy 
i artykuły (niektóre nie zmieściły się w zeszycie 8-1982, za co Auto
rów serdecznie przepraszamy). Rozpoczynamy materiałem o stylu 
zakopiańskim, ciągle jeszcze mało znanym epizodzie w dziejach na
szej architektury. Kontynuujemy cykl o polskich zdrojowiskach - tym 
razem przedstawiamy Nałęczów, gdzie również natrafiamy na ślady 
stylu zakopiańskiego. Zwracamy uwagę na dział „Sylwetki” - tym ra
zem jest to sylwetka prof. Wojciecha Kalinowskiego, dyrektora 
Ośrodka Dokumentacji Zabytków, na dział „Z warsztatu konserwato
ra”, który wypełnia artykuł fachowca-sztukatora z Zamku Królewskie
go w Warszawie, oraz jak zwykle na artykuły i list w ramach AKCJI 
CMENTARZE.
Mimo ogłoszenia pod tekstem „Od redakcji” w zeszycie 7-1981 
możliwości zakupu informatora, w dalszym ciągu docierają do nas 
liczne pytania dotyczące prenumeraty. A więc jeszcze raz powtarza
my: informator nie jest czasopismem i w związku z tym nie można go 
nigdzie zaprenumerować, zaś kolejne zeszyty sprzedawane są w kio
skach „Ruchu”.
UWAGA: Nowy adres redakcji obok!



Barbara Tondos

O stylu 
zakopiańskim

Kosmopolityczna bezbarwność z przymieszką tandetnej szwajcar- 
szczyzny, która niestety zaraża dziś Górali budujących się na 
spekulację, prędko, licho i odpowiednio do gustu panów, którzy tu 
mają mieszkać.
Jeżeli kiedy, to dziś szanowanie i rozwijanie każdego dodatniego 
pierwiastku cech plemiennych jest na czasie, jest koniecznym. 
Nadanie formom życia pewnych szczególnych, własnych pierwiast
ków estetycznych oprócz pożytku, jaki ma dla nas bezpośrednio, 
byłoby jeszcze wzbogaceniem ogólnoludzkich, cywilizacyjnych na
bytków.

(St. Witkiewicz, ,,Na przełęczy")

Najpowszechniej w odniesieniu do archi
tektury zakopiańskiej używa się określe
nia: „góralskie domki”, nazywając w ten 
sposób stare zabudowania wiejskie, wille, 
a także szpetne, współczesne, pozornie 
jednorodzinne budynki mieszkalne, kry- 
jące czasem w poddaszu nawet trzy kon
dygnacje pokoi, wynajmowanych turys
tom. Ten sposób nazywania związany jest 
prawdopodobnie z dość szeroko przyję
tym przekonaniem, że podhalański pejzaż 
wyróżniają strome dachy, a reszta, czyli 
forma budynków oraz to, co one kryją - 
jest w gruncie rzeczy mało ważna. Byle 
były pojemne.
Na ogół nie dostrzega się faktu, że Zako

pane jest bardzo interesującym zespołem 
zabytkowym, słabo znana jest jego histo
ria, nie w pełni rozpoznana rola, jaką 
odegrało w polskiej kulturze.
Kotlinę zakopiańską zagospodarowywali 
początkowo pasterze i rolnicy. Rozwijał 
się tu także - zwłaszcza w XIX w. - prze
mysł metalurgiczny. Jego potrzebom słu
żyły drogi, szlaki komunikacyjne, które 
wyznaczyły oryginalny układ przestrzen
ny powstałej tu miejscowości. Dopiero 
w ostatnim trzydziestoleciu XIX w. Zako
pane zasłynęło jako uzdrowisko, które 
wprawdzie nie dawało przyjezdnym ża
dnych wygód, ale - odległe od władz 
zaborczych - stało się dla polskiej inteli

gencji miejscem najbardziej swobodnej 
wymiany myśli. Ze wszystkich zaborów 
przyjeżdżali tu polscy twórcy i uczeni, zaś 
niektórzy z nich związali się z tą miejsco
wością do końca życia. Takim był znany 
warszawski lekarz, „odkrywca" Zakopa
nego Tytus Chałubiński oraz „król Tatr” 
i jego przyjaciel Ignacy Baranowski, który 
wybudował jedną z pierwszych willi pod 
Tatrami.
Wcześnie osiedlili się tu Maria i Bronisław 
Dembowscy. Bronisław Dembowski, au
tor pierwszego słownika gwary podhalań
skiej i jego żona, zgromadzili wspólnie 
pierwszą kolekcję góralskich łyżników. 
W 1881 r. zamieszkała w Zakopanem Ró-
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ża hr. Krasińska z synem Adamem, przy
szłym ordynatem Opinogóry. W 1884 r. 
przyjechał tu lekarz i pacjent Chałubiń
skiego, Władysław Matlakowski. Wrażli
wość artystyczna, zapał i energia tych 
trzech osób ogromnie przyczyniły się 
do powstania jednego z najbardziej 
oryginalnych nurtów w polskiej sztuce XIX 
w.: stylu zakopiańskiego.
Jego niezaprzeczalne autorstwo należy 
do Stanisława Witkiewicza, ale inspiracja 
pochodziła ze społeczeństwa, z panują
cych prądów filozoficznych i estetycz
nych, z niepokoju i znużenia wszechwła
dzą historyzujących i elektycznych form 
architektury i sztuki. Odradzające się wó
wczas tendencje romantyczne kierowały
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Stanisław Witkiewicz zamieszkał na stałe 
w Zakopanem i zaczął konsekwentnie 
tworzyć styl zakopiański. Twórca, a mo
że jeszcze bardziej jego zwolennicy nada
wali sztuce powstającej pod Tatrami 
bardzo wysoką rangę. Uważali, że w zagu
bionej kotlinie, odizolowanej od wpływów 
zewnętrznych, zachowała się dawna sztu
ka polska, że tylko trzeba ją rozwinąć, 
adaptować jej formy do współczesnych 
wymagań i nastąpi odrodzenie narodo
wej, polskiej sztuki. Zgodnie z duchem 
epoki, wyszukiwali formy najbogatsze, 
dowolnie interpretowali wyniki prowa
dzonych badań, dopasowując je do włas
nych potrzeb.
Sztuka ludowa Podhala była surowa, fun
kcjonalna: w zdobnictwie przeważały for
my snycerskie (ryzowane, płytko wcinane 
w drewno), zazwyczaj geometryczne, któ
re z rzadka uzupełniał dość skromny 
ornament roślinny. Wprawdzie Stanisław 
Witkiewicz, projektując swoje domy i me
ble, inspirował się tą sztuką, jej nastro
jem, tworzywem, którym było drewno bez 
jakichkolwiek powłok, lecz stworzył sztu
kę własną, mocno odbiegającą od zasta
nej produkcji artystycznej górali. To sztu
ka Witkiewicza silnie oddziałała na góral
ską twórczość zdobniczą, spowodowała 
głębokie zmiany nawet w kulturze Podha
la. Ponieważ zaś Skalne Podhale jest naj-

zainteresowania inteligencji w stronę 
sztuki ludowej, a jeszcze aktualny pozyty
wizm pomagał stworzyć atmosferę dzia
łania, rozwijania, wykorzystywania war
tości odnajdywanych wśród ludu.
Wprawdzie kolekcjonowanie sprzętów 
góralskich i pierwsze próby wykorzysta
nia ich do własnych celów, rozpoczęte 
przez Dembowską i Krasińską, wywarły 
bezpośredni wpływ na Witkiewicza, ale 
głosy tworzące klimat tamtej epoki, na
wołujące do zainteresowania kulturą lu
dową, odzywały się już wcześniej. W od
niesieniu do sztuki góralskiej, już w 1870 
r. Walery Eljasz domagał się wykorzysta
nia w pamiątkarstwie miejscowych moty
wów zdobniczych. W 1873 r. powstało 
Galicyjskie Towarzystwo Turystyczne, 
które szybko przekształcone zostało 
w Towarzystwo Tatrzańskie, a następnie 
z jego inicjatywy w 1876 r. powstała szko
ła snycerska w Zakopanem. Dwa lata póź
niej szkoła została upaństwowiona 
i otrzymała fachowego dyrektora. Był nim 
Czech - Franciszek Neużil.
W tamtym okresie szczególną rolę ode
grał Władysław Matlakowski, chory na 
gruźlicę lekarz i tłumacz Szekspira. Opra
cował dwie książki o zdobnictwie i bu
downictwie góralskim, które do dziś sta
nowią podstawowe źródło wiedzy na ten 
temat, zaś w końcu XIX w. traktowane były 
niemal jako wzornik.
Gdy w 1886 r. Stanisław Witkiewicz po raz

1. Tradycyjna 
zabudowa ul. 
Chyców Potok 
w Zakopanem

2. Przedwitkiewi- 
czowski budynek 
Szkoły Przemysłu 
Drzewnego

3. Projekt szafki 
Franciszka Neużila 
z 1893 r.

4 Edgar Kovats 
..Sposób 
zakopiański" - 
fragment tablicy

kkHI 
’1111

pierwSzy zjechał pod Tatry, zastał już te
ren przygotowany. W szkole snycerskiej, 
na zamówienie Krasińskiej wykonywano 
pierwsze sprzęty, ozdobione ,,na sposób 
góralski". Presja na Neużila musiała być 
duża, bo i zadanie przekraczało możli
wości jego rzemieślniczego talentu, i on 
sam, mimo że również kolekcjonował gó
ralskie sprzęciki, nie był przekonany 
o wartości lokalnej, chłopskiej sztuki.
Witkiewicz natychmiast dojrzał nowe per
spektywy artystyczne, podbity urokiem 
pejzażu, a najprawdopodobniej i pani 
Dembowskiej, zaczął głosić sławę sztuki 
zastanej na Podhalu i sugerował możli
wość wykorzystania jej motywów.

popularniejszym regionem Polski, wzoro
wano się na nim, i do dziś wzoruje, budu
jąc w całym kraju zakopiańskie wille, ba
cówki, schroniska i urządzając zakopiań
skie wnętrza. Twory te, równie dalekie od 
pierwotnej sztuki góralskiej, jak i od 
sztuki Witkiewicza, ugruntowane we 
współczesnym zwyczaju polskim mają 
często dyskusyjną wartość estetyczną.
Jaki jest zatem styl zakopiański, ten, który 
marzył się Witkiewiczowi i jego przyja
ciołom'?
Budynki zaprojektowane w tym stylu za
akceptowane przez jego twórcę, zazwy
czaj mają plan w formie węgielnicy, rza
dziej - prostokątny. Cechą istotną ich
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układu jest wydzielenie głównego korpu
su, złożonego z trzech pomieszczeń, 
znajdujących się w jednym szeregu we 
frontowej partii budynku, do których 
przylega część dowolnie komponowana, 
przechodząca w znajdujące się z tyłu 
skrzydło. Wygląda to, jakby projektant 
narysował najpierw trójdzielny plan cha
łupy, odpowiednio go powiększając, 
często dzieląc na dwa trakty, a nastę
pnie uzupełnił pomieszczeniami potrzeb
nymi do dobrego funkcjonowania domu. 
Bryła budynku jest niespokojna, malow
nicza, modelowana światłem, które roz
jaśnia ściany i połacie dachu, a cieniem 
okrywa przyłapy i werandy, podkreśla głę
bokie okapy.
Na ogół wysoka, kamienna podmurówka, 
w wersji witkiewiczowskiej o „szkarpo- 
watej" formie, p rzep ruta jest półkolistymi 
arkadami. W stosunku do konstrukcji 
chałupy góralskiej, domy witkiewiczow
skie są skonstruowane solidniej, bez zo
stawiania prześwitów pod najniższą belką 
ściany szczytowej, zatykanych luźno wsu
niętą „podwaliną”, a także bez szpar mię
dzy belkami. Belki zrębu łączone są ści
śle, „na felc”, choć z pozostawieniem 
w nich wyżłobienia na utkanie mchem, 
później zaś wełnianką, czyli wiórami 
drzewnymi. Ważnym elementem zrębu, 
na który w budownictwie góralskim zwró
cił szczególną uwagę Matlakowski, jest 
tzw. warsoł. Jest to belka w ścianie dłuż
szej. leżąca powyżej belki obejmującej od 

góry otwory okienne (zwanej oczepem 
lub ocapem). W starej chałupie góralskiej 
obydwie belki warsołu są lekko przesu
nięte do wnętrza izby. W stylu zakopiań
skim warsoł, nazywany także „warsa- 
lem”, traktowany jest z dużym pietyz
mem: używa się do jego wykonania grub
szej belki, w celu uniknięcia zaklęśnięcia 
zewnętrznej powierzchni zrębu i często 
zdobi jego wewnętrzną, dolną krawędź. 
Często bywa przesunięty w górę i nie 
łącząc się bezpośrednio z oczepem, traci 
konstrukcyjne znaczenie.
Następną cechą budynków zakopiań
skich są bogato ukształtowane, wypusz
czone końcówki belek oczepowych lub 
warsali. zwane czasem „zbójeckim ogo
nem", „lisią kitą” lub po prostu wypus
tem. W dziewiętnastowiecznych chału
pach góralskich element ten pełni ważną 
funkcję wzmocnienia łączy pośredniej ra
my zrębu, współpracującej w jego stęże
niu z ramą dolną, utworzoną przez potęż
ne, mocno spojone na węgłach „spodki” 
i górną - ze związanych na obłap płatwi. 
W domu zakopiańskim ich funkcja kon
strukcyjna przestała mieć znaczenie, po
nieważ cały zrąb jest jednakowo mocno 
związany. Sposób zakończenia płatwi 
i rysiów stał się tak ozdobny, że górale 
niekiedy nadają mu nazwę „styl włoski”, 
podkreślając tym jego obcość. Motyw „li
sich kit" zaczął zanikać w chałupach 
w początku XX w
Dach budowli w stylu zakopiańskim jest

olbrzymi, organizuje swym urozmaico
nym. agresywnym kształtem bryłę domu, 
zwieńczoną wysokimi, ozdobnie zakoń
czonymi kominami. Pazdury, ozdabianie 
półszczytów „wschodem słońca”, a cza
sem jeszcze rzędem okienek o formie 
„kapliczek”, umieszczanie między pro
mieniami „słońca" wycięć w formie 
„słonka” i „wietka”. czyli otworów - okrą
głego i przypominającego sierp księżyca 

obowiązujące w dekoracji dachu zako
piańskiego, nie są regułą w góralskiej 
chałupie.
Duże znaczenie w zespole cech formal
nych, a także funkcję praktyczną mają

.wyględy”. tj umieszczone pod uniesio
nymi częściami połaci dachowych okna 
i loggie, należące do znajdującej się 
w strychu kondygnacji mieszkalnej. Ich 
boczne ścianki, zaszalowane, zdobi na 
ogół „wschód słońca”.
Otwory drzwi i okien są opracowywane 
rozmaicie. Na jednej elewacji można doj
rzeć i pięć różnych kształtów otworów 
okiennych: czworobocznych i zamknię
tych u góry półkoliście. Niezbędną cechą 
stylu jest kołkowanie niektórych obra
mień. a pożądaną - wprowadzenie porta
lu o nabijanych kołkami ościeżach, wią
zanego ukośnie w narożach tzw. psami. 
Meblarstwo i zdobnictwo w stylu zako-
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piańskim odchodzi od pierwotnej sztuki 
góralskiej dalej niż architektura. W ludo
wej stolarce meblowej, zabrakło, między 
innymi, części wzorów odpowiadających 
wymaganiom inteligenckiego odbiorcy. 
Stosuje się więc formę tylnej ścianki sa

nek konnych w fotelach i krzesłach, two
rzy biurko, łóżko. Najłatwiej poddają się 
przetworzeniu kredens i różne półeczki. 
W zasadzie bez zmian przyjęte są formy 
stołów i zydli.
Dekoracja ornamentalna, która w stylu 
zakopiańskim zdobi sosręby, portale, ba
lustrady oraz - nader obficie - meble 
znacznie różni się od surowego zdobnic
twa góralskiego. Pierwotne „gaje” (ulist- 
nione gałązki) i „rzęsy” (gałązki zbliżone 
do kiści owsa albo ździebeł trawy) zastą
pione są zwojami wici roślinnej, ozdobio
nymi kielichem „leluj” (lilii). Wprowadzo
ne zostają naturalistyczne motywy roślin 

5 Parzenica wykonana przez Klusia Harenc- 
kiego z Olczy
6 Parzenica według projektu St Witkiewicza
w willi ..Pod Jedlami”
7. Parzenice według projektu St Witkiewicza 
na balustradzie chóru muzycznego w kaplicy 
Gnatowskich kościoła parafialnego
8 Widok od strony wschodniej na willę „Ko
liba”
9 Fragment drzwi wejściowych do willi „Ko
liba"
10 Willa „Pod Jedlami" od strony zachodniej

to

górskich: ostu - dziewięciornika, lilii - 
złotogłowiu, kosodrzewiny. Góralskie, 
płytkie ryzowanie ustępuje głęboko wcię
tym, podwójną linią zaznaczonym, a cza
sem nawet płaskorzeźbionym ornamen
tom. Parzenica z pierwotnego serduszka 
pokrytego skromnym ornamentem geo
metrycznym zmienia się w wytworną, roz
budowaną formę ornamentalną, która 
może samodzielnie wypełnić płycinę. Ina
czej są używane i komponowane orna
menty geometryczne. Pokrywają wszyst
kie krawędzie, na sosrębach tworzą sze
rokie, z wielu wzorów złożone pasy, służą 
do wypełniania płaszczyzn.
Pierwszym dziełem stylu zakopiańskiego 
jest willa „Koliba”, do dziś stojąca przyul. 
Kościeliskiej w Zakopanem, wzniesiona 
w 1892 r. dla Zygmunta Gnatowskiego. 
Właściciel współpracował ze Stanisła
wem Witkiewiczem w projektowaniu do
mu i jego urządzenia. Początkowo dom 
miał się nazywać „Koleba”, lecz nazwa ta 
bardzo prędko przyjęła obecne brzmie
nie. Pierwotny kształt architektoniczny 
„Koliby” jeszcze nawiązuje asymetryczną 
kompozycją do dotychczas stosowanych, 
powszechnych w uzdrowiskach europej
skich wzorów willi, jeszcze nie ma „zako
piańskiej” bryły. W jego dekoracji obser
wuje się wielką różnorodność, nawet brak 
konsekwencji: obok półplastycznego, 
wspaniałego dziewięciornika, rozpostar
tego na słupie stanowiącym oparcie 
schodów, niewątpliwie zaprojektowane
go przez Witkiewicza, nadproża i sosręby 
zdobi bardzo zróżnicowany ornament: 
góralskie zdobienia o pierwotnej formie 
występują równolegle z motywami, któ
rych autorem mógł być Witkiewicz albo 
i Gnatowski.

Następne budynki projektowane przeą 
Stanisława Witkiewicza są już konsek
wentne w formie architektonicznej i deko
racji, precyzuje się program stylu zako
piańskiego. W architekturze osiągnął on 
najpełniejszy wyraz w willi „Pod Jedlami”, 
budowanej i urządzanej dla Jana Gwal- 
berta Pawlikowskiego. Budynek ten spra
wia imponujące wrażenie, które zawdzię
cza w równym stopniu malowniczej, wy
niosłej bryle, dodatkowo podniesionej 
wysoką podmurówką, co lokalizacji. Na 
wybór tej ostatniej projektant nie miał 
wpływu, mógł tylko wykorzystać jej walo
ry. Willa ustawiona na szczycie jednego 
z najważniejszych wzniesień w okolicy, 
z widokiem na panoramę Tatr - kojarzy 
się z romantycznym zamczyskiem. Jej we
wnętrzne ściany mają barwę wygładzone
go, złotawego drewna, zaś na urządzenie 
w stylu zakopiańskim składają się nie tyl
ko meble lecz także piece, kaflowy komi
nek uwieńczony figurką niedźwiedzia, za
słony haftowane przez Marię Witkiewi- 
czową i wiele drobnych przedmiotów.

Los budynków, sprzętów, naczyń, biżute
rii projektowanych przez Stanisława Wit-
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kiewicza nie był najszczęśliwszy. „Koli
ba” została rozbudowana w latach trzy
dziestych XX w., zaś w okresie powojen
nym - pozbawiona wyposażenia. Spaliła 
się rok później stawiana „Pepita". Budo
wana w latach 1894-1895 willa „Oksza" 
została pokryta blaszanym dachem. Spło
nęła willa „Zofiówka" (1896 r.), zaś stoją
ce obok sanatorium dra Hawranka z 1897 
r. (obecnie „Rialto” przy ul. Chałubińskie
go) - otynkowano. Spłonął klasztorek al
bertynów. Istnieje do dziś pomnik Tytusa 
Chałubińskiego, otoczony kratą w stylu 
zakopiańskim. W pobliżu znajduje się 
przypisywany Witkiewiczowi, bardzo 
zniekształcony, tzw. domek kustosza. 
Pierwszy szpital zakopiański, projekto
wany wspólnie z budowniczym Karolem 
Kreczmarem, rozebrano w ostatnich la
tach. Zagrożona jest (przez prowadzo
ne obok roboty ziemne) kapliczka, posta
wiona na parceli Henryka Sienkiewicza, 
na Bystrem. Zachowała się kaplica Uznań- 
skich w Jaszczurówce z 1908 r. i budynek 
Muzeum Tatrzańskiego (1913), którego 
projekt był korygowany przez Franciszka 
Męczeńskiego.
Rzeczywiście, oprócz willi „Pod Jedlami" 
pozostało nienaruszone jedno tylko dzie
ło Witkiewicza: powstałe w pierwszych 
latach XX w. wyposażenie kaplicy Gnato- 
wskich przy kościele parafialnym w Zako
panem. W maleńkim tym wnętrzu jest 
„zakopiański” ołtarz z obrazem, przed

stawiającym patrona kaplicy, św. Jana 
Chrzciciela, w której to postaci sportreto- 
wał się sam Witkiewicz. W stylu zakopiań
skim jest tu chór, ławy, świeczniki, witraże 
i polichromia ścian.
Wiadomo że Stanisław Witkiewicz, czu- 
jący się prorokiem nowej sztuki projekto
wał - i to nie przyjmując honorarium - 
bardzo dużo budowli i przedmiotów użyt

kowych, nawet takich, jak wyroby złotni
cze i suknie damskie. Obecnie dowiadu
jemy się o nich ze starych czasopism lub 
przekazów archiwalnych. Spośród wielu 
zachowanych zabytków stylu zakopiań
skiego tylko nieliczne, jak ołtarz Matki 
Boskiej Różańcowej i niektóre sprzęty 
oraz witraże w kościele parafialnym w Za
kopanem, można z całą pewnością przy
pisać Witkiewiczowi.
Idea stylu zakopiańskiego zyskała sobie 
bowiem wielu energicznych zwolenników 
i twórców. Zachowały się ich prace. Byli 
wśród nich budarze, stolarze i rzeźbiarze 
góralscy: Wojciech Brzega, który zrobił 
szczególnie błyskotliwą karierę, Woj
ciech Roj, Jan Obrochta, Jędrzej Trzebu
nia. Rychło dołączyli do nich wykształce
ni architekci. Pierwszym był ogromnie 
utalentowany nauczyciel Szkoły Przemy
słu Drzewnego w Zakopanem, Zygmunt 
Dobrowolski, następnie bratanek Stani
sława, Jan Witkiewicz-Koszczyc, Czesław 
Janczarski, wspomniany uprzednio Mę
czeński. Spośród nich szczególną rolę

11. Studnia przy willi „Pod Jedlami" według 
projektu St. Witkiewicza
12. Kapa nad kominkiem w pokoju jadalnym 
willi „Pod Jedlami"
13. Wzór na zasłonach w salonie willi „Pod 
Jedlami" wykonanych przez Marię Witkiewi- 
czową według projektu.St. Witkiewicza
14. Witraż w kaplicy Gnatowskich
15. Kapliczka Uznańskich w Jaszczurówce
z 1908 r (zdjęcia autorki)

odegrał Eugeniusz Wesołowski, autor 
pensjonatu „Stamara” (obecnie „Przo
downik”) przy ul. Kościuszki w Zakopa
nem, uważanej przez wielu bojowników 
stylu za budowlę „zakopiańską”. Sam 
Wesołowski, któremu wybuch wojny 
w 1939 r. uniemożliwił wydanie ostatniej 
chyba książki udowadniającej możliwoś
ci wszechstronnego zastosowania stylu 
zakopiańskiego, a więc wykorzystania go 
w budowlach murowanych, w zabudowie 
miejskiej, o „Stamarze" wyrażał się 
oględnie. Jego książka pt. „Styl zakopiań
ski w drewnie i murze” zachowała się 
w jednej, szczotkowej odbitce. Stanowi 
obecnie cenny dokument.
Tylko nieliczne projekty Stanisława Wit
kiewicza były zrealizowane poza Zakopa
nem, natomiast budowle architektów, 
którzy podjęli tę ideę, powstawały wwielu 
miejscowościach polskich, m.in. w War
szawie, Lwowie. Wiśle. Istniało również 
sporo warsztatów stolarskich produkują
cych meble „stylowe, zakopiańskie": był 
taki nawet w Poznaniu.
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Oprócz coraz liczniejszej grupy projek
tantów i producentów styl zakopiański 
miał na początku XX w. potężny zespół 
„propagandystów”. Byli wśród nich ar
chitekci, dziennikarze, ludzie różnych za
wodów i specjalności. Wybitnie odzna
czyli się na tym polu Stanisław Eljasz 
Radzikowski i Feliks Jasieński „Mangha”, 
a także wielu innych polskich twórców. 
Oni prowadzili reklamę, organizowali od
czyty, wystawy, kierowali kampanią pra
sową, w której nie darowano żadnemu 
uchybieniu przeciw „zakopiańszczyźnie" 
i nie przebierając w słowach zwalczano 
konkurencję, tzn. dyrektora Szkoły Prze
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mysłu Drzewnego w Zakopanem z lat 
1898-1901, Edgara Kovatsa, autora „spo
sobu zakopiańskiego”.
Kovats, z pochodzenia Węgier, który 
przyjechał do Zakopanego w 1895 r. 
w przekonaniu, iż jego wykształcenie i re
noma zdolnego, związanego z dworem 
wiedeńskim architekta uprawniają, a mo
że nawet zobowiązują do stworzenia 
kontrpropozycji dla stylu zakopiańskiego, 
opracował i wydał własny wzornik. „Spo
sób zakopiański" - tak nazwany przez 
niego - wykorzystywał bardzo swobodnie 
motywy góralskie, nie licząc się ze zwy
czajowymi zasadami używania np. orna
mentów, jednocześnie wprowadzał I iczne 
motywy zaczerpnięte z ludowej sztuki wę
gierskiej (formy facjatek, obramień okien) 
i własne pomysły zdobnicze: stylizowane 
chabry, sylwetki kogutów, indyków itp.
Gwałtowna była walka tych dwóch stron
nictw i różne dawała efekty. Wprawdzie 
według projektu Kovatsa stanął główny 
ołtarz w kościele parafialnym w Zakopa
nem i jego projektu pawilon reprezento
wał Galicję na wystawie paryskiej w 1900 
r„ ale architekt ten był szykanowany i od 
zwolenników Witkiewicza cierpiał nawet 
po wyprowadzeniu się z Zakopanego do 
Lwowa. Wpływ Kovatsa na snycerkę pod
halańską. kolportowany przez szkołę, 
przetrwał do naszych czasów. Na me
blach yvykonywanych przez zakopiań
skich stolarzy do dziś egzystują motywy 
wywodzące się od obu antagonistów, mi
mo że od 1901 r. szkoła pod kierownic
twem Stanisława Barabasza stała się bas
tionem stylu zakopiańskiego.
Formy stylu zakopiańskiego stworzone 
przez Stanisława Witkiewicza już w latach 
poprzedzających wybuch pierwszej woj
ny światowej zaczynają się upraszczać. 
Powstawanie budowli skromniejszych 
jest skutkiem sytuacji ekonomicznej, nie
doboru dobrego drewna, ale nie tylko. 
Zaistniała potrzeba innej, prostszej sztu
ki, już denerwował rzeźbiony zydel, gnie
wała wilgoć zatrzymująca się w załomach 
dachu, drażnił kurz, trudny do usunięcia 
z fantazyjnych zwojów ornamentu. Na tyle 
jednak mocno zakorzenił się styl zako
piański w polskiej kulturze, że wraca do 
dziś w rozmaitych modach i propozy
cjach. Innym przejawem tego wpływu jest 
powstawanie projektów architektonicz
nych przeciwstawiających się Witkiewi
czowi, dyskutujących z nim. Faktem jest, 
że styl zakopiańki stworzył pejzaż archi
tektoniczny najsławniejszego uzdrowiska 
w Polsce, że ten pejzaż ma swoje własne, 
wyróżniające go cechy.
W naszej współczesności „zakopiańsz
czyzna" w pewnych sferach jest wiązana 
z elegancją, wytwornością, wykwintem, 
a jej zdeformowane, skarykaturowane 
wzory przybierają wręcz formę kiczu.

Barbara Tondos
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Mieczysław Kurzątkowski

Nałęczów

Nałęczów jest fenomenem polskiej prowincji, który porów
nać można tylko z Kazimierzem Dolnym i Zakopanem. Te 
trzy miejscowości, ze względu na oddalenie od metropolii 
oraz wiejski lub małomiasteczkowy charakter miały wszel
kie dane po temu, by wieść egzystencję zaściankową, 
przerywaną sezonowym ożywieniem. Stało się jednak tak, 
że zakopiańskie, kazimierskie i nałęczowskie inspiracje 
i przyjaźnie, pobyty i spotkania owocowały dziełami i poczy
naniami, bez których nie do pomyślenia jest obraz polskiej 
kultury i sztuki, myśli społecznej i politycznej XIX i XX w.

Nałęczów me jest podobny do jakiegokolwiek 
innego uzdrowiska. Niekorzystne zmiany, jakie 
nastąpiły w jego wyglądzie w ciągu ubiegłych 
lat dwudziestu nie zdołały odebrać mu indywi
dualności.
Jeszcze przed 20 laty uzdrowisko było jakby 
nieobecne w krajobrazie Rozproszona zabu
dowa kryła się całkowicie w zieleni wypełniają
cej dolinę zbiegu rzek Bystrej i Bochotmczanki 
otoczoną wzgórzami pokrytymi lasem, zarośla
mi. polami uprawnymi, sadami Dopiero idąc 
lub jadąc przez ulice dostrzegało się wśród 
drzew i ogrodów wille, pensjonaty budowle 
użyteczności publicznej, reprezentujące roz
maite mody, upodobania i kierunki architekto
niczne końca XIX i pierwszego ćwierćwiecza XX 
stulecia. O niezwykłości Nałęczowa stanowi nie 
tylko sposób zespolenia pejzażu z architekturą, 
lecz także atmosfera tradycji historycznej 
wprawdzie nie długiej, ale jakże nasyconej zna
komitymi nazwiskami i ważkimi dokonaniami 
Gdyby można było chronić prawnie zjawiska tak 
ulotne, jak lokalne klimaty wynikającez tradycji 
tutaj należałoby je poddać pieczy konserwator
skiej
Początki Nałęczowa są inne niż większości 
miejscowości w Polsce Nie była to ani wieś, ani 
miasteczko Nazwę Nałęczów otrzymała rezy
dencja z folwarkiem założona około 1770 r na 
gruntach wsi Bochotnica Wielka przez Stanisła
wa Nałęcz-Małachowskiego. starostę wąwol- 
nickiego. krewnego marszałka Sejmu Cztero
letniego Już na przełomie XVIII i XIX w zorien
towano się w leczniczych właściwościach tutej
szych wód i to nadało kierunek dalszym losom 
majątku. Początkowo przyjazdy na kurację od
bywały się na płaszczyźnie towarzyskich sto
sunków arystokracji z Małachowskimi i goście 
zatrzymywali się w pałacu, jego oficynie lub 
w okolicznych siedzibach szlacheckich. Lecz
nicze działanie nałęczowskich wód żelazistych 
zostało niebawem naukowo uzasadnione przez 
profesora Uniwersytetu Warszawskiego Józefa 
Celińskiego, który w 1818 r. opublikował dru
kiem wyniki swych analiz i badań.
Małachowscy spróbowali zorganizować Nałę
czów na wzór innych „badów" Wody mineralne 
w Nałęczowie-donosił w 1821 r. „KuryerWar- 
szawski” - opatrzone zostały coraz większymi 
wygodami i przyjemnościami. Piękne łazienki 
nowe... Dom gościnny nowoukształcony o 20 
stancjach, oberża, bilard, restauracja z trunka

mi i wszelkimi artykułami do dobrego stołu 
służącymi... Apteka, ogrod w nowy sposob dla 
przechadzki uksztalcony, oślice dla mleka spro
wadzone i serwa tka w tymże sposobie jak w Rei- 
nerzjdziś Duszniki) urządzona...
W sezonie letnim zapewniona była też opieka 
lekarska. Zakład jednak nie prosperował długo 
Po powstaniu listopadowym przestał być od
wiedzany przez kuracjuszy, a około połowy stu
lecia już podobno o nim zapomniano. 
Odrodzenie uzdrowiska jest dziełem zawiąza
nej w 1878 r. spółki czterech lekarzy. W dwa lata 
później nowy kurort przyjął pierwszych gości. 
Tym razem przedsięwzięcie miało wszelkie 
szanse powodzenia Leczenie w uzdrowiskach 
było wprawdzie nadal dostępne tylko dla ludzi 

kuracjuszy Jeszcze przed końcem XIX w przy
stosowano 40 pokoi do przebywania w nich 
zimą.
2 Zakład i hydroterapia według ryciny A Wiś
niewskiego z około 1890 r
3. ..Stare Łazienki" z nieistniejącą dziś żeliwną 
balustradą według ryciny A Wiśniewskiego 
z około 1890 r
4 Pałac po przebudowie w latach 1878 1879 
na ..kursal" według projektu Karola Kozłow
skiego: rycina A Wiśniewskiego z około 1890 r
5 Zakład i hydroterapia, obecnie sanatorium 
nr 1. z około 1880 r. arch. Karol Kozłowski
6 Stare Łazienki" z około 1879 r arch Karol 
Kozłowski
7. Pałac z lat 1771 1773. arch Ferdynand Nax 
pierwotny wygląd został przywrócony w latach 
1957 1961 według projektu Tadeusza Ćwiere- 
dzińskiego

zamożnych, ale przestało być ściśle elitarną 
formą terapii. Kolej Nadwiślańska, uruchomio- 
naw 1877 r.. zapewniała bezpośrednią komuni
kację z Warszawą oraz połączenia z różnymi 
stronami Królestwa. Wprawdzie droga ze stoli
cy, z dojazdem powozem lub omnibusem kon
nym ze stacji do zakładu, trwała nie mniej niż 7 
godzin, była to jednak jedna z krótszych podro
ży do wód Już w pierwszym roku działalności 
zakład przyjął 1100 kuracjuszy.
Na ziemiach zaboru rosyjskiego Nałęczów stał 
się największym, obok Ciechocinka, uzdrowi
skiem. Lista schorzeń wymienianych w pro
spektach podlubelskiego „badu” była tak dłu
ga, że można zapytać raczej czego tu nie leczo
no. W sanatorium było około 150 pokoi dla 

Zakład zdrojowy powstał na terenach dawnej 
rezydencji oraz w przylegającej do nich części 
doliny Bochotniczanki. Grunty folwarczne po
dzielono natomiast na 37 dużych parcel budow
lanych, przeznaczonych na wille i pensjonaty 
Wśród ich nabywców wyraźnie zarysowały się 
trzy grupy. W pierwszej kolejności był to perso
nel uzdrowiskowy, następnie majętni ludzie ze 
sfer prawniczych, medycznych, przemysło
wych, głównie z Warszawy, często zajmujący 
się działalnością polityczną i społeczną. Trzecią 
grupę stanowiła arystokracja z tych ziem Polski 
przedrozbiorowej, które wcielone zostały do 
rosyjskiego imperium
Jeżeli do nałęczowskiego zakładu leczniczego 
z łazienkami, kursalem. parkiem i altaną kon
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certową, do wzniesionych tu willi i pensjonatów 
dodamy jeszcze restaurację, kawiarnię, aptekę, 
pocztę i kilka sklepów, będziemy mieli komplet
ne uzdrowisko zaspokajające wszystkie potrze
by kuracjuszy. Ale tu dochodzimy do miejsco
wej specyfiki.
W oficjalnej nomenklaturze jednostek osadni
czych Nałęczów nie był zaliczany ani do miast, 
ani do osad, ani do wsi. Określany był jako 
zakład kuracyjny leżący w gminie Wąwolnica. 
I na terenie tego „zakładu kuracyjnego" w la

tach 1890-1914 powstały: dom ludowy Macie
rzy Szkolnej, Nałęczowskie Towarzystwo Kre
dytowe, muzeum, szkoła rzemieślnicza Towa
rzystwa Popierania Przemysłu Ludowego, 
szkoła rolnicza, spółdzielnia spożywców, 
przedszkole, ambulatorium dla ludności okoli
cznych wsi, tania łaźnia publiczna. Znaczenie 
kilku z tych instytucji było nie tylko lokalne. 
Towarzystwo Kredytowe miało filie w Kurowie 
i Kazimierzu Dolnym, muzeum nałęczowskie 
było jedyną tego typu polską placówką w całej 

guberni lubelskiej, również unikatową na tym 
obszarze była szkoła zabawkarstwa, koszykars- 
twa, snycerstwa i stolarstwa artystycznego.
Taki kierunek rozwoju Nałęczowa, wykraczają
cy poza ramy uzdrowiskowe, wynikał ze specy
fiki miejscowego środowiska, ukształtowa
nego w ostatnim dwudziestoleciu XIX w. 
Pojęcie środowiska lokalnego obejmuje zazwy
czaj stałych mieszkańców. Tu jednak można 
zaliczyć doń wiele osób przybywających bar
dziej lub mniej regularnie na kurację lub odpo-
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czynek. Ich nałęczowskie pobyty nie ogranicza
ły się bowiem do pobierania zabiegów, odbywa
nia spacerów i uczestniczenia w rozrywkach. 
Elitę bywalców i mieszkańców Nałęczowa łą
czyły nie tylko przyjaźnie i stosunki towarzyskie. 
Choć poglądy polityczne tych ludzi miały różne 
odcienie, zajmowali oni zbliżone postawy tam, 
gdzie chodziło o sprawę zachowania bytu naro
dowego i kwestię socjalną. Było to środowisko 
pozytywistów. Genezy tej specyfiki nałęczow
skiej należy szukać już w samych okolicznoś
ciach odrodzenia zakładu zdrojowego. Były 
ono typowo „pozytywistyczne”.
Trzej lekarze, powstańcy z 1863 r., Konrad 
Chmielewski, Wacław Lasocki i Fortunat No
wicki, w niedługim czasie po powrocie z zesła
nia założyli spółkę, wydzierżawili dawną re
zydencję i uruchomili uzdrowisko. Ażeby 
zwiększyć kapitał zamienili wkrótce swe 
przedsięwzięcie w spółkę akcyjną. Zamierzeniu 
przyświecała myś wykorzystania rodzimych 
walorów leczniczych, a także zatrzymania 
w kraju zasobów finansowych wydatkowanych 
w „badach” położonych wówczas w granicach 
Austro-Węgier i Prus. W ostatniej ćwierci XIX w. 
szacowano, iż rocznie do wód czeskich i ślą
skich wyjeżdża więcej niż 6000 Polaków, którzy 
stanowią najliczniejszą nację wśród cudzo
ziemskich kuracjuszy i pozostawiają tam 5-10 
milionów rubli.
Przedsiębiorczy lekarze wrazz dobrze dobraną 
administracją, radzili sobie nieźle mimo utrud
nień ze strony władz Zakład bowiem obłożony 
został wysokimi podatkami, takimi jakie pobie
rano od przedsiębiorstw przemysłowych. Do
piero w 1905 r organa fiskalne dały się przeko
nać, że uzdrowisko jest instytucją użyteczności 
publicznej.
W okresie powstawania zakładu i w początkach 
jego działalności nie obyło się bez tarć i sporów 
o koncepcję kurortu Jeden z pierwszych dyrek
torów dążył do nadania uzdrowisku szyku reno
mowanych „badów' i czynił to tak energicznie, 
że w ciągu roku wpędził Nałęczów w długi 
wysokości równej połowie aktywów zakładu. 
Poczynania jego były po myśli pewnej grupy 
właścicieli pensjonatów zainteresowanej tym, 
żeby z sezonu leczniczego uczynić „karnawał 
letni”.
Zwyciężyła jednak lekarska koncepcja Nałęczo
wa, mającego przywracać zdrowie nie tylko 
zabiegami, lecz także działaniem spokoju, siel
skich nastrojów, odpowiedniej rekreacji.
Nie wiadomo jednak, czy losy uzdrowiska w 
ogóle potoczyłyby się tak pomyślnie, gdyby nie 
Michał Górski, jeden z inżynierów Kolei Nad
wiślańskiej, który w 1879 r. wykupił Nałęczów 
z rąk generałowej Konstancji Czemierzinej. 
W transakcji tej widział on nie tyle dochodowy 
interes, ile sposób obrócenia swych kapitałów 
na pożytek krajowi. Przystąpił więc do spółki 
oraz odsprzedał jej, na bardzo dogodnych wa
runkach, dzierżawiony dotychczas pałac i park 
zakładowy.
Pozostałą część Nałęczowa Michał Górski roz-
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parcelował na działki budowlane. Nie pozwolił 
jednak na ich żywiołowe wykorzystywanie. 
Ograniczył liczbę parcel. W umowach sprzeda
ży zobowiązywał każdego z nabywców do prze
strzegania niepodzielności działki, stawiał wa
runek, ze zabudowana może być tylko 1/6 jej 
powierzchni oraz że nie można na niej lokalizo
wać zakładów przemysłowych, sklepów i res
tauracji. Ponadto zastrzegał w umowie, że plany 
sytuacyjne i wygląd zewnętrzny budynków pod
legają zatwierdzeniu przez niego i zarząd 
uzdrowiska.
Założyciele zakładu dobierali jako współpra
cowników ludzi sobie podobnych, łączących 
wiedzę zawodową, zdolności organizacyjne, 
patriotyzm i horyzonty intelektualne znacznie 
szersze niż ściśle fachowe zainteresowania. Do 
nich też ściągali do Nałęczowa znajomi i przyja
ciele podobnego pokroju. Byli to ludzie różnej 
profesji - lekarze, adwokaci, dziennikarze, lite
raci. artyści, inżynierowie, będący zazwyczaj 
działaczami - politycznymi, społecznymi, 
oświatowymi.
Nałęczów stał się dla nich miejscem, gdzie 
wciel al i w życie hasło „ pracy u podstaw”. Gene
racja powstańców 1863 r. i pozytywistów zastą
piona została stopniowo przez pokolenie socja
listów. narodowych demokratów, ludowców 
i kooperatystow. Oni także realizowali tu swe 
społeczne programy. Część tych działań pozos
tawiła materialne ślady w postaci np. budowli 
użyteczności publicznej, będących już dziś za
bytkami Pamięć innych poczynań przetrwała 
w tradycji, literaturze pięknej i opracowaniach 
historycznych.
Wszystkie powyższe okoliczności w połączeniu 
z naturalnymi watunkami krajobrazowymi 
wpłynęły na uformowanie się specyficznego 
układu przestrzennego Nałęczowa, który 
w marcu 1972 r, wpisany został do rejestru 
zabytków. Był to pierwszy w Polsce wypadek 
zaliczenia do zabytków urbanistyki zespołu zu
pełnie odbiegającego wyglądem od tego, co 
rozumiane jest pod pojęciem miasta czy mia
steczka.
Nałęczów nie ma przecież rynku ani miejsca, 
które pełniłoby funkcję historycznego centrum. 
Cała zabudowa jest rozproszona w ogrodach 
i w parku. Nie ma też Nałęczów miejskiej trady
cji, gdyż status miasta otrzymał dopiero w 1963 
r. Ale jednocześnie od dawna na jego terenie 
zaawansowany był proces urbanizacji ekono
micznej i społecznej. Mieszkańcy w przeważa
jącej liczbie pracowali w zawodach pozarolni
czych oraz działało tu wiele instytucji zazwyczaj 
mających swe siedziby w miastach.
Nałęczów uznany został za zabytkowy jako 
przykład miejscowości, w której procesy urba
nizacyjne były następstwem czynników miasto- 
twórczych, nie występujących w Polsce przed

8. Brama parkowa z około 1880 r, arch. Karol 
Kozłowski

9. Tzw. Domek Grecki z początku XIX w. 
przykład zabudowy parku krajobrazowego
10 Dom Ludowy z 1906 r„ arch. Zenon Chrza
nowski 

drugą połową XIXw., jak instytucjonalne leczni
ctwo uzdrowiskowe oraz społeczne placówki 
użyteczności publicznej.
Nałęczów leży u zbiegu dwóch rzek - Bystrej 
i jej dopływu Bochotniczanki. Choć pierwsza 
z nich jest tylko niewielką rzeczką, a druga 
właściwie strumieniem, doliny ich wywierają 
decydujący wpływ na układ przestrzenny 
uzdrowiska. Na wzniesieniu między obydwiema 
rzekami położona jest reprezentacyjna część 
Nałęczowa, której osią jest prowadząca w kie
runku Lublina Aleja Lipowa z perspektywą za
mkniętą pałacem Małachowskich. Bochotni- 
czanka dzieli park na część „pałacową" i „sana
toryjną". a na północ od jej doliny znajdują się 
pensjonaty i wille Góry Armatniej i ulicy Ponia
towskiego oraz słynne nałęczowskie wąwozy.

Czynnik krajobrazu naturalnego był respekto
wany przez pierwsze osiemdziesiąt lat rozwoju 
uzdrowiska, jemu podporządkowywało się za
gospodarowanie Nałęczowa: sieć ulic, sytuowa
nie zabudowy. Wartości krajobrazowe były na- 
wetspecjalnie chronione. Wspomniano jużo po
czynaniach Michała Górskiego w tym kierunku. 
Nie można pominąć zasług Towarzystwa Miłoś
ników Nałęczowa, zawiązanego w 1909 r., które 
nabyło wąwozy w celu uchronienia ich przed 
parcelacją i zabudową. Rezultatem tej dominu
jącej roli czynnika krajobrazowego jest narzu

cające się wrażenie malowniczej spontanicz
ności, którą urzeka Nałęczów.

W zabytkowej strukturze przestrzennej Nałę
czowa wyróżnić można trzy części. Jedna z nich 
to sanatorium w parku. Drugą część stanowią 
ulice z zabudową w ogrodach schodzących ku 
Bochotniczance lub wspinających się na wzgó
rza pocięte wąwozami. Trzecim składnikiem 
jest kościół i cmentarz, leżące już w dawnej wsi 
Bochotnica, będącej dziś przedmieściem Nałę
czowa.
Park sanatoryjny i usytuowane w nim zabytki to 
zalążek Nałęczowa-Zdroju. Tu wznosi się póż- 
nobarokowy pałac, z którym wiążą się ściśle 
początki tej miejscowości. Tu znajdują się 
obiekty z lat działalności założycieli dzisiejsze
go uzdrowiska. W ich stylowej rozmaitości od
czytać można dążenie do szybkiej nobilitacji 
młodego kurortu i zatuszowania jego świeżej 
metryki stylowymi pozorami. Łazienki żelaziste 
mają dorycki portyk filarowy i neorenesansową 
wieżę. Domek grecki wygląda jak klasycystycz- 
ny pawilon ogrodowy. „Willi zakładowej" dano 
romantyczną szatę neogotycką. Nawet zamie
nionemu na „kursal" pałacowi nadano na ze
wnątrz jeszcze bardziej stylowy charakter przez 
dodanie wieży i dekoracji architektonicznych 
na elewacjach. Tylko główny gmach, zwany 
..zakładem”, reprezentował nowoczesna
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mi dawnej architektury. „Doktorska” jest 
wczesnym przykładem „stylu dworkowego", tu 
inspirowanego architekturą polskiego baroku. 
Pracownia Stefana Żeromskiego wzniesiona 

została w „stylu zakopiańskim".
Do tradycji budowlanej regionu sięgnęli archi
tekci wznosząc obiekty użyteczności społecz
nej: ochronkę, szkołę rzemiosł artystycznych 
oraz dom ludowy - mieszczący początkowo 
sklep spółdzielczy, towarzystwo kredytowe, 
szkołę rolniczą i muzeum. Ich mury zbudowane 
są z białego kamienia wapiennego z ceglanymi 
wzmocnieniami konstrukcyjnymi, podobnie jak 
wiejskie stajnie, obory, młyny, kuźnie, spichle
rze na Płaskowyżu Nałęczowskim. Te trzy bu
dowle usytuowane na trzech krańcach uzdrowi
ska są najbardziej „nałęczowskie” spośród 
miejscowych zabytków. Z ich regionalnym, nie 
spotykanym gdzie indziej kształtem architekto
nicznym skojarzone są wspomnienia „pracy 
u podstaw" prowadzonej przez społeczników 
w imię różnych rywalizujących orientacji polity
cznych.

11. Pensjonat „Podgórze" z około 1885 r.
12. Willa „Zofijówka" z około 1890 r.
13. Willa „Pod Matką Boską" z lat 1896 1898
14 Aleja Lipowa z kapliczką Św. Michała
15. Willa „Oktawia" z około 1885 r
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w owych latach architekturę kurortów. Na ze
wnątrz ma on wygląd długiej dwupiętrowej ka
mienicy, w której zgodnie z modą na „szwajcar
skie szalety" dwuspadowy dach wysunięto da
leko przed ściany szczytowe, a do fasady doda
no werandę.
Większość tych obiektów, łącznie z przebudo
wą pałacu, zaprojektował rozpoczynający właś
nie samodzielną praktykę Karol Kozłowski, 
przyszły autor gmachów teatru w Lublinie i fil
harmonii w Warszawie.
W zabudowie głównych ulic Nałęczowa: Alei 
Lipowej, Góry Armatniej i „Nowego Światu" 
(dziś ul. Poniatowskiego) przeważają wille 
i pensjonaty wzniesione w pierwszym okresie 
rozwoju Nałęczowa, to jest w latach 1880-1905. 

Niektóre z nich są pseudostylowe, inne eklekty
czne, zaś większość reprezentuje kurortową 
modę „szwajcarską”.
W dziesięcioleciu poprzedzającym pierwszą 
wojnę światową uległy zmianie charakter i kie
runki zabudowy. Wolnych parcel przy głównych 
ulicach było coraz mniej, wobec tego zabudowa 
rozprzestrzeniała się na wzgórza oraz w kierun
ku doliny Bystrej. Coraz rzadziej przybywały 
nowe pensjonaty i wille, powstawały natomiast 
obiekty użyteczności publicznej. Nastąpiła też 
indywidualizacja form architektonicznych po
wstających w tym czasie budowli.
Willa „Marzanna" wzorowana jest na toskań
skim domu wiejskim, „Brzozy” i „Babin” (obec
nie „Raj") są modernistyczne, z reminescencja- 

W latach międzywojennych wygląd Nałęczowa- 
Zdroju niemal nie ulegał zmianom. Uzdrowisko 
przestało być azylem działalności politycznej 
i społecznej, a socjeta ciągnęła na wywczasy 
nad polskie morze i do letnisk karpackich. To - 
też architektura międzywojenna znalazła w Na
łęczowie nader skromne odbicie w powierz
chownym funkcjonał izmie „Batorówki" i póź
nym, klasycyzującym modernizmie willi 
„Gioia".
Trzecia część zabytkowej struktury Nałęczowa 
to wzgórze z kościołem i cmentarzem, będącym 
najbardziej sugestywnym zapisem historii Nałę
czowa. Jest to właściwie cmentarz wiejskiej 
parafii Bochotnica, miejsce spoczynku pokoleń 
rodzimej społeczności. Groby z wielokroć po-
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wtaczającymi się nazwiskami ujawniają rozga
łęzione genealogie miejscowych rodów. Ale im 
wyżej położona część cmentarza, im bliższa 
kościołowi, tym więcej tu płyt i pomników przy
byszów tworzących uzdrowiskowe środowisko: 
założycieli i pracowników zakładu, właścicieli 
pensjonatów czy też ludzi, którzy przylgnęli do 
Nałęczowa, bo go polubili. Są też groby tych, 
którym choroba tu właśnie wyznaczyła kres 
życia. Napisy nagrobne wymieniają zawody, 
stanowiska i zasługi, uczestnictwo w narodo
wych powstaniach, nazwy niegdysiejszych dóbr 

jako ośrodka usługowego dla okolicznych wsi, 
zapoczątkowana przed pierwszą wojną świato
wą, znacznie się umocniła. Zakładowi leczni
czemu oraz miejscowym placówkom usługo
wym pracowników dostarczały dawniej sąsied
nie wsie. Niektórzy spośród personelu byli jed
nocześnie właścicielami pensjonatów. Dziś lu
dziom tu zatrudnionym potrzebne są mieszka
nia lokatorskie lub place na budowę własnych 
domów. Jeżeli więc coś budzi sprzeciw to spo
sób zaspokajania potrzeb inwestycyjnych bądź 
nie liczący się zupełnie z walorami krajobrazo

wymi Nałęczowa, bądź nie dość skutecznie 
chroniący te wartości.
Wojewódzki konserwator zabytków objął 
ochroną cały Nałęczów wraz z jego krajobrazo
wym otoczeniem w 1972 r. Proces deformacji 
środowiska kulturowego był wówczas już za
awansowany, zwłaszcza przez zagęszczenie 
szpetną zabudową parcel z pensjonatami na 
Górze Armatniej. Dlaczego zatem konserwator 
nie zapobiegł temu wcześniejszym działaniem? 
Nie należy zapominać, że dopiero w latach 
60-tych nastąpiła zmiana stosunku do architek
tury drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX w. 
Jak była ona poprzednio traktowana świadczą 
wnioski studium historyczno-urbanistycznego 
na temat Nałęczowa, sformułowane w 1957 r.: 
Wskazania konserwatorskie do planu zagospo
darowania przestrzennego Nałęczowa ograni
czają się wyłącznie do uszanowania wartości 
historycznego pałacu Małachowskich z XVIII w., 
dawnego dworu (później oficyny pałacowej) 
i kościoła parafialnego również z XVIII wieku. 
Natomiast pozostała zabudowa z XIX i XX w. nie 
tylko nie ma walorów zabytkowych, ale nawet 
budzi zastrzeżenia ze względów estetycznych. 
Sformułowanie to zaakceptowane zostało za
równo przez terenowe, jak i centralne władze 
konserwatorskie. Takie panowały wówczas po
glądy nie tylko wśród zabytkoznawców, lecz

ziemian kresowych. Niewiele jest prowincjonal
nych cmentarzy, których zwiedzanie daje spo
sobność do tylu historycznych refleksji i na 
których - tak jak tu - można napotkać nazwiska 
tylu postaci z kart encyklopedii i „Polskiego 
Słownika Biograficznego”.
Taki Nałęczów, jaki został wyżej scharakteryzo
wany, istnieje. Jednak tylko wówczas, gdy wyo
braźnia potrafi z dzisiejszego obrazu wyelimi
nować to, co narosło w ciągu minionych 20 lat. 
W tym czasie w harmonijnie ukształtowane 
zdrojowisko wrosła nowa tkanka budowlana. 
Poszły w niepamięć oraz straciły moc prawną 
zastrzeżenia Michała Górskiego i z dużych par
cel wydzielono mniejsze działki: pod budowę 
domów jedno-i dwurodzinnych. Powstało wiele 
nowych sanatoriów o dużych kubaturach, za
równo w obrębie starego Nałęczowa, jak i na 
wzgórzach. W rejonie skrzyżowania Alei Lipo
wej z ulicą 1-go Maja uformowało się centrum 
z domem towarowym, domem kultury, bankiem 
spółdzielczym, hotelem oraz z kilkukondygna- 
cyjnymi blokami mieszkalnymi. Nowe osiedle 
w rejonie ulicy Partyzantów, usytuowane na 
jednym z najbardziej eksponowanych stoków 
wzgórz, stało się dotkliwym wyłomem w zielo
nej oprawie uzdrowiska.
Nie można kwestionować potrzeby tych inwes
tycji. Mikroklimat Nałęczowa uznany został za 
szczególnie sprzyjający leczeniu choroby wień
cowej, nadciśnienia, odpowiedni dla rehabilita
cji po zawałach serca, a zatem zapotrzebowanie 
na miejsca sanatoryjne jest w dzisiejszych cza
sach niemal nieograniczone. Rola Nałęczowa
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wśród historyków sztuki w ogóle. Przewartoś
ciowanie spuścizny architektonicznej minione
go stulecia miało dopiero dojrzeć. Trudno bo
wiem przewidzieć:

Jak długo trzeba czekać, 
aż się przedmiot świeży 
jak figa ucukruje. 
jak tytuń uleży

I tak. gdy w początku lat sześćdziesiątych roz
poczynał się w Nałęczowie nowy, wielki ruch 
budowlany, zabytkowe wartości uzdrowiska nie 
były jeszcze dostrzeżone. Ale oprócz ochrony 
konserwatorskiej istnieje jeszcze nadzór bu
dowlany i planowanie urbanistyczne, które po
winny stać na straży prawidłowego kształtowa
nia miast i osiedli bez względu na to, czy mają 
one wartości zabytkowe. Inżynier budowy kolei 
Michał Górski, który w ostatniej ćwierci XIX w. 
sprzedawał działki budowlane w Nałęczowie, 
nie znał pojęć „ładu przestrzennego", „ochro
ny środowiska kulturowego” i „architektury 
krajobrazu". Żadne też prawo nie zobowiązy

wało go do przejmowania się tym, co na tych 
parcelach wystawią nowi właściciele. Sto lat 
bez mała trzeba było, aby uznać Nałęczów za 
zabytkowy, aby móc powstrzymywać nisz
czenie.
Dla przyszłości zabytkowego Nałęczowa pro
blemem jest nie tylko właściwe kształtowanie 
działalności budowlanej. Narasta problem dal
szej egzystencji willi i pensjonatów, szczególnie 
tych, które stały się domami czynszowymi albo 
od dawna stoją puste: problem konserwacji 
drewnianych konstrukcji, szalować, ganków, 
wycinanych laubzegą ornamentów... Wobec 
coraz bardziej naglącej potrzeby ratowania ma
terialnego kształtu nałęczowskich zabytków 
blednie kwestia ich degradacji, którą najwy
mowniej wyraża szyld na willi „Oktawia' - 
„Smażalnia ryb. Kat. V".
Chociaż arogancja nowych domow zakłóca 
otoczenie willi i pensjonatów, a z głębi werand, 
na które nikt już nie wystawia plecionych foteli, 
tchnie smutek przemijania, Nałęczów zachowu
je atmosferę „nieprowincjonalnej prowincji”. 

Przewodniki podają, że w Nałęczowie koncerto
wali Ignacy Paderewski, Stefan Barcewicz, Ja
nina Karolewicz-Wajdowa... Dziś można by uło
żyć długi poczet znakomitych wirtuozów, któ
rych gościła po wojnie sala balowa pałacu Ma
łachowskich. zwłaszcza przy okazji cowiosen- 
nego „Nałęczowskiego Divertimenta". Liceum 
o specjalności zabawkarskiej - kontynuujące 
tradycję Szkoły Towarzystwa Popierania Prze
mysłu Ludowego - sprawia, że uzdrowisko ma 
swe środowisko plastyczne. Zespół szkół eko
nomicznych „Samopomocy Chłopskiej", jedy
ny w całym makroregionie, też jest spadkobier
cą spółdzielczych tradycji Nałęczowa. One też 
stały się uzasadnieniem dla zlokalizowania 
właśnie tu ogólnopolskiego Muzeum Ruchu 
Spółdzielczego.
Na ulicach nałęczowskich, na parkowych ale
jach i na okolicznych trasach spacerowych 
przechadzają się kuracjusze i parogodzinni 
przyjezdni. Dla lublinian odległy o 30 kilome

trów Nałęczów jest miejscem, w którym się 
bywa. Aby spędzić popołudnie lub dzień wolny 
od pracy. Aby zjeść obiad, bo kuchnia tu lepsza 
niż gdzie indziej, a okresami wyborna. Na spa- 
cerwwąwozach. Na kawę, zwłaszcza w „Eweli
nie". która jest jednym z nielicznych już miejsc 
w Polsce godnym nazwy kawiarni. Do rytuału 
niemal należy zakup pieczywa u Zubrzyckiego 
Opowiada się o pewnym plastyku, który opusz
czał na godzinę towarzystwo w lubelskiej Eu
ropie", by pojechać taksówką po bułeczkę z tej 
znakomitej piekarni.
Z dawnego Nałęczowa, tego który przeszedł juz 
do historii, pozostały nie tylko zabytkowe kulisy 
i wspomnienia. Dobra tradycja, zarowna ta 
wzniosła, jak i powszednia znajduje nowe wcie
lenia we współczesności. I to właśnie na równi 
z krajobrazem i zabytkami stanowi o uroku 
uzdrowiska.

Mieczysław Kirzątkowski
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Piotr Stępień

Znane 
i nieznane 
warownie 
pienińskie

Niewielkie pasmo górskie Pienin to rejon, gdzie 
wśród unikatowej przyrody i krajobrazu zachowały 
się liczne ślady historii. Toczyła się ona po tym 
obszarze zmiennymi kolejami. Pieniny położone są 
na pograniczu Podhala, Sądecczyzny i Spiszu, któ
ry z kolei stanowił pogranicze polsko-słowackie (w 
znaczeniu narodowym) i polsko-węgierskie (w zna
czeniu państwowym). Droga nad Dunajcem (od Są
cza przez Krościenko, Snozkę, Rówień Czorsztyń
ską do Starej Wsi i dalej na Węgry) była przez wieki 
ednym z najważniejszych szlaków prowadzących 
orzez Karpaty. Osady grupujące się wzdłuż tej drogi 
Iługo jednak sąsiadowały z nie zamieszkanymi ob
szarami górskimi. Nic więc dziwnego, że prócz 
nnych śladów historii znajdują się na terenie Pie
nin takie warownie - dzieła obronne lub ich pozos
tałości.

Dwa najbardziej rozbudowane i najlepiej zachowane zamki -wCzorsztynie 
Niedzicy - byty tematem wielu już publikacji (np. A. Majewski „Czorsztyn- 

Niedzica. Dwa zamki pienińskie'Warszawa 1966), ostatnio także w związku 
z zagrożeniem, jakie stanowi dla nich budowa zbiornika wodnego w tym 
rejonie (zob „Spotkania z zabytkami" 6-1981). Nieliczne są natomiast 
oublikacje na temat pozostałych warowni pienińskich. Te mało znane lub 
zapomniane obiekty pragnę tutaj przypomnieć.
Pierwsza z tych warowni prawdopodobnie nadała nazwę całemu pasmu 
górskiemu: „castrum Pieniny" czyli Zamek Pieniny. Położony na bocznym 
ramieniu Trzech Koron - zwanym Górą Zamkową (799 m npm) - jest 
najwyżej wzniesionym zamkiem polskim (740 m npm). Właściwe budowle 
zamkowe mieściły się nie na szczycie skały, lecz nieco poniżej, na upłazie 
skalnym i częściowo sztucznie wyrównanym zboczu. Teren zamkowy ogra
niczony jest więc z jednej strony głęboką przepaścią, z drugiej - stromą 
skałą. Jedyny dostęp od południowego zachodu jest tak stromy, że 
prawdopodobnie umożliwiał jedynie wejście pieszo.
Zachowane do dziś relikty zameczku to mur o grubości około 1 m, 
zamykający dostęp do zamku i łączący się z prostopadłym do niego murem 
wzdłuż krawędzi stoku, nad przepaścią. Przy murze frontowym zachowało 
się przyziemie niewielkiej czworokątnej budowli, a dalej ślady nieco mniej
szych trzech aneksów budowlanych przy murze zewnętrznym. Dziś są to 
ślady nikle, lecz w XIX w. opisany układ budowli musiał być jeszcze wyraźnie 
czytelny, o czym świadczy plan zamku podany przez Szczęsnego Moraw
skiego.
Jakie są dzieje tego zameczku? Jan Długosz w „Historii Polski" dwukrotnie 
wspomina Zamek Pieniński. Pod rokiem 1241 znajdujemy wiadomość, że 
schronił się w nim przed najazdem tatarskim książę krakowski Bolesław 
Wstydliwy wraz z żoną i dworem. Z kolei w 1287 r. schronienie - również 
przed Tatarami - znalazła tu księżna Kinga, wdowa po Bolesławie Wstydli
wym - wówczas już ksieni klarysek starosądeckich - wraz z innymi zakonni
cami z klasztoru w Starym Sączu i osobami świeckimi.
Wiadomość pierwsza podana została jedynie przez Długosza (nie licząc, 
rzecz jasna, późniejszych autorów opierających się na jego dziele). Nato
miast schronienie, jakie w murach Zamku Pienińskiego znalazła św. Kinga. 

potwierdzone jest w „Żywocie św. Kingi" i tradycji miejscowej. Tradycja ta 

sprawiła, że zamek - obok nazw: „Pieniny", „Zamek Pieniński" - nazywany 
jest „Zamkiem Św. Kingi". Z jej pobytem związanych jest także wiele legend: 

o zbudowaniu zamku przez aniołów, omglę, która rozproszyła Tatarów, itd. 
Późniejsze dzieje zameczku są nieznane. We wspomnianej notatce Długosz 
pisze: castrum Pyeniny. guod... situm habet(zamek, który... ma położenie), 
z czego wnioskować można, że w jego czasach zamek jeszcze istniał - 
być może jednak, że zrujnowali go husyci, którzy pustoszyli te okolice 
w 1433 r. (tradycję o zburzeniu zamku przez husytów zanotowano w 1833 r.). 
W późniejszych wiekach zamek nie był zamieszkany, lecz pamiętano o nim: 
jeszcze w XVIII w. przytaczano go jako przykład naturalnej obronności.
W XIX w„ gdy rozwinęły się pobliskie uzdrowiska-Szczawnica i Krościenko 
- Zamek Pieniński z uwagi na „romantyczność miejsca" i piękno krajobrazu 
stał się celem wycieczek i... pustelnią. Pustelnik mieszkał tu w latach 
1904-1915 (z tego okresu pochodzi sztuczna grota z istniejącą do dziś 
figurą św. Kingi) oraz 1924-1949. W obu wypadkach drewniana chatka 
pustelnika spłonęła.
Na terenie zamku przeprowadzano badania archeologiczne: T. Szczygielski 
w latach 1938-1939 odkrył m.in. pozostałości pomieszczenia z czerwono 
barwioną posadzką, w latach 1967-1968 w ramach Karpackiej Ekspedycji 
Archeologicznej - Lesław Lakwaj, w latach 1976-1978 S. Kołodziejski (przy 
współpracy dr M. Cabalskiej) na zlecenie Muzeum Okręgowego w Nowym 
Sączu.
Dotychczasowe badania nie pozwalają jednak na jednoznaczne określenie 
czasu budowy ani pełnego układu budowli. Stwierdzić można, że położenie 
zamku charakterystyczne jest dla „refugium" - miejsca schronienia. Odda
lony od szlaków komunikacyjnych, Zamek Pieniński nie góruje nad okolicą 
ze szczytu skały, a przeciwnie - zasłonięty jest wierzchołkiem Góry Zamko
wej. Prawdopodobnie mur zewnętrzny nie obiegał zamku na pełnym obwo
dzie, lecz obwód ten zamykał stok skalny, być może uzupełniony drewnia
nym gankiem. Analogię stanowić tutaj może zamek Sokolec z XIV w.

2. Plan Zamku Pieniny z 1863 r według Szczęsnego Morawskiego
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Fosa uzupełniona była najprawdopodobniej wałem, za czym przemawia 
warstwa przepalonej gliny, odnaleziona w trakcie badań. W miejscu, gdzie 
fosa dochodzi do południowego stoku wzgórza, znajduje się charakterysty
czny nasyp - prawdopodobnie pozostałość wjazdu na teren fortalicjum. 
Wykopy archeologiczne wykonane po zewnętrznej stronie fosy odsłoniły 
pozostałości konstrukcji drewnianej i palenisko z kamieni - możliwe, że 
była to budowla mieszkalna. Natomiast z zabytków ruchomych, prócz 
ceramiki i przedmiotów żelaznych, odnaleziono denar węgierski Władysła
wa Pogrobowca (1450-1457 r.j, który umożliwił datowanie stanowiska na 

wiek XV.
Wyniki badań archeologicznych i dane z nielicznych źródeł pisanych 
pozwalają na przypuszczenie, że na wzgórzu Zamczysko w Sromowcach 
Wyżnych istniało w XV w. polskie fortalicjum o charakterze strażniczym. 
Niewielki wycinek terenu objęty wykopami nie pozwolił na ustalenie, czy

3 Plan ..Zamczyska' w Sromowcach Wyżnych 
(z zaznaczeniem wykopów archeologicznych 
według A Żakiego)
4, Widok spod zamku czorsztyńskiego na 
Wzgórze Wronina
5. Prawdopodobna lokalizacja zamku Wronin
6 Tzw Kalwaryjka - miejsce dawnej osady 
klasztornej w Falsztynie
7 Fragment budowli klasztornej naKalwaryjce 
w Falsztynie odkryty w 1962 r.
8 Skałka nad dworem w Falsztynie - prawdo
podobna lokalizacja zamku H Laskiego

w paśmie Gór Sokolich (na północ od Kotliny Jeleniogórskiej), gdzie mury 
obwodowe z trzech stron zamykają dziedzińczyk u stóp skały. Brak za
mkniętego obwodu skłonił nawet do określenia budowli na Górze Zamko
wej w Pieninach jako nowy element obrony, zabezpieczający dojście do 
terenu mającego charaktei reiugium (B. Guerquin „Zamki w Polsce". 
Warszawa 1974, s. 45). a zatem to, co nazywamy Zamkiem Pienińskim, 
byłoby jedynie częścią większych umocnień - usytuowaną na najistotniej
szym odcinku obwodu obronnego, tj. przy wejściu. Ostatnie badania z lat 
1976-1978, oprócz licznej ceramiki (głównie z XII w), zlokalizowały niezna
ne dotąd fragmenty budowli - m.in. ślady muru na szczycie góry. Na pełne 
odtworzenie układu zamku trzeba więc jeszcze poczekać.
Jeszcze mniej czytelne ślady niż na Zamku Pienińskim, zachowały się po 
innej warowni, położonej na terenie wsi Sromowce Wyżne. Znajdowała się 
ona około 1,5 km na północ od wsi, na wzniesieniu zwanym obecnie 
Zamczysko (692 m npm). w grupie Cisowców, należącej do pasma Flaków. 
Wapienne skałki tego wzniesienia opadają od południa i wschodu stromym 
urwiskiem, natomiast z płaskiego wierzchołka roztacza się rozległy widok 
na dolinę Dunajca i wzgórza po słowackiej stronie.
Zamek obronny „Cisowiec" wzmiankował już J. Łepkowski w 1852 r.; inna 
tradycyjna nazwa to „Cisowy Zamek". Miejsce to zyskało legendę o... 
Esterce, dla której Kazimierz Wielki miał tu zbudować zameczek. Tradycja 
i legendy ściągały poszukiwaczy skarbów, którzy kilkakrotnie próbowali 
przekopać teren.
Pierwsze badania archeologiczne miały miejsce dopiero w 1955 r. Na 
podstawie wstępnego rozpoznania przez A Żakiego prowadził je G. Leń- 

czyk. Kolejne badania nastąpiły w latach 1966-1967, prowadził je L. Lakwaj 
w ramach Karpackiej Ekspedycji Archeologicznej, kierowanej przez A. 
Żakiego. W trakcie badań zlokalizowano przede wszystkim fosę, przebiega

jącą od północnego zachodu. Pozostałe dwa boki trójkąta, jaki stanowi ten 
teren, wyznaczają urwiska skalne od południa i wschodu. Urwiska te 
powiększają się stale, jeżeli zatem istniały na ich krawędzi jakieś umocnie
nia, prawdopodobnie runęły w przepaść. Umocnienia od tej strony były 
zresztą bardziej potrzebne do zagospodarowania terenu, niż obrony, którą 
zapewniała stromość skał.

w obrębie fortalicjum istniała budowla murowana. Wzmianki o gruzie 
ceglano-kamiennym nieco na zachód od głównego cypla i opowieści 
mieszkańców Sromowiec o odnalezieniu sklepionych piwnic przez poszu
kiwaczy skarbów - nie zostały dotąd potwierdzone. Fortalicjum w Sromow
cach może zatem kryć niejedną tajemnicę. Ich odsłonięcie nie będzie łatwe, 
bowiem płaski szczyt wzgórza szybko zarasta gęsty las. W czerwcu 1981 r. 
odszukiwałem z prowadzącym tu poprzednio badania archeologiem Lesła
wem Lakwajem ślady warowni, wyraźnie widoczne w latach sześćdziesią
tych, teraz - niknęły w gąszczu drzew.
Spośród innych warowni pienińskich dwie nie zostały odnalezione, choć 
wiadomo o ich istnieniu ze źródeł pisanych. Taką warownią jest Wronin, 
gródek, który znajdował się w okolicach Czorsztyna. Wiadomość o nim 
pochodzi z roku 1320, z dokumentu nadania Hinkowi Czarnemu przez 
Stronisławę, ksienię klasztoru sądeckiego, lasu położonego nad Dunajem 
„ultra castrum nostrum Wronin" czyli „ponad zamkiem naszym Wronin". 
Wzmianka w tekście o potoku Cehoryn (Ciechorzyn), jednoznacznie umiej
scawia ten zameczek w rejonie Czorsztyna. W którym jednak miejscu?
Utożsamianie Wronina z zamkiem czorsztyńskim nie jest słuszne, gdyż ten 
ostatni występuje w źródłach pod obecną nazwą już w XIV w. Rejon 
wzgórza Wdżar (sugerowany przez Langerównę) jest z kolei zbyt odległy od 
Dunajca i „starego gościńca" do Krościenka. Najbardziej prawdopodobne 
wydaje się umiejscowienie tej fortalicji, należącej do klasztoru sądeckiego, 
na wzgórzu Wronina, w pobliżu zamku czorsztyńskiego (po przeciwnej 
stronie potoku Osice). Przemawia za tym zarówno zbieżność nazwy, jak 
i ludowe podania o zapadniętym mieście, którego dzwony słychać jednego 
dnia w roku. Przewodniki turystyczne podają nawet wiadomość o odnale
zieniu w 1918 r., wśród zarośli, szczątków murów. Jak dotąd, poszukiwania 
reliktów tego gródka przez archeologów nie dały jednak rezultatu.
Z Wroninem można łączyć również wiadomość o próbach założenia w 1433 
r„ w pobliżu Czorsztyna, zamku przez bandę rabusiów pod wodzą Fedora 
Rusina. Próby te udaremnione zostały przez wojskowy oddział wysłany 
przez Władysława Jagiełłę w 1434 r. Z dużym prawdopodobieństwem 
przyjąć można, że Fedor wykorzystał jakieś opuszczone fortalicjum - 
w pobliżu Czorsztyna mógł to być jedynie Wronin.
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Dokumenty notują inną próbę założenia nowego zamku po przeciwnej 
stronie Dunajca, w paśmie Pienin Spiskich. Około 1530 r. Hieronim Laski 
sprzedał zamek w Niedzicy prepozytowi spiskiemu Janowi Horvathowi. 
W pięć lat później źródła wspominają o rozpoczęciu przez Laskiego budowy 
nowego zamku o nazwie Falkenstein.
Folwark „Falkenstein" to obecny Falsztyn, położony zaledwie 5 km od 
zamku niedzickiego. Nie ulega zatem wątpliwości, że Hieronim Laski 
właśnie na jego terenie rozpoczął budowę zamku. Gdzie mógł on się 
znajdować? Tradycja miejsca sprawia, że założenia rezydencjonalne na 
ogół nie zmieniają lokalizacji. Istniejący do dziś murowany dwór Jugendfel- 
dów. którzy stali się właścicielami Falsztyna dzięki małżeństwu Jugendfelda 
z Salamonówną, pochodzi dopiero z przełomu XIX i XX w. Wiadomo jednak, 
że zastąpił on wcześniejszy dwór drewniany, stanowiący ośrodek folwarku 
istniejącego już w XVI w. Należy dodać, że z folwarku tego zachował się

5

m.in. murowany spichlerz z końca XIX w„ adaptowany obecnie na kaplicę 
oraz dwie chaty tzw. zelarzy. Powyżej dworu, podobnie jak w Niedzicy, 
znajduje się mały cmentarzyk Jugendfeldów. Wydaje się zatem, że zamek 
znajdował się w rejonie obecnego dworu, lecz nie na jego miejscu, a na 
szczycie wzgórza (skałki), u stóp którego dwór stoi, Stromość stoków (z 
wyjątkiem strony północnej, skąd możliwy jest wjazd) czyni to miejsce 
nadającym się do wzniesienia budowli obronnej.
Dwór wraz z przyległym terenem stanowi obecnie własność Ministerstwa 
Kultury i Sztuki. Miejmy nadzieję, że umożliwi to weryfikację powyższej 
hipotezy przez sondaże archeologiczne.
Weryfikację taką uzyskała natomiast ludowa tradycja o istnieniu w Falszty- 
nie ( w miejscu zwanym Kościeliska) klasztoru. Wymieniam go wśród 
warowni pienińskich, gdyż był to zapewne obiekt obronny oraz - co pewne - 
był terenem walk.
Kościeliska (lub inaczej Kalwaryjka) położone są na prawym brzegu Potoku 
Falsztyńskiego, na niewielkim wzgórku północnego stoku doliny. Tradycja 
utrzymuje, że tutaj pierwotnie znajdowała się wieś, skupiona wokół klaszto
ru. Klasztor ten miał zostać zniszczony przez Tatarów, lub - według innej 
wersji - przez husytów. z którymi stoczono bitwę na Równi Falsztyńskiej (B. 
Gustawicz „Wycieczka w Czorsztyńskie", Warszawa 1881). W okresie 
międzywojennym dla potrzeb dworu falsztyńskiego wydobywano kamienie 
ze zburzonej budowli. Wśród nich znaleziono podobno kamień z podwój
nym krzyżem.
Zrozumiałe, że falsztyńska Kalwaryjka intrygowała naukowców. W lipcu 
1962 r. badania rozpoczął zespół Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem 
prof. M. Tobiasza, przy współpracy katedry Archeologii Polskiej UJ. Zlo
kalizowano zarys walów o kształcie owalnym; dokonany przekop odsło
nił mur z łamanego wapienia. Jeszcze ciekawsze relikty zabudowy odsłonię
to wewnątrz wału Były to fundamenty prostokątnego budynku (otwartego 
od zachodu), łączącego się bezpośrednio z większą budowlą, również 
prostokątną (odsłonięto jej wschodnią ścianę). Do powyższej budowli 
przylegała od północy mniejsza, o bardzo grubych murach z większych 
głazów - być może krypta. W gruzie odnaleziono pieniążek z czasów 
Jagiełły lub późniejszych. Najbardziej niesamowitym odkryciem były duże 
ilości szkieletów ludzkich w rejonie wału.
Badania w 1962 r. odsłoniły około jednej trzeciej terenu wyznaczonego 
przez zarys wału. Brak funduszy zmusił do ich przerwania. Dwa lata później, 
w listopadzie 1964 r„ stało się coś, o czym trudno pisać bez oburzenia: 
służba leśna rozebrała odsłonięte mury i wywiozła kamienie do budowy 
drogi. Bezmyślne zniszczenie zabytku zasługuje na najsurowsze potępie
nie. Na szczęście pozostało jeszcze 2/3 nienaruszonego terenu, który czeka 
na metodyczne przebadanie. Sondażowe badania L. Lakwaja w 1967 r. 
potwierdziły, że stanowisko to ma nadal dużą wartość naukową.
Za niemal pewne uznać należy, że odkryty obiekt jest budowlą klasztorną, 
o której pamięć przetrwała w ludowej tradycji. Natomiast pozostaje otwarty 
problem powiązania tego obiektu z klasztorami Spiszu, Słowacji i Polski. 
Znaleziony podwójny krzyż wskazywać może na bożogrobców (miechowi
tów). z którymi wiążą się założenia w Łapszach Niżnych, Hanuszowcach 
i Lendaku. lub cystersów. Jeszcze bardziej zagadkowe jest jego zniszcze
nie. Wydaje się niemożliwe, aby zniszczenie przez husytów w XV w.
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pozostało bez śladu w dokumentach pisanych. Jeśli jednak zniszczenie 
klasztoru w Falsztynie wiąże się z najazdami tatarskimi w XIII w. -skąd wziął 
się pieniążek z czasów Jagiełły? Na pytania te nie znamy jeszcze odpo
wiedzi.
Na zakończenie warto wspomnieć o pienińskiej warowni, która istniała 
jedynie w... literaturze. W grzbiecie Małych Pienin, na wschód od Szczawni
cy wznosi się szczyt Rabsztyn Nie natrafiono tam na ślady żadnej budowli; 
w dokumentach również nie występują wzmianki o jej istnieniu. Mimo to. 
w XIX w. kilkakrotnie wymieniany jest ten szczyt jako miejsce jakichś ruin, 
a Maria Konopnicka poświęciła im jeden ze swoich wierszy w zbiorze „Z 
gór" zatytułowany,,Rabsztyn". Oto jego fragment:

Słuchaj mnie bracie. Nie ta jest ruina, 
co gzemsy swoje osuwa zemdlone 
na białych kolumn głowice pieszczone, 
po których pająk sieć szarą rozpina... 
Nie ta. co skrzypi pod twemi stopami, 
dech tłumi pyłem, rdzą surową plami, 
z rąk się wilgotna ślizga, jak gadzina... 
Ten tłum, ze wzruszeń odarty, wyzuty, 
pusty, przeżyty, wyczerpany, struty, 
co szalę dziejów do zguby przeważa, 
w którym skrę ducha grom chyba rozpali - 
ten jest ruiną...
Bracie, pójdźmy dalej.

Jak widać, zasłyszana od kogoś wieść o ruinach na Rabsztynie, stała się dla 
poetki motywem rozważań ogólnych. Skąd jednak wzięły się te mylne 
wieści? Całkiem możliwe, że szczawniccy kuracjusze mylili pieniński Rab
sztyn z Rabsztynem w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie rzeczywiś
cie znajdują się ruiny zamku. Inna możliwość, to pomyłka z innym Rabszty
nem pienińskim, nad wsią Sromowce Wyżne, w pobliżu którego znajduje się 
zamczysko (Cisowy Zamek) omówione powyżej.
Warownie pienińskie, te istniejące rzeczywiście, wymagają jeszcze wielu 
badań dla uzyskania w miarę pełnego obrazu ich dziejów. Ponadto są one 
przykładem trudnego i nie rozwiązanego w pełni problemu konserwator
skiego: jak zachować te nikłe a jednocześnie cenne ślady historii? Przyro
da, która stanowi ich piękne otoczenie, jednocześnie zaciera je. To, co było 
widoczne wyraźnie kilkanaście lub kilka lat temu - dziś ledwie można 
odczytać w terenie, zarosłym drzewami i poszyciem. Nieraz trudno odnaleźć 

nawet miejsce, w którym znajdowały się. Tak jest w wypadku Cisowca 
i klasztoru w Falsztynie. Zarysy murów Zamku Pieniny również nikną 
w ziemi. Dewastacja przez człowieka - jak to się stało z częścią odkopanych 
reliktów budowli w Falsztynie - jest, miejmy nadzieję, rzadka, lecz niestety 
możliwa.
Co zatem można zrobić? Pełne rozpoznanie badawcze miejsc, gdzie 
znajdują się ślady dawnych warowni, powinno umożliwić uzgodnienie 
pomiędzy konserwatorami zabytków i konserwatorami przyrody zakresu, 
w jakim należy nie dopuszczać do zarastania wałów, fos i reliktów zabudo
wy. Bezwzględna ochrona przyrody na obszarze tak cennym, jak Pieniny, 
jest sprawą oczywistą. Nie będzie jednak sprzeczne z tą ochroną wyznacze
nie terenów - bardzo małych w skali nawet Pienin - o wartościach 
kulturowych, na których ochrona przyrody ustąpi przed ochroną dóbr 
kultury.
Wydaje się również celowe oznakowanie tych miejsc trwałymi elementami. 
łączącymi funkcję informacji dla turysty i punktu odniesienia dla kontynua
torów badań (także pod względem geodezyjnym). Zastanowić się też trzeba 
nad sposobami uczytelnienia i utrwalenia reliktów zabudowy, odsłanianych 
w trakcie badań. Metody te musiałyby jednocześnie zapewniać trwałość, 
prostotę wykonania oraz niski koszt. Rozrzucenie chronionych obiektów - 
w większości na niezamieszkanym terenie - uniemożliwia częstą kontrolę 
konserwatorską. Liczyć więc trzeba na społecznych opiekunów zabytków, 
turystów - miłośników zabytków oraz na współpracę ze służbą ochrony 
przyrody.
Tylko wówczas przetrwają te niepisane dokumenty dziejów pienińskiej 
ziemi, gdzie przyroda, krajobraz, historia, legenda i sztuka splotły się 
w nierozerwalną całość. Piotr stopień

Ważniejsza literatura:

1. T. Szydłowski, Inwentarz topograficzny powiatu nowotarskiego. Warszawa 
1938
2. Sz. Morawski, Sądecczyzna, Kraków 1868.
3. J. N y k a, Pieniny, Warszawa 1959.
4. A. Żaki, Fortalicjum średniowieczne w Sromowcach Wyżnych,, ActeArchaeo\og\- 
ca Carpathica", t. XI, z. 2, 1970.
5. H. Langerówna, System obrony doliny Dunajca w XIX w..,, Prace Krakowskiego 
Oddziału PTH”, nr 2, 1929.
6. M Tobiasz. Odkrycie w lesie falsztyńskim,,,Wierchy", t. 33. 1964.
7. M. Tobiasz, Zagadka średniowiecznej osady na Spiszu. ..Wierchy", t. 34, 1965

18



Jacek Serafinowicz W jednym ze swych felietonów w „Świecie”, w roku 1907 Władysław Wankie, 
malarz, współtwórca panoramy Tatr i recenzent kilku warszawskich czasopism, 
pisał: Styl angielskiego „Cottage" jest w całym świecie łubiany, wszędzie można 
spotkać te z nieporównaną prostotą a jednocześnie wygodnym wykwintem

Gust angielski 
albo o „cottage’u” 
pod Częstochową

złączone budowle - te szeregi w jedną całość połączonych okienek, te pełne 
niespodzianek przybudówki, ganeczki skryte w bluszczach i kapiące kwitnącymi 
pnączami, mają swój wdzięk tak specjalny, taki jakiś urok nigdzie indziej nie 
spotykany i żadną inną architekturą nie zastąpiony, że na długi czas jeszcze 
angielskie „Country-House" panować będzie wszechwiednie w całej ucywilizo
wanej Europie. Jak wszędzie, gdzie o wygody idzie Anglicy trzymają prym, tak 
i w tym wypadku - do tej pory nic ich willom nie dorówna. Człowiek stworzył w tej 
budowli - coś, czego po prostu trudno prześcignąć, a mało co zostaje by je 
udoskonalić,

Jednym z nielicznych na te
renie Królestwa Kongreso
wego, tak wychwalanych 
przez Wankiego „country
houses” był pałacyk w Gar
nku, należący do słynnego 
śpiewaka operowego - Ed
warda Reszke.
Po uzyskaniu ogromnego 
rozgłosu we Włoszech, 
Francji i Stanach Zjedno
czonych i zgromadzeniu 
dużej fortuny, bas Edward 
Reszke zapragnął nabyć dla 
siebie i swej najbliższej ro
dziny majątek ziemski. Po
siadał już wówczas majątek
Bartkowice, nieopodal Kłomnic, w dawnym powiecie rado
mszczańskim, postanowił jednak przenieść się gdzie in
dziej. Niedługo przed rokiem 1896 zlecił swemu szwagro
wi, Adamowi Michalskiemu, ziemianinowi z Borowna, któ
rego uczynił swoim plenipotentem, zakup niewielkiego 
majątku, niezbyt od Borownaoddalonego. Adam Michalski 
posiadał w Borownie znakomitą stajnię wyścigową, gdzie 
trzymał swe konie również Jan Reszke. W końcu XIX w. 
odbywały się nawet ogólnokrajowe, doroczne wyścigi 
konne o nagrodę „Borowna”. Gonitwy organizowane 
były w październiku, a główna nagroda wynosiła 150 
rubli.
Z zadania otrzymanego od Edwarda Reszke Michalski 
wkrótce się wywiązał, kupując dla niego majątek Garnek 
w guberni piotrkowskiej, nie posiadający ziemi ornej, ma
jący natomiast sporo łąk i lasów, świetnie nadających się 
do polowań i jazdy konnej. Niedługo potem Jan Reszke, 

brat Edwarda, kupił pobliski Skrzydlów, zaś Michalski 
dokupił jeszcze kilka majątków.
Powstał w ten sposób klucz, w skład którego wchodziły: 
Garnek, Skrzydlów, Kłobukowice, Witkowice, Borowno, 
Chorzenice, Mokrzewska Wola i Zdrowa. Same zaś dobra 
Garnek składały się ze wsi: Karczenice, Kuźnica, Piaski, 
Kajetanowice, Milanów, Dąbek, Raków, Chmielarze, Kęt, 
folwarku Antoniów i oczywiście samego Garnka, który 
w 1880 r. liczył 127 domostw i 765 mieszkańców. Dobra 
garnkowskie zajmowały powierzchnię 2537 hektarów zie
mi dworskiej, przy czym większość stanowiły, jak już po
wiedziano, lasy i łąki. Ich poprzednim właścicielem był 
Julian Koriata Moraczewski.
Wydzierżawiwszy część łąk i lasów należących do Garnka, 
wyjechał Edward Reszke na tournee do Francji i tu po 
pewnym czasie zawarł kontrakt na budowę pałacu z archi
tektem Franciszkiem Arveufem. Podpisanie umowy nastą
piło w Paryżu, na przełomie 1895 i 1896 r. Arveuf przybył do 
Polski, a Edward pojechał śpiewać do Stanów Zjednoczo
nych. Architekt przesyłał za ocean swemu zleceniodawcy 
liczne szkice i projekty pałacu (zachowały się one, jak 
twierdzą ostatni właściciele Garnka, do roku 1948, kiedy 
strawił je pożar, niszczący bezpowrotnie cały pałac).
Z kilku proponowanych wersji Edward Reszke wybrał naj
bardziej - jego zdaniem - malowniczą i oryginalną. Gdy 
w roku 1898 powrócił z wojaży artystycznych do Garnka, 
dom był gotów. Właściciel zobaczywszy go oniemiał po
noć na dłuższą chwilę z przerażenia. Oczom jego ukazała 
się budowla tyleż malownicza, co dziwaczna. Nie skrępo
wany kosztami budowy, mając całkowicie wolną rękę, dał 
tu Arveuf pełny upust swej twórczej fantazji, wykazując 
przy tym nie lada roztargnienie, zdumiewające u doświad
czonego przecież architekta. Okazało się niebawem, iż 
koszty budowy przekroczyły wielokrotnie wartość całego

1 Stoją od lewej: Edward Reszke. 
Franęois Arveuf. Jan Reszke; zdję
cie z ok. 1900 r.
2 Elewacja frontowa pałacyku Re
szków w Garnku
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majątku. Architekt zapomniał o wybudowaniu klatki scho
dowej wiodącej do pokoi mieszczących się na poddaszu 
i otwierających się malowniczo facjatkami w spadzistych 
połaciach blachą krytego dachu. Gdy dodamy do tego, że 
projekt nie przewidywał istnienia łazienek i innych urzą
dzeń sanitarnych, nie będziemy się dziwić, że właściciel 
zadowolony z realizacji swego zamówienia nie był. Arveu- 
fowi kazano zatem niezwłocznie przeprojektować i prze
budować wnętrze, tym razem uwzględniając schody, ła
zienki, etc.
Giętki architekt szybko uwinął się z nowym zadaniem, toteż 
w końcu 1898 r. dom zaczął ożywać głosami mieszkańców, 
licznej podobno służby i najliczniejszymi głosami gości, 
wśród których najczęstszymi byli Stefanostwo Lubomirscy 
z Kruszyny - wielcy przyjaciele domu.
Dom Edwarda Reszke był zaiste wyjątkowo gościnny, 
a w nieczęstych i krótkich na ogół chwilach obecności jego 
gospodarza, przeżywał - bez przesady - najazdy znajo
mych i przyjaciół. Urządzano wówczas wspaniałe polowa
nia i wykwintne uczty, na co pozwalały, poza gościnnością 
rodziny, honoraria Edwarda Reszke, sięgające w Stanach 
Zjednoczonych sum na owe czasy zawrotnych - od czte
rech do czterech i pół tysiąca dolarów za występ. Można 
więc przypuszczać, że wysokość honorarium Arveufa była 
adekwatna do możliwości finansowych zleceniodawcy.
Edward Reszke, który ponad pół życia spędził we Francji, 
podobnie jak jego brat Jan stale mieszkający w swej willi 
w Nicei, chcieli posiadać w swych dobrach w Polsce pałac 
w „guście francuskim, przez Francuza budowany”. Był to 
jeden z tych mało szkodl i wych przejawów mody i snobizmu 
polskiej „bourgeois” do której niewątpliwie należeli i Jan 
i Edward. To, że dał on w wypadku pałacyku w Garnku 
nieoczekiwane rezultaty, jest już tylko sprawą architekta, 
który miast budować w „guście francuskim”, stworzył tu 
wariant angielskiego „cottage u", popularnego wówczas 
w całej Europie.
Gdy wjeżdża się dzisiaj do małej wsi Garnek boczną drogą 
od pobliskich Gidli, mija się po prawej stronie niewielki 
domek, na planie kwadratu, kryty papą, odrapany i obskur
ny. Jest to dawna stróżówka, jedyny już ślad działalności 
Arveufa w tym cichym miejscu. Stała ona niegdyś przy 
bramie wjazdowej do pałacu. Wybudowana była na jego 
podobieństwo, w technice „fachwerku", z wysokim da
chem krytym dachówką i mocno wyodrębnionym kominem 
z czerwonej cegły. W ciągu osiemdziesięciu lat istnienia 
domu drewniana więżba dachowa musiała ulec zawaleniu, 
toteż dach jest dzisiaj znacznie niższy, a całość straciła 
dawne proporcje i malowniczość. Nie ma już także okazałej 
bramy wjazdowej. Obecna droga przecina dawne założe
nie parkowe, zaprojektowane w 1891 r. przez Waleriana 
Kronenberga (1859-1934), słynnego architekta zieleni.
Nieco dalej widać porosłe mchem i trawą kamienie tworzą
ce zarys prostokąta - to resztki fundamentów pałacu. 
Niegdyś od bramy dojeżdżało się tu aleją wzdłuż szpaleru 
strzyżonych drzew. Przed wejściem od strony południowej 
rozpościerał się ogromny klomb. Sam pałacyk wywoływał 

3. Elewacja pałacyku od strony 
ogrodu
4. Brama wjazdowa i fragment 
stróżówki (po lewej) w Garnku 
(wszystkie zdjęcia z archiwum 
p. M. Bilowiczowej)

zdziwienie, zaskakiwał niespotykaną w tej szerokości geo
graficznej koncepcją architektoniczną, całkowitą odręb
nością stylu, dziwną techniką budowlaną, wreszcie uroz
maiconą gamą barw.
Asymetrycznie ukształtowana, dziewięcioosiowa elewacja 
frontowa z dwoma wysuniętymi ryzalitami, wysoki, dwu
spadowy dach kryty blachą miedzianą i przeszyty dokład
nie opracowanymi, malowniczymi kominami z czerwonej 
cegły, bogata gama kolorystyczna fragmentów tynkowa
nych ścian, ujętych w geometryczną sieć ciemnobrązo
wych pasów belek - ta struktura i nas dzisiaj zadziwia. 
Pałac posadowiony był na wysokiej kamiennej podmurów
ce, podpiwniczony w obu narożnikach. Ponad wysuniętym 
gankiem z dwiema drewnianymi kolumienkami znajdowa
ło się okno pokoju na poddaszu, umieszczonego nad 
hallem.
Boczny ryzalit mieścił salon na parterze w trakcie fronto
wym i kredens w trakcie tylnym, na poddaszu zaś pokoje 
mieszkalne. Połać dachu od strony elewacji frontowej 
przepruta była pięcioma facjatkami nakrytymi małymi,dwu
spadowymi daszkami. Ponadto w dachu znajdowały się 
małe, okrągłe otwory okienne pozostałych pokoi i komórek 
poddasza. Elewacja frontowa pomalowana była na kilka 
kolorów. Prawy narożnik (zachodni) był różowy, środkowe 
części elewacji po stronach ganku i sam ganek pomalowa
ne były na niebiesko, wysunięty ryzalit boczny na planie 
czworokąta był różowy, zaś lewy narożnik (wschodni) 
znowu niebieski. Całości dopełniały okiennice pomalowa
ne na zielono.
Podobnie ukształtowana była elewacja ogrodowa, wycho
dząca na północ. W środkowym ryzalicie, nieco przesunię
tym z osi budynku, umieszczone było wyjście do ogrodu. 
Ryzalit boczny mieścił, jak już powiedziano, kredens zao
patrzony w oddziel ne wejście dla służby. Przenoszono tędy 
gotowe potrawy z kuchni, usytuowanej w niewielkim bu
dynku w ogrodzie. Dalej, poza gęstym szpalerem drzew 
i kortem tenisowym, znajdowały się stajnie, stodoły, wo
zownie i spichlerze. Niektóre z tych zabudowań gospodar
czych projektował również Arveuf, inne stały tu już dawniej 
i zostały kupione przez Edwarda Reszke wraz z całym 
majątkiem. Część z nich dotrwała do naszych dni.
Obydwie boczne elewacje pałacu, wychodzące na wschód 
i zachód, rozwiązane były podobnie, z tą jedynie różnicą, że 
od strony zachodniej architekt zaprojektował taras. Został 
on jednak w parę lat po ukończeniu pałacu nadbudowany, 
co dało dodatkowy pokój mieszkalny. Poprzez podwyższe
nie okapu dachu od stron elewacji bocznych architekt 
uzyskał możliwość wydatnego powiększenia okien pokoi 
mieszkalnych poddasza. Osiągnął przy tym znakomity 
efekt plastyczny, poprzez urozmaicenie linii przebiegu 
dachu.
Odtworzony plan pałacu ukazuje nam dyspozycję wnętrz. 
W kondygnacji parteru układ wnętrz był dwutraktowy, 
natomiast na poddaszu jednotraktowy. W prawej (zachod
niej) części pałacu, na parterze mieściło się sześć pokoi 
mieszkalnych. Były one oddzielone hallem w ryzalicie 
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środkowym od pomieszeń lewej (wschodniej) części. 
W części tej znajdowały się dwa salony i gabinet od frontu 
oraz jadalnia, kredens i boczna klatka schodowa od ogro
du. W salonie, umieszczonym w bocznym ryzalicie, znajdo
wał się jedyny w całym pałacyku kominek.
Na poddaszu usytuowane były pokoje gościnne, pomiesz
czenia dla guwernantek i służby, a także wiele najrozmait
szych komórek i schowków. Każdy z piętnastu pokoi pod
dasza zaopatrzony był we własną komórkę. Z kolei za 
owymi komórkami istniały małe schowki, które łączyły się 
ze sobą tworząc wąski, niski i ciemny korytarzyk. Koryta
rzykiem tym można było obejść dom dookoła i przecho
dzić, 'wykorzystując połączenia z komórkami, do innych 
pokoi. Nie wszystkie pomieszczenia tej kondygnacji znaj
dowały się na tym samym poziomie. Do wielu z nich 
należało wchodzić po kilku stopniach. Inne z kolei bywały 
bardzo niskie; miały niecałe dwa metry wysokości. W ten 
sposób, w niektórych partiach budynku uzyskiwał Arveuf 
możliwość zmieszczenia dodatkowego, trzeciego poko
ju między stropem parteru a podłogą poddasza. Pokoiki te 
otrzymały własne oświetlenie poprzez maleńkie okienka 
ukryte w konstrukcyjno-dekoracyjnej siatce fryzów po
nad oknami parteru. Główna klatka schodowa mieściła się 
w hallu, w środkowym ryzalicie pałacu.
Ten szalenie skomplikowany system wewnętrzny budynku 
okazał się bardzo przydatny w okresie okupacji, kiedy 
w pałacu ukrywano ludzi poszukiwanych przez władze 
niemieckie. Jednak dla właścicieli nie okazał się szczegól
nie wygodny. Licznych trudności i dużych nakładów finan
sowych nastręczało ogrzewanie wnętrz i utrzymywanie ich 
w należytym porządku.
W latach 1905-1907 Edward Reszke, podupadając na zdro
wiu, powoli rozstawał się z karierą artystyczną. Przez jakiś 
czas mieszkał w swym domu przy ulicy Junkierskiej (obec
na Kozia) w Warszawie, następnie osiadł w Garnku.
Pierwszą wojnę światową spędził w swoim pałacu i czując 
zbliżającą się śmierć sporządził testament. Zmarł 27 maja 
1920 r. i pochowany został w Borownie, w dobrach swej 
siostry Emilii z Reszków Michalskiej. Wcześniej jeszcze, 
stale mieszkający we Francji Jan Reszke, po stracie swego 
jedynego syna na froncie, zapisał córkom Edwarda dwa 
swoje majątki Skrzydlów i Witkowice. Na mocy testamen
tu ojca i zapisu stryja najstarsza z trzech córek Emilia 
otrzymała Skrzydlów, urodzona w 1899 r. Helena Garnek, 
a Janina (pułkownikowa Nieniewska) Witkowice.
Duża fortuna E. Reszke dosyć szybko stopniała, toteż coraz 
smutniej zaczęło się robić w Garnku. Chłopi przestali 
płacić za wydzierżawione im przed laty łąki i lasy. Coraz 
większe sumy pochłaniało utrzymanie pałacu, okazało się 
bowiem, że od początku nie zadbano o jego trwałość. Życie 

pałacowe poczęło przenosić się na parter, wykorzystywa
no tylko część z dwudziestu czterech pokoi, zlikwidowano 
budynek kuchenny stojący w ogrodzie i zainstalowano 
kuchnię w lewej części pałacu od strony ogrodu. Coraz 
mniej gości zjawiało się w Garnku, od czasu do czasu 
przyjeżdżali jeszcze Kronenbergowie.
Na przełomie lat 1938-1939 zmarła Helena z Reszków 
Grabowska. Pałac odziedziczyła wówczas jej córka - Maria 
Bilowiczowa i szczęśliwie przeżyła w nim okres okupacji. 
Po wojnie mocno już zdewastowany pałac zasiedlony 
został przez kilka miejscowych rodzin. Na początku 1948 r. 
spłonął doszczętnie w wyniku zaprószenia ognia i podzielił 
tym samym los wielu polskich dworów i pałaców, które 
wojna szczęśliwie oszczędziła.
Tak wygląda 50-letnia historia pałacu w Garnku pierw
szego „polskiego" dzieła Arveufa. Wiadomo że architekt 
ten często przyjeżdżał tutaj w latach 1896-1898 doglądać 
prac budowlanych, jednakże wcześniej już jego uwagę 

zaprzątały inne realizacje i projekty. Zaangażował się 
w przebudowę pałacu w Kozienicach i budowę rezydencji 
Epsteinów w Teresinie, rozpoczął także prace przy Klubie 
Myśliwskim w Warszawie i projektach dla Antonin na 
Wołyniu.
Większość dzieł Arveufa to budowle realizowane w stylu 
renesansu francuskiego, często z nałożoną na renesanso
wy korpus dekoracją rokokową, tym bardziej więc dziwi 
forma architektoniczna pałacyku w Garnku wzniesionego 
na wzór angielskich „country-houses”, szczególnie w re
dakcji Richarda Normana Shawa. Wyjątkową analogię wy
kazuje tu projekt Shawa rezydencji w Grims Dyke koło 
Londynu z lat 1890-1891.
Garnek jest jednym ze stosunkowo nielicznej grupy przy
kładów przeniesienia na grunt polski form architektonicz
nych angielskich siedzib wiejskich drugiej połowy XIX w. 
Zanim jednak Brytyjczycy wypracowali w pełni ukształto
wany „język” swej architektury wiejskiej i podmiejskiej, 
posługujący się odmiennym, niż to było przyjęte na konty
nencie sposobem kształtowania bryły „od wewnątrz" - ,,a 
la mode anglaise” jak to określił Viollet-le-Duc, musieli na 
nowo odkryć (nigdy notabene nie wygasłe) formy history
czne własnej architektury. XIX-wieczny styl angielskich 
„country-houses” był z jednej strony reakcją przeciwko 
architekturze klasycznej, eklektyzmowi i produkcji fabry
cznej, z drugiej strony swoistą adaptacją wzorów history
cznych rodzimej architektury („domestic revival”).
Ze specyficznego historyzmu Anglików wynikał nie tylko 
ów odmienny sposób kształtowania bryły, podobnie rzecz 
się miała z nawiązaniem do konstrukcji szkieletowej. Ten 
typ wątku rozpowszechnił się w Anglii w okresie Tudorów, 
zwłaszcza za panowania królowej Elżbiety I (1558-1603). 
Wówczas tradycje drewnianego budownictwa o konstruk
cji szkieletowej zostały przeniesione do budownictwa ka
miennego. Było to podyktowane w dużej mierze czynnika
mi ekonomicznymi brakiem drewna, którego używano 
w ogromnych ilościach do budowy okrętów i w kopalniach. 
Wzmożona działalność budowlana przyczyniła się do roz
powszechnienia tego typu konstrukcji, większość dużych 
siedzib wiejskich zbudowano wówczas w ten sposób. 
Stanowiło to jakby drugi nurt, oprócz budowli o charakte
rze oficjalnym nurt, który zachowując formy gotycyzują- 
ce, gwałtownie odrodził się w idei „country-house” i „en- 
glish cottage" Webba i Shawa, nawiązując tym samym do 
tradycji narodowej i nie wykraczając poza ramy histo
ryzmu.
W tym kontekście nawiązanie Arveufa do rezydencji 
w Grims Dyke, nie może być traktowane jako próba wyjścia 
poza historyzm. Stanowi natomiast potwierdzenie pluralis
tycznej postawy i zdolności operowania stylami. Wwypad- 
ku pałacyku w Garnku uwidacznia się ponadto tak typowy 
dla historyzmu czynnik mody, tutaj mody na styl angielski. 
Z całą pewnością nie udało się Arveufowi wniknąć do 
końca w istotę architektury, którą chciał naśladować. 
W Garnku wyraźnie przeciwstawił się zbytniemu rozluźnie
niu bryły i naturalnemu charakterowi budowli. Stanowi 
jednak Garnek na tle pozostałych realizacji tego architek
ta przykład odosobniony, zaś jego autor pozostaje twórcą 
jednego z niewielu na terenie Polski „cottage u" w stylu 
angielskim. Styl ten był w okresie przełomu wieków propa
gowany w pewnej mierze przez naszą krytykę. Do jego 
szerszego rozpowszechnienia nie doszło jednak na skutek 
wylansowania tendencji teoretycznych i estetycznych, dą
żących do unarodowienia architektury polskiej, do poszu
kiwania w architekturze pierwiastków rodzimych. Nie moż
na się dziwić, że w ówczesnej sytuacji politycznej i intelek
tualnej w Polsce był to program bardziej atrakcyjny.

Jacek Serafinowicz
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Alina Cybulska

Medaliony 
Andrzeja 

Prószyńskiego

Artykuł stanowi omówienie 
części twórczości rzeźbia
rza Andrzeja Pruszyńskiego 
(1836—1895), ale tej części, 
która dotychczas była mało 
znana. Świadczy o tym fakt, 
że jedynie w „Słowniku” E. 
Benezita („Dictionaire criti
que et documentaire des Pei- 
ntres, Sculpteurs, Dessigna- 
teurs et Gravers”, Paris 1966, 
t. 7, s. 45) twórca określony 
został jako medalier. Autorką 
artykułu jest zmarła w 1982 r. 
wnuczka artysty.

Dziewiętnastowieczny rzeźbiarz warsza
wski Andrzej Pruszyński pozostawił dość 
obszerny i urozmaicony dorobek artysty
czny. Ostatnio sporządzono katalog jego 
dzieł, zawierający 186 pozycji; katalog 
obejmuje wyłącznie pozycje udokumen
towane w bibliografii (wycinki prasowe, 
dane z literatury, z przewodników itp.) lub 
dzieła sygnowane. Tych ostatnich - nie 
popartych danymi bibliograficznymi - 
jest zresztą bardzo niewiele. Takie opra
cowanie katalogu pozwala domniemy
wać, że nie jest pełny - w szczególności 
w zakresie portretów, gdyż pisano wyłą
cznie o ludziach znanych, znaczących 
w życiu narodu, nie zawiera zatem innych 
pozycji. Zaznaczyć przy tym należy, że 
archiwum rzeźbiarza spłonęło w czasie 
Powstania Warszawskiego.
Zanim przejdziemy do omówienia dzieł 
rzeźbiarza pokrótce trzeba poznać jego 
życiorys, by wskazać, jak warunki życia 
i kierunek studiów wpłynęły na twórczość 
artysty.
Andrzej Pruszyński urodził się w Warsza
wie na Rynku Starego Miasta w 1836 r. 
Wcześnie osierocony, wzięty został pod 
opiekę staruszka Jana Wojciechowskie
go, byłego żołnierza napoleońskiego, ży- 
jącego w wielkiej biedzie. Z tych wzglę
dów od najmłodszych lat Andrzej zmu
szony był do pracy zarobkowej. Jego 
opiekun, widząc u chłopca ogromne za
miłowanie do kopiowania figur świętych 

w kościołach, skierował go do pracy 
u znanego rzeźbiarza Jakuba Tatarkiewi
cza, ucznia Thorvaldsena. W tejże pra
cowni Andrzej przebywał niedługo - za
ledwie rok - z uwagi na śmierć pryncypa- 
ła, po czym przeniósł się do stałej pracy 
u sławnego rzeźbiarza Konstantego 
Hegla.
Chęć poznania arkanów sztuki zmusiła 
jednak Pruszyńskiego do poszukiwania 
takiej pracy zarobkowej, przy której mógł
by uczęszczać na studia, stąd zaangażo
wanie się jako modelarza w pracowni 
znanego wówczas rzeźbiarza i sztukatora 
Ferrantego Marconiego, brata sławnego 
Henryka - budowniczego. W 1861 r. poj
muje za żonę córkę swego pryncypała, 
Adelajdę Marconi, co wiąże go węzłami 
rodzinnymi z tą spolszczoną włoską ro
dziną, a jego twórczość z dziełami archi
tektury i rzeźby licznego rodu Marconich. 
Mając zatem już częściowo zapewniony 
byt, młody adept sztuki rozpoczyna 
w 1856 r, studia, jako wolny słuchacz, 
w Akademii Sztuk Pięknych, pod kierun
kiem dawnego swego chlebodawcy Kon
stantego Hegla, którego wpływ na twór
czość Pruszyńskiego, szczególnie figu
ralną, jest bardzo widoczna. Jego nauczy
cielem był również rzeźbiarz Władysław 
□leszczyński, sławny twórca medalionów 
i jemu przypisać można tendencję do 
rzeźby portretowej w twórczości Pruszyń
skiego.

Pod kierunkiem tak wybitnych nauczycie
li, w 1864 r. młody rzeźbiarz-mimo trud
ności finansowych - kończy studia z wy
nikiem celującym, co zapewnia mu dwu
letnie stypendium na dalsze kształcenie 
w Rzymie w Akademii Św. Łukasza, gdzie 

uzyskuje pierwszą lokatę i złoty medal. 
Dzięki studiom w Akademii Św. Łukasza 

poprawia artysta technikę i precyzję rzeź
by, co w okresie realizmu miało bardzo 
istotne znaczenie. W Rzymie również 
uczy się obróbki kamieni (szczególnie 
ulubionego marmuru) oraz ich szlifo
wania.
Okres twórczości Pruszyńskiego, tj. po
czątek drugiej połowy XIX w„ charaktery
zuje w Polsce brak zainteresowania rzeź
bą, brak również środków na jej realiza
cję. Praktycznie zatem nie istniały możli
wości rozwoju talentów, stąd emigracja 
wielu artystów. Młody rzeźbiarz związany 
z rodziną Marconich pozostaje jednak 
w kraju do końca swych dni, tworząc 
głównie rzeźbę nagrobkową i epitafia, 
które zdobi portretami zmarłych.
Andrzej Pruszyński początkowo prowa
dzi pracownię odziedziczoną po teściu, 
razem ze swoim szwagrem Leonardem 
Marconim, a od 1880 r. do kresu swego 
życia - własną pracownię rzeźbiarsko- 
-sztukateryjno-kamieniarską przy ul. Wol
skiej 141.

Pruszyński powszechnie uważany jest za 
rzeźbiarza sakralnego - we wszystkich
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. Cmentarz Powązkowski w Warszawie, po- 
ńersie - autoportret Andrzeja Pruszyńskiego 
ia grobowcu rodzinnym, brąz. 1899

I. Cmentarz Powązkowski, obelisk nagrobny 
medalionem Wojciecha Jastrzębowskiego, 

>ialy marmur, sygn., 1883

!. Cmentarz ewangelicko-reformowany w Wa- 
szawie, grobowiec z medalionem Józefa Sim- 
nlera, biały marmur. 1868

l. Cmentarz Powązkowski, medalion nagrobny 
(sawerego Kojsiewicza, piaskowiec, sygn. 1865 

>. Cmentarz Powązkowski, medalion nagrobny 
'omasza Łubieńskiego, brąz, po 1873 r.

>. Cmentarz Powązkowski, medalion nagrobny 
Konstancji z Ossolińskich Łubieńskiej, brąz, po 
I873 r.

i

jego życiorysach jako największe i najbar
dziej znane dzieło wymienia się posąg 
Chrystusa dźwigającego krzyż, ustawiony 
przed fasadą kościoła Świętego Krzyża 

w Warszawie. 0 jego rzeźbie portretowej 
dotychczas mało wiadomo, tymczasem 
ten rodzaj twórczości dominuje w jego 
dorobku, bo na 186 skatalogowanych po
zycji rzeźbiarskich mamy aż 100 portre
tów w formie medalionów i popiersi (w 
tym samych medalionów 71), a rzeźb sa
kralnych zaledwie 52 łącznie z rzeźbą 
figuralną nagrobkową.
Pierwszą wzmiankę prasową o twórczoś
ci artysty znajdujemy w 1855 r„ tj. jeszcze 
przed podjęciem studiów, kiedy miał za

3

ledwie 19 lat: ...Pruszyński pracuje nad 
wykonaniem medalionu p. Tatarkiewicza, 
b. swego nauczyciela. Medalion ten jest 
z marmuru kararyjskiego, a czystość kon
turów, poprawność rysunku i modelacja 
przynoszą zaszczyt młodemu uczniowi. 
Na cmentarzu na Powązkach w Warsza
wie znajduje się grób Jakuba Tatarkiewi
cza, ozdobiony bardzo zniszczonym, lecz 
takim właśnie medalionem, nie sygnowa
nym. Prof. Władysław Tatarkiewicz, wnuk 
Jakuba, oświadczył, że jest to właśnie 
dzieło Pruszyńskiego, zatem pierwszy 
w jego życiu wyrzeźbiony medalion 
portretowy.
I tak zaczyna się wielka seria nagrobko

4

wych medalionów na cmentarzach war
szawskich, głównie na Cmentarzu Po
wązkowskim. Społeczny Komitet Opieki 
nad Starymi Powązkami kolejno poddaje 
te portrety zabiegom konserwatorskim, 
łącznie z całością kompozycji nagrobnej, 
również pochodzącej z warsztatu Pru
szyńskiego.
W1979 r. zadbano o konserwację nagrob
ka Wojciecha Jastrzębowskiego (1883), 
profesora Instytutu Agrarno-Leśnego. 
Pomnik z białego marmuru w formie zła
manej kolumny zdobi medalion portreto
wy ukazujący twarz zmarłego z profilu.
W tym samym roku przeprowadzono kon
serwację skromnego medalionu na gro-
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7

bie Kazimierza Simmlera, syna sławnego 
artysty malarza. Grób zaś samego mala
rza Józefa Simmlera, w całości piękne 
dzieło Pruszyńskiego, znajduje się na 
cmentarzu ewangelicko-reformowanym. 
Pomnik z białego marmuru w stylu klasy- 
cystycznym, pochodzący z 1868 r„ ozdo
biony jest medalionem, przedstawiają
cym zmarłego artystę z profilu oraz em
blematami malarza: paletą, pędzlem, pa
pierem. Jak pisała ówczesna prasa - por
tret odznacza... nadzwyczajne podobień
stwo rysów zmarłego... Pomnik ten trzy 
lata temu poddany został konserwacji 
przez Pracownię Konserwacji Rzeźby 
w Łazienkach.
W końcu 1980 r. Społeczny Komitet Opie
ki nad Starymi Powązkami przeprowadził 
konserwację nagrobka Ksawerego Koj- 
siewicza, mecenasa Warszawskich De
partamentów Rządzącego Senatu. To 
dzieło Pruszyńskiego z okresu wczesnej 
jego twórczości, bo z 1865 r„ szeroko 
opisywane było we współczesnej artyście 
prasie. Jakkolwiek grób ten zdobi przede 
wszystkim symboliczny Anioł Pokoju na 
tle kolumny, to nietrudno również zauwa
żyć umieszczony na tylnej ścianie kolum
ny piękny medalion portretowy, przedsta
wiający profil sławnego wówczas prawni
ka. Całość wykonana z piaskowca wyma
gała po przeszło 100 latach konserwacji - 
dziś zachwyca oczy przechodniów. Ów

czesny rzeźbiarz Faustyn Cengler, prowa

7. Cmentarz Powązkowski nagrobek i meda
lion Henryka Wieniawskiego, piaskowiec, biały 
marmur, sygn. 1885

8. Cmentarz Powązkowski, medalion nagrobny 
Ignacego Szulca, biały marmur, sygn.. 1883

9. Cmentarz Powązkowski, replika żeliwna 
skradzionego odlewu brązowego medalionu 
nagrobnego Wincentego Korotyńskiego 
z 1891 r.

10. Cmentarz Powązkowski, nagrobek i po
piersie Jana Feliksa Piwarskiego, piaskowiec, 
1879

11. Cmentarz ewangelicko-augsburski, meda
lion nagrobny Fryderyka Kostera, brąz, sygn., 
po 1889 r.

12. Popiersie Henryka Marconiego, brąz, 1888 
(do 1944 r. w kościele ss. wizytek w Warszawie)

boi generała), a pod portretem Konstancji 
- girlandę z kwiatów i herb rodziny Osso
lińskich.
Dotychczas omówione zostały te portrety 
nagrobkowe Pruszyńskiego, które nisz
czały, a były lub są przewidziane do kon
serwacji, lecz na nich nie kończy się lista. 
Na Powązkach jest wiele grobów ozdo
bionych medalionami z marmuru, które 
we względnym lub nawet niekiedy w bar
dzo dobrym stanie przetrwały do naszych 
czasów. Na tym cmentarzu odnajdujemy 
portrety wielu znanych i zasłużonych lu
dzi, m.in. Henryka Wieniawskiego - 
skrzypka i kompozytora, JanaTatarkiewi-

8

dzący kronikę w „Kalendarzu Polskim Ilu
strowanym” Jana Jaworskiego, tak oto 
kończy opis tego dzieła: ...a zatem nie 
tylko w starożytnym Rzymie mogą żyć 
i tworzyć artyści, bo nie wszyscy są artys
tami, którzy takimi się mianują. Warszawa 
w murach swych wyrodzita mistrza Pru
szyńskiego, którym się szczycić winna. 
Przewidziana jest też wkrótce konserwa
cja grobu hr. Łubieńskich. Nagrobek ten 
zdobi figuralna rzeźba Władysława Olesz- 
czyńskiego przedstawiająca Napoleona 
Łubieńskiego, a na ścianie przedniej 
umieszczone zostały trzy portrety meda
lionowe, dzieła Pruszyńskiego, przedsta
wiające generała straży honorowej Napo
leona hr. Tomasza Łubieńskiego, miano
wanego po Nocy Listopadowej prezyden
tem miasta Warszawy, jego żony z hr. 
Ossolińskich Konstancji i córki Adeli. 
Dwa pierwsze pierwotnie wykonane były 
w marmurze, a następnie zamienione na 
odlewy brązowe, prawdopodobnie w cza
sie, kiedy to Prószyński dodał tamże 
medalion Adeli hr. Łubieńskiej, działaczki 
w powstaniu 1863 r. Medaliony te ucho
dzą w opinii historyków sztuki za jedne 
z najciekawszych portretów na Powąz
kach. Przedstawiają portretowanych 
z profilu, przy czym kobiety strojne są 
w piękne koronki na głowach. Ponadto 
pod portretem Tomasza hr. Łubieńskiego 
rzeźbiarz umieszcza jego herb oraz gir
landę z liści dębowych z żołędziami (sym- 

cza - cenionego aktora warszawskiego, 
Józefy Leśkiewiczowej - artystki opery 
warszawskiej, Stefana Spiessa - przemy
słowca, działacza społecznego, Teodora 
Wosińskiego - dyrektora Głównej Komisji 
Sprawiedliwości, Kazimierza Rogoziń
skiego - nauczyciela, przewodnika mło
dzieży, Ignacego Szulca - wieloletniego 
nadzorcy Cmentarza Powązkowskiego, 
Józefa Franaszka - przemysłowca, Win
centego Korotyńskiego - publicysty 
i współtwórcy „Encyklopedii” Orgelbran
da, stale pisującego w „Tygodniku Ilustro
wanym” i wielu innych.
Nie można również pominąć faktu, że na 
omawianym cmentarzu - poza medalio
nami - znajdują się również portrety w po
staci popiersi, np. portret Jana Feliksa 
Piwarskiego profesora Szkoły Sztuk Pięk
nych w Warszawie, Michała Kazanow- 
skiego, obecnie prawdopodobnie zamu
rowane w mauzoleum (patrz „Spotkania 
z zabytkami”, z. 4, s. 11) czy wreszcie 
autoportret Andrzeja Pruszyńskiego na 
jego grobie rodzinnym. Portrety zmarłych 
wykonane przez Pruszyńskiego znajdują 
się także na cmentarzu ewangelicko- 
-augsburskim w Warszawie. Ciekawy jest 
przy tym fakt, że na Cmentarzu Powązkow
skim dominują portrety z białego marmu
ru w połączeniu z kompozycją architekto
niczną również z białego marmuru lub 
szarego granitu, zaś na cmentarzu ewan
gelicko-augsburskim prawie wyłącznie 
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potykamy groby z czarnego granitu 
medalionami portretowymi odlanymi 

i brązie. Wiele z nich jest bardzo intern
ujących, a szczególnie portret przedsta
wiający en face Fryderyka Kostera.
lie tylko w Warszawie można znaleźć 
lagrobne portrety, dzieła Prószyńskiego, 
tak np. „Kurier Warszawski” z 1866 r. 
iformuje, że w Rzymie na grobie tam 
marłego rzeźbiarza Władysława Olesz- 
zyńskiego ma być umieszczony jego 
lortret, wykonany przez bawiącego na 
typendium w Akademii Św. Łukasza An- 

Irzeja Prószyńskiego. Na cmentarzu 
ł Goszczanowie nagrobek ziemianina

10

Franciszka Sulimierskiego zdobi jego 
portretowy medalion. W Czerniejewie 
znajduje się medalion Onufrego Kopczyń
skiego, autora „Gramatyki języka pol
skiego".
Jak już uprzednio wspominaliśmy, An
drzej Pruszyński jest twórcą wielu epita
fiów ozdobionych portretami. Są to w za
sadzie medaliony, z wyjątkiem epitafium 
Henryka Marconiego w kościele wizytek. 
Portret - popiersie Henryka Marconiego 
odlany w brązie ustawiony był w kościele 
na marmurowej konsoli; został on zrabo
wany przez hitlerowców i do dziś nie 
odnalazł się. Na jego miejsce wnuk zmar
łego, profesor Bohdan Marconi, ustawił 
w 1952 r. kopię popiersia dłuta Simonet- 

tiego z kościoła Św. Anny w Wilanowie. 

Dzieło to przedstawia zmarłego w mło
dym wieku, a Pruszyński rzeźbił sławnego 
budowniczego w wieku podeszłym.
Skoro już jesteśmy w kościele Wizytek nie 
można pominąć umieszczonego tamże 
w 1872 r. epitafium Juliana Bartoszewi
cza, dziejopisarza. Na temat tego dzieła 
Pruszyńskiego wiele pisano w ówczesnej 
prasie, a to z uwagi na samą osobę uczo
nego, jak i na wyjątkowo ciekawą kompo
zycję, w której artysta połączył część por
tretową z bardzo licznymi szczegółami 
ornamentacji. Podkreślano też, że rzeź
biarz stworzył portret z profilu wewnątrz

u

medalionu odznaczający się wyrazem do
skonałego podobieństwa oraz że takich 
dziel o nieprzeciętnej u nas sumienności 
i umiłowania sztuki na łokcie się nie mie
rzy i nie ocenia według dowolnej wartości 
pieniędzy.
Najwięcej medalionów portretowych na 
epitafiach umieścił Andrzej Pruszyński 
w kościele Św. Krzyża. Znajdują się tu 

epitafia ozdobione portretami, pocho
dzące z różnych okresów twórczości 
rzeźbiarza: np. z 1873 r. pochodzi bogato 
zdobione ornamentacją epitaf i urn Teodo- 
ra Wosińskiego, tajnego radcy Głównej 
Komisji Rządowej Sprawiedliwości, z me
dalionem z marmuru ukazującym zmarłe
go z profilu; w 1883 r. ustawia rzeźbiarz - 

w zupełnie odmiennym stylu wykonane - 
epitafium Wojciecha Jastrzębowskiego, 
profesora Instytutu Agrarno-Leśnego, 
również z medalionem portretowym 
z profilu, z białego marmuru i też bogato 
zdobionym ornamentacją. Ostatnim chy
ba dziełem w tym kościele jest portret en 
trois quatre Michaliny Rogozińskiej, sy
gnowany „luty 1895 r.” (Pruszyński zmarł 
7 marca tego roku), umieszczony na dość 
skromnej tablicy. Bardzo charakterysty
czny dla pokazania na portrecie społecz
nych zainteresowań zmarłej jest wyraz jej 
twarzy. Rzeźby tego typu były jeszcze 
w kościele kapucynów w Warszawie, z te
go jedna, przedstawiająca portret Jana 
Nepomucena Leszczyńskiego, prawnika 
i pedagoga, zachowała się do dziś, nato
miast medalion portretowy hr. Stanisława 
Szczęsnego Kossakowskiego, dyploma
ty, wykonany w białym marmurze (umie
szczony na pomniku nagrobnym autors
twa Faustyna Cenglera) zniszczony został 
w czasie Powstania Warszawskiego. 
W tym samym kościele znajduje się epita
fium z białego marmuru z medalionem 
portretowym przedstawiającym profil hr. 
Aleksandry Pauliny z Chodkiewiczów 
Kossakowskiej. Analiza modelunku po
rtretu, w szczególności włosów, wskazy
wałaby na autorstwo Andrzeja Pruszyń
skiego, lecz jest to tylko supozycja - brak 
potwierdzenia w bibliografii. Poza War
szawą też można spotkać epitafia zdobio
ne portretami wykonanymi przez Pru
szyńskiego, np. w bazylice katedralnej 
w Płocku znajduje się wczesne jego dzie
ło z 1868 r. - epitafium dra Stanisława 
Siennickiego, wielce zasłużonego działa
cza społecznego. Na ozdobionej orna
mentacją tablicy umieszczony jest meda
lion portretowy z białego marmuru, uka
zujący twarz zmarłego z profilu. W tej 
bazylice znajduje się też piękny portret 
wykonany w białym marmurze przedsta
wiający profil biskupa Ignacego Krasic
kiego, umieszczony na czarnej marmuro
wej tablicy dłuta rzeźbiarza Jana Sikor
skiego. Portret zdobią insygnia biskupie. 
W kościele w Skępem znajduje się epita
fium z portretem poety Gustawa Zieliń
skiego, a w kościele w Radomsku dwa 
epitafia sióstr Kulskich, z białego marmu
ru, z portretami en face, otoczonymi gir
landami z kwiatów (w kościele tym znaj
duje się dziewięć dzieł Pruszyńskiego, co 
wymagałoby odrębnego omówienia).

Wiele jeszcze tego rodzaju dzieł pocho
dzących z rąk Andrzeja Pruszyńskiego 
zaginęło lub los ich jest nie znany. W koś
ciele Św. Piotra i Pawła w Warszawie 

zaginęło w czasie Powstania Warszaw
skiego epitafium Pauliny Krakowowej, pi
sarki, działaczki społecznej; nie znany 
jest los epitafium zdobionego portretem 
Ludwika Syrokomli (Kondratowicza), 
umieszczonego w kościele w Nieświeżu 
radziwiłłowskim, również epitafium ks. 
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Radziwitlowej w kościele w Skwirze i in
ne, np. we Lwowie.
Dotychczas omówione zostały tylko por
trety umieszczone na nagrobkach i epita
fiach, lecz nie na tym kończy się twór
czość portretowa Andrzeja Prószyńskie
go. Od 1860 r. wystawia on wiele portre
tów, które objęte zostały spisami Towa
rzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Wiele 
dzieł wykazanych w tym spisie nie zawiera 
takich danych, by można było je odszu
kać, np. wymienione są: „popiersie, me
dalion. gips, rok 1860”, czy „portrety - 
popiersia - damy i mężczyzny z 1861, 
1862, 1885 r.". Przy wielu również pozy
cjach na tej liście podane są dane doty
czące konkretnych osób, lecz brak jest 
wskazania, gdzie je można odnaleźć, np. 
pomnik Ciemniewskiegoz 1860 r. Lista ta 
również nie jest pełna, gdyż rzeźby Pró
szyńskiego były wystawiane poza konkur
sem z uwagi na jego udział w jury Zachęty. 
Takie podejście krytykowała prasa. 
Wiadome jest również, że bibliografia po
dawała nazwiska osób portretowanych, 
których wizerunki znajdują się zapewne 
w zbiorach prywatnych bądź zaginęły. 
I tak, nie można odnaleźć śladów portretu 
sławnego doktora Le Bruna, wykonanego 
przez artystę dla Towarzystwa Lekarskie
go; nie znany jest los portretów: hr. To
masza Potockiego, Ciszewskiego - zna
nego sztukatora. Michała Stadnickiego, 
13

Żółkowskiego - sławnego aktora i wielu 

innych.
Wymienić jeszcze należy kilka portretów, 
które ocalały lub o których na pewno 
wiadomo, że zaginęły. W dawnym pałacu 
margr. Wielopolskich w Chrobrzu ocalały 
cztery portrety rodzinne, medaliony po
chodzące z bardzo wczesnej twórczości, 
bo z 1859 r„ tj. z okresu, kiedy Pruszyński 
miał zaledwie 23 lata2. Ocalały na fronto

nie kamienicy przy Alejach Jerozolim
skich nr 32 portrety kamienne - popiersia 
Mickiewicza i Puszkina, znalezione po 
Powstaniu Warszawskim, podane kon
serwacji w 1946 r„ a następnie w 1977 r., 
kiedy zauważono pęknięcie popiersia 
Mickiewicza.
Andrzej Pruszyński tworzył również por
trety wielu sławnych ludzi. I tak w zbio
rach Muzeum Narodowego w Łazienkach 
znajduje się piękny medalion portretowy 
Władysława Oleszczyńskiego - rzeźbia
rza, nauczyciela Pruszyńskiego. Tamże 
przechowywany jest egzemplarz medalu 
(średnicy 25 cm) wybitego dla członków 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (z 
okazji jubileuszu pisarza), przedstawiają
cy profil Ignacego Józefa Kraszewskiego. 
Wzór medalu pochodzi z konkursu ogło
szonego przez Zachętę, na który Pruszyń
ski złożył dwie repliki, z czego jedna uzy
skała wyróżnienie.
Nie znany jest los portretu Aleksandra 
14

Fredry; dzieło zostało wystawione w Za
chęcie w 1874 r„ zakupione przez Zachę
tę i wylosowane przez jej członka Aleksan
dra Pawłowskiego. Również marmuro
wy portret Adama M ickiewicza, wystawia
ny w Zachęcie w 1879 r. i ponownie 
w 1907 r„ został wylosowany przez Igna
cego Rappela.
Wiadome jest, że w czasie Powstania 
Warszawskiego uległy spaleniu w domu 
rodzinnym rzeźbiarza marmurowe po
piersia - portrety jego żony Adelajdy 
z Marconich, autoportret oraz śliczny por
trecik młodszego syna Leonarda, przed
stawionego w wieku dziecięcym.
Również zaginęły - też prawdopodobnie 
w czasie Powstania Warszawskiego - me
daliony, które zdobiły pierwszą siedzibę 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
w gmachach pobernardyńskich (obok 
kościoła Św. Anny na Krakowskim Przed

mieściu). Wśród rzeźbiarzy, którym po
wierzono ozdobienie siedziby Zachęty, 
był m.in. Pruszyński; wykonał medaliony 
portretowe malarzy Szymona Czechowi
cza i Albrechta Durera oraz ornamentację 
(np. dokoła medalionowych plafonów pę
dzla Gersona).
Zaginęło także osiem popiersi zdobią
cych pałacyk Raua w Alejach Ujazdow
skich (róg Pięknej) w Warszawie. Jakkol
wiek nie były to portrety ludzi żyjących 
w okresie twórczości rzeźbiarza, a tylko 
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13. Kościoł ss. wizytek w Warszawie, epitafium Juliana 
Bartoszewicza, biały i szary marmur, sygn , 1872
’ 4 Kościół Św Krzyża w Warszawie, epitafium Teodo- 
■a Wosińskiego. marmur jasnoszary, sygn., 1873

5 Medalion Władysława Oleszczyńskiego, biały mar- 
nur, sygn . przed 1880 r (zb Muzeum Narodowego 
v Warszawie)
6. Cmentarz Powązkowski, medalion nagrobny Adeli 
Lebkowskich Dzięgielewskiej, biały marmur, sygn .

385
7 Cmentarz Powązkowski medalion nagrobny Adeli 

otankiewiczowej, biały marmur, sygn.. po 1880 r
18 Cmentarz ewangelicko-reformowany, obelisk na
grobny z medalionem Józefa Spleszyńskiego 
(1808 1879). superintendenta Kościoła ewangelicko- 
reformowanego w Królestwie Polskim, nieznane dzieło 
A. Pruszyńskiego odkryte w 1981 r. przez autora zdję
cia: brąz, sygn., 1881
(zdjęcia: 1 4, 7. 10. 11. 18 M. Domagalski 5, 6. 8. 9. 14

T. Każmierski, 15 S. Sobkowie? 17 Z Wojsław)
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□pie rzeźb antycznych, to jednak należa
łby je zaliczyć do rzeźb portretowych, 
taty one jeszcze na swych konsolach po 
owstaniu Warszawskim, przed odres- 
lurowaniem pałacyku przez ambasadę 
zwajcarską. Dotychczas widać jeszcze 
uste konsole na wysokości pierwszego 
iętra. Pałacyk ten bez rzeźb (umieszczo- 
ych również i na attyce) robi wrażenie 
uboźałego, szczególnie dla tych, którzy 
o widzieli w pełnej krasie.
la zakończenie kilka słów wypada po- 
więcić charakterystyce warsztatu rzeź
biarskiego artysty.
ak wspomniano. Pruszyński był w Szkole 
Iztuk Pięknych uczniem sławnego wów- 
zas medaliera Władysława Oleszczyń- 
kiego i chyba jego wpływ zadecydował 

i formie i modelunku portretów. W twór- 
:zości Oleszczyńskiego widoczna jest 
lążność do wydobycia się spod wpływów 
Jasycyzmu, tak charakterystycznego dla 
ilerwszej połowy ubiegłego stulecia, i do 
iddania indywidualnych cech rzeżbio- 
lych postaci. Ślady nauki Oleszczyńskie- 

jo w twórczości Andrzeja Prószyńskiego 
naleźć można porównując ich dzieła, 
;zczególnie w zakresie ujęcia portretu 
v ramy, jak i w modelunku np. partii 
włosów.
lak rozwijała się twórczość portretowa 
Duszyńskiego?
Ne wczesnym okresie rzeźbiarz w meda-
6

Ilonach ukazuje twarze portretowanych 
osób na ogół z profilu i tylko do szyi. Tak 
przedstawił portrety rodziny Wielopol
skich (1859 r.j, Józefa Simmlera (1868 r.), 
Juliana Bartoszewicza (1872 r), Teodora 
Wosińskiego (1873 r.) czy hr. Łubieńskich 
(1873 r.j. W następnych latach Pruszyński 
zaczyna ukazywać portretowanych en 
trois quatre, a nawet en face, co wymaga
ło pogłębienia rysów i przejścia do rzeźby 
półpełnej. Ten sposób modelunku szcze
gólnie widoczny jest na nagrobnych po
rtretach Adeli Dzięgielewskiej (1885 r.), 
Fryderyka Kostera (1889 r.) czy Wincente
go Korotyńskiego (1894 r.). Również 
w późniejszym okresie swej twórczości 
Pruszyński rzeźbi osoby portretowane do 
ramion, co łączy się z koniecznością wy
modelowania ubrania i ozdób. Na przy
kład na wizerunkach portretowanych ko
biet - Stanisławy Kulskiej (po 1890 r), 
Adeli Dzięgielewskiej (1885 r.) czy Józefy 
Leśkiewiczowej (po 1884 r.) widzimy ko
ronki, a niekiedy piękną biżuterię.
Na uwagę zasługuje również ujęcie wło
sów i zarostu. Włosy kobiet urzekają ukła
dem w pukle, szczególnie na takich wize
runkach, jak medalionowy portret hr. 
Konstancji Lubieńskiej czy Adeli Stankie- 
wiczowej (Cmentarz Powązkowski). Bar
dzo charakterystyczne dla Pruszyńskiego 
jest ujęcie włosów mężczyzn w pasma - 
podobnie jak to robił Oleszczyński. Głę- 
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boko ryty zarost twarzy, np. na medalio
nach Fryderyka Kostera czy Wincentego 
Korotyńskiego, świadczy o doskonałej te
chnice rzeźbiarza.
Portrety Andrzeja Pruszyńskiego poza 
świetną techniką dłuta i doprowadzeniem 
ich do dokładnego wykończenia, odzna
czają się uchwyceniem podobieństwa 
modelu, co zostało podkreślone w bardzo 
wielu publikacjach. Artysta dążył do moż
liwie najwierniejszego przedstawienia 
twarzy portretowanych, ich cech indywi
dualnych i wyrazu psychicznego. Twarze 
te bowiem jak gdyby żyją. I tak np. portret 
młodziutko zmarłej Adeli Dzięgielewskiej 
jest pełen boleści i smutku, portret Win
centego Korotyńskiego, wielkiego publi
cysty, tchnie powagą. Jak wiernie odtwa
rzał podobieństwo portretowanych, świa
dczyć może porównanie fotografii Koro
tyńskiego, Simmlera czy Spiessa zamie
szczonych w książce Olgierda Budrewi
cza pt. „Sagi Warszawskie” z rzeźbami 
Pruszyńskiego. Jako przykład rzeźbienia 
portretów modelu takim, jakim on był, 
służy medalion gen. Siemiradzkiego (na 
Powązkach), gdzie zmarły ukazany został 
w całej swej brzydocie.
We wczesnym okresie Pruszyński nie sto
suje jako reguły rzeźbionych ram okalają
cych medalionowy portret, co ma miejsce 
prawie we wszystkich późniejszych por
tretach. Piękna jest np. rama z szaronie- 
bieskiego żyłkowanego marmuru dokoła 
portretu Władysława Oleszczyńskiego, 
wykonanego w białym marmurze.
Andrzej Pruszyński tworząc portretową 
rzeźbę zdobił ją emblematami charakte
ryzującymi zawód lub zamiłowania zmar
łych. Mówiliśmy wyżej tylko o medalio
nach nagrobkowych hr. Łubieńskich i na
grobku Simmlera. lecz takich przykładów 
jest wiele, np. nagrobek Henryka Wienia
wskiego ozdabiają skrzypce i nuty, epita
fia Teodora Wosińskiego - miecz i waga, 
biskupa Krasickiego - jego insygnia, Ju
liana Bartoszewicza - księga dziejów, 
słońce i pióro. Poza emblematami Pru
szyński stosował symboliczną ornamen
tację w postaci gasnących pochodni, ma
kówek (symbol wiecznego snu), wieńców 
z róż. naczyń oliwnych, gałązek oliwnych 
i innych ozdób.
Artysta rzeźbił portrety w piaskowcu, ale 
ulubionym jego tworzywem był biały 
marmur.

Alina Cybulska

Przypisy

1. Przy okazji wy pada sprostować błędn ie po
dane w z. 4 „Spotkań z zabytkami" na s. 11 
przez Antoniego Strzembosza: okres życia ar
tysty (1836-1895, a nie 1858-1933), datę rzeźb 
w mauzoleum Kazanowskich (rok 1868/1869, 
a nie 1888) oraz miejsce usytuowania pracow
ni (Wolska, a nie Powązki).
2. W pałacu w Chrobrzu znajduje się wiele 
prac Andrzeja Pruszyńskiego, które wymaga
łyby oddzielnego omówienia.
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Aleksander Spyra

Z działalności
Towarzystwa Miłośników

Ziemi Pszczyńskiej
Czternaste z kolei muzeum skansenowskie w Polsce powstało 
jako wynik zainteresowań kulturą ludową własnego regionu To
warzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, a także jako efekt 
energicznej akcji ratowania ostatnich przykładów drewnianej ar
chitektury tej części Śląska.

Ziemia Pszczyńska, wyróżniająca się pod względem etnicznym 
część Górnego Śląska, odrębność swoją zawdzięcza specyficz

nym warunkom geograficznym i politycznym. Oddzielona od po
łudnia i wschodu Wisłą, a od północy dużymi obszarami leśnymi, 
stosunkowo długo zachowała archaiczne cechy kultury ludowej. 
Powstałe w XVI w. tzw. Pszczyńskie Państwo Stanowe, do którego 
należały 4 miasta i ponad 40 wsi, wśród nich dzisiejsze Katowice 
i Tychy, stanowiło zamknięty organizm polityczny, co również 
sprzyjało powstawaniu odrębnych cech miejscowego budownic
twa, zdobnictwa i kultury muzycznej.
Okres niewoli, w czasie której region ten leżał na obszarze zaboru 
pruskiego, a tereny sąsiednie na południu i wschodzie - w zaborze 
austriackim, charakterowa! się działaniami germanizacyjnymi 
w stosunku do ludności miejscowej. Wyrazem samoobrony prze
ciw tym działaniom była twórczość ludowa o pierwiastku patrioty
cznym. O duchu polskości ludności Ziemi Pszczyńskiej świadczy 
choćby wynik plebiscytu w roku 1921, w którym padł największy na 
Śląsku procent głosów za powrotem do Macierzy.

Najstarsze zachowane zabytki drewnianego budownictwa ludo
wego powstały w regionie pszczyńskim w XVII w. Są to: kościółek 
w Grzawy i dzwonnica w Łące.
Największy rozkwit materialnej i duchowej kultury ludowej przy
pada na XVIII i XIX w. Wówczas to wysoka kultura rolna i układy 
społeczne stwarzały warunki powstawania dużych gospodarstw 
wiejskich, złożonych z większej liczby drewnianych budynków, 
a dostatek właścicieli objawiał się w bogatych i zróżnicowanych 
wnętrzach, sprzętach i strojach.
Obecnie, pomimo bezpośredniego sąsiedztwa zurbanizowanych 
i zindustrializowanych terenów Górnego Śląska, kultura ludowa 

w tym regionie jest nadal żywa, przejawiając się w noszeniu przez 
kobiety stroju pszczyńskiego oraz w kultywowaniu zwyczajów, 
pieśni i tańców swoich ojców.
W przeciwieństwie do kultury artystycznej, od początku XX w. 
obiekty budownictwa drewnianego zaczęto zastępować murowa
nymi. Po drugiej wojnie światowej proces ten przybrał takie 
rozmiary, że sporządzony w 1972 r. „Raport o stanie architektury 
ludowej w regionie pszczyńskim” zarejestrował zaledwie kilka
dziesiąt obiektów na całym omawianym terenie. Raport ten, opra
cowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, stwie
rdza ponadto, że w okresie do trzech lat wszystkie te obiekty są 
przez właścicieli przewidziane do rozbiórki. Fakt wpisania niektó
rych budynków do rejestru zabytków nie był wystarczającą ich 
ochroną wobec czynników ekonomicznych i cywilizacyjnych.
Te stwierdzenia zrodziły koncepcję utworzenia niewielkiego skan
senu na terenie parku pszczyńskiego. Inicjatywa młodych działa
czy Towarzystwa nie znalazła jednak uznania w oczach oficjalne
go zarządu, którego działalność była pozorowana i „papierkowa”.

Wobec tego dokonano swoistego „zamachu stanu", odmłodzono 
władze organizacji i rozpoczęto ożywioną działalność, która roz
wija się do dziś, dając miastu i regionowi wiele cennych realizacji, 
imprez i wydawnictw.
Pierwszą udaną inicjatywą była organizacja skansenu Zagroda 
Wsi Pszczyńskiej. Mimo posiadania na koncie bankowym zaled
wie pięciu tysięcy złotych Towarzystwo w ciągu pół roku wykona
ło prace inwentaryzacyjne i dokumentację projektową. Otrzymano 
od władz miejskich część parku miejskiego o powierzchni dwóch 
hektarów, nad rzeką Pszczynką. Uzyskano akceptację projektu 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, 
a Zjednoczone Zespoły Gospodarcze „Inco” dały cenną pomoc 
w postaci ekspertyz mykologicznych oraz bezpłatnego przekaza
nia potrzebnych środków grzybo- i owadobójczych. Spi
sano również umowy z właścicielami na przekazanie pierw
szych sześciu obiektów, przy czym udało się je zakupić tanio, 
w granicach od 5 do 12 tys. zł za obiekt. Środki finansowe na 

wykup, transport, zakup gontów, belek i tarcicy zaczęły napływać 
w wyniku umiejętnej akcji popularyzowania idei skansenu.
Podstawowym jednak czynnikiem sprawczym przy organizowaniu 
skansenu był ogromny wkład pracy społecznej członków zespołu 
regionalnego „Pszczyna" i miejscowego stowarzyszenia PAX. Kil
ka tysięcy przepracowanych godzin, poświęconych na inwentary
zację, rozbiórkę, transport i ładowanie oraz montaż obiektów 
w skansenie, pozwoliło po 32 miesiącach oddać muzeum do użyt
ku. Nastąpiło to we wrześniu 1975 r. Tym samym zamknięty zo-. 
stał pierwszy etap organizacji skansenu pszczyńskiego.
W tym czasie prowadzono akcję zbierania zabytków ruchomych 
dla muzeum, dzięki temu w momencie otwarcia wszystkie obiekty 
wyposażone były zgodnie z ich rzeczywistym przeznaczeniem.
W centrum Zagrody stoi chałupa z roku 1831, przeniesiona ze wsi 
Grzawa. Napis na belce stropowej głosi, że została postawiona 
przez Jurka, cieślę z Jankowie i fundatora Walka Czmajducha. Ma 
plan prostokąta o wymiarach 12 x 8 m, konstrukcję wieńcową, 
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układ dwutraktowy z sienią na przestrzał, trzema izbami i komorą. 
Ustawiona jest na kamiennej podmurówce. Urządzenie ogniowe 
składa się z „piekaroka”, „wędzoka” i pieca w izbie, z których 
przewody kominowe zbiegają się w jeden komin, tworząc sklepie
nie nad sienią. Dach jest dwuspadowy, kryty gontem, konstrukcji 
krokwiowo-jętkowej; ściany szczytowe z przydaszkami. Na jed
nym ze szczytów umieszczono kozubek zakończony pazdurkiem. 
Wnętrza wyposażono w meble i sprzęty reprezentatywne dla 
regionu pszczyńskiego. Na uwagę zasługują osiemnastowieczne 
szafy polichromowane oraz zestaw obrazów ludowych w „świętym 
kącie".
Za chałupą stoi najciekawszy obiekt, stodoła ośmioboczna z Kryr. 
Ten osiemnastowieczny budynek, posadowiony na luźnych gła
zach, ma archaiczną kostrukcjęsochowo-ślemieniową. Na dwóch 
ośmiometrowej wysokości słupach, tzw. sochach, umieszczona 
jest belka pozioma (ślemię), na której zawieszone są parami 
krokwie. Kryty gontem dach nie obciąża ścian, tylko się o nie 
opiera. Większość ciężaru dachu przeniesiona jest na sochy. 
Ściany o konstrukcji wieńcowej, zbudowane są z płazów łączo

nych na jaskółczy ogon.
Stodoła ma plan wydłużonego ośmioboku o długości 21 m i składa 
się z klepiska oraz dwóch sąsieków. Ciekawostką jest tzw. żorowie 

podnoszona nad bramą wjazdową część dachu, co ułatwia wjazd 
naładowanego zbożem wozu.
Sprowadzony z Dębiny osiemnastowieczny spichlerz, zwany w re
gionie pszczyńskim „sypanie”, przeszedł ciekawe koleje losu. 
Właściciel rozebrał obiekt i dopiero wtedy organizatorzy skansenu 
dowiedzieli się o tym cennym zabytku. Po wykupieniu belek 
i przewiezieniu do skansenu podjęto próby montażu, korzystając 
tylko ze wskazówek właściciela i znaków ciesielskich na belkach. 
Budynek postawiony jest na planie prostokąta o wymiarach 7x5 
m, ma konstrukcję wieńcową,, na kryty zamek”, dwie kondygnacje

2

składowania zboża, dach dwuspadowy z przydaszkami w ścia
nach szczytowych, kryty gontem.
Antoni Śmieja z Wisły Wielkiej podarował do skansenu masztalnię 
z roku 1799. Obiekt, postawiony na planie prostokąta ó wymiarach 
12 x 5 m. w przedniej części ma konstrukcję wieńcową, a w części 
tylnej - sumikowo-łątkową. Zwraca uwagę piękna, półkoliście 
zwieńczona brama wjazdowa, zamykana drewnianym zamkiem 
z precyzyjnym systemem zapadek. Dach jest dwuspadowy, z du
żym półkolistym okapem nad wjazdem, kryty gontem.
Z Goczałkowic przeniesiono dziewiętnastowieczną kuźnię, która 
była ostatnim tego typu obiektem w regionie pszczyńskim. Posta
wiona jest na planie prostokąta o wymiarach 6 x 4 m, ma 
konstrukcję wieńcową, kryty gontem dwuspadowy dach z dymni
kiem, przydaszkiem nad piecem i wystającym okapem nad bramą. 
Półsochy oparte są na tragarzach stropowych. Wnętrze kuźni 
skompletowanozzebranych w regionie sprzętów i narzędzi kowal
skich. Piec został zbudowany z kamienia łamanego na podstawie 
zachowanych jeszcze egzemplarzy.
Po pożarze kościółka drewnianego w Golasowicach proboszcz 
darował do skansenu bramkę wejściową na cmentarz otaczający 
kościół. Jest to wiata konstrukcji słupowej z zastrzałami wzmac
niającymi. w której osadzono dwuskrzydłową bramę. Namiotowy, 
z pazdurkiem szczytowym dach pokryty jest gontem. Wiata została 
przewieziona w całości, bez rozbierania, i stanowi bramę wejścio
wą do skansenu.
Poza wyżej wymienionymi obiektami wykonano rekonstrukcję 
szopki na siano z Frydku i szesciobocznej studni z Łąki. Wpraw
dzie obiekty te istniały, ale ich stan nie pozwalał na przeniesienie, 
dokonano więc tylko pomiarów i wykonano kopie.
Ekspozycję skansenu w momencie otwarcia uzupełniała pasieka 
złożona z uli kłodowych, skrzynkowych i tzw. koszek ze słomy. 
Na otwarcie Zagrody Wsi Pszczyńskiej zorganizowano wspólnie 
z Ministerstwem Kultury i Sztuki sesję naukową, w której udział 
wzięli wybitni znawcy przedmiotu, jak prof. Roman Reinfuss, prof, 
dr Ignacy Tłoczek, dr Jerzy Czajkowski i nie żyjący już dr Michał 
Czajnik. Sesja ta pozwoliła Towarzystwu Miłośników Ziemi 
Pszczyńskiej na nakreślenie dalszych planów prawidłowego roz
woju placówki pszczyńskiej. Szczególnie przydatne były uwagi 
prof. Romana Reinfussa na temat ożywienia skansenu przez 
wprowadzenie kameralnych imprez ludowych.
Zainicjowano doroczne „Spotkania pod brzymem”, na których 
prezentuje się w scenerii skansenu rzemiosło ludowe i twórców 
regionalnych. Na małej estradzie występują kapele i zespoły ludo
we, nie skażone stylizacją. Od kilku lat organizowane są również 
plenery plastyków „Uroki Pszczyny" oraz wspólnie z PP Pracow
nie Konserwacji Zabytków plenery kowalstwa tradycyjnego krajów 
socjalistycznych.
W 1976 r. rozpoczęto drugi etap organizacji skansenu pszczyń
skiego. przy czym część pierwszą udostępniono do zwiedzania. 
Z Bojszów przeniesiono dziewiętnastowieczny młyn wodny. Ten
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duży budynek, o wymiarach 19 x 8 m, konstrukcji wieńcowej, 
dzieli się na część produkcyjną i mieszkalną. Ma dwuspadowy 
dach z przydaszkami w ścianach szczytowych konstrukcji krok
wiowej, kryty gontem. Wnętrza, ze względu na ruch turystyczny 
i potrzeby imprezowe, podzielono w ten sposób, że zachowano 
część produkcyjną na parterze i poddaszu, rekonstruując koło 
podsiębierne. Mieszkanie młynarza zaadaptowano na małą karcz
mę „Stary Młyn”.
Z Kobielic przeniesiono stodółkę biedniacką, zbudowaną w kon
strukcji wieńcowej w 1811 r. Postawiona jest na planie prostokąta, 
ma klepisko i dwa sąsieki. Czterospadowy dach z małymi szczyta
mi ma konstrukcję krokwiowo-jętkową.
Przeniesiono też mały młynek wietrzny z Zebrzydowic, w którym 
blaszane skrzydła napędzają małe żarna znajdujące się wewnątrz 
obiektu. Młynek ma konstrukcję słupową, szalowaną deskami.
Obecnie w trakcie demontażu i prac montażowych są dwa ciekawe 
obiekty, będące już unikatowymi przykładami budownictwa drew
nianego Ziemi Pszczyńskiej.
Pierwszym z nich jest szerokofrontowa wozownia z Miedźnej, 
z charakterystyczną „wyżką” na siano. Ten typ budynku występo
wał w trzech miejscowościach regionu: Miedźnej, Grzawie i Mię
dzyrzeczu; ukształtował się na przełomie XIX i XX w. Wozownia ma 
plan prostokąta o wymiarach 14 x 7 m, konstrukcję wieńcową 
i dzieli się na część, w której mieściły się furmanki, bryczki i sanie, 
oraz na małą izbę, w której umieszczony był podręczny warsztat. 
Na tragarzach stropowych postawiona jest konstrukcja dachu, 
przy czym krokwie podniesione są o 1 m powyżej tragarzy. Dach 
jest dwuspadowy, kryty gontem, wyżka i szczyty szalowane 
deskami.
Drugi obiekt to wielki osiemnastowieczny spichlerz dworski z Cze
chowic. Ten piętrowy budynek o trzech poziomach składowania 
postawiony jest na planie prostokąta o wymiarach 14 x 7 m; 
konstrukcja ścian wieńcowo-słupowa. Dwuspadowy dach z przy
daszkami na ścianach szczytowych kryty jest gontem, na poziomie 
pierwszego piętra biegnie wokół ścian „fartuszek" z gontów.

W najbliższych latach planuje się przeniesienie ostatnich już 
obiektów: sześciobocznej stodoły z Kryr, małej obory z Pszczyny 
i spichlerza z 1783 r. z Warszowic. Planuje się też rekonstrukcję na 
podstawie zachowanych rysunków i fundamentów wiatraka- hole- 
ndra z Miedźnej.
Na tym zakończona zostanie rozbudowa pszczyńskiego skanse
nu. Będą jednak nadal prowadzone zakupy dalszych cennych 
eksponatów do wnętrz. Już teraz bogate są zbiory strojów ludo
wych i plastyki. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja 24 
obrazów olejnych zebranych na terenie regionu pszczyńskiego. 
Skansen posiada też kilka rzeźb w drewnie oraz ciekawe przed
mioty użytkowe zdobione snycerką i polichromowane (kilkanaście 
skrzyń i szaf). Strój kobiecy pszczyński, jeden z podstawowych 
strojów ludowych Górnego Śląska, charakteryzuje się bogatym 

haftem na zapaskach, kabotkach i opleckach. Szczególnie cenne 
są białe hafty i hafty na tzw. zapaskach pisiatych.
Trudnym problemem dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyń
skiej jest prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej i ad
ministracyjnej. W warunkach, kiedy środki z biletów wstępu wy
starczają zaledwie na etat gospodarza skansenu i cztery półetaty 
(strażników i księgowej), cała działalność spada na barki aktywu 
społecznego. Towarzystwo otoczone jest na szczęście opieką 
merytoryczną i finansową przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach, a także Urząd Miasta i Gminy 
w Pszczynie.
Równocześnie z działalnością w dziedzinie ratowania kultury 
ludowej regionu Towarzystwo zaczęło od niedawna włączać się 
w ratowanie pszczyńskiego zabytkowego Starego Miasta. Ten 
unikatowy w skali województwa katowickiego zespół miejski, 
z zachowanym bez zmian średniowiecznym układem urbanistycz
nym oraz osiemnasto- i dziewiętnastowiecznymi kamienicami, 
zagrożony jest przez kilka czynników, a przede wszystkim niewłaś
ciwą opiekę remontowo-konserwatorską i zachwiane stosunki 
wodne. Jest to jednak zupełnie inne zagadnienie.

Aleksander Spyra
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Widok cmentarza z jednej z alei

Maria A. Smoczkiewiczowa

Cmentarz zasłużonych 
na Wzgórzu Św. Wojciecha 

... n_____

W niewielkiej odległości od centrum 
Poznania znajduje się cmentarz 
szczególnie bliski sercu wszystkich 
poznaniaków, zwłaszcza starszego 
pokolenia. Krótki spacer ze Starego 
Rynku lub z Placu Wolności prowa
dzi na Wzgórze Św. Wojciecha, na 

którego północnym stoku, tuż przy 
murze okalającym dawny kościół oo. 
karmelitów bosych - obecnie kościół 
garnizonowy - znajduje się od po
czątku XIX w. miejsce grzebalne po
znańskiej parafii farnej. Po powsta
niu nowego cmentarza farnego w in
nym miejscu Poznania, teren na 
wzgórzu nosił nazwę cmentarza sta- 
rofarnego.
Cmentarz ten stał się miejscem spo
czynku wielu zasłużonych obywateli 
Poznania i Wielkopolski. Nazwiska 
ich związane są ściśle z dziejami 
miasta i regionu w XIX i początkach 
XX w. Wydane po raz pierwszy 
w 1888-1891 r . a wznowione w 1957 
r. słynne ,,Przechadzki po mieście" 
Marcelego Mottego są bogatą kopal
nią informacji o ludziach mieszkają
cych w Poznaniu w XIX w. i pochowa
nych na tym cmentarzu. Historie ży
cia i działalności osób chowanych 
później na cmentarzu starofarnym, tj. 
na przełomie XIX i XX w. do czasów 
drugiej wojny światowej i krótko po 
jej zakończeniu, znane są z kronik m. 
Poznania, kronik Towarzystwa Mi

łośników m. Poznania, kronik Poz
nańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk i ze wspomnień osób współ
cześnie żyjących. Wśród zasłużo
nych są ludzie różnych warstw społe
cznych: działacze, uczeni, nauczy
ciele, artyści, lekarze, rzemieślnicy 
i przemysłowcy, a także weterani po
wstań narodowych.
W 1948 r. uznano cmentarz starofar- 
ny za Cmentarz Zasłużonych Wielko
polan i przeniesiono nań zwłoki oko
ło 80 znanych osób z innych cmenta
rzy poznańskich i podpoznańskich, 
m in. prezydentów m. Poznania: Ja- 
rogniewa Drwęskiego (1875-1921) 
i Cyryla Ratajskiego (1875-1942).
Cmentarz na Wzgórzu Św. Wojcie

cha bogaty jest w dzieła sztuki, prze
de wszystkim z XIX w. Są one wyra
zem upodobań artystycznych ów
czesnych pokoleń, często z nawiąza
niem do sztuki antycznej. Ku pamięci 
potomnych na grobach spotyka się 
więc obeliski, kolumny, cokoły 
z urnami i różnej wielkości stojące 
i leżące płyty z bogatą ornamentyką. 
Późniejsze są nagrobki w formie 
równoramiennych krzyży kamien
nych, a także prostych krzyży, często 
o trójlistnym zakończeniu ramion, 
wyrastających z liściasto-kielicho- 
wego ornamentu z cokołu. Żelazo 

w formie kutej i lanej stało się w dru
giej połowie XIX w. tworzywem dla 

krzyży nagrobnych, ogrodzeń i róż
nego rodzaju tablic. W tak ogrodzo
nych kwaterach rodzinnych spoczęli 
m.in. Stanisław Kolanowski w 1856 r., 
uważany za założyciela cmentarza, 
oraz Marceli Motty zmarły w 1898 r., 
autor wspomnianych „Przechadzek 
po mieście".
Na starofarnym cmentarzu stosun
kowo niewiele zachowało się nieu
szkodzonych przykładów rzeźby fi
guralnej. Wysoką wartość artystycz
ną posiada wolno stojąca barokowa 
figura Niepokalanego Poczęcia Naj
świętszej Marii Panny, przeniesiona 
tutaj dla ozdoby cmentarza sprzed 
klasztoru oo. reformatów na Śródce 

w roku 1829. Do najstarszych dzieł 
sztuki należą nagrobki Moniki ze 
Sczanieckich Zakrzewskiej z 1813 r. 
oraz Rozalii z Moszyńskich Kolickiej 
z 1815 r. Pochowany na cmentarzu 
rzeźbiarz Władysław Marcinkowski 
wykonał w 1889 r. w Paryżu pełen 
zadumy pomnik nagrobny Anieli z Li
szkowskich Dembińskiej. Zachowały 
się w dobrym stanie dwie rzeźby 
przedstawiające pogrążone w bólu 
postacie kobiece. Jedna rzeźba, nie
znanego twórcy, wieńczy grób dzieci 
z rodziny Szafarkiewiczów (rok 1854 
i 1856), druga - sygnowana przez 
rzeźbiarza A. Przybyto, znajduje się 
na grobie Sujeckich (1882).
Kształt cmentarza nie ulegał wię-
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2. Barokowa figura Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny
3. Pomnik nagrobny Anieli z Liszkowskich 
Dembińskiej dłuta Władysława Marcinkow
skiego

(zdjęcia: B. Cynalewski)

kszym zmianom od chwili jego po
wstania na początku ubiegłego wie
ku, podobnie jak jego zadrzewienie, 
rozplanowanie alei i kwater grobów. 
Aż dziw bierze, że cmentarz ten 
uchował się w niezmienionej postaci 
do czasów obecnych, w warunkach 
burzliwego rozwoju miasta i rosną
cych potrzeb komunalnych, którym 
kolejno ulegały prawie wszystkie 
cmentarze śródmiejskie. W najbliż
szym sąsiedztwie cmentarza wybu
dowany został niedawno nowoczes
ny hotel „Polonez", z którego okien 
widoczna jest jak na dłoni oaza ziele
ni jaką jest cmentarz. Hotel ten poja
wia się na licznych ujęciach fotogra
ficznych z terenu cmentarza. Wido
czny jest na przykład na fotografii 
pomnika nagrobnego Anieli Dembiń
skiej.
Położenie cmentarza na przedpolu 
Cytadeli Poznańskiej, będącej w lu
tym 1945 r. terenem intensywnych 
walk, stało się przyczyną nieodwra
calnych zniszczeń i uszkodzeń w je
go obrębie. Oprócz pomników zmar
nowany został także piękny drzewo

stan cmentarza. W następnych latach 
brak pełnego ogrodzenia, niedosta
teczna opieka i dozór umożliwiły 
bezkarne grabieże materiałów na
grobnych i bezpowrotne zniszczenie 
wielu cennych pomników.
Inicjatywa ochrony i zachowania te
go cmentarza jako zabytku podejmo
wana była przez społeczeństwo kil
kakrotnie, nie zawsze skutecznie. Za
chowanie nagrobnych zabytków dla 
potomności zawsze było szczególną 
troską Towarzystwa Miłośników m. 
Poznania. W roku 1959, pod prze
wodnictwem prof. dr. Kazimierza Ka- 
pitańczyka powstał złożony z wielu 
działaczy Komitet Społeczny mający 
za zadanie ochronę i zachowanie 
miejsca spoczynku ludzi, którzy swą 
pracą, wiedzą i twórczością tworzyli 
historię Poznania i Ziemi Wielkopol
skiej. Działalność wielu ofiarnych lu
dzi i instytucji nie przyniosła jednak 
pożądanych rezultatów i mimo wysił
ków Konserwatora Urzędu Miejskie
go i Pracowni Konserwacji Zabyt
ków, cmentarz na Wzgórzu Św. Woj

ciecha ulegał dalszej dewastacji.

W 1981 r. opracowano komplękśowy 
plan konserwacji cmentarza. Oddany 
został także do druku w Państwowym 
Wydawnictwie Naukowym maszyno
pis opracowania, zawierającego ma
teriały historyczne oraz 120 biogra
mów osób zasłużonych, spoczywają
cych na cmentarzu Św. Wojciecha*.  
W tym też roku, w dniu Święta Zmar

łych Cmentarz Zasłużonych na 
Wzgórzu Św. Wojciecha został udos

tępniony na nowo mieszkańcom Po
znania.
W 1974 r. Adolf Rudnicki w artykule 
pt. „Przemówienie nie wygłoszone", 
wspominając Jerzego Zawiejskie- 
go, napisał: ... umarli są potężną 
częścią nas samych, bogactwo nasze 
to bogactwo umarłych, nawet cha
rakter nasz w dużej mierze rośnie lub 
kapcanieje wraz z wiernością lub nie
wiernością im, umarłym naszym.

Maria A. Smoczkiewiczowa

’Milo nam donieść, że w trakcie druku tego zeszytu 
cmentarz został uporządkowany oraz ukazała sie książ
ka pod red. prof MA. Smoczkiewiczowej „Cmentarz 
zasłużonych na Wzgórzu Św Wojciecha w Poznaniu’ 
Warszawa-Poznań 1982
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Monika Krajewska

Cmentarz 
żydowski 

w Sieniawie
Wraz z zagładą ludności żydowskiej 
w Polsce podczas ostatniej wojny prawie 
przestały istnieć zabytki kultury material
nej Żydów polskich. Synagogi, zniszczo

ne podczas wojny, bądź odbudowano 
później z przeznaczeniem na inne cele, 
zacierając charakter ich wnętrz (z kilko
ma wyjątkami), bądź pozostawiono wsta
nie ruiny, która z biegiem lat się pogłębia. 
Kamienie cmentarne, często wielowieko
we, posłużyły Niemcom w wielu miastach 
za materiał do brukowania ulic. Wiele 
cmentarzy jednak przetrwało: to właśnie 
one stanowią autentyczny, niezmieniony 
od czasów przedwojennych - a czasem 
i od stuleci - ślad bytności Żydów na 

ziemiach polskich.
Z pewnością do zabytków sztuki można 
zaliczyć cmentarz żydowski w Sieniawie 
w woj. przemyskim, położony w polu za 
wytwórnią wód gazowanych. Jest to je
den z najpiękniejszych cmentarzy żydow
skich w Polsce, ale w przeciwieństwie do 
cmentarzy w Krakowie, Lesku czy Szy
dłowcu jest prawie nie znany. Nie jest też 
chroniony - jeśli nie liczyć sym.boliczne- 
go ogrodzenia z drutu (dane z 1978 r.). 
Jest więc bezbronny; unikatowe nagrob
ki, z których prawie każdy jest inaczej 
zdobiony, mogą w każdej chwili zniknąć 
bezpowrotnie.
Jak zwykle w wypadku kirkutów trudno 
odpowiedzieć na pytanie, czy jest on do
brze zachowany. Jest faktem, że istnieje 
na nim kilkaset macew (macewa- hebr.: 
znak - żydowska stela nagrobna w kształ
cie pionowej płyty), stojących i zachowa
nych w całości. Z drugiej strony niewie
rny ile macew zniknęło, a o zniszczeniach 
świadczą nagrobki pochylone, częściowo 
zapadnięte pod ziemię, z odłupanymi 
fragmentami płaskorzeźb i napisów. Sie- 
niawski kirkut wyróżnia przewaga bogato 
zdobionych macew. Kilka z nich - to istne 
arcydzieła. Decyduje o tym nie tyle pre
cyzja rzeźbiarska - niektóre są wręcz nie
poradne - co ogromna różnorodność 
motywów oraz pomysłowość i rozmach 
ich kompozycji. W ten sposób powstały 
unikatowe płaskorzeźby złożone z wielu 
symboli znaczących w judaizmie, dodat
kowo ozdobionych ornamentem geome-

1. Widok ogolny części cmentarza w Sieniawie: na pierwszym planie groby kohenów. potomkow arcykapłana Arona

trycznym i roślinnym. Jednym słowem na 
nagrobkach „dzieje się” bardzo dużo: na 
jednym, po bokach ozdobnego świeczni
ka dwa cheruby dzierżą palmy, całość - 
otoczona fryzem z frędzli i liści, epitafium 
już częściowo odłupane. Zupełnie inne 
palmy - a może wiązanki palmowe zwane 
lulaw i używane w święto Sukkot - wid
nieją na innej macewie, wraz z trzymają
cymi je rękoma. W ogóle ręka to częsty 
motyw na nagrobkach żydowskich, sto
sowana jako pars pro toto pozwala omi
nąć biblijny zakaz przedstawiania postaci 
ludzkiej. W centrum omawianej płasko
rzeźby - misa i dzban, naczynia służące 
kapłanom do obmywania rąk przed bło
gosławieństwem, a używane przez lewi
tów. potomków rodu Lewiego, którzy 
wraz z kapłanami pełnili służbę w świątyni 
jerozolimskiej. Powyżej napis; zotawodat 
halewiim - oto służba lewitów, nad nim 
korona symbolizująca Torę (Pięcioksiąg 
Mojżesza), a więc pobożność i mądrość, 
pod nią napis: Refer Tora - korona Tory. 
Arabeski, kwiaty i inne napisy dopełniają 
całości tej płaskorzeźby. Jeszcze inna 
macewa, z 1858 r.. przedstawia jelenie po 
dwu stronach wazy z kwiatami; hebrajski 
napis, zmarła 23 miesiąca Kislew 5618 r. 
okala płaskorzeźbę u góry.
Na grobach kobiet żydowskich często 
widnieją świeczniki; to kobieta zapala 
i błogosławi światła Szabatu. Trójramien- 
ny świecznik, ptaki i kwiaty zdobią nagro

bek niedawno umocowany na betonowej 
podstawie. Nad płaskorzeźbą - półkolisty 
napis po hebrajsku: zmarła 24 miesiąca 
Tewet 5616 (1856) roku w Sieniawie, pod 
nią - epitafium zawierające pochwałę 
cnót zmarłej i jej genealogię.
Ważnym motywem na nagrobkach żydo
wskich są dłonie w geście błogosławieńs
twa: znaczą one groby kapłanów (kohe
nów), potomków arcykapłana Arona, któ
rzy pełnili służbę ofiarniczą w świątyni 
jerozolimskiej. Oni to podczas niektórych 
modlitw w synagogach wznoszą ręce, aby 
pobłogosławić zgromadzonych. Na jed
nym z nagrobków w Sieniawie takie sty
kające się kciukami dłonie stanowią cen
tralny motyw płaskorzeźby; między palca
mi wyryto napis Refer kehuna - korona 
kapłaństwa, a nad nimi w wieńcu koronę 
z napisem Refer Tora. Ptaki, nieco dziwa
czne Iwy i winna latorośl to dalsze, choć 
nie wszystkie elementy tej starannie 
skomponowanej płaskorzeźby. Niestety, 
spora jej część jest już odłamana.
Najczęstsze są kompozycje symetryczne, 
ale zdarzają się oryginalne wyjątki, np. 
grupa trzech jeleni różnej wielkości 
i w różnych pozach. Nawet pojedyncze 
symbole: siedmioramienne świeczniki, 
księgi, gwiazdy Dawida i inne przybierają 
tak różne formy, jakby kamieniarze spe
cjalnie czynili wysiłki, żeby się nie powta
rzać.
O wartości artystycznej nagrobków sta-
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nowi też sposób traktowania kwadrato
wej litery hebrajskiej. Na najpiękniejszych 
macewach, tych z połowy XIX w., przewa
żają litery wypukłe, których dłuższe częś
ci wcinają się w belkowanie oddzielające 
poszczególne wiersze. Biorąc pod uwagę 
długość epitafiów można powiedzieć, że 
kamieniarze sieniawscy nie skąpili trudu 
przy ich wykonywaniu.
Artyzm nagrobków na kirkucie w Sienia
wie to dostateczny powód do jego ochro
ny. Inny zaś to pamięć o pogrzebanych 
tam osobach. Niewiele osób w Polsce 
wie że Sieniawa, podobnie jak Leżajsk,

sydzkiej rozgałęzionej w południowej 
Polsce. W Sieniawie po śmierci Szragi 
jego uczeń wydał pracę ,,Diwrej Jecha- 
skel” („Słowa Jechaskela ”), zawierającą 
kazania mistrza i komentarze do dzieł 
religijnych. Grób znajduje się w budyne
czku zwanym ohel (hebr.: namiot), muro
wanym, prostym, z dwoma okienkami, 
zamykanym na klucz. Wybudowano go 
przed kilku laty z funduszy Żydów amery

kańskich. Odwiedzający zostawiają tam, 
zgodnie z tradycją kartki wotvwne zwane 
kwitlechamii kamyki - znaki pamięci. 
Macewa na grobie Jechaskela jest ozdo-

2

Bobowa, Góra Kalwaria, Rymanów i inne 
miejscowości są celem wycieczek z za
granicy, w których uczestnicząchasydzi - 
wyznawcy mistycznego ruchu w łonie ju
daizmu, który powstał w XVIII w. na Podo
lu i zdobył wielką popularność na zie
miach polskich, zwłaszcza wśród Żydów 

z małych miasteczek. Jedną z cech tego 
ruchu było grupowanie się uczniów i wy
znawców wokół mistrza duchowego - ca
dyka. Nagrobek jednego z cadyków znaj
duje się właśnie w Sieniawie: jest to grób 
Jechaskela Szragi (1811-1899), pierwo
rodnego syna słynnego Chaima Halbersz- 
tama, który był założycielem dynastii cha- 

biona płaskorzeźbą godną sławnego 
uczonego. Dwa antytetyczne Iwy otwiera
ją aron hakodesz-szafę ołtarzową, w któ
rej widnieją zwoje Tory - tak, jak się je 
przechowuje w synagodze. Nad tym góru
je korona - także symbol Tory. Poniżej 
wyryto hebrajskie epitafium:
Dzień ciemny i ponury, dzień chaosu 
przyszedł na nas Zaćmiło się słońce kiedy 
został zabrany nasz gaon. nasza potęga 
Tę wielką tragedię (dost.: pożogę), będzie 
opłakiwać cały lud Izraela
Jego świętość spoczywała na nas, w jego 
cieniu znajdowaliśmy schronienie
0. biada nam, ponieśliśmy wielką stratę. 

4

5

zostaliśmy zubożeni Do kogo się teraz 
zwrócimy? Kto zapełni lukę w ochronie 
naszej nauki?
Nasza klęska jest jak morze, uniosła się 
ozdoba naszej głowy Nasz nauczyciel, 
znakomity znawca Tory, nasz mistrz 
i przewodnik
Święty gaon (mędrzec) jedo praca 
i miłosierdzie pochodziły ze szczerego 
serca
Miłował Izrael, był naszą ozdobą i wspa
niałością przez całe życie
Święty gaon, światło Diaspory, rabbi Je- 

chaskel
Szraga, błogosławionej pamięci, prze-
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2. Jeden z przewracających się nagrobków

i

3 Nagrobek kobiety imieniem Malka z menorą 
świecznikiem przypominającym kształtem świecznik 
z Jerozolimy
4. Nagrobek Ewi Hirsza, przewodniczącego sądu ra- 
binackiego w Sienawie, zmarłego w Szabat 3 dnia 
miesiąca Fjar (rok nieczytelny); dłonie w geście bło
gosławieństwa wskazują, że zmarły był kohenem
5. Nagrobek kobiety z 1858 r. (5618)
6. Nagrobek i misa symbolizują przynależność zmarłe
go do rodu Lewitów, powyżej korona i napis „korona 
Tory" oznaczają cześć dla Tory i pobożność
7. W ohelu nagrobek cadyka Jechaskela Szragi zmar
łego w 1899 r.
8. Nagrobek kobiety z 1856 r. (5616)

(zdjęcia autorki)

wodniczący sądu rabinackiego, syn świę
tego gaona
Rabbi Chaima błogosławionej pamięci, 
przewodniczącego sądu rabinackiego 
Nowego Sącza
Zmarł 6 miesięcy Tewet 5659 r. (1899) 
Niech jego dusza będzie związana w wę
zeł życia.
Epitafium jest rymowane, a pierwsze (z 
prawej) litery poszczególnych wierszy 
tworzą w pionie imię i nazwisko zmarłego. 
Oprócz Jechaskela Szragi żyli w Sienia
wie inni uczeni i autorzy ksiąg religijnych, 
np. Mosze syn Icchaka i Josef Beniamin 
Zew Wolf. Nieznany mi autor książki „Ma

ła ręka” był flisakiem, który spławiał 
drewno Sanem i Wisłą do Gdańska. Jak 
w wielu innych miastach i miasteczkach, 
pobożni Żydzi łączyli kupiectwo i rzemio

sło ze studiami religijnymi.

Warto tu dodać, że Sieniawa, założona 
w 1672 r. jako osada rzemieślnicza wokół 
zameczku zbudowanego wówczas przez 
marszałka wielkiego koronnego Mikołaja 
Sieniawskiego, od początku miała liczną 
gminę żydowską. Tak przynajmniej wyni
ka z książki ..Dzieie kahałów w Pojsce". 
wydanej w Jerozolimie w 1976 r. pjyheb- 
rajsku.

Oprócz arcydzieł sztuki kamieniarskiej na 
sieniawskim kirkucie najmocniejsze wra
żenie pozostawia nagrobek zapadły 
w ziemię tak, że wystaje tylko płaskorzeź
ba: błogosławiące dłonie kapłana, które 
zdają się wołać o ratunek - ratunek przed 
zniszczeniem i zapomnieniem zabytko
wego cmentarza.

Monika Krajewska

Za nieoceniona pomoc w tłumaczeniu tekstów 
hebrajskich dziękuję p. Adamowi Bielec
kiemu.
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sylwetki

Profesor
Wojciech

Kalinowski
Niechaj wierzą mi Czytelnicy, że bardzo trudno pisać o dyrek
torze własnej instytucji, w ramach której działa wydawnictwo 
i redakcja ,.Spotkań z zabytkami”. Faktem jest jednak, że 
nadszedł już czas, aby przedstawić Czytelnikom profesora 
doktora habilitowanego inżyniera architekta Wojciecha Kali
nowskiego, dzięki którego poparciu i przychylności zaczął 
ukazywać się nasz informator.
Ma lat 63, co każdy kto zna profesora może uznać za pomyłkę. 
Energia, pasja działania, aktywność, rzadko spotykana praco
witość i ujmujący, przyjacielski stosunek do wszystkich - to 
cechy, których należy życzyć każdemu piastującemu dyrektor
ską godność. Oprócz kierowania Ośrodkiem Dokumentacji 
Zabytków, profesor jest członkiem Komitetu Narodowego ICO- 
MOS i Sekcji Historii Architektury Komitetu Architektury 
i Urbanistyki PAN, przewodniczącym Rady Naukowo-Konser
watorskiej PP PKZ, jednym z członków-założycieli Grupy Ro
boczej Krajów Socjalistycznych ds. Konserwacji Zabytków 
Historii,Kultury i Muzealiów i przewodniczącym jednej z jej 
komisji, należy do licznych towarzystw
naukowych m.in. Radomskiego Towarzy
stwa Naukowego. Bo też zainteresowanie 
Profesora Radomiem - o czym poniżej - 
sięga 1951 r. i trwa do dziś, nie tylko z ra
cji wieloletniego tam zamieszkiwania. 
Lecz wrócić musimy do czasów dawniej
szych. Rok 1939 przerwał mu studia. Brał 
udział w kampanii wrześniowej, cofając 
się od Nowogrodu Łomżyńskiego do 
Kowla. W grudniu wrócił do Warszawy, 
a już w lutym 1940 r. gestapo aresztowało 
Wojciecha Kalinowskiego wraz z kilkoma 
kolegami, z którymi rozpoczął działal
ność konspiracyjną. Szucha, Pawiak, 
przesłuchania, bicie, a potem - pierw
szym transportem - wywózka do Sach
senhausen. Następnie były obozy w Gu
sen, Mauthausen, wreszcie Dachau. Już 
w Mauthausen odnowiła mu się wrześnio
wa kontuzja nogi. Ropiejąca rana w obo
zie koncentracyjnym to pewna śmierć, ale 
w Dachau uratował go niemiecki pielę
gniarz. także więzień, a obecnie profesor 
Art College w Toronto, rzeźbiarz LeoOes- 
terle. W roku 1942 wyszedł z obozu, po to, 
aby po Powstaniu Warszawskim, w któ
rym brał udział w szeregach AK, przejść 
przez kolejne obozy i oflagi: Fallinbostel, 
Bergen-Belsen, Grossborn - tu słynny, 
700-kilometrowy marsz przez Niemcy, 
Sandbostel. Lubeka. Miał już za sobą jed
noroczne, konspiracyjne studia na Wy
dziale Architektury PW u takich profeso
rów jak Marian Lalewicz i Rudolf Świer- 
czyński.

Po obozowej gehennie kontynuował stu
dia od 1945 r. Już w roku następnym

został asystentem ówczesnego kierowni
ka Katedry Architektury Polskiej dra Jana 
Zachwatowicza. W latach 1948-1954 wy
konał kartotekę drewnianego budownic
twa sakralnego w Polsce, opracowując 
około 4000 kart i mapy. Już wtedy zdawał 
sobie sprawę z priorytetu, jaki powinna 
mieć ewidencja zabytków w całym proce
sie ochrony dóbr kultury. I choć wówczas, 
jak również przez lata pracy w Zakładzie 
Architektury, zajmował się przede wszyst
kim budownictwem drewnianym (m.in. 
zagadnieniami terminologii, drewnianą 
zabudową rynków miejskich), to jednak 
głównym do dziś kierunkiem zaintere
sowań Profesora jest historia miast. Kie
runek ten wykształcił się podczas osiem
nastu lat pracy (1951-1969), w Instytu
cie Urbanistyki i Architektury, już nie
stety nie istniejącym. Rozwiązanie te
go instytutu Profesor jeszcze dzisiaj uwa
ża za klęskę nie tylko osobistą, ale rów
nież nauki polskiej. W instytucie był kolej
no asystentem, adiunktem i samodziel
nym pracownikiem naukowo-badaw
czym, a także wicedyrektorem i sekreta
rzem naukowym. W tym okresie otrzymał 
stopień doktora nauk technicznych 
(1961) i tytuł docenta (1968). Zajmował się 
poznawaniem źródeł do dziejów miast 
polskich. Wykonał ponad 30 studiów his
torycznych dla miast, w tym przede wszy
stkim dla Radomia (1953). O innej pracy 
Profesora - dokumentacji zabytkoznaw- 
czej do planu szczegółowego zagospo
darowania Starego Miasta w Radomiu 

(1971), napisała prof. H. Adamczewska- 
Wejchert: Forma opracowania i wartość 
merytoryczna zasługuje na najwyższe 
uznanie i szerokie rozpropagowanie na 
użytek innych miast.

Była to pionierska w naszym kraju praca, 
łączyła bowiem dzieje zabudowy miasta 
z praktycznymi wnioskami dla urbanis- 
tów-projektantów oraz przyszłych kon
serwatorów poszczególnych obiektów 
architektonicznych. Dzięki przedstawie
niu w niej czytelnych faz rozwoju prze
strzennego, Radom znalazł się w ewiden
cji miast zabytkowych. Należy dodać, że 
w 1967 r. Profesor otrzymał od władz 
miejskich ..Medal Pamiątkowy m. Rado
mia”, a w 1981 r. nagrodę I stopnia im. J 
Kochanowskiego, co jednak nie wpłynęło 
zupełnie na zapewnienie mu - przez te 
same władze odpowiedniego mieszka
nia do dnia dzisiejszego.

W 1969 r. W. Kalinowski odszedł z Instytu
tu Urbanistyki i jako docent podjął wykła
dy na Uniwersytecie im. M Kopernika 
w Toruniu na temat konserwacji zabyt
ków. Ten sam przedmiot wykłada do dziś 
także na Politechnikach Warszawskiej 
i Krakowskiej oraz na Uniwersytecie Te
chnicznym w Dreźnie (doskonała znajo
mość języka niemieckiego ). Dla studen
tów przygotował skrypt na temat ochrony 
i konserwacji zabytkowych układów prze
strzennych miast i osiedli (1971). Ten te
mat jego wykładów, nie podejmowany 
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jest - jak dotąd - na naszych uczelniach. 
W tym czasie, w zbiorowym dziele E.A 
Gutkinda, poświęconym rozwojowi urba
nistycznemu miast w Europie Środkowo- 
Wschodniej (New York-London 1972) 
opublikował rozprawę pt. „Citydevelope- 
ment in Poland" („Rozwój miast 
w Polsce”).

Kiedy w 1975 r. rozpoczynał pracę na 
stanowisku dyrektora ODZ miał już tytuł 
profesora. Nie przerywając działalności 
dydaktycznej i nie rezygnując z zaintere
sowań problematyką miast (czego dowo
dem jest m.in. zorganizowanie dwóch 
przeglądów planów przestrzennego za
gospodarowania miast zabytkowych 
w 1977 r.), Profesor wraca do tematu 
swojej pierwszej pracy z lat 1948-1954 - 
ewidencji zabytków. Jego zainteresowa
nia zmierzają teraz w kierunku unowo
cześniania metod opracowywania i ko
rzystania z ewidencji przez stosowanie 
maszyn cyfrowych. W Ośrodku sprawa ta 
jest znacznie zaawansowana w zakresie 
zabytków ruchomych.

Profesor ma na swym koncie znaczny 
dorobek publikacyjny: ponad 150 roz
praw i prac naukowych, nie mówiąc już 
o popularyzatorskich (zob. np. artykuł 
w „Spotkaniach z zabytkami" - 1979 pt. 
„Czy ocalimy nasze zabytkowe miasta? ").

Przez ostatnie dwa lata byliśmy wszyscy 
bardzo zmęczeni. Kryzys dotknął bowiem 
nie tylko gospodarkę, ale również naszą 
psychikę. Były takie momenty, w których 
także profesor Kalinowski tracił wiarę 
w słuszność tego, co robi. Brak funduszy 
na ewidencję zabytków, setki nie rozwią
zanych problemów - od spraw codzien
nych. pracowniczych po ochronę zabyt
ków, której idea w natłoku spraw społecz
no-gospodarczych jakby została usunięta 
w cień. Był po prostu, jak wszyscy, zmę
czony. Ale kiedy padało jakieś słowo na 
temat zniszczonego obiektu zabytkowe
go, jakaś propozycja działania lub spot
kania, w czasie których można było coś 
dla zabytków zrobić, wówczas Profesor 
z właściwą mu młodzieńczą werwą za
wsze był gotów do działania...

I jeszcze jedno - nie będę chyba nielojal
ny jeśli zdradzę hobby i „przywarę” Pro
fesora. Hobby to fotografowanie zabyt
ków; kolorowych przezroczy - obrazują
cych oczywiście przede wszystkim zabyt
ki z całego świata - ma już ponad 16 
tysięcy. A przywara? Właściwie trudno tak 
to nazwać - temat „kuchnia, gotowanie" 
interesuje prawie każdego z nas. A jest 
Profesor kucharzem znakomitym i kto nie 
próbował profesorskich kołdunów, ten 
stracił bardzo dużo. Natomiast w dobie 
kryzysu obrazowe i smakowite opowieści 
Profesora na temat: co jadł np. w 1973 r. 
w Wiedniu lub w zajeżdzie pod Olsztynem 
i jaką potrawę zrobiłby z tej kaczki, która 
właśnie wypływa na jezioro - nie nadają 
się dzisiaj do opublikowania.

Sześć pytań dla Profesora
1. W naszej ankiecie na temat przyszłości 
ochrony zabytków (,, Spotkania z zabytka
mi" z. 8-1982) słusznie zauważył Pan, że 
w czasie odbywających się w naszym kra
ju społecznych dyskusji nie poruszano 
dotąd spraw ochrony dóbr kultury. Czy 
mimo tego wiąże Pan jakieś nadzieje na 
rozwiązanie tych spraw?

Należy odpowiednio wykorzystać nowe, 
oddolne inicjatywy. Muszą w tej chwili 
powsiać spółdzielnie mieszkaniowe no
wego typu, obejmujące pojedyncze za
bytkowe obiekty budowlane lub niewiel
kie ich zespoły. Spółdzielnie te powinny 
przy pomocy kredytów bankowych finan
sować rewaloryzację, a przy pomocy 
spółdzielczych brygad remontowo-kon
serwatorskich prowadzić remonty na 
własny rachunek. Jest to zresztą jedyna 
droga, jaką w tej chwili można realizować 
rewaloryzację miast. Odpowiada to zasa
dzie „trzech S".(samorządność, samo
dzielność, samofinansowanie), która jest 
zawarta w programie reformy gospodar
czej.

2. Czy uważa Pan, że stanowisko gene
ralnego konserwatora zabytków jest 
w naszym kraju niezbędne? Przecież i tak 
wielokrotnie nie ma on wpływu na ochro
nę zabytków, które znajdują się w gestii 
innych resortów.

Przede wszystkim bardzo ważną sprawą 
jest reprezentowanie polskiego konser
watorstwa w kraju i zagranicą. Dodam, że 
moim zdaniem generalny konserwator 
powinien być zawsze w randze wicemini
stra kultury i sztuki.

3. Czy uważa Pan, że Ośrodek Dokumen
tacji Zabytków - instytucja, którą Pan 
kieruje - spełnia swoją rolę w strukturze 
ochrony zabytków?

Od początku swojej działalności ODZ 
oparty jest na błędnych założeniach. Na
leży bowiem patrzeć na Ośrodek jako 
zalążek instytutu naukowego. Resort kul
tury jest jedynym resortem, który nie ma 
swojego ośrodka badawczego, a konser
watorstwo, ewidencja zabytków wymaga
ją badań naukowych. Inaczej nie posunie
my się dalej nawet o krok.

4. Gdyby miał Pan władzę ustawodawczą 
i wykonawczą nad ochroną zabytków, 
plus fundusze, plus sztab mądrych, odpo
wiedzialnych pracowników - jakie trzy 
najważniejsze sprawy chciałby Pan roz
wiązać na początku?

Spraw byłoby nie trzy, ale sto trzy i wszyst
kie bardzo ważne! Wydaje się, że najważ
niejsza jest rewaloryzacja miast, którą 
podnosiłem już przeszło 15 lat temu. Mo
że być ona rozwiązywana w sposób, o ja
kim wspominałem przy pierwszym pyta

niu. Sprawa druga - to ochrona krajobra
zu, co ostatnio jest szczególnie podno
szone w środowisku krakowskim. Trzecia 

ochrona zabytków techniki; kwestia na
gli, bo modernizujące się zakłady przemy
słowe zupełnie nie przywiązują do niej 
wagi.

5. Jest Pan w naszym środowisku posta
cią kontrowersyjną, z czym wiąże się taka 
sama liczba wrogów, jak i przyjaciół. 
Pierwsi nazywają Pana złośliwie . latają
cym profesorem" - to z racji częstych 
podróży - że tu Pan skubnie temat, tam 
znów inny i nie prowadzi Pan żadnej spra
wy do końca. Ci drudzy cenią Pana za 
kontaktowość, przystępność, dobroć 
i wiedzę, którą rozdziela Pan nader hoj
nie. bez żadnych właściwych naukowcom 
i profesorom ograniczeń. Co by Pan po
wiedział tym pierwszym, a co drugim? 

Dzięki Bogu, że jestem kontrowersyjny. 
„Latającym profesorem” jestem z musu, 
bo nie mam mieszkania w Warszawie i do
jeżdżam z Radomia. Cenię sobie bardzo 
dydaktykę, kontakt ze studentami i to, że 
jestem wykładowcą na kilku uczelniach. 
Przekazywanie ludziom wiedzy to mój 
osobisty dorobek. Łączy się to jednak 
z częstymi podróżami. Jeśli chodzi o nie 
kończenie tematów wydaje mi się, że wie
le spraw udało mi się doprowadzić do 
końca, niektóre jednak - na skutek zbyt 
wielu uzależnień od różnych decydentów 
- umarły śmiercią naturalną, co dotyczy 
inicjatyw nie tylko moich, i nie tylko w re
sorcie kultury. Wrogowie mogą zresztą 
mówić. Mnie to nie przeszkadza. Jest ta
kie powiedzenie: „Psy szczekają, karawa
na jedzie dalej”...
Tym drugim natomiast o swojej wiedzy 
nie mogę nic powiedzieć. Niech oceniają 
sami. Kontaktowość i przystępność - 
uważam, że minęły już czasy profesorów 
na piedestale. Profesor jest normalnym 
człowiekiem żyjącym w określonym śro
dowisku i musi utrzymywać kontakty z lu
dźmi. Pamiętam, kiedy w 1945 r. wróciłem 
po obozach do kraju, zdecydowałem się 
nie kontynuować studiów i wyjechać na 
Zachód. Idąc ulicą spotkałem mojego 
profesora Zdzisława Mączyńskiego. Po
wiedziałem mu o moim planie. Krzyknął: 
„Ty idioto!”, złapał za ucho i zaciągnął na 
Wydział Architektury. Oczywiście zosta
łem. by ukończyć studia. Profesor Mą- 
czyński to dla mnie wzór bezpośredniości 
w kontaktach „student - profesor”.

6. Co było najważniejsze w Pańskim ży
ciu prywatnym i zawodowym?

W życiu prywatnym - to, że przeżyłem, 
w zawodowym - dorobek pisany i - jeśli 
tak można powiedzieć - dorobek „mó
wiony”, czyli owo przekazywanie wiedzy 
innym, których mogę nazywać „moimi 
uczniami".

Krzysztof Nowiński
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nasz felieton
Reforma rolna, przyniesiona zmianą ustroju w Polsce, określała granicę powierz

chni, poniżej której krwiopijca już pil co innego i stanowił najwyżej materiał na - 
wkrótce mającego być wytępionym doszczętnie - kułaka. I tak np. w rejonach 

centralnych oraz południowych, moralność dziedzica nie wzbudzała podejrzeń, 
jeśli dzień przemian zastał go na 50 hektarach gruntu, a na północy kraju nawet na 

stu. Jeśli o tym wspominam, to dlatego, że chcę podkreślić fakt istnienia po 

wojnie, zanim właśnie akcje antykułackie nie spauperyzowały owej warstwy, 
grupy gospodarstw wiejskich o statusie, wyglądzie i stylu zwykłych, odwiecznych 
dworków ziemiańskich, inaczej zwanych szlacheckimi. Najzabawniejszym curio

sum pośród tych resztek był - długie jeszcze lata - spory, niemalże obszarniczy 
majątek, który ocalał w komplecie ze świetnym, klasycystycznym pałacykiem, 
rozległymi polami, liczną służbą fornalską, stadami bydła ltd., a to dlatego, że 

bliski kuzyn pana domu był historyczną postacią w Rewolucji 1917 r. Sam dźwięk 

nazwiska uczynił tedy nietykalnym obiekt, przeciw któremu, biorąc doktrynalnie, 
wojował właśnie rewolucyjny tegoż nazwiska nosiciel... Historia bardzo lubi robić 

takie żarciki.
W 1962 r„ odwiedzając na Orawie sławny i suty skansen w Zubrzycy Górnej, 
zahaczyłem przypadkowo, wraz z kilkorgiem nieletnich zwiedzaczy rejonu, o miej
scowość Podwlik, konkretnie o tamtejszy dworek. Nazwiska właścicieli, pozosta
wionych właśnie przez burzę dziejową bez szwanku, bo byli o hektar szlachetniej
si niż różni ich sąsiedzi-dziedzice, nie pamiętam. Na zawsze jednak utkwiły 

w mojej pamięci dwa zjawiska, jakim poświęcam bieżący tekst
Po pierwsze: siedziba ta, niewielki, zgrabny dworeczek, trwała po staremu jako 
czynny, żywy, zamieszkały i użytkowy budynek, a więc wszystko w nim stanowiło, 

niby jakieś meblościanki czy telewizor w M3, wyposażenie utylitarne, naturalne, 
zgodne z trybem istnienia mieszkańców. Wszakże cecha ta nabierała znaczenia 

dopiero wtedy, gdy się zważyło „po drugie", a mianowicie: oto dla gromadki 
dzieci całe wnętrze stanowiło po prostu muzeum. Najprostszy i najoczywistszy 

rekwizyt potocznego życia (odeszłej) warstwy społecznej był eksponatem, egzo
tycznym dziwolągiem, ciekawostką, zabytkiem. Oprawione solennie w ramki 
zaproszenie na Zamek do prezydenta RP nie miało charakteru pamiątki familijnej 
rodziny Iks, jak dziś takaż karteczka z - przypuśćmy - spotkania z Miłoszem, ale 

na kszałt karabeli, pasa słuckiego czy konfederatki była oszklonym reliktem 

nierealnego, odeszlego w nicość, muzealnego świata. Cóż, że za najbliższymi 
drzwiami, w postaci żywej starszej pani, krzątała się osoba naprawdę tym 

bilecikiem sprowadzona kiedyś przed pana prezydenta Mościckiego; ona, owa 
pani, też dla młodocianych oczu mogła stanowić tyle, ile jej prababka na 

pobliskim portrecie, w empirowej sukni... Zabytek. I ja także, chodzący pośród 

mebli, już to saloniku, już to jadalni, udostępnionych za drobną opłatą wyciecz
kom, tak jak brytyjscy lordowie udostępniają swoje zamczyska, ja także, skoro 

miałem uczucie, żem wszedł komuś do prywatnego mieszkania i się szwendam po 

cudzych intymnościach - a nie po ekspozycji „kultury materialnej i z pierwszej 
połowy XX wieku" - stawałem się po trosze zabytkiem. Coś, jak gdybym we 

własnej zbroi przechadzał się przez sale Muzeum Wojska, pełne gablot ze 
zbrojami; czyż byłbym wtedy częścią publiczności? Skądże, byłbym odmianą 

eksponatu, rekwizytem wystawienniczym.
To właśnie kazało mi zadumać się nad zjawiskiem styku epok, tym razem - 
w podwilkowskim dworze - epok fizycznie jeszcze żyjących obok siebie, lecz 

w odbiorze bieżącej, młodej generacji już rozdzielonych grubą szybą muzealnej 
gabloty, napisem „nie dotykać", biletem wstępu, dystansem dwu odmiennych 

powszedniości.
Powszedniość dworku, zyskawszy (czy straciwszy?) za te kilka groszy status 
potocznego realizmu, otrzymała zatem otoczkę niezwykłości i egzotyki obyczajo
wej. Byle fotelik, czy - pamiętam - zabawna poduszka, której atlas ktoś powlókł 
kiedyś bromkiem srebra i wykorzystał jako papier zdjęciowy dzięki czemu na jej 
powierzchni widniały fotografie wujków i cioć gospodarzy domu - mogłyby na 

odwrocie nosić już numer inwentarza. Nawet wypalony, koło pieca, w deskach 

posadzki, rozżarzonym drutem napis cyrylicą: Idiom dalsze, w Bieriin - też dla 
dziecięcych oczu był, na równi z całą resztą, powodem do kolejnego „Zobacz, 

zobacz!" Nic tu nie było zwykłością, bo przecież byle obrazek lub lampa z cynową, 
secesyjną nimfą, spajały się w całość pod tytułem „Tak oto, drogie dzieci, żyli 

niegdyś szlachcice w dawnej Polsce"...
Czemu się tak szeroko rozwodzę nad owym, oczywistym w końcu, jako zwykła 

kolej rzeczy, przypadkiem? Otóż dlatego, że w Podwilku (przynajmniej roku 

pańskiego 1962) można było spotkać - jak lorda w angielskim zamku pełnym 

wycieczek - rodzinę dziedziców, ale to już nie miało żadnego znaczenia dla 
zwiedzających, goście z biletami szukali tu jedynie dawności, równie zamierz
chłych jak doba napoleońska czy grunwaldzka; już wszystko stało się „kiedyś”. 
A tymczasem, na co chcę zwrócić uwagę, właśnie potoczność, właśnie utylitar- 
ność, właśnie sens powszedni stanowi o cenie kulturowej zjawiska.

Czego komu trzeba 
0 tym, idąc salami Łańcutów, Wilanowów, ba, Wawelów nawet, zapomina się 

w odbiorze wycieczkowym. Ludzie! - chciałbym zawołać na widok rozdziawio
nych ust wczasowiczów, „zabiletowanych" w sieni - ludzie, jesteście z wizytą 

u innych ludzi. Jak w Podwilku pani domu była za modrzewiową ścianą pokoju, tak 
gospodarze pałaców, zamków, dworów i dworków są również obok, za przepie
rzeniem stu, dwustu lub pięciuset lat, jednakże sytuacja pozostaje identyczna. To 

ich prywatny, wedle potrzeb i gustów rodziny, według konieczności zawodowych, 
norm obyczajowych i reguł rynkowych stworzony dom, gniazdo familijne państwa 

Potockich, Sobieskich, Jagiełłów. Wcale nie inaczej, niż w pobliskiej Podwilkowi 
Zubrzycy, drewniane, majestatyczne siedziby orawskich rodów chłopskich, ze

brane w skansen.
Niegdyś takie skanseny zaludniano przebierańcami, dziś także się podejmuje 

gdzieniegdzie podobne praktyki, trochę na modłę objazdowych „wiosek Buszme- 
nów”, gdzie wzorem menażerii wożono, wraz z trzcinowymi szałasami, autentycz
nych czarnych ludzi z kółkami w nosach. Jest to właśnie próba uzupełnienia 

gniazda żywych - żywymi, inna sprawa, czy próba trafna.
Niemniej termin „gniazdo żywych” stanowi tu ogromnie ważką cechę obiektu. 
Tym ważniejszą, że zapominaną, pomijaną w odbiorze, co najwyżej westchnie 

ktoś z wycieczki: „ale ci to sobie żyli!”, czy „ale byli bogaci!”.
Na pewno byli bogaci, lecz nie w zasobach Finansowych sprawa. Tak cudownie, 
talentem Pieczki ukazany w „Ziemi obiecanej” dorobkiewicz był jeszcze bogat
szy, niż niejeden były właściciel zwiedzanych obecnie muzeów, niż mieszkaniec 
i - co ważniejsze - twórca tych zabytkowych wnętrz. Jednakże z tęgiego worka 

złota łódzkiego nababa nie wynikało nic cennego dla kultury, żaden ŁańcuŁ 

Wilanów czy Wawel. A zatem nie w forsie sprawa, lecz całkiem gdzie indziej, choć 

pieniądze stanowiły nieodzowny - jak drewno, kamień, cegła, farba i szkło - 

element całości. I to od maleńkiego dworku, tylu dziś emocji dostarczającego 

wycieczce, przez Nieborowy i Radziejowice, aż do królewskich zamków.
Z powszedniości, z potocznych nawyków życia lokatorów, wynikała bowiem 

potrzeba takiego właśnie, a nie innego sposobu urządzenia się i zgromadzenia 
potrzebnych na co dzień rekwizytów. Dokładnie tak samo, jak się dzieje w wypad
ku meblościanki i telewizora, kupowanych zawzięcie, bo koniecznych Kowalskim, 
Kwiatkowskim i Nowakom w blokach nowych osiedli. Identycznym trybem Izabel
la z Flemingów Czartoryska czuła się zmuszona do zainwestowania w Świątynię 

Sybilli, lub w zbiory historyczne pawiloniku parkowego w Puławach. Kwiatkowski 
dorwał się do upatrzonego od dawna dywanu i pcha go w taksówkę, by zawieźć na 

Ursynów, Radziwiłł tak samo ładował do karety specjalnego faceta od zakładania 

ogrodów nieborowskich. Obiekt inny, jednakże przymus psychiczny, potrzeby, 
zamysły estetyczne, chęć ubarwienia życia sobie i bliskim, nawet chętka zaimpo

nowania gościom - dokładnie te same.
Sprowadzenie tedy do czynników pierwszych, do naturalności potocznych impul
sów wnętrzarskich i zbierackich, to podkreślenie czynnika ogólnoludzkiego 

i ponadczasowego, na co chcę tu położyć akcent zasadniczy. Również zgodność 

otoczenia, jakie sobie człek sam tworzy we własnym domu - obojętne: M 4 czy (jak 
w wypadku Radziwiłła) M 675 - zgodność z upodobaniami, nawykami, koniecz- 
nościami dnia powszedniego i świątecznego, z potrzebami rodzinnymi i tradycją 

familijną, ta zgodność stanowi również kluczowy rys zjawiska. I powtarzam: nie 
pieniądze grają tu główną rolę; za taką samą pensję Kowalski potrafił uczynić ze 

swego mieszkanka urocze cacko, a Nowakowski zrobi okropny kiks i paskudztwo. 
Ot, nie wymawiając, kosztowny pałacyk bogaczy Lilpopów pod Warszawą jest 
bardzo wątpliwym estetycznie obiektem, a stokroć tańszy dwór w Oborach miał 

i ma uroczy nastrój dobrego, wypróbowanego gustu, tak Potulickich jak i Związku 

Literatów.
Wracam wszakże uparcie do głównego wątku sprawy, do faktu, iż każdy ze 

zwiedzanych, restaurowanych, rewaloryzowanych czy konserwowanych obiek
tów wycieczkowych omawianego typu - jest odbiciem stylu, fasonu i poziomu 

intelektualnego prywatnych osób, zgrupowanych w jakąś rodzinę. To doprawdy 
nie bezosobowe muzeum, to ilustracja wartości tej rodziny. Czartoryskich w Puła
wach, Sobieskich i Potockich w Wilanowie, Iksińskich w Podwilku, Krasińskich 

w Radziejowicach, i zupełnie, ale to zupełnie innych Krasińskich w Opinogórze. 
Owszem, podziwiajmy, i to jak najentuzjastyczniej, wyborny kunszt snycerzy, 
pozłotników, stolarzy czy stelmachów, arcymistrzów wielkiej sztuki utylitarnego 

piękna, jednakże zdawajmy sobie sprawę z wartości klienta, który wymagał 
właśnie takiego, a nie innego towaru. Który wymuszał niejako z talentów 

otoczenia podobne cuda, albowiem były mu te cuda konieczne - jak konieczna 
jest na Ursynowie szafka z płyty pilśniowej i pralka automatyczna.

Różnica jedynie w tym - co kto wymusza, co komu konieczne. A różnica ta rodzi 
też pytanie: czy ktoś chciałby zwiedzać nasze domy? Tu właśnie tkwi treść 

przemiany epok.

Szymon Kobyliński



to też są zabytki

...solniczki
Od ponad dziesięciu lat roz
wija się w naszym kraju ma
sowy ruch mający na celu 
zbieranie i zachowanie 
dzieł sztuki, pamiątek i oso
bliwości. Zrzeszeni i nie- 
zrzeszeni zbieracze i hob
biści rzadko kupują plano
wo, częściej, a właściwie 
z reguły - okazjonalnie. 
A szkoda. Wśród morza tan
dety są np. jeszcze frag
menty zastaw stołowych 
godne szczególniejszej 
uwagi, bo reprezentujących 
dawną polską kulturę mate
rialną i styl życia, jak i możli
wości polskiego rzemiosła 
złotniczego, konwisarskie- 
go i brązowniczego.
U hobbistów spotyka się je
szcze kolekcje czerpaków 
i kufli, ale konia z rzędem 
temu, kto przedstawi zbiór 
starych pieprzniczek, mu- 
sztardniczek, solniczek itp., 
które przecież mają długą 
i bogatą tradycję w obycza
jowości tak europejskiej, 
jak i polskiej. Takie refleksje 
nasunęły mi się, gdy natzw, 
pchlim targu sięgnęłam po 
neobarokową solniczkę, 
ustawioną wśród bezwar
tościowych współczesnych 
odlewów. Obiekt był pięk
ny, na owalnej stopie spo
czywającej na czterech kul
kach tkwiła czarka w formie 
owocu melona z wywinię
tym brzegiem, wewnątrz ze 
śladami złocenia. Dno czar
ki było wypalone popiołem 
papierosowym, świadcząc 
o ostatnim właścicielu. Na 
obrzeżu stopy znajdowała 
się sygnatura MALCZ i pró
ba ,,12", a więc obiekt po
chodził z czołowego zakła
du srebrniczego w Warsza
wie, działającego od 1827 r. 
Forma solniczki oraz próba

2

czek.skoro obecnie nie zau
waża się ich braku na stole? 
Nie spełniają swej roli przy 
posiłku, wyszły z głęboko 
zakorzenionego obyczaju 
witania „Chlebem i solą”, 
ale mimo to, a może tym 
bardziej godne są ocalenia. 
O ich długim rodowodzie 
można mówić wiele, zapa
miętać należy przynajmniej 
trochę.
Solniczki były znane w sta
rożytności, kiedy sól nazy
wano „świętym lodem Ae- 
gacon”. W czasach już nam 
bliższych Merowingowie, 
a zwłaszcza Karolingowie, 
sprowadzali ją z salin atlan
tyckich albo śródziemno
morskich i ceny jej wahały 
się w zależności od roku 
i nasilenia w nim opadów 
deszczów. Sól kamienną 
wydobywano już za Karo
lingów w Alpach bawar
skich, Styrii i Lotaryngii; nie 
podlegała ona fluktuacjom 

1. Solniczka Ludwika XI z 1462 r 
(zbiory w Luwrze)
2. Solniczka wykonana przez B. 
Celliniego około 1543 r. dla Franci
szka I

„12” (stawiana na srebrach 
warszawskich do 1850 r.) 
wskazywały, że obiekt po
wstał w latach czterdzies
tych XIX w.
Solniczka została nabyta 
i poddana konserwacji, co 
przywróciło jej dawny szla
chetny charakter. Radość 
instytucji, która ją uzyskała 
była tym większa, iż analo
gicznego obiektu nie było 
w zasobnych zbiorach sre
ber Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy. Muzeum to 
posiada również bardzo bo

gaty zbiór solniczek wyko
nanych przez takich mis
trzów jak: Jan Maciej 
Schwartz, Tomasz Klima
szewski, Karol Jerzy Lilpop. 
Jan Jerzy Bandau, Teodor 
Pawłowicz, Szymon Sta- 
necki, J. Skalski, Emil Rad
ke, Ludwik Nast, L. Chro- 
mecki, Wilhelm Lutner, Ed
ward Schreider, J. Pogo
rzelski, itp.
Piękny obiekt zabytkowy 
został uratowany, ale refle
ksje pozostały. Jak bardzo 
zmieniła się funkcja solni- 

cen, jak sól z salin mor
skich. Statki z solą płynęły 
Dunajem do Mantem, na 
Morawy i tą drogą trafiały 
na tereny kształtującego się 
państwa polskiego. Już 
w średniowieczu Wieliczka 
przynosiła dochody, gdyż 
żywność konserwowano 
przez solenie. Soli było wte
dy sporo, skoro np. Jagiełło 
na sobór w Konstancy wy
słał duży transport solone
go mięsa.
Sól uświęcała stół, stąd jej 
poczesne miejsce w solni-
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czce - blisko gospodarza 
domu. A pamiętać trzeba, 
że w średniowieczu i cza
sach renesansu stół był za
stawiony tylko najpotrzeb
niejszymi naczyniami, co 
powodowało przestrzen
ność, jasność rozmieszcze
nia bardzo „indywidualnej” 
zastawy, a więc nie znorma
lizowanej, jak obecnie, lecz 
według gustu, potrzeb i za
możności domu - nabytej 
lub dziedziczonej. O ile inne 
naczynia podlegały „uno
wocześnianiu”, o tylesolni- 
czka nie ulegała zmianom, 
pozostawała z pokolenia na 
pokolenie i ta tradycja trwa
ła długo. Dlatego ten uprzy
wilejowany obiekt sprawia
no z metali szlachetnych, 
z kamieni półszlachetnych 
oprawnych w złocone sreb
ro, zdobiono emalią 
względnie perłami. Do ta
kich należy m.in. gotycka 
solniczka wykonana w 1462 
r. dla Ludwika XI (zbiory 
Luwru).
Z solniczką Benwenuto 
Celliniego - złotnika papie

ży, kardynałów i książąt roz
poczyna się nowa era kom
pozycji tych sprzętów. 
U niego właśnie kardynał 
Ferrary Ippolito d’Este za
mówił m.in. model solnicz- 
ki, która miała się różnić od 
dotychczasowych prac te
go rodzaju. Cellini zrobił 
więc, swoim zwyczajem, 
model z wosku, o owalnej 
podstawie, na niej przed
stawiając morze zapusz
czające ramiona w ziemię. 
Alegorię tę symbolizują 
dwie postacie siedzące na
przeciw siebie ze splecio
nymi nogami, wyobrażając 
odnogi morza wpuszczone 
w ląd. Morze artysta przed
stawił jako mężczyznę i dał 
mu do ręki bogato opraco
wany rzeźbiarsko okręt, ten 
właśnie element był właści
wą solniczką. Na dole 
umieścił cztery konie mor
skie, a bogu morza włożył 
w prawicę trójząb. Ziemię 
symbolizuje piękna nie
wiasta, a obok niej Cellini 
ustawił antyczną świątynię 
(mieszczącą... pieprz). Nie
wiasta opierała się o nią 
jedną ręką, a w drugiej trzy
mała róg obfitości. U jej 
stóp umieścił zwierzęta, ry
by i muszle. Wszystko to 
znajdowało się na małej 
przestrzeni, wzbogacone 
jeszcze ozdobami. Nic też 
dziwnego, że model, który 
zachwycił zleceniodawcę, 
wywołał również refleksję - 
czy jest możliwa jego reali
zacja? Dla skończenia tego 
dzieła nie starczy 10 żywo
tów ludzkich - stwierdził 
kardynał i na zamówienie 
nie mógł się zdecydować. 
Cellini jednak nie rezygno
wał, gdyż swoją konce
pcję uważał za udaną i mo
del ten przedstawił królowi 
Franciszkowi I w Paryżu. 
Wraz z aprobatą uzyskał na 
wykonanie solniczki 1000

3. Łyżeczka do soli z XVI w. (zbiory 
w Solingen)
4. Solniczka z 1601 r., Londyn
5. Solniczka z 1675 r., Londyn
6. Solniczka z 1549 r.. Londyn 
(zbiory Oxford)
7. Solniczka „łódeczkowa" z XVII 
w. o dorobionej stopie (zbiory Mu
zeum Okręgowego w Toruniu)
8. Solniczka z XVII w . Augsburg
9. Solniczka zdobiona techniką 
niello z końca XVIII w.
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dukatów, jako ze kroi chciai 
ją mieć z czystego złota. 
W 1540 r. Cellini zaczął nad 
nią pracować i po trzech 
latach ukończył. Ponieważ 
jednak był bardzo absorbo
wany przez różnych zlece
niodawców, nieco uprościł 
pierwotny model solniczki, 
aczkolwiek generalna kon
cepcja pozostała ta sama; 
kobiecie brak rogu obfitoś
ci, a właściwa solniczka 
znajduje się za nogami 
bóstw. Dzisiaj to dzieło, 
o długości 335 mm i wyso

IR-sws

kości 260 mm znajduje się 
w muzeum w Wiedniu.
W XVI w. koncepcja Celli- 
niego znalazła naśladow
ców wśród autorów tzw. 
wzorników, według których 
sporządzano wyroby złotni
cze w różnych krajach Eu
ropy. Nie bez wpływu na ich 
okazałą wielkość miała gru
bość ówcześnie używanej 
soli. Im cieniej ją mielono - 
w miarę upływu stuleci - 
tym były one mniejsze.
Solniczki najczęściej pro
jektowano z pokrywą, a na
wet z zamkiem, gdyż sól 
mogła zostać zatruta; jeśli 
solniczka była otwarta 
umieszczano ją na specjal
nym stole pilnowanym 
przez strażnika. Z solniczki 
sól nabierano palcami, no
żem lub łyżeczką; już w XV 
w. Erazm z Rotterdamu, za
lecał: nie wtykać trzech pal
ców w solniczkę, a używać 
noża. Czasem używano do 
tego celu specjalnych łyże
czek. Bywały one również 
kunsztowne, często z boga
to zdobionymi uchwytami,

9

41



czasami sporządzane z zu
pełnie innych materiałów 
niż solniczka.
Wspomnijmy jeszcze o in
nych, szczególnie pięknych 
obiektach z tego okresu np. 
o solniczkach z kryształu 
górskiego z kariatydami 
z 1549 r. (zbiory Oxfordu), 
lub wielkich, cylindrycz
nych solniczkach, emalio
wanych, zdobionych herba
mi, z wkładem z kryształu 
górskiego z epoki Tudorów 
(zbiory londyńskie, wyko
nawstwo Rogers, 1601 r.).
W XVII w. solniczki przybie
rają formy zoomorficzne 
(np. obiekty augsburskie 
z końca tego wieku) i archi
tektoniczne, jak np. solni
czka Simona Gibbona 
z 1632 r. (zbiory londyń
skie).
Równolegle, przez cały 
czas ludność uboższa uży
wała o wiele skromniej
szych i prostszych solni- 
czek cynowych.
W XVIII w. solniczka stała 
się bardziej skromna, ale 
też zmieniła się jej pozycja 
na stole. Z obiektu skupia
jącego uwagę, przyciągają

cego oczy biesiadników 
stała się jednym z wielu ele
mentów rozbudowanej za
stawy stołowej z cyny, sreb
ra, a od drugiej ćwierci XVIII 
w. z porcelany. Solniczek 
ustawiano na stole znacz
nie więcej, tak, aby każdy 
gość miał je blisko siebie. 
Dzisiejsze wieloletnie bada
nia umożliwiły historykom 
sztuki zgromadzenie zna
cznej ilości informacji 
o dawnych solniczkach, ich 
cenach i wykonawcach. 
Wiemy, kiedy wykonywane 
były z fajansu, a kiedy z po
rcelany i wiemy też, że na
sze, polskie solniczki miały 
na ogół cechy swoiste, zau
ważalne przez obcych in
wentaryzatorów. (Zaintere
sowanych tym tematem od
syłam do pracy autorki pt. 
„Nabytki i straty zastawy 
stołowej w Polsce”).
Czy mamy powody do kom
pleksów, że w naszym kraju 
solniczki nie spełniały swej 
roli nobilitującej? Wcale 
nie. Mamy jedynie wielki 
żal, że pożogi wojenne 
i rozrzutność narodowa po
zbawiła nas tak wielu cen

nych okazów. Poza tym ni
szczejące przedmioty użyt
kowe traktowano zwykle 
dość bezceremonialnie. 
Grabieże szwedzkie, kon
trybucje, konfiskaty mienia, 
wywóz dóbr i sprzedaż na 
aukcjach - to wystarczyło, 
aby poważnie zubożyć na
sze zbiory.
Oczywiście, najciekawsze 
okazy posiadał dwór króle
wski i magnaci, podobnie 
jak na Zachodzie. „Ślady” 

po dawnych solniczkach 
pozostały w zbiorach ob
cych muzeów, w inwenta
rzach polskich i obcych, 
a niekiedy w przedmiotach 
wtórnie przerobionych dla 
celów sakralnych.
Sięgnijmy po kilka przykła
dów solniczek - poloników. 
W Skarbcu Zamku Królew
skiego w Monachium za
chowały się wśród przed
miotów wyprawnych Anny 
Katarzyny Konstancji, córki 
Zygmunta III, dwiesolniczki 
(właściwie z jednej tyl ko po
krywa). Solniczka jest lana 
z pełnego złota, ma sześć 
nóżek w kształcie wolut, oz
dobiona jest kolorową ema-

10. Solniczka z pierwszej cwierci
XIX w.
11. Solniczka z około 1840 r.

lią, brylantami i rubinami. 
Na sześciobocznych pokry
wach widnieją emaliowane 
tabliczki, a na nich tarcze 
z herbami polsko-litewsko- 
szwedzkimi i Wazów. Tar
czę herbową okala łańcuch 
Złotego Runa i wieńczy ko
rona królewska z literami 
„S R”. Ten ciekawy z wielu 
względów zabytek, wyko
nany około 1600 r„ być mo
że przy współudziale same
go Zygmunta III parającego 
się złotnictwem, jest zaled
wie okruchem z wyposaże
nia polskiego stołu królew
skiego, ale jakże charakte
rystycznym.
Spory zestaw solniczek, 
które wywiózł opuszczający 
Polskę Jan Kazimierz 
został lakonicznie zin
wentaryzowany przez 
Francuzów i pozwala mnie
mać, że były one różnego 
rodzaju, wykonane zarów-
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no według wzorów pol
skich, jak i francuskich. 
Wszystkie znajdują się dziś 
w zbiorach obcych. 
Solniczki Jana III Sobie
skiego, króla-kolekcjonera 
osobliwości i ciekawostek, 
znane jedynie fragmentary
cznie, były niewątpliwie 
bardzo ciekawe. Znajdowa
ły się wśród nich łódeczki 
na kupidynku, łódeczki kry
ształowe, srebrne i szczero
złote, a jedna z nich na wie
czku posiadała „Kleopatrę 
z perłą". W zbiorze były też 
solniczki fajansowe i najno
wszego modelu augsbur
skiego, włączone w cały ze
staw przyprawowy. Wszyst
kie te cacka rozproszone 
zostały przez następców 
i znowu zasiliły obce skarb
ce, nie zawsze nawet bywa
jąc tam rozpoznane jako 
polonika. Inny król, August 
II posiadał zbiór solniczek 
z porcelany.
Wśród bogatych zasobów 
archiwalnych znajdują się 
inwentarze drugie źródło 
informujące o tym, co po
siadały domy polskie wszy
stkich niemal warstw społe

cznych. Arystokracja posia
dała w XVII w. zarówno sol
niczki proweniencji obcej, 
jak i polskiej, a także tzw. 
niezbędniki podróżne, mie
szczące w futerale sztućce 
i solniczkę, z reguły z prze
gródką i pokrywą, niekiedy 
„padzoną” diamentami, jak 
też wielkie solniczki 
o kształcie skrzynki z pozła
canego srebra itd.
W XVIII w. mieszczaństwo 
i mniej zamożna szlachta 
kupowała polskie solniczki 

z Lwowa, Krakowa i Wroc
ławia, rzadziej korzystając 
z importu. Z reguły były to 
okrągłe i owalne miseczki 
z grawerowanym ornamen
tem, często rokokowym, 
z wkładem z drewna i ze 
szkła. Nie brak było solni
czek cynowych i maleńkich, 
mosiężnych miseczek. 
Skromne klasztorne solni
czki cynowe, podobnie jak 
inne naczynia, opatrywano 
nieraz imieniem JEZUS.
Najobszerniejsze w Polsce 
zbiory dawnych solniczek 
znajdują się w muzeach, ale 
one z natury rzeczy bazują 
na tzw. lepszych obiektach, 

to znaczy godnych zakupu 
ze względu na wykonawcę, 
formę lub szlachetny mate
riał. To jest poważny błąd. 
Np. muzea francuskie zbie
rają przedmioty gorsze i le
psze, uzyskując pełniejszy 
obraz ich rozwoju. W pol
skich muzeach natomiast 
dominują solniczki ze sreb
ra, polskie i importowane, 
a brak solniczek z cyny 
i mosiądzu.
W handlu antykwarycznym 
solniczki pojawiały się spo
radycznie i nie były tanie, 
zwłaszcza te z okresu póż- 
noklasycystycznego. Częs
tsze są obiekty z końca XIX 
w., z reguły zniszczone, wa
dliwie naprawiane, co 
świadczy dosadnie, że nie 
były potrzebne na stole, a 
wciśnięte w kąt kredensów 
deformowały się i niszczały. 
Spotykaliśmy je w Desach 
w formie złomu, z urywany
mi brzegami stopy czy cza
ry, ale i one zniknęły.
Te rozważania może skło
nią miłośników „staroci" 
do wnikliwszego szukania 
jakże ciekawych zabytków 
- „cacek” kunsztu złotni

czego, o zminimalizowa
nych formach typowych dla 
danej epoki.
Należy jeszcze zwrócić 
uwagę na solniczki z okresu 
międzywojennego, jak do
tąd nie doceniane zupełnie, 
choć są wśród nich wyroby 
Norblina, Frageta i wielu 
pomniejszych firm warsza
wskich, krakowskich, lwo
wskich, poznańskich. Są 
one jeszcze w zasięgu na
szej ręki i w granicach moż
liwości kolekcjonerskiej 
kieszeni. Wykonywane były 
czasem z kryształu, czasem 
w formie młoteczków z mis
ternie odkrywanymi dziur
kami. Również solniczki 
z mas wielobarwnych w for
mie grzybków - wytwór 
trzydziestolecia, jakże pa
sujące do serwisów ćmielo- 
v/skich.
Nie dajmy zginąć solnicz- 
kom, nawet gdy na stole nie 
są już potrzebne. Ich długi 
rodowód świadczy o ich 
ważnej funkcji w dawnych 
zastawach stołowych.

Jadwiga 
Jeleniewska-Ślesińska
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...monety 
polskie

Własna moneta towarzyszyła pańs
twu polskiemu od chwili jego po
wstania. Zawsze była symbolem 
władzy państwowej i od samego po
czątku swej tysiącletniej historii, 
a zwłaszcza wtedy, gdy krzepło 
młode państwo piastowskie, służyła 
manifestowaniu niezależności poli
tycznej, propagowała w kręgach, 
do których docierała, określone ha
sła ideologiczne głoszone przez 
księcia Mieszka I (960-992) i jego 
syna Bolesława Chrobrego 
(992-1025), pierwszego króla Pol
ski. Monety polskie okresu wcze
snośredniowiecznego odznaczały 
się bogactwem motywów ikonogra
ficznych. Wizerunek zawsze silniej 
oddziaływa) na ówczesne społe
czeństwo niż napisy. Pamiętajmy, iz 
tylko bardzo nieliczne grono ludzi 
pochwalić się mogło znajomością 
czytania i pisania.
Stemple monet wczesnośrednio
wiecznych wykonywano techniką 
puncowania. Kółka, kropki, kreski, 
trójkąciki, krzyżyki i inne znaczki 
puncowe w rękach doświadczo
nych mincerzy układały się w złożo
ne wzory ikonograficzne i litery na
pisów odbijanych na stemplu. Ist
niała jednak bariera możliwości te
chnicznych, którą trudno było prze
kroczyć. Portrety i inne wyobraże
nia umieszczone na piastowskich 
denarach uderzają lapidarnością 
i niekiedy humorystycznymi znie
kształceniami. Utrzymane w sche
matycznej konwencji romańszczyz- 
ny, daleko zapewne odbiegają od 
wiernego odtworzenia np. oblicza 
ludzkiego. Pamiętajmy, iż reprodu
kowany wizerunek św. Wojciecha 
jest 20-krotnym powiększeniem, 
gdyż w oryginale, na monecie, wiel
kość głowy biskupa nie przekracza
ła 5 mm. Na denarze brata i następ
cy Władysława II Wygnańca na 
senioralnym stolcu krakowskim, 
Bolesława Kędzierzawego 
(1146-1173) wybitym około 
1152-1157 r., widoczna jest scena 
uczty, w której uczestniczą dwaj

bracia-książęta - senior Bolesław 
Kędzierzawy i Mieszko (późniejszy 
Mieszko III) - siedzący za stołem 
przykrytym kraciastym obrusem 
i wznoszący wspólnie jabłko, sym
bol władzy. W XIII w. pojawiła się 
w Europie ekonomiczna koniecz
ność stworzenia bardziej stabilne
go, trwalszego i wartościowszego 
pieniądza, tak w srebrze, jak i w 
zlocie. Reforma monetarna, której 
efektem był duży denar (denarius 
grossus - grosz) oraz złoty floren 
i dukat, dotarła do Polski w XIV w., 
gdy królestwo zostało już zjedno
czone pod berłem Władysława Ło

kietka (1306-1333). Brak dostate
cznie dużych zasobów kruszco
wych nie pozwolił niestety wład
com piastowskim na pełne zreali
zowanie potrzeb w dziedzinie po
lityki mennicznej, tzn. rozpoczęcie 
stałej emisji złotych dukatów i 
srebrnych groszy. Nie znaczy to 
bynajmniej, że takich monet w pó
źnośredniowiecznej Polsce wca
le nie bito. Owszem, ale były to 
emisje o charakterze raczej pre
stiżowym, jako że nakłady ich by
ły bardzo małe. Dlatego też bar
dzo rzadkie są pierwsze srebrne 
grosze polskie wybite w Krako

wie. za Kazimierza Wielkiego 
Wiek XVI przyniósł kolejne, poważ
ne zmiany w polskim systemie mo
netarnym. Ożywienie i rozwój go
spodarki europejskiej w dobie wiel
kich odkryć geograficznych doma
gały się reform pieniężnych. Do
tychczasowe schematy średniowie
cznego mennictwa przestały wys
tarczać także i w Polsce. Całe pa
nowanie Zygmunta I Starego 
(1506-1548) stanowi dla monety 
polskiej okres przełomowy. Two
rzyły się mianowicie zręby nowożyt
nego systemu monetarnego Polski, 
a w dyskusji nad kształtem nowej
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1. Podobiznie biskupa św. Wojciecha (umieszczonej na rewersie de
nara Władysława II Wygnańca bitym w Krakowie w latach 1140-1142) 
nie można przypisać cech portretu realistycznego (skala 20:1)
2. Srebrny denar Bolesława Kędzierzawego (1146-1173) bity w mennicy 
krakowskiej - dwóch książąt za stołem biesiadnym wznosi jabłko ksią
żęce (skala 4:1)
3. Grosz krakowski Kazimierza Wielkiego (1333-1370) jest pierwszą 
grubą monetą srebrną średniowiecza w Polsce; przedstawia Orła Kró
lewskiego otoczonego napisem Grossi Cracovienses” (skala 6:1)
4. Trojak elbląski Zygmunta Starego (1506-1548) z 1529 r. jest świa
dectwem unii monetarnej korony z Prusami Królewskimi oraz wprowa
dzenia do Polski nowożytnego systemu pieniężnego (skala 3:1)
5. Skarb srebrnych monet polskich i obcych z pierwszej połowy XVI w. 
odkryty w Warszawie
6. Talary Stefana Batorego (1576-1586) bite od 1580 r. były pierwszy
mi polskimi monetami tego najwyższego srebrnego nominału regular
nie emitowanymi i odnotowanymi w zagranicznych księgach ewalua
cyjnych monet (reprod. z księgi hamburskiej z 1631 r.)

ui l\'kn <bakr.
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6

reformy brały czynny udział najzna
mienitsze postacie nauki polskiej, 
m.in. czołowy ekonomista polski 
Mikołaj Kopernik, autor słynnego 
„Traktatu o monecie” („Tractates 
de Monetis") z 1519 r. Powszechna 
dyskusja i sejmowe uchwały doty
czące uporządkowania polityki 
menniczej królestwa przyniosły 
oczekiwane rezultaty. Pod koniec 
lat 30-tych XVI w. ogłoszona została 
reforma pieniężna zasadzająca się 
na rozległej hierarchii wartości po
szczególnych gatunków monety 
srebrnej i złotej, odpowiadająca no
wym tendencjom gospodarczym 

Odrodzenia. Obok denarów, trze
ciaków i półgroszy bitych od zeszłe
go stulecia, pojawiły się większe 
nominały monet srebrnych - gro
sze, trojaki i szóstaki oraz złote du
katy, których emisje nie nosiły już 
znamion krótkotrwałości.
Drugim owocem reformy była unifi
kacja monetarna całej Korony obej
mująca również Prusy Królewskie 
oraz lenne Prusy Książęce. Miało to 
kapitalne znaczenie z punktu wi
dzenia politycznej i gospodarczej 
jedności i zwartości państwa pol
skiego. Monety polskie bite w Kra
kowie i Toruniu, w miejskich menni

cach Gdańska i Elbląga, a także 
lenne bite w Królewcu, miały tę sa
mą wagę i próby srebra. Do pracow
ni mennicznych wkroczył jedno
cześnie Renesans, co uwidoczniło 
się w przejrzystych kompozycjach 
stempli, którymi bito monety. Wiele 
z tych monet odkrywa się do dzisiaj 
w skarbach.
Jedność systemu monetarnego 
Polski doskonale przeszła próbę 
czasu i stworzyła w drugiej połowie 
XVI w. dogodne podstawy do scale
nia całego państwa po Unii Lubel
skiej, łączącej Koronę z Litwą w je
den organizm polityczny, w Rzecz

pospolitą. Pełna unia monetarna 
jednej z największych potęg ów
czesnej Europy przeprowadzona 
została przez Stefana Batorego 
(1576-1586) w 1580 r. Rozpoczęto 
w Polsce regularne emisje najwię
kszej srebrnej monety nowożytnej - 
talara. Widniał na nim profil króla 
wspaniale odzianego w ozdobną 
zbroję, trzymającego berło w pra
wej dłoni i rękojeść miecza w lewej. 
Na odwrocie umieszczono połączo
ne już godło koronne i litewskie - 
Orła i Pogoń - obok których zauwa
żyć można rodowy herb Batorego 
Wilcze Kły. Tytuł królewski rozłożo-
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7. Przysłowiowy tynf czyli złotówka koronna 
(30 gr) wybita przez Andrzeja Tynfa w mennicy 
bydgoskiej w 1665 r. (skala 2:1)
8. Srebrne naczynie roboty saskiej z przełomu 
XVII i XVIII w. zdobione 29 talarami m.in. pol
skim z 1632 r.; naczynie wyorane zostało pod 
Sieradzem, a jak z zabytkiem obszedł się znax- 
lazca-wandal pokazuje fotografia
9. Srebrna pięciozłotówka (3/4 rubla) bita 
w Mennicy Warszawskiej (inicjały: M-W) nale
żała do ostatnich monet bitych pod zaborem 
rosyjskim noszących napisy i litery polskie (ska
la 5:1)
10. Próbna srebrna pięciozłotówka wy bita w Od
rodzonej Polsce w 1952 r. przedstawia kobietę 
z księgą zawierającą Konstytucję (skala 18:1)

ny po obydwu stronach talara gło
sił: Stephanas Dei Gratia Rex Polo- 
niae Magnus DuxLituaniae, Rusiae, 
Prusiae, Masoviae (Stefan z Bożej 
Laski Król Polski, Wielki Książę Li
twy, Rusi, Prus i Mazowsza). 
Osłabienie gospodarcze, jakie od
czuła Rzeczpospolita po wielu woj
nach od powstania ukraińskiego 
aż po wojnę polsko-szwedzką 
1655-1660 r., odbiło się oczywiście 
na stosunkach pieniężnych w kraju. 
Nastąpił dalszy spadek jakości 
drobnego pieniądza, pojawiła się 
na stałe kredytowa moneta mie
dziana oraz bilonowa - słynne tynfy 
czyli monety o nominalnej wartości 
złotówki = 30 gr., a rzeczywistej 
zaledwie 12 groszy, bite przez An
drzeja Tynfa w Bydgoszczy. Działo 
się tak samo, zresztą znacznie już 
wcześniej, w innych państwach eu
ropejskich - w Hiszpanii, Francji, 

Anglii, Niderlandach, Szwecji i 
Rosji. Mennice polskie od ostatniej 
tercji XVII w. do połowy XVIII w. 
utraciły swój rozmach produkcyjny 
i przez wiele lat stały zamknięte.
Z początku epoki saskiej pochodzi 
ciekawe znalezisko. Tym razem nie 
jest to skarb monet, ale srebrne 
naczynie ozdobione autentycznymi 
talarami XVII-wiecznymi. 0 tym od
kryciu dokonanym pod Sieradzem 
wspomnieć warto nie tylko ze 
względu na historyczny i artystycz
ny charakter samego zabytku - źró
dła numizmatycznego, lecz raczej 
dla zobrazowania notowanych nie
stety wypadków bezmyślnego 
i wielce szkodliwego niszczenia za
bytków numizmatycznych, dykto
wanego chciwością.
Okres stagnacji ciągnący się do 
końca czasów saskich przerwała 
dopiero reforma monetarna Stani

sława Augusta Poniatowskiego 
(1764-1795). Prądy oświeceniowe 
ożywiające umysły Polaków, życie 
polityczne, społeczne, gospodar
cze i kulturalne Polski, nie ominęły 
spraw monetarnych.
Owoce reformy monetarnej Stani
sława Augusta Poniatowskiego wi
doczne były już po kilku latach, jed
nak zebranie pełnych plonów 
gospodarczych zostało przekreślo
ne przez rozbiory Rzeczypospolitej 
pomiędzy Prusy. Rosję i Austrię. 
Świadectwami stulecia zaborów są 

m.in. monety bite w Warszawie dla 
Królestwa Polskiego, oparte na no
wym systemie menniczym, obrazu
jące stopniowe zanikanie napisów 
polskich wypieranych przez rosyj
skie. Odzyskanie Niepodległości w 
1918 r. znalazło swoje odbicie wza- 
bytkowych już dzisiaj monetach bi
tych w okresie międzywojennym. 

Symbole narodowe, postacie histo
ryczne i alegoryczne umieszczone 
na monetach, w sposób przejrzysty 
manifestowały niepodległy byt 
i ustrój Odrodzonej Polski.
W niewielkim krążku metalu odbija
ła się każda epoka historii narodo
wej od X w. aż po czasy obecne. 
Monety polskie są równocześnie 
zabytkami historii politycznej, go
spodarczej i kulturalnej Polski. Ro- 
mańszczyzna, gotyk, renesans, ba
rok, klasycyzm odciskały - w prze
nośni i w dosłownym znaczeniu - 
swoje znamiona na tych miniaturo
wych okazach sztuki medalierskiej. 
Umieszczali na monetach swe po
dobizny, herby i tytuły władcy pol
scy i zaborcy, zapełniali ich powie
rzchnie symbolami i napisami od
zwierciedlającymi aktualne racje 
stanu, cele i aspiracje polityczne.

Andrzej Mikołajczyk
46



z warsztatu konserwatora

Trudna 
praca sztukatora

Oto jedna z wielu prac kon
serwatorskich przeprowa
dzonych w trakcie odbudo
wy Zamku Królewskiego - 
rekonstrukcja dekoracji fa
sety (zaokrąglony narożnik 
między ścianą a sufitem lub 
między ścianami) w Sali 
Tronowej. Przy każdej tego 
rodzaju pracy na Zamku za
wsze nasuwają się różne 
myśli i refleksje odnoszące 
się do lat, w których eki
py konserwatorskie Mu
zeum Narodowego, zimą 
1939-1940, przy dużym 
mrozie, wycinały fragmenty 
dekoracji ze ścian i sufitów. 
Te niewielkie fragmenty, 
które przetrwały, posłużyły 
później do zrekonstruowa
nia wielu metrów kwadrato
wych dekoracji sal zamko
wych. W okresie międzywo
jennym te dekoracje stano
wiły historyczną i narodową 
wartość, obecnie mają war
tość o wiele większą, bo do
pisana została im najnow
sza historia.
Przetrwałe elementy wraz 
z bogatą dokumentacją fo
tograficzną z okresu mię
dzywojennego. a także wie
le zachowanych planów 
i projektów z Gabinetu Ry
cin Uniwersytetu Warszaw
skiego pozwoliły wiernie 
odtworzyć projekt budow
lany, a następnie wykonać 
kopię wystroju ścian, sufi
tów i podłóg. Ale wśród zre
konstruowanych dekoracji 
nie zabrakło elementów 
oryginalnych, które dołą
czone do odtworzonych 
świadczą o wierności całej 
rekonstrukcji. Oryginały zo
stały przekazane przez Mu
zeum Narodowe i Muzeum 
Historii m.st. Warszawy 
do Pracowni Konserwacji 

Dzieł Sztuki - Zespołu Mo
deli i Rekonstrukcji przy 
Pracowniach Konserwacji 
Zabytków, gdzie wykonano 
modele dla pracowni: sztu- 
katorskich, snycerskiej i in
nych. W następnym etapie 
zostały one zakonserwowa
ne i zamontowane w no
wo odtworzonych salach, 
w miejscach, gdzie kiedyś 
się znajdowały.
Przy odtwarzaniu dekoracji 
fasety w Sali Tronowej mu- 
sieliśmy przy pomocy ry
sunków projektowych 
i zdjęć archiwalnych oraz 
odbić w lustrach na zdjęciu, 
wykonać w częściach mo
del, który następnie został 
wmontowany w fasetę. We
dług przekazów inwentary
zacyjnych zachował się ory
ginalny element o wymia
rach 150 x 58 x 16 cm i po 
żmudnych poszukiwaniach 
został odnaleziony w piwni
cach pod Biblioteką Króle
wską. Przechowywany był 
w bardzo złych warunkach 
i przy ciągłych zmianach 
wilgotności i temperatury 
uległ zwietrzeniu oraz częś
ciowemu zniszczeniu. Na 
powierzchni pozostały 
szczątki złoceń i nieliczne 
fragmenty zachowanej de
koracji, a pod grubą wars
twą kurzu znajdował się za
mazany rysunek modelun- 
ku. Te szczątki wystarczyły 
jednak do plastycznego od
tworzenia całej dekoracji. 
Zrodził się jednak problem, 
czy wobec tak zniszczone
go oryginału możliwe bę
dzie jego zamontowanie 
w fasecie. Współcześnie fa
seta wykonywana jest 
w oparciu o podwieszoną 
do sufitu konstrukcję siat
kową, a grubość zaprawy

i miejsce na płycinę z deko
racją nie przekracza 5 cm. 
Stary, zachowany element 
wykonany był bezpośred
nio w narzucie wapienno- 
gipsowej na cienkiej (3mm) 
wyprawie gipsowej i na 
podłożu w zaprawie wa
piennej, toteż obecnie prze
kraczał trzykrotnie grubość 
miejsca przeznaczonego 
do montażu. W trakcie dys
kusji nad tym problemem 
padały zdania o niewyko
nalności tego przedsięw
zięcia. Argumentowano, że

1. Zachowany oryginalny fragment 
dekoracji fasety w Sali Tronowej 
Zamku Królewskiego w Warszawie
2. Montaż fragmentów na zbrojo
nej plycinie
3. Oryginalna dekoracja wmonto
wana w nowe podłoże

dekoracja znajduje się na 
dwóch krzywiznach, koleb
kowej i podłużnej, i odcię
cie jej w całości od podłoża 
do grubości 4 cm jest nie
możliwe do wykonania. 
Jednak przeświadczenie

47



4

4, Oryginalna dekoracja zamonto
wana na fasecie
5. Obecny widok fasety po pracach 
konserwatorskich i rekonstrukcyj
nych (zdjęcia: 1,5 - K Kowalska. 
2~4 4 Stasiak)

ściągnięte nierdzewnym 
drucikiem oryginalne ele
menty zostały umocowane 
na stałe.
Po wykonaniu montażu ele
menty brakujące domode- 
lowano techniką narzutu 
gipsowego. Czynność ta 
polega na nakładaniu szpa- 
chelkami wiąźącego gipsu 
z jednoczesnym modelo
waniem. Na tym zakończo
ny został etap scalania, 
wzmacniania i uzupełniania 
oryginału, który przeniesio
no do Sali Tronowej i umo-

o potrzebie wstawienia ory
ginalnego elementu w miej
sce, z którego pochodził 
było głównym motywem 
przeprowadzenia skompli
kowanej operacji konser
watorskiej.
Po rozplanowaniu rysunku 
na całej płaszczyźnie deko
racji zarezerwowany został 
odcinek przeznaczony na 
element oryginalny. Ze sta
nu budowlanego (surowe
go) fasety zdjęto negatyw 
(tzw. odbicie), a następnie 
na negatywie odlana zosta

ła płycina gipsowa zbrojona 
ocynkowaną siatką (tzw. 
siatka Ledóchowskiego). 
Tak przygotowaną natural
ną płycinę przetransporto
wano do pracowni i tutaj 
rozpoczęto zasadnicze za
biegi przy odcinaniu i prze
noszeniu fragmentów 
z podłoża oryginalnego na 
nowe. Każdy przenoszony 
fragment został dopasowa
ny w gniazdach na nowym 
podłożu do powierzchni li
ca ptyciny. Przed zamonto
waniem na stałe należało 

jeszcze wykonać tzw. suchy 
montaż, który pozwolił na 
skorygowanie błędów. Naj
trudniejszy etap prac to 
sklejanie poszczególnych 
fragmentów. W każdym 
oryginalnym elemencie 
musiał być zamocowany 
nierdzewny drucik, tzw. 
wąs, służący do podwiązy- 
wania w gnieździe. Ilość wą- 
sów uzależniona była od 
wielkości danego elemen
tu. W gniazda qa płycinie 
wpuszczona została pod- 
lewka gipsowa, a następnie 

cowano w uprzednio przy
gotowanym miejscu.
Czy możliwe jest obecnie - 
po pozłoceniu całej dekora
cji fasety - ustalenie, w któ
rym miejscu Sali Tronowej 
znajduje się oryginalny 
fragment sztukaterii? To 
zagadka dla zwiedzających 
Zamek Królewski w War
szawie.

Kazimierz Głowacki
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konkursy ... na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego
Zapewne nie wszyscy Czytelni
cy pamiętają, a może nie mieli 
okazji przeczytać relacji o tym 
konkursie, publikowanych 
w pierwszych trzech zeszytach 
..Spotkań z zabytkami", więc 
krótko przypominam: konkurs 
na najlepszego użytkownika 
obiektu zabytkowego organi
zowany jest od 1975 r. corocz
nie, przez Generalnego Kon
serwatora Zabytków. Celem 
konkursu jest wyróżnienie 
wzorowych gospodarzy bu
dynków zabytkowych a także 
zachęta do podejmowania 
opieki nad zabytkami przez 
jednostki państwowe, społecz
ne oraz osoby prywatne. Naszą 
konkursową kronikę zakończy
liśmy na 1978 r.
W konkursie 1979 r. wzięto 
udział mniej użytkowników niż 
w latach poprzednich, mimo że 
ostatnio znaczna liczba nieru
chomości zabytkowych znalaz
ła nowych gospodarzy. Wynika 
to z faktu, że w większości tych 
obiektów nie zostały jeszcze 
zakończone prace remontowe 
i adaptacyjne. Jedenastu laure
atów tego konkursu uzyskało 
dwie nagrody I stopnia, trzy II 
stopnia, dwie III stopnia, jedną 
nagrodę specjalną i trzy wyróż
nienia. Natomiast w 1980 r. było 
więcej zgłoszeń a 15 użytkow
ników uzyskało nagrody i wy
różnienia, a mianowicie: cztery 
nagrody I stopnia, dwie II sto
pnia, cztery III stopnia i cztery 
wyróżnienia. W obu konkur
sach nadal, jak w latach ubie
głych, prym wiodły jednostki 
resortu rolnictwa, przede wszy
stkim z terenu Wielkopolski - 
osiem nagród, tj. prawie jedną 
trzecią otrzymały instytucje rol
nicze.
Na szczególną uwagę zasługu
je działalność Wojewódzkiego 
Zarządu Inwestycji Rolniczych 
w Lesznie, laureata nagrody 
specjalnej w 1980 r. Otóż po raz 
pierwszy w konkursie na naj
lepszego użytkownika obiektu 
zabytkowego wzięła udział in
stytucja, która nie przejęła do 
zagospodarowania obiektu za
bytkowego, ale jest znakomi
tym mecenasem zabytków. 
W latach 1975-1979 Wojewó
dzki Zarząd Inwestycji Rolni

czych w Lesznie prowadził bu
dowę zbiornika retencyjnego 
Wonieść, obejmującego jezio
ra: Drzeczkowskie, Witosław- 
skie, Wojnowickie, Jezierzyc- 
kie i Wonieskie oraz otaczający 
je teren. Był to obszar bardzo 
bogaty w relikty archeologicz
ne osady i cmentarzyska neo
lityczne, epoki brązu, żelaza, 
kultury łużyckiej i inne. Dzięki 
właściwej postawie WZIR, 
udzielonej pomocy finansowej 
i materialnej możliwe było 
przeprowadzenie zakrojonych 
na wielką skalę ratowniczych 
badań archeologicznych. Pra
ce wykopaliskowe zrealizowa
ne zostały na podstawie wstęp
nych badań i zaleceń konsul
tantów z Instytutu Historii Kul
tury Materialnej PAN - Zakładu 
Archeologii Wielkopolski w Po
znaniu. Równocześnie, nie in
gerując w sprawy merytorycz
ne, inwestor wykazał żywe za
interesowanie osiągniętymi 
wynikami oraz pomógł w zor
ganizowaniu we własnej sie
dzibie wystawy po zakończeniu 
badań. Wypracowany w ciągu 
kilkuletnich prac nad Zalewem 
Wonieść model współpracy 
między inwestorem a zespołem 

konserwatorsko-naukowym 
powinien stać się powszech
nym wzorem w ramach podob
nych akcji na terenie kraju. Po
nadto WZIR zlecił także, poza 
zakresem swych obowiązków, 
opracowanie pełnego progra
mu rewaloryzacji krajobrazo
wego parku w Wonieściu. 
Wielkie, zasłużone uznanie 
zdobył również Zespół Szkół 
Rolniczych w Grabonogu 
w woj. leszczyńskim-za urato
wanie i zagospodarowanie na 
klub i kawiarnię samorządu 
uczniowskiego XIX-wiecznego 
budynku gospodarczego w ze
spole dworskim. Szkoła przeję
ła zespół w bardzo złym stanie. 
Dzięki inicjatywie i zaangażo
waniu dyrektora, mgr. inż. Sta
nisława Sroki i samorządu 
uczniowskiego, w latach 
1977-1978 wyremontowano 
i przystosowano do obecnych 
funkcji budynek gospodarczy. 
Przedsięwzięcia tego dokona
no wyłącznie pracą społeczną 
młodzieży - częściowo były to

i

1. Busko Zdrój, łazien
ki wybudowane przed 
1836 r. według projektu 
arch. H. Marconiego, 
elewacja frontowaffot.
J. Siudowski)
2. Zoomorticzna grze
chotka kultowa z cmen
tarzyska (VIII - IV 
w.p.n.e.) kultury łużyc
kiej na terenie zbiornika 
Wonieść (fot. 8. Marci
niak)
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prace bezpośrednio przy 
obiekcie, częściowo zaś uzy
skano środki finansowe na wy
konanie trudniejszych robót 
i materiały budowlane. Wnę
trza wyposażono w meble wzo
rowane na ludowych oraz w za
bytki etnograficzne zebrane 
przez młodzież w okolicy. 
W owym czasie - był to rok 
1979 - szkoła planowała rów
nież wyremontowanie dworu. 
Obecnie - w 1981 r. - dzieło 
zostało zrealizowane, dwór zo
stał. pięknie wyremontowany 
tym samym gospodarczym sys
temem i pełni rolę muzeum. 
Obiekt został zgłoszony do 
udziału w konkursie w 1981 r. 
i szkoła po raz drugi została 
laureatem.
Z pozostałych laureatów obu 
konkursów wymienić należy: 
Uzdrowisko Busko-Solec, któ
re otrzymało nagrodę za użyt
kowanie budynku Łazienek, 
PGR Lękno w woj. poznańskim 
- za zagospodarowanie dworu 
w Jeziorach Wielkich, Zjedno
czenie Przedsiębiorstw Gospo
darki Rolnej w Poznaniu - 
Ośrodek Usług Turystycznych 
i Łowieckich w Czerniejewie 
(dwukrotny laureat konkursu) -

za wyremontowanie i zagospo
darowanie zagrody leśnej 
w Burem, Instytut Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 
- za remont i adaptację wiatra
ka w Drewnicy w woj. elblą
skim, Wyższą Szkołę Pedago
giczną w Opolu - za użytkowa
nie zamku w Dąbrowie, Wyższe 
Seminarium Duchowne Towa
rzystwa Salezjańskiego - za 
kompleksowy remont zespołu 
klasztornego w Lądzie w woj. 
konińskim.
W najbliższej przyszłości per
spektywy akcji przejmowania 
i zagospodarowania zabytków 
przedstawiają się niewesoło - 
pisaliśmy o tym w zeszycie 
8-1982 „Spotkań z zabytkami". 
W związku z tym dalsze prowa
dzenie konkursu jest proble
matyczne. Do udziału w kon
kursie 1981 zgłoszono prze
de wszystkim użytkowników 
obiektów sakralnych - mece
nasi państwowi i społeczni pre
zentowani są już w dużo mniej
szym zakresie. A co będzie da
lej? Czy nasze niszczejące za
bytki mają byc pozbawione 
opieki?...

Hanna Krzyżanowska
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zabytki 
na turystycznych szlakach

Kościół i klasztor 
kapucynów 

w Lublinie
Kompleks zabudowań kapucyńskich przy Kra
kowskim Przedmieściu w Lublinie wybudowa
no w latach trzydziestych XVIII w. Umowę doty
czącą budowy kościoła i klasztoru zawarto 
w Lubartowie 2.XII.1723 r. pomiędzy fundato
rem konwentu księciem Pawiem Karolem San- 
guszko (zm. 1750 r.), marszałkiem wielkim lite
wskim a architektem warszawskim Karolem Ba
yern. W zawartym kontrakcie Bay zobowiązał 
się w ciągu 5 lat wybudować kościół i klasztor 
z całkowitym wyposażeniem, według uprzednio 
sporządzonego i zaakceptowanego przez księ
cia Sanguszkę projektu. Koszty całego przed
sięwzięcia obliczono na sumę 133 684 florenów 
polskich, którą fundator zadeklarował się płacić 
ratami od momentu zawarcia kontraktu.
Dnia 23.V.1726 r. położono kamień węgielny 
pod przyszłą budowlę i rozpoczęto prace bu
dowlane. Kierował nimi najprawdopodobniej 
bratanek Karola, Jan Bay (1705- 1749). wówczas 
młody, ale już ceniony i znany rzeźbiarz oraz 
architekt. Z bliżej nieznanych przyczyn prace 
przy budowie konwentu przeciągnęły się znacz
nie poza limit czasowy określony w umowie 
z 1723 r. Konsekracja kościoła i oficjalne prze
kazanie klasztoru kapucynom nastąpiło dopie
ro 16.VIII. 1733 r.
Typ religijności kapucyńskiej, gdzie modlitwa 
osobista górowała nad wystawnymi ceremonia
mi liturgicznymi, ustawy zakonne zabraniające 
wszelkiego przepychu i surowa reguła francisz
kańska powodowały, że architektura całego 
kompleksu dostosowana była do tych potrzeb. 
Zespół architektoniczny - kościół i czworobok 
klasztorny - stanowi harmonijną, nierozerwal
ną całość, doskonałą pod względem funkcjo
nalnym.
Architektura kościoła lubelskiego nawiązuje do 
niepisanej tradycji budowlanej kapucynów. 
Uwidoczniają ją przede wszystkim plany, wy
strój wnętrz oraz analiza elementów architekto
nicznych pierwszych kościołów kapucyńskich 
zbudowanych bezpośrednio przed (w Warsza
wie, Krakowie i Lwowie) i po fundacji lubelskiej 
(w Lubartowie i Rozwadowie). Wspomniana tra
dycja nawiązywała bezpośrednio do kościoła 
macierzystego kapucynów S. Maria della Con- 
cezione przy Via Venetto w Rzymie. Najprawdo
podobniej tracycję tę przynieśli ze sobą zakon
nicy toskańscy przybyli do Polski pod koniec 
XVII w. Na ziemiach polskich na początku XVIII 
w. kapucyni dopiero się organizowali, bowiem 
sprowadzeni zostali przez króla Jana III Sobie-

SKiego w 1681 r. Co więcej, nie mieli oni włas
nych, wcześniej opracowanych wzorców, 
a konstytucje zakonne tylko ogólnikowo stwier
dzały, że kościoły mają być ubogie, bez żadnych 
ozdób, malowań i obić - stąd też wynikły zapo
życzenia włoskie.
Tak więc kościół zbudowany został na planie 
podłużnym, jako jednonawowy z nieco węż
szym prezbiterium, w przedłużeniu którego 
znajdował się chór zakonny - znacznie wyższy 
niż cztery jednakowe kaplice nawy. Niskie 
ościeża łączyły kapl ice, natomiast do nawy koś
cioła prowadziły arkady znajdujące się między 
pilastrami toskańskimi dzielącymi wnętrze na
wy. Po obu stronach prezbiterium unieszczono 
dwie jednakowo, kolebkowo sklepione kaplice. 
Nad nimi zbudowano dwa oratoria: jedno dla 
fundatora, drugie dla zakonników. Kaplice po 
obu stronach prezbiterium połączono z pozos
tałymi kaplicami i niską arkadą otwartą do prez
biterium. Za nim po lewej stronie chóru zakon
nego umieszczono dwie zakrystie. Po prawej 
stronie chóru wybudowano korytarz wychodzą
cy do klasztoru z wejściem do krypty pod chó
rem zakonnym i klatką schodową wiodącą na 
piętro klasztoru.
Naprzeciw prezbiterium, na całej szerokości 
nawy usytuowano kruchtę z trzema arkadami. 
Fasadę kościoła zwieńczono trójkątnym szczy
tem gzymsowym (z krzyżem na postumencie 
kamiennym), w środku którego znalazł się owal
ny otwór z Okiem Opatrzności. Cały trójkątny 
szczyt wsparto na dwu parach pilastrów toskań
skich. Nawa z prezbiterium tworzyła układ bazy
likowy, dlatego też kaplicom - nawom.bocznym

odpowiadały na fasadzie dwie prostokątne 
ścianki, na które opuszczono łagodne spływy 
z posągami św. Piotra i Pawła. Rzeźby te pocho
dzą najprawdopodobniej z warsztatu rzeźbiar
skiego Bayów. Na osi fasady, pomiędzy pilastra
mi, usytuowano okno, a pod nim płycinę z obra
zem o treści mistycznej. U dołu nad wejściem 
ulokowano prostokątny portal kamienny, 
zwieńczony attyką. Przed fasadą, na całą jej 
szerokość, ułożono dwa stopnie kamienne, a 
przed nimi fragment powierzchni wybrukowano 
kamieniem polnym.
Cały kościół zbudowano z cegły na wapiennej 
zaprawie. Wnętrze pomalowano kredą w bar
wach bieli i jasnego ugru. Posadzki w prezbite
rium, nawie i kaplicach wyłożono czarnym i bia
łym marmurem z Kunowa, natomiast posadzki 
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w zakrystiach i chórze były drewniane. Ponie
waż posadzki kaplic znajdowały się na poziomie 
prezbiterium (poziom nawy był o jeden stopień 
niższy), w arkadach wiodących do kaplic b’ocz- 
nych umieszczono jeden stopień kamienny. 
Pierwotnie w kościele znajdowały się cztery 
ołtarze boczne stojące w kaplicach i jeden 
główny w prezbiterium. Po pożarze w 1768 r. 
oprócz ołtarza głównego w kościele zakonnym 
znajdowało się sześć ołtarzy bocznych. Wszyst
kie ołtarze - podobnie jak ambona - były wyko
nane z drewna dębowego i zawierały olejne 
obrazy sprowadzone przez fundatora z Wied
nia, sygnowane „P.van Roy".
Najcenniejszym elementem architektonicznym 
kościoła zakonnego jest neogotycka kaplica 
byłego Bractwa Różańcowego (obecnie kaplica 
Wiecznej Adoracji), wybudowana w latach 
1857-1860. Inicjatorem tej budowy był ówczes
ny gwardian lubelski o. Prokop Leszczyński; 
plany architektoniczne wykonał i następnie pra
cami budowlanymi kierował Michał Kamiński, 
a projekt ołtarza sporządził Bolesław Paweł 
Podczaszyński, zaś marmurową statuę Naj
świętszej Marii Panny wykonał Władysław 
O leszczyński. Na ołtarzu zwraca uwagę na
turalnej wielkości figura Matki Bożej z gore
jącym sercem w ręku, stojąca na wysokim po
stumencie (tabernakulum). Po obu stronach ta
bernakulum umieszczono dwie płaskorzeźby: 
po lewej stronie lublinianin w stroju regional
nym w towarzystwie św. Franciszka i anioła 
przewodnika podaje Bożej Matce obraz Lubli-
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na, zaś po prawej umieszczono scenę powrotu 
syna marnotrawnego. Mensę ołtarza, jak rów
nież sam ołtarz wykonano z kamienia, a ozdo
biono po bokach antepedium dwiema figurami: 
Marii Magdaleny i nawróconego łotra. Na sa
mym antepedium umieszczono słowa modlitwy 
św. Bernarda: Pomnij o najłaskawsza Panno 
Maryio... Cały ołtarz wzniesiono na czterech 
stopniach. Na bocznych ścianach kaplicy zna
lazły się teksty z „Pisma Świętego". Od kościoła 

kaplicę oddzielono drewnianą kratą, którą za
mykano i zasłaniano od wewnątrz ciemną kota
rą, jedynie podczas nabożeństw brackich kota
ra była odsłonięta.
Jednopiętrowy budynek klasztorny, przylegają
cy do zachodniej ściany kościoła kapucyńskie
go wybudowano według planów architektoni
cznych K. Baya. Układ klasztoru nie różnił się 
w zasadzie od innych kapucyńskich konwen
tów. Rozplanowanie wnętrza klasztoru nie zo
stało opracowane na podstawie przepisów bu
dowlanych kapucynów, lecz wykształciło się 
dzięki niepisanej tradycji zakonnej. Bryłę klasz
toru stanowiły cztery skrzydła z dwoma alkie
rzami od strony zachodniej, z wirydarzem po
środku. Skrzydło przylegające do kościoła, ma
jące charakter komunikacyjny było nieco węż
sze od pozostałych. Dolny korytarz obiegający 
wokół wirydarze (klaustrum) oświetlało trzynaś
cie okien umieszczonych w murze od strony 
wewnętrznego ogródka. Do wnętrza klaustrum 
prowadziły niewielkie drzwi z korytarza połud
niowego. Po stronie zewnętrznej dolnego kory
tarza znajdowały się pomieszczenia o charakte
rze gospodarczym i reprezentacyjnym. W skrzy
dle południowym były trzy spiżarnie, kuchnia 
z zapleczem, wędzarnia, oratorium oraz sala 
przeznaczona na szkołę. Refektarz, pomiesz
czenia, w których przechowywano naczynia ku
chenne, pod nimi piwnica na piwo mieściły się 
w skrzydle zachodnim. Natomiast rozmównica 
i osiem cel gościnnych - cztery dla przyjezd
nych gości (forasterie) oraz cztery dla księcia 
fundatora, rozmieszczone były w skrzydle pół
nocnym. Dwie klatki schodowe prowadziły do 
cel zakonnych na piętrze (dormitarz), gdzie ko
rytarze miały swoje nazwy od sal, jakie się tam 
znajdowały. W skrzydle północnym usytuowany 
był korytarz prowincjalski z celą prowincjalską, 
kaplicą, trzema izbami przeznaczonymi na in- 
firmerie oraz biblioteką w alkierzu, w skrzydle 

1. Widok na kościof
i klasztor kapucynów 
od strony Placu 
Litewskiego
(fot. M Domagalski)

2 Plan lubelskiego 
kościoła kapucynów

3 Rysunek fasady 
kościoła

4 Przekrój kościoła 
(rysunki: W 
Hermanowicz) 

zachodnim - korytarz seniorski z celą gwardia
na, wikarego i 12 celami zakonnymi, w skrzydle 
południowym -korytarz studencki z celą lektor- 
ską i 15 celami zakonnymi. W alkierzu południo
wym umieszczone były pomieszczenia sani
tarne.
Narożniki murów klasztornych wzmocniono 
skarpami, a dwuspadowy dach budynku pokry
to dachówką. Wszystkie zewnętrzne okna na 
parterze zaopatrzono w solidne kraty. Klasztor 
miał troje drzwi wejściowych - jedne od ulicy 
zwane furtą oraz dwoje od strony ogrodu i zabu
dowań gospodarczych.
W osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej historii 
konwentu kapucyńskiego w Lublinie daje się 
zaobserwować całkowitą stabilizację budowla
ną. Surowe ustawy zakonne oraz brak własnych 
środków finansowych powodowały, iż nie po
dejmowano żadnych większych prac budowla
nych. Ograniczano się jedynie do usuwania 
naturalnych uszkodzeń wynikłych z nieodpo
wiedniego wykorzystania pomieszczeń klasz
tornych (szczególnie w czasie kwaterowania 
żołnierzy polskich i rosyjskich oraz urządzenia 
więzienia kryminalnego w pierwszej połowie 
XIX w.) lub powstałych na skutek szkodliwych 
wpływów atmosferycznych. Kilkakrotne remon
ty przeprowadzane w latach 1836-1837 oraz 
1854-1855 wymagały dużych starań władz za
konnych w celu uzyskania odpowiednich fun
duszy. Remonty te polegały przede wszystkim 
na odświeżaniu fasady kościoła oraz na likwi
dowaniu najpoważniejszych uszkodzeń. Spad
kobiercy fundatora, a tym bardziej rosyjskie 
władze państwowe niechętnie dofinansowywa
ły prace renowacyjne. Konwent skasowany 
przez władze carskie po tragicznym upadku 
Powstania Styczniowego (1864 r.) stopniowo 
ulegał dewastacji. Dopiero po odzyskaniu nie
podległości w 1919 r. ponownie został przeka
zany kapucynom. W latach 1924-1928 nad chó
rem zakonnym i zakrystią dobudowano jedno 
piętro oraz odnowiono obraz św. Franciszka na 
fasadzie kościoła. Po wojnie światowej w celu 
uzyskania większej liczby cel zakonnych budy
nek klasztorny podwyższono od strony klaus- 
strum.
Obecnie, tak jak przed 250 laty, kościół i klasz
tor kapucynów stanowi nieodłączny element 
panoramy Krakowskiego Przedmieścia w Lubi i- 
nie, a szczególnie południowej strony miejskie
go centrum - Placu Litewskiego.

Marek Budziarek
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Stargard
Szczeciński 

- kościół NPMarii
Nad oglądaną z daleka sylwetką Star
gardu Szczecińskiego górują wieże 
kościołów: wysmukły hełm Św. Jana, 

oraz dwuczłonowy masyw NPMarii. 
Mimo upływu pięciu stuleci od ich 
wzniesienia, podczas których Star
gard rozwinął się w duży ośrodek 
przemysłowy, mimo zniszczeń wo
jennych i odbudowy centrum w no
wym kształcie, kościelne wieże za
chowały rolę architektonicznej do
minanty miasta. Najpełniej wyraża 
się ona we wzajemnych proporcjach 
zabudowy rynku staromiejskiego 
i bryły kościoła NPMarii. Ten właśnie 
kościół o imponujących rozmiarach 
i najwyższej randze artystycznej, je
dyny w województwie szczecińskim 
zabytek klasy zerowej, warto pokrót
ce przedstawić Czytelnikom ,,Spot
kań z zabytkami
Datę rozpoczęcia budowy świątyni - 
rok 1292 - znamy dzięki pochodzą

cemu z 1622 r. dokumentowi, odna
lezionemu podczas prac restauracyj
nych w XIX w. w jabłku sygnaturki we 
wschodnim szczycie korpusu nawo
wego. Wzniesiony w końcu XIII w 
kościół został - w niecałe sto lat 
później - przebudowany i o jego 
kształcie wnioskować można jedynie 
na podstawie reliktów zachowanych 
w nowszych murach. Według rekon
strukcji, dokonanej w pierwszych la
tach XX w.2 i do dzisiaj nie zweryfiko

wanej przez badania archeologicz- 
no-architektoniczne, był to bezwie- 
żowy kościół halowy o trzech na
wach, czteroprzęsłowy, z jednona- 
wowym, zakończonym wielobocznie 
chórem. Podobna forma świątyni, 
wzbogacona o wieżę, była wówczas 
typowa dla miast Meklemburgii i Po
morza, bezpośrednie związki łączyły 
zapewne realizację stargardzką 
z kościołami mariackimi w Greifswal- 
dzie (NRD) i Kołobrzegu. Blenda 
o kształcie krzyża w wierzchołku 
okazałego szczytu zachodniego sta
nowiła motyw nieco archaiczny, za
pożyczony z wcześniejszych cegla
nych budowli sakralnych Meklem
burgii.

Przed upływem wieku od rozpoczę
cia budowy pierwszego kościoła 
NPMarii, przestał on wystarczać 
szybko bogacącym się na handlu 
zbożem mieszczanom. Korzystna sy
tuacja ekonomiczna miasta w ostat
niej ćwieci XIV w. pozwalała podjąć 
realizację budowli odpowiedniej do 
ambicji, rozbudzonych m in. dzięki 
udziałowi stargardzkich kupców 
w dalekosiężnym handlu.
W pierwszej kolejności zburzono 
dotychczasowy jednoprzestrzenny 
chór i przystąpiono, najprawdopo
dobniej około 1388 r.. do wznoszenia 
halowego'prezbiterium z ambitem. 

wieńcem kaplic pomiędzy wciągnię
tymi do wnętrza przyporami, zakrys
tią po stronie południowej oraz cen
tralną kaplicą Mariacką od północy. 
Autorem planów i zapewne kierowni
kiem prac budowlanych był pocho
dzący z Braniewa w państwie krzy
żackim mistrz Henryk Brunsberg. 
W Stargardzie zastosował on po raz 
pierwszy charakterystyczny dla swe
go stylu ceramiczny wystrój elewacji 
z koronkowych, glazurowanych ro
zet i wimperg, w kaplicy Mariackiej 
pozbawiony rozet, wzbogacony za to 
o pełne wyrazu maski3.

Zanim zakończono budowę chóru, 
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undatorzy świątyni podjęli decyzję 
iodwyższenia nawy głównej 
oświetlenia jej wnętrza oknami po- 
lad dachem nawy obejścia, czyli 
miany systemu halowego na bazyli- 
,owy. Stargardzki kościół NPMarii 
ostał tym samym włączony do przy- 
jasającego już wówczas nurtu wpły- 
vów francuskiego gotyku katedral- 
tego, występującego w architektu- 
ze największych i najbogatszych 
niast południowego pobrzeża Bałty
ku, a zapoczątkowanego przez koś
ciół Mariacki w Lubece (1250-1350 r.). 

otrzymało formę otoczonego blanka
mi tarasu obserwacyjnego, z którego 
wyrasta podstawa hełmu - ośmiobo- 
czny, członkowany blendami bęben. 
Wieża południowa, zaplanowana za
pewne analogicznie do północnej, 
nie została nigdy całkowicie ukoń
czona, a jej dekoracja uległa istot
nym uproszczeniom. Częściowo tyl
ko wykonano wzorowane na wieży 
północnej blendy, które tworzyć mia
ły obramowanie okna w międzywie- 
żowej części elewacji. Do przyziemia 
masywu zachodniego prowadzą trzy 

I Widok z rynku staro- 
niejskiego na kościół NP 
\darii

Widok na kościół od 
itrony chóru; na pierw- 
izym planie zabudowa- 
lia zabytkowej organis- 
ówki z XV/XVI w

J Fragment ceramicz
nej dekoracji prezbite- 
ium dzieło Brunsberga

I. Fragment dekoracji 
taplicy Mariackiej

. Widok od zachodu na 
vieżę północną; po pra- 
vej stronie widoczny 
vierzcholek dawnego 
izczytu pierwszego koś- 
:ioła NPMarii z blendą 
v kształcie krzyża (XIII/ 
XIV w)

Jeszcze przed ukończeniem chóru 
rozpoczęto budowę dwuwieżowej 
fasady zachodniej. Nad wspólną 
częścią dolną, rozczłonkowaną trze
ma wysokimi oknami, wzniesiono 
najpierw (do około 1410 r.) wieżę 
północną, o zarzucającej tradycyjny 
podział na piętra dekoracji wysokimi, 
czterodzielnymi blendami, z charak
terystycznymi pustymi rozetami 
w zamknięciach (jest to znacznie 
udoskonalona wersja wystroju wieży 
kościoła Mariackiego w Greifswal- 
dzie z lat około 1280-1380, wzboga
cona m.in. o brunsbergowskie wim- 
pergi). Zwieńczenie wieży północnej 

portale, spośród których północny 
posiada u nasady łuku fryz z wtórnie 
użytych płaskorzeźb ze scenami bi
blijnymi, a łuk południowego wypeł
niają zygzakowato łamane laski - for
ma obydwu portali jest unikatem na 
terenie Pomorza.
Ostatni etap budowy, prawdopodob
nie w pierwszej połowie XV w. objął 
podwyższenie głównej nawy korpu
su nawowego i sklepienie jej na rów
nej wysokości z nawą główną chóru 
(32 m nad posadzką), oraz poszerze
nie korpusu i utworzenie kaplic po
między dawnymi przyporami, które 
znalazły się w wyniku poszerzenia we 

wnętrzu kościoła. W wyglądzie ze
wnętrznym świątyni partie przebudo
wane w ostatnim etapie wyróżniają 
się prostotą elewacji o dużych, gład
kich powierzchniach, a całą ich de
korację stanowią wieńczące ściany 
fryzy białego tynku z malowanymi 
wzorami póżnogotyckich maswer- 
ków.
Forma, jaką kościół NPMarii uzyskał 
w wyniku przebudowy w XIV/XV w., 
stanowi pełną realizację programu 
reprezentacyjnej ceglanej „katedry" 
miast nadbałtyckich. Bryła budowli,

pomimo zróżnicowania wystroju po
szczególnych jej członów sprawia 
wrażenie jednolitego, spójnego dzie
ła. Wobec długiego trwania prac 
i zmian ich kierownictwa, architekto
niczna spójność kościoła zdaje się 
świadczyć o świadomej, twórczej roli 
mieszczańskiego mecenatu w całoś
ci budowy.
Dalsze dzieje stargardzkiej świątyni 
są właściwie historią zniszczeń 
wskutek zjawisk atmosferycznych 
(m.in. w 1540 r.) i działań wojennych 
(1635, 1945). Wynikiem podejmowa
nych każdorazowo napraw i restau
racji jest znaczna część sklepień kor- 
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pusu nawowego (1650), hełm wieży 
północnej (1723-1724, po 1945 r.), 
zwieńczenie wieży południowej (po 
1635 r.) oraz wiele detali w elewa
cjach chóru - wierność większości 
rekonstrukcji nie budzi zastrzeżeń.
Z licznie fundowanych w średniowie
czu ołtarzy i innych elementów daw
nego wyposażenia nie pozostało do 
dzisiaj nic. Tym silniejszy staje się 
majestatyczny wyraz wnętrza kościo
ła o wysokiej nawie głównej z niespo
kojną siecią gwiaździstych sklepień, 
oraz niższych, ,,spokojnie" sklepio
nych nawach bocznych. Monumen
talne filary, łuki arkadowe i powierz
chnie ścian ożywia dekoracja malar
ska z drugiej połowy XV w., restauro
wana około 1900 r. i odnowiona w os
tatnich latach, na którą składają się 

ornamenty z roślinnych wici i liści, 
oraz imitująca mur z kamiennych 
kwadr sieć fałszywych spoin. Pozos
tałości malowideł figuralnych zacho
wały się w kaplicy Trzech Króli, w 
obejściu chóru (sceny z życia Marii, 
symbole ewangelistów, postacie 
aniołów, Panny Mądre i Głupie), oraz 
we wschodniej ścianie zakrystii4.
Kościół NPMarii w Stargardzie wart 
jest zwiedzenia nie tylko jako wybitne 
dzieło architektury późnego gotyku, 
lecz również jako świadectwo eko
nomicznej i kulturalnej świetności 
miasta u schyłku średniowiecza.

Marek Ober

7

8

6. Portal wieży południowej
7. Widok ku wschodowi na wnętrze nawy głównej; 
widoczna poniżej okien chóru galeria trytoryjna (złożo
na z potrójnych ostrołukowych przezroczy) jest jeszcze 
jednym elementem programu katedralnego
8. Wnętrze nawy południowej, w głębi fragment obejś
cia prezbiterium

(zdjęcia autora)

Przypisy

1. Kościół nie doczekał się dotąd naukowej 
bądź popularnej monografii. Jedyną pracą, 
traktującą kompleksowo o historii i architektu
rze zabytku, jest niepublikowane studium K. 
Kality (Stargard-kościół p.w. NPMarii. Doku
mentacja naukowo-historyczna. PKZ Szczecin 
1976), dostępne w Woj. Biurze Studiów i Doku
mentacji Zabytków w Szczecinie.
2. Wyniki rekonstrukcji dokonanej przez radcę 
budowlanego Deneckeopublikował wraz zrzu
tami pierwszego kościoła F. B o e h m e r, Bei- 
trage zur Geschichte d. Stadt Stargard, H. 1, 
Stargard 1902, s. 35-36.
3. Rozważania niemieckich historyków sztuki 
na temat dzieła tego mistrza podsumował ostat
nio w języku polskim N. Z a s k e, Henryk Bruns- 
berg - jego twórczość i znaczenie, (w:) Sztuka 
Pobrzeża Bałtyku. Warszawa 1978, s. 167-201.
4. Interesującą historię konserwacji przedsta
wienia Chrystusa w tłoczni mistycznej w zakrys
tii kościoła NPMarii w Stargardzie przedstawił J. 
M a r wzeszycie3-1980.,Spotkańzzabytkami" 
(Konserwatorska przygoda, s. 49-50).
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z zagranicy

Zabytki 
Mezopotamii 

dzisiaj

Mezopotamia - obszar dzi
siejszego Iraku, części 
wschodniej Syrii i tureckiej 
Armenii - jest jednym 
z nielicznych miejsc na 
świecie, w którym nastąpił 
punkt zwrotny w wielu as
pektach życia ludzkości.

i

Ne wczesnym neolicie, nad Eufra- 
em i Tygrysem, dokonała się prze- 
niana gospodarki myśliwskiej, 
zbierackiej i pasterskiej na gospo- 
iarkę rolniczą i przemysłową. Tam 
aowstały pierwsze organizacje spo- 
eczne. ustawy prawne, pismo, ar
chitektura i pierwsze osiedla. Stam
tąd więc pochodzą najstarsze okazy 
ceramiki, broni, narzędzi i sprzętu 
domowego. Miasta Mezopotamii 
rozwijały się i bogaciły z handlu, 
rolnictwa i rzemiosła. Budziło to po
żądliwość świadomych swojej siły 
plemion ościennych. Wojny w Mię
dzyrzeczu były częstym zjawiskiem: 
o hegemonię walczyły plemiona az
jatyckie, semickie, indo-irańskie 
i ałtajskie. Od 4 tysiąclecia p.n.e. 
Mezapotamia była krainą,,mlekiem 
i miodem płynącą'1 dla Żydów, była 

spichlerzem świata dla Azji Mniej
szej. a Rzymianie uznali ją za naj- 
żyżniejszą krainę Wschodu. Pod
stawą gospodarki było rolnictwo, 
bazujące na aluwialnej glebie, nie
przerwanie wzbogacanej przez na
wadnianie mułami Eufratu i Tygry
su. Woda doprowadzana do poletek 
fenomenalną siecią kanałów iryga
cyjnych, gwarantowała obfite plo
ny. Charakterystyczne jest uzależ
nienie egzystowania państwa na 
tym pustynnym terenie od systemu 
irygacyjnego. Tak długg, bowiem 
trwała ciągłość cywilizacji, jak dłu
go istniała i prawidłowo funkcjono
wała sieć kanałów. Jak ważny był 
system nawadniania, może świad
czyć najcięższe babilońskie prze
kleństwo: Niech piasek zasypie twoi 
kanał.
Definitywny upadek Mezopotamii 
nastąpił dopiero po zniszczeniu ka
nałów przez Południowy Zagon Ta
tarski, dowodzony przez wnuka 
Dżyngis Chana, w 1258 r. Fakt ten 
przekreślił, na kilka kolejnych stule
ci. romiczą potęgę Wschodu. Po 
tym upadku Mezopotamia zaczęła 
się podnosić pod nazwą Królestwa 
Iraku dopiero po uzyskaniu niepo
dległości w 1921 r.
Podstawowym materiałem budow
lanym w Międzyrzeczu była suszo

na na słońcu cegła, wykonywana 
w różnych kształtach i wielkości 
z mułu rzecznego lub z gliny. Częs
tym dodatkiem do zaprawy ceglanej 
była sieczka. Cegła, suszona tylko 
na słońcu, stanowiła materiał bar
dzo słaby i przez to do naszych 
czasów budowle z niej wykonane 
przetrwały jedynie w formie ruin 
i zwalisk. 0 dziwo właśnie tej sa
mej właściwości materiału zawdzię
czamy fakt, że cokolwiek z miast 
i osiedli Mezopotamii przetrwało do 
naszych czasów. Wszechdostęp- 
ność tego materiału, taniość produ
kcji cegły i jej kruchość decydowały

2

1. Jedno z nie rozkopa
nych jeszcze tellów w po
bliżu Babilonu.

2 Akarkuf, trzon zigura- 
tu ze zrekonstruowanym 
pierwszym tarasem

3. Niniwa. licząca blisko
3 tysiące lat brama Sza- 
masz Szamasza po 
rekonstrukcji zupełnie 
jak nowa

4 Nimrud, pałac króla 
Aszurnasipali II; płasko
rzeźba leżąca w ziemi po
nad 2,5 tysiąca lat z cha
rakterystycznym znisz
czeniem lica

3

o tym. ze nie opłacało się jej odzy
skiwać i wtórnie używać Po woj
nach, pożarach i wskutek natural
nej śmierci materiału domostwa 
były odbudowywane na gruzach 
zwalonych ścian. Podnosił się więc 
poziom ulic, budynków; warstwy 
nakładały się na siebie i zasypane 
piaskiem pustyni są dziś zabytkami 
Mezopotamii. W miejscu dawnych 
miast, ulic powstawały tzw. tella - 
urny miejskich aglomeracji Dzie
siątki owych tellów można dziś 
spotkać od Mosulu po Basrę. Wy
starczy zaryć butem, aby błysnęła 
w słońcu ceramika sprzed kilku ty
sięcy lat.

Dziwie by się można, dlaczego tak 
wiele tellów znajduje się dziś na pu
styni. z dala od rzek - podstawy e- 
gzystencji osiedli. Współczesny ob
raz Międzyrzecza jest wynikiem 
pewnych zmian ekologicznych, ja
kie zaszły na tym terenie. Podobnie 
jak inne duże rzeki równinne (Missi
sipi, Nil, Amazonka), tak też Eufrat 
i Tygrys wielokrotnie zmieniały swo
je koryto. W starożytności - w wy
padku zmiany koryta i odsuwania 
się rzeki - ratowano się budowa
niem kanałów, doprowadzających 
wodę do osad. Takie miasta jak Nip
pur. Eridu. Ur. Isin. mimo zmiany 
biegu rzeki, długo jeszcze nie prze

stawały być potęgami dzęki owym 
kanałom. Zdarzało się też. że rzeka 
zmieniając koryto, zabierała swoim 
nurtem osiedla i miasta. Los taki 
spotkał np. stolicę Abbasydów - 
Medina as Salam - wybudowaną 
w 762 r. Mimo że miasto miało wa
ły, fosę i podwójny mur. do dzisiaj 
nic prawie z niego nie pozostało.
Cegły mułowe są mało odporne na 
czynniki fizyczne a te na pustyni są 
główną przyczyną niszczenia. 
W mniejszym natomiast stopniu od- 
działywują czynniki chemiczne 
i organiczne. Materiał ten w aspek
cie dziejowym stwarza problem 
wobec którego archeolodzy i kon-
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cegieł użyto naturalnego asfaltu, 
a ściany zewnętrzne wyłożone były 
glazurowaną cegłą.
Bardzo niepokojącym zjawiskiem 
w Iraku jest tendencja do odbudo
wywania zabytków, do ich rekons
trukcji. W tym procederze zapewne 
duży udział mają towarzystwa tu
rystyczne. Przyciągnąć bowiem tu
rystów do takich obiektów jak Babi
lon i kierować ich uwagę poniżej 
horyzontu, objaśniać, że tutaj był 
pałac Nabuchodonozora, tam świą
tynia Marduka, tam wiszące ogrody 
Semiramidy a obok Lwia Brama

7

serwatorzy zabytków są bezradni. 
Archeolodzy pierwsi i bezpośrednio 
stykają się z obiektem. Ze względu 
na podobieństwo materiału kon
strukcyjnego w różnych epokach 
historycznych na przestrzeni 6 ty
sięcy lat, napotykają na trudności 
z rozszyfrowaniem warstw. Tylko 
benedyktyńska, detektywistyczna 
i prawdziwie naukowa praca może 
dać pozytywne rezultaty. Łącznie 
z odkopywaniem i odsłanianiem 
chronologicznych warstw cegla
nych wątków, niejednokrotnie za
chodzi konieczność natychmiasto
wego ich zabezpieczenia ze wzglę
du na zagrożenie zniszczeniem 
wątku. Cegły bowiem niekiedy są 
kruche i rozsypują się, a mur jest 
często powyginany i nierówny. Mu
łowe zaś spojenia nie stanowią do
statecznego lepiszcza, są jedynie 
szczelnym, wyschniętym wypełnia
czem. Często zdarza się, że mur 
w trakcie odsłaniania nagle urywa 
się, że brakuje ogniwa tej samej 
warstwy technologicznej czy nawet 
chronologicznej. Bywa, że odkry
wana warstwa przyłożona jest inną, 
nowszą o kilkadziesiąt lub o kilka
set lat. Powstaje wtedy dylemat 
z kręgu etyki zawodowej: czy moż
na naruszyć warstwę, mającą kilka 
tysięcy lat dla odsłonięcia innej, 
starszej zaledwie o kilkadziesiąt lub 

o kilkaset lat? 0 tym, jak trudne są 
to decyzje, zmuszające do znalezie
nia kompromisowego wyjścia, naj
lepiej wiedzą ci, którzy pracowali 
już przy tego rodzaju wykopali
skach. Prace archeologiczne pro
wadzone są tam na otwartym tere
nie, w niezwykle trudnych, bo pus
tynnych warunkach klimatycznych. 
Normalnym zjawiskiem jest wiatr, 
który powoduje ciągły ruch drobin 
piasku. Dla utrzymania więc odko
panego fragmentu tella, konieczne 
jest zabezpieczenie go, gdyż cały 
efekt pracy mógłby być zniszczony 
przez ponowne zasypanie pia
skiem.
Pustynia jest przykładem efektu de
nudacji Ziemi; najgroźniejszym 
czynnikiem niszczącym jest tam 
wietrzenie eoliczne. Jest ono tym 
bardziej groźne, że przedmiotem 
niszczenia jest wyschnięta na słoń
cu cegła. W Akarkuf znajduje się 
zachowany w dobrym stanie trzon 
ziguratu, świadczący o wielkości 
i wspaniałości pierwotnej formy. 
Utrzymuje się tak długo głównie 
dzięki-temu, że posiada warstwy 
z trzcinowych mat, skutecznie 
opóźniających degradację. Rów
nież zigurat w Ur - jeden z najlepiej 
zachowanych w oryginalnej formie 
- dotrwał w dobrym stanie przede 
wszystkim dlatego, że do spojenia 

można przewidzieć efekt małego 
zainteresowania obiektami. Dla tu
rystów głównym nieszczęściem jest 
to, że nie ma się gdzie sfotografo
wać, brakuje tła. Fragmenty nierów
nych, powyginanych murów, kupy 
gruzów i tysiące ton piasku nie są 
w stanie pobudzić wyobraźni turys
tów, na miarę wspaniałości tych o- 
biektow za czasów ich świetności. 
Babilon żyje mitem. W obecnej for
mie przypomina raczej kretowisko, 
niż stoi icę Dolnej Mezopotamii. Wy
budowano więc - zapewne jako re
klamówkę i miejsce gdzie można się 
sfotografować - Bramę Isztar, nieo
podal wykopalisk Babilonu. Wyko
nano ją nawet w skali 2:1, by nie 
mylić z zabytkiem oryginalnym, co 
zresztą turystom jest zupełnie obo
jętne. W sumie wygląda to jak duża 
zabawka i robi mocniejsze wraże
nie niż kwiatek przy kożuchu. Po
dobnych przykładów można wyszu
kać więcej. Choćby rekonstrukcja 
południowej bramy asyryjskiej Nini- 
wy. jak też rekonstrukcja I tarasu 
i drogi procesyjnej w Akarkuf. Re
konstrukcje te są jawnym pogwał
ceniem Karty Weneckiej. W Niniwie 
dokonuje się uzupełnień w celu wy
eksponowania ciągu muru, funda
mentów. podkreślenia charakterys
tycznych konstrukcji, wreszcie aby 
zabezpieczyć narażone na znisz

czenie fragmenty wątku. Działanie 
takie w niektórych wypadkach wy- 
daje się być uzasadnione, a nawet 
pożądane. W wypadku murów Me
zopotamii spełniałoby tę funkcję, 
gdyby współczesne wzmocnienia 
były czytelne, łatwo odróżniane od 
oryginalnych. Tak jednak nie jest. 
Są to niezwykle trudne zagadnienia 
i najczęściej poszczególne obiekty 
wymagają indywidualnych rozwią
zań. Interesujący problem był np. 
w wypadku odsłaniania zachodniej, 
jednej z piętnastu bram wspomnia
nej już Niniwy. Odsłoniętetam mury

8

9

bramy są niezwykle powyginane, 
wybrzuszone i z osypującym się 
wątkiem. Dokonano licznych uzu
pełnień muru, stemplowań i profi
laktycznie wykonano betonowe 
wzmocnienia w formie słupów, 
podpierających osuwający się mur. 
Wprawdzie wzmocnienia te speł
niają swoją funkcję, ale zdecydowa
nie - jako stały element - obniżają 
walory estetyczne obiektu.
Duże uzupełnienia, łącznie z posta
wieniem nowych ścian, wykonano 
w odkopanych pałacach w Nimrud 
i w Niniwie. Rekonstrukcje te jed
nak mają uzasadnienie, gdyż pła-
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5. Nimrud, przykład dezintegracp 
druzgotu - kamienia, z którego wy
konany został Geniusz strzegący 
bramy
6. Nimrud, zrekonstruowane mury 
pałacu, w głębi zigurat
7. Nimrud, rekonstrukcja jednej 
z bram
8. Hatra, wnętrze głównego korpu
su świątyni po konserwacji
9. Hatra. rekonstrukcja świątyni 
przy bramie wschodniej z użyciem 
zachowanych fragmentów
10 Ktesifon, pałac Sasanidów 
z największym w świecie ceglanym 
liwanem (przedsionkiem) w czasie 
konserwacji murów
11. Samarra, sahn (dziedziniec) 
złotego meczetu" z XVIII w.;

12 Samarra. północny mur mecze
tu Al Dżami z IX w. po rekonstrukcji

(zdjęcia autora)

skorzeźby odnalezione in situ usta
wiono w pozycji pionowej, przypu
szczalnie na dawnym miejscu. Na
dal więc - poniekąd - spełniają rolę, 
dla jakiej były wykonane. Nie ma też 
tutaj tak dużej wątpliwości, co do 
starego czy nowego wątku. 
Rekonstrukcje, dokonywane z uży
ciem zachowanych fragmentów, są 
dość powszechnym zjawiskiem, 
zwłaszcza w krajach basenu Morza 
Śródziemnego. W Iraku przykładem 

takiego działania może być Hatra. 
miasto leżące na dawnym szlaku 
handlowym z I i II w. n.e. Dokonano 
tam rekonstrukcji świątyni, usytuo
wanej przy wschodniej bramie. 
Świątynia ta od podstawy po atty- 

kę jest istną mieszanką nowych 
i oryginalnych, zachowanych frag
mentów, rozrzuconych wcześniej 
wokoł miejsca, gdzie się znajdowa
ła. Obecnie w Hatrze prowadzone 
są dalsze prace rekonstrukcyjno- 
konserwatorskie, zmierzające do 
odbudowania innych świątyń.
Uzupełnienia oryginalnych obiek
tów nie zawsze są dla nich korzyst
ne. Na przykład w Ur uzupełniano 
czerwony, pochodzący w swej osta
tecznej formie z 1000 roku p.n.e., 
zigurat według oryginalnej techno
logii. łącząc suszone na słońcu ce
gły zaprawą z asfaltu. Obecnie ze 
zgrozą ogląda się efekty tej pracy.

Ściany są pozalewane, pochlapane 

i mają liczne zacieki z czarnej, ma
zistej substancji. Nie do odczysz
czenia są zachlapane oryginalne 
cegły, bez zniszczenia ich powierz
chni. Zabytek nadaje się do ogląda
nia z daleka. Ktoś zapewne n ie prze
widział. że ciśnienie i temperatura 
mogą prowadzić do takiego skutku, 
bądź użył niewłaściwego składu 
stopu bizmutu. Samo też wykona
nie uzupełnień wskazuje na to, że 
pracę oddano w mało odpowie
dzialne i niefachowe ręce.
W Iraku wiele do życzenia pozosta
wia kwestia ochrony wykopalisk. 
Turystom nie ogranicza się do nich 
dostępu, wolno im chodzić wszę
dzie i wszystko dotykać. Nie ma 
wyznaczonych ścieżek, brak też 
często ustalonych kierunków poru
szania się. Widziałem w Babilonie, 
Kisz, Ur odsłonięte i niezabezpie
czone stanowiska archeologiczne, 
gdzie przez zwykłą nieuwagę moż
na zniszczyć pieczołowicie oczysz
czane fragmenty murów. Na przy
kład, w Ur całą ochronę na rozle
głym terenie wykopalisk sprawuje 
dyżurny wojskowy i to z bardzo du
żej odległości. A są tam miejsca, 
gdzie wystarczy nieostrożnie posta
wić nogę i zniszczyć np. małe skle
pienie, archiwoltę czy fragment mu- 
ru. Zapewne najlepszą ochroną jest 

gremialne nie wpuszczanie zagra
nicznych turystów, bo miejscowych 
jest raczej mało.
Zabytki dzisiejszego Iraku pocho
dzą nie tylko z okresu największej 
świetności Mezopotamii Kolejni 
protektorzy i ich wasale również 
wznosili wspaniałe budowle, ale 
nigdy nie na miarę miast - państw 
sprzed Nabuchodonozora II. Od 
tamtego czasu Mezopotamia spro
wadzona została do roli kolonii i by
ła rządzona przez władców dynastii 
perskich, arabskich, tureckich, ta
tarskich, by w końcu znaleźć się 
pod wpływem państw europejskich. 
Zabytki z tego okresu to głównie 
budowle związane z kulturą islam
ską, przede wszystkim meczety, 
medresy i nieliczne pałace.
W Iraku zabronione jest wejście do 
meczetu giaurom. Pobożni muzuł
manie nie pozwalają nawet na wej
ście na sahn (dziedziniec). Obiek
tywnie trzeba jednak przyznać, że 
meczety otaczane są solidną opie
ką. Szczególnie daje się to zauwa
żyć w tych partiach miast, gdzie 
dzielnica mieszkaniowa jest mocno 
zaniedbana. Meczet w takim miej
scu wygląda jak ogródek z kwiatami 
na wysypisku śmieci. Meczety wy
różniają się swoją wzorzystą, cera
miczną, połyskującą w słońcu okła
dziną. Zniszczenia kopuł, dachów. 

odpadnięte glazurowane płytki ze 
ścian są szybko reperowane. Me
czety są zbudowane z cegły suszo
nej na słońcu. Jednak otoczone pie
tyzmem zewnętrzne, glazurowane 
płytki, czy pokryte złotem wierzch
nie wartwy, skutecznie przedłużają 
życie tym obiektom.
Konserwację przeprowadza się 
w sposób praktykowany od wieków. 
Wymienia się rozsypujące się cegły 
w XVI-wiecznym meczecie w Kerba- 
la, tak samo w pałacu w Ktesifon. 
W Samarra pokrywa się zewnętrzne 
powierzchnie nowymi warstwami 
złota. Uzupełnia się piaskowcem 
stalaktytowe sklepienia i ażurowe 
wykładziny ścian w Xlll-wiecznej 
medresie w Bagdadzie Dokonuje 
się wielu zabiegów kosmetycznych, 
polegających na ścieraniu wierzch
niej warstwy lub na myciu strumie
niem wody cegieł i kamienia.
Ochrona zabytków w Iraku jest po
niekąd sztucznym wytworem, bez 
endogenicznego pochodzenia i ma 
raczej prestiżowy charakter. Od 
pierwszej połowy XIX w. w Mezopo
tamii rozkopano ponad 100 stano
wisk archeologicznych. Niewielki 
tylko procent odkopanych obiek
tów pozostał jednak w Iraku. Nie
które przykłady, na których bazuje 
historia sztuki, można tam spotkać, 
tyle że nieoryginalne (kopie w skali 
1:1). Ta prawna czy nieprawna gra
bież. ogołociła Irak ze splendoru 
i dorobku minionych wieków. Bez
sprzeczną zasługą państw, które 
uczestniczyły w wykopaliskach (An
glia, Francja, Niemcy, Włochy, Pol
ska, Australia i wiele innych) jest to, 
że tak wiele dziś wiemy o historii 
i kulturze Mezopotamii. Dopiero 
w latach trzydziestych rząd Iraku 
określił warunki prowadzenia wy
kopalisk i zakwestionował prawo 
wywozu dzieł sztuki, co natych
miast spowodowało wycofanie się 
wielu misji archeologicznych.
Początkowo Irak nie dysponował 
własną kadrą konserwatorską i ar
cheologiczną. Obecnie iraccy spe
cjał iści sami prowadzą prace odkry
wcze, historyczne i konserwator
skie. Muzeum archeologiczne 
w Bagdadzie dysponuje pracownia
mi konserwatorskimi z podstawo
wym wyposażeniem do konserwacji 
kamienia. Specjalistyczny podział 
pracowni świadczy o naukowym 
charakterze działalności konserwa
torskiej. Efekty pracy widoczne są 
zaś w salach ekspozycyjnych tego 
muzeum. Od 1972 r„ co kilka lat 
organizowane są w Bagdadzie 
przyspieszone kursy z ramienia 
UNEŚCO. Jednak trudne, specjalis

tyczne prace zleca się konserwato
rom z zagranicy.

Mieczysław Stec
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ZSRR
- impresje 
z podróży

Czy można tego olbrzyma — 22,4 miliony kilometrów 
kwadratowych powierzchni, 262 miliony mieszkańców 
- poznać w ciągu 14 dni? Czy przez ten czas można 
poznać 130 różnych narodowości i grup etnicznych? 
Oczywiście odpowiedzi na te pytania muszą być nega
tywne. W ciągu 14 dni można natomiast przelecieć 
samolotem ponad 7 tysięcy kilometrów, być przez kil
ka dni w Moskwie, Leningradzie, Tbilisi, poznać kilka 
zabytków Gruzji oraz Armenii. I o tym właśnie traktują, 
uzupełnione zdjęciami, impresje z krótkiej podróży.*

* Podroż ta odbyła się w dniach 
17-31.VIII.1981 r.. dzięki Ministerstwu 
Kultury i Sztuki, w drodze tzw bezdewizo
wej wymiany kulturalnej.

Moskwa
0 stolicy ZSRR można pisać tomy, 
nawet po bardzo krótkim w me, po
bycie. 8 milionów mieszkańców 
plus ponad 2 miliony gości, którzy 
każdego dnia przyjeżdżają lub przy
latują ze wszystkich republik Wi
dać to na ulicach i wsklepach. prze
de wszystkim w GUM-ie przy Placu 
Czerwonym, gdzie nie tylko trudno 
cokolwiek kupić, ale nawet wejść 
do środka. Tylko dla cierpliwych 
i upartych.
Nie wiem, co sądzą moskwiczanie 
o architekturze swojego miasta, 
które me uniknęło błędów szybkiej 
modernizacji, przede wszystkim 
w zabytkowym otoczeniu Kremla 
Efektem jest choćby znany widok 
gigantyczny, na 6000 miejsc hotel 
..Rossija", zbudowany w latach 
1965-1968 na miejscu zabytkowej, 
secesyjnej dzielnicy Zariade. które
go żelbet, aluminium i szkło kładą 
się dosłownie na zespole miniatu
rowych, kolorowych cerkwi i pała
ców z XVII i XVIII w (cerkiew Geor
gija - 1658, sobor Znamieński 
1679-1689. cerkiew Maksyma Spo
wiednika -1699. itd). Podobnie jest 
przy Prospekcie Kalinina, gdzie 
tłem dla cerkwi p.w. Szymona Slup- 
nika z XVII w. stał się 23-piętrowy 
blok mieszkalny. To samo można 
zauważyć m.in. przy ul. Hercena; 
tuż za secesyjnymi pałacami i willa
mi (zajętymi przez ambasady) 
wznoszą się kilkunastopiętrowe 
wieżowce.
Należy jednak przyznać moskiew
skim konserwatorom staranność 
w pracach przy samych zabytkach - 
np. monastyru Andronikowskiego 
(obecnie Muzeum Rublowa), licz
nych cerkwiach, gmachu Dumy 
Miejskiej z końca XIX w. (Centralne 
Muzeum W.l. Lenina), pałacu Moro- 
zowa (Dom Przyjaźni), resztek 

umocnień tzw. Kitaj-Gorodu, eks
ponowanych m.in. w podziemnych 
przejściach, nie mówiąc już o zabyt
kach w okolicy Kremla i jego obrę
bie. Właśnie tu. przy kremlowskich 
murach wznosi się wspaniale od
restaurowany zabytek katedra Po- 
krowska zwana też soborem Wasyla 
Błażennego (Błogosławionego) - 
pamiątka zdobycia tatarskiej stolicy 
Kazania (1552). Stoi ona przy Placu 
Czerwonym od 1561 r. i zaskakuje 
różnorodnością powiązanych ze 
sobą form architektonicznych. Wy
nika to z połączenia dziesięciu ma
łych cerkwi o różnobarwnych kopu
lach w jedną całość. Zbudował ją 
Posmk Jakowlew, zwany Barmą. 
Wnętrze zdobią odkryte przez kon
serwatorów freski z XVI-XVII w. 
oraz słynna ikona szkoły moskiew
skiej „Wjazd do Jerozolimy" (poło
wa XVI w.)
Warto też dodać słów kil ka na temat 
tzw. architektury stalinowskiej. Mo
zę się ona me podobać tak. jak nam 
nie podobał się MDM czy Pałac Kul
tury. ale obecnie zasymilowała się 
z zabudową miasta i mocno tkwi 
w jego panoramie. I chyba czas już 
traktować owe moskiewskie „pała
ce kultury" jako zabytki pomniki 
minionego stylu architektoniczne
go

Leningrad
Wyspa Wasilewska. Piotrogrodzka, 
Aptekarska i 98 innych. Pocięte ka
nałami centrum miasta, bulwary, 
mosty. W powietrzu sporo wilgoci, 
nocami - komary. Żalił się Jarosław 
Iwaszkiewicz, kiedy po raz pierwszy 
w wieku 77 lat zawitał do Leningra
du: Chcialbym w tym miejscu po- 
biadać trochę nad zbyt daleko idą
cymi zmianami nazw ulic i placów - 
u nas tak samo jak w Leningradzie 
Ale choć dawna Siennaja Płosz- 
czad, to dzisiaj Plac Pokoju, a ulica 
Millionnaja - nosi imię Chalturma, 
nie trudno identyfikować te miej
sca. idąc śladami Mickiewicza. Bal
zaka. Radiszczewa. Puszkina. Bło-
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ka czy Dostojewskiego i bohaterów 
jego powieści. Zachowały się bo
wiem domy i pałace, w których oni 
mieszkali lub bywali. A skoro o róż
nych, sławnych mieszkańcach 
miasta nad Newą mowa, to wędrów
ki po Leningradzie należy zacząć od 
mało znanych przyjeżdżającym tu 
Polakom cmentarzy: Łazarewskie- 
go i Tichwińskiego, tuż przy Ławrze 
Aleksandra Newskiego (1710). Do
skonale utrzymane nagrobki cmen
tarza Łazarewskiego, założonego 
w 1716 r„ pochodzą z XVIII-XX w. 
i są dziełami sztuki klasycystycz- 

nej, eklektycznej, modernistycz
nej, secesyjnej. Pochowani 
tu zostali m.in. budowniczo
wie Petersburga Andrzej Wonichin 
i Karol Rossi, a także Michał Łomo
nosow, żona Puszkina - Natalia, de
kabrysta Murawiew, carscy minis
trowie, urzędnicy i dworzanie oraz 
zasłużeni dla miasta obywatele. 
Często rzeźby na nagrobkach sy
gnowane są „J.P. Martos”. Nazwi
sko tego znanego petersburskiego 
rzeźbiarza (1754-1855) spotkać 
można na wielu pomnikach Lenin
gradu, Po przeciwnej stronie Łaza- 

Twierdza Pietropawłowska. Tutaj, 
na Wyspie Zajęczej 16 maja 1703 r. 
rozpoczęła się historia Sankt-Pe- 
tersburga, Piotrogrodu, potem (od 
1924) Leningradu. Piotr I - a imię 
tego władcy do dziś wymawia się tu 
z szacunkiem - wylądował w czasie 
wyprawy przeciw Szwedom na 
Wyspie Zajęczej i niemal od razu 
zorientował się w jej strategicznym 
położeniu; jedna bateria dział mo
gła kontrolować ruch na Newie, 
a stąd do Zatoki Fińskiej był tylko 
krok. Rozpoczęła się budowa mu
rowanego Petersburga... 

dowaniu Petersburg stał się za cias
ny. Kolejni władcy i bojarzy zaczęli 
budować letnie rezydencje wokół 
miasta. W ciągu XVIII w., na kamie
nistym brzegu Zatoki Fińskiej, po
wstała najstarsza carska letnia rezy
dencja. Był to Peterhof - dziś Pie- 
trodworlec: pałac, 800 ha ogrodów, 
z rozsianymi w nich 20 pawilonami 
i pałacykami. Wielki Pałac - dzieło 
mistrza Bartolomeo Rastrellego, 
zamieszkany był przez cara do re
wolucji. Spod niego spływa ku mo
rzu Wielka Kaskada - 64 fontanny, 
pomiędzy nimi złote rzeźby, będące

5 6 7

1. Sobór p.w. Wasyla Błażennego przy 
Placu Czerwonym w Moskwie (XVI w ); 
z lewej kremlowska Wieża Spasska

2. Wspaniała dekoracja i architektonicz
ny rytm wież soboru Wasyla Błażennego

3. Cerkiew p.w. Szymona Słupnika (XVII 
w.) na tle wieżowca przy Prospekcie Kali
nina w Moskwie

4. Leningrad, typy nagrobków na cmen
tarzu Lazarewskim

5. Grób Murawiewa - „ojca dekabrys
tów” (1757-1807), wykonany przez M G, 
Krylowa w 1808 r

6. Grób Michała Łomonosowa 
(1711-1765)

7. Arkada gmachu byłego Sztabu Głów
nego w Leningradzie według projektu Ka
rola Rossi: rydwan na szczycie to symbol 
zwycięstwa nad Napoleonem 

rewskiego rozciąga się cmentarz 
Tichwiński. Tu spoczywają zasłuże
ni dla sztuki; m.in. Dostojewski, Ri- 
mski-Korsakow, Musorgski, Glinka, 
malarz Szyszkin. Na obu tych ne
kropolach - rzecz warta podpatrze
nia i przeniesienia na nasze zabyt
kowe cmentarze - przed grobami 
znajdują się tabliczki z nazwiskami 
pochowanych (przy często nieczy
telnym napisie nagrobnym), także 
informacje o twórcy nagrobka.
Malowniczym i zarazem monumen
talnym tłem dla olbrzymiego kom
pleksu zabytkowych domów, pała
ców, hoteli i cerkwi jest położona na 
wyspie, po drugiej stronie Newy, 

Dzisiaj ponad 40% zabudowy Le
ningradu ma 100-150 lat. Każdy z 
tych domów to dzieło znanego ar
chitekta, miejsce pamiętnego wy
darzenia. Iluż znanych ludzi zamie
szkiwało w mijanych przez nas do
mach. Warunki życia nie są komfor
towe, toteż od 20 lattrwa renowacja 
budynków wraz z wprowadzaniem 
współczesnych wygód w zabytko
we wnętrza. W ten sposób dąży się 
do zachowania urbanistyczno-ar
chitektonicznej kompozycji tego 
niezwykłego miasta-muzeum.

Pietrodworiec
W kilkanaście lat po założeniu i zbu- 

dziełami artystów rosyjskiego 
oświecenia. Pałac został zniszczo
ny w czasie wojny, a wiele dzieł 
sztuki wywieźli hitlerowscy „kolek
cjonerzy”. Prace konserwatorskie 
trwały tu od 1944 r., a dziś zabudo
wa oraz park Pietrodworca boryka
ją się z tymi samymi problemami co 
podwarszawski Wilanów - żeby tyl
ko tłumy zwiedzających nie zadep
tały tych dzieł sztuki już nie tylko 
baraku czy oświecenia, ale także 
konserwatorskiej.

Puszkin
Dawniejsze Carskie Sioło, od 1710 
r. własność Katarzyny I, żony Piotra
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I, również barokowe dzieło Rastrel- 
lego - od 1944 r. znajduje się w rę
kach konserwatorów. Pałac został 
zdewastowany, spalony i obrabo
wany przez Niemców. Choć jego 
część oddana jest już do muzealne
go użytku, w pozostałej znajdują się 
jeszcze pracownie konserwator
skie. gdzie na podstawie różnych 
dokumentów odtwarzane są detale 
przebogatych zdobień kolejnych 
sal. Warto dodać, że w tzw. Górnych 
Łazienkach na terenie parku, znaj
dują się odrestaurowane malowidła 
ścienne polskiego artysty Francisz
ka Smuglewicza. I jeszcze jedno - 
obecna nazwa Carskiego Sioła wią- 
że się z Puszkinem, który tutaj cho
dził do szkoły (1811-1817), a póź
niej często przebywał.

Gruzja
W ciągu 2 godzin podróży samolo
tem gwałtowna zmiana nie tylko kli
matu. ale także scenerii. Pod nami 
Kaukaz - przeciskające się przez 
mgły nagie szczyty gór i ledwo wi
doczne, niezwykle głęboko wcięte 
doliny o spadzistych stokach. Sokół 
gruzińskiego cara Wachtanga Gar- 
gasała (452-502) opadł z łupem 
w dziobie na lekki, porośnięty lasa
mi skłon doliny z bijącymi gorącymi 
źródłami. W tym miejscu, na brzegu 
rzeki Kury car rozkazał zbudować 
gród, nazwany od ciepłych źródeł 
Tbilisi (w jęz. gruzińskim - ciepły): 
tutaj też została przeniesiona z po
bliskiej Mcchety stolica Gruzji. 
Pomnik cara Wachtanga wznosi się 
dziś na wysokiej nadrzecznej skale, 
gdzie niegdyś stały obwarowania 
pierwszego tbiliskiego grodu.
Wiele dziejowych burz przetoczyło 
się przez Tbilisi i Gruzję, kraj, które
go historię można scharakteryzo
wać jednym zdaniem: nieustanna 
walka o niepodległość i zjednocze
nie. Gruzja i sąsiednia Armenia le
żały na skrzyżowaniu dróg handlo
wych pomiędzy Europą i Azją, co 
z jednej strony sprzyjało wymianie 
kulturalnej, z drugiej jednak wpły-
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8 „Jeździec Miedziany pomnik Piotra
I Wielkiego (1782 r, rzeźbiarz Etienne 
Falconet) na tle gmachów Synodu i Sena
tu (1829 r. K. Rossi)

9. Soborlssakijewski(1859r projekt Au
gusta Montterranda) może pomieścić 13 
tysięcy ludzi

10 Początek Leningradu Wyspa Zaję
cza z Twierdzą Pietropawlowską (1703) 
. soborem Pietropawlowskim (1733 r„ 
projekt Domenico Trezzini); iglica soboru 
to najwyższy punkt miasta 122.5 m

II Kanał Zimowy a ponad nim arkada 
łącząca Stary Ermitaż z Teatrem Ermita- 
źowym

12 Renowacja domow z XIX w nad rzeką 
Mojką w centrum Leningradu

13. Pietrodworec. Wielki Pałac od strony 
Wielkiej Kaskady (1725 r. B.Rastrelli)

14 Pałacyk Piotra I w parku Pietrodwor- 
ca zwany Monplezir (1721 r. projekt Ale
ksandra Leblond)

15 „Fontanna-źart" tak zabawiali się 
carscy dworzanie przy pałacyku Monple
zir nie wiadomo kiedy na idącego po 
kamieniach spadnie kaskada wody

16. Puszkin, fasada pałacu ma długość
306 m (1756 r„ B. Rastrelli)

17 Mccheta. cerkiew w Samtawro (IV 
w ’) po pracach konserwatorskich

18 Mccheta. portal okienny i głowy 
dwóch byków na fasadzie wschodniej ka
tedry Sweti Cchoweli

19. Obronny zespół klasztorny Ananun 
(XVI XVII w)

20. Zespół klasztorny Gegard pod Erewa
niem: cerkiew z 1215 r

wało na stałe zagrożenie ze strony 
Bizancjum. Persji, Arabów itd Mi

mo częstej utraty niepodległości 
i wojen, sztuka gruzińska potrafiła 
przetrwać nawet tak trudny okres, 
jak panowanie Mongołów w XIII- 
XIV w. Jej rozkwit przypadł na wieki 
VI-VII i XI-XIII, ale i później gruziń
scy architekci zadziwiali świeżością 
inwencji, rzeźbiarze tworzyli nadal 
swobodne kompozycje dekoracyj
ne, malarze pokrywali wnętrza cer
kwi wspaniałymi freskami, a rze
mieślnicy wykonywali słynne wyro
by emaliowane. Każde z tych dzieł 
sztuki jest - mimo obcych wpływów

13
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- przesiąknięte narodową tradycją. 
Jedną z najstarszych budowli na 
terenie Gruzji jest maleńka cerkiew 
p.w. Św. Krzyża w Mcchecie-Sam- 

tawro. Specjaliści twierdzą, że po
chodzi ona z IV w. (Gruzja przyjęła 
chrześcijaństwo w 337 r.), lecz wy- 
daje się. że jest o co najmniej 200 lat 
późniejsza. Prace konserwatorskie 
uczyniły z cerkwi prawdziwe cacko, 
łącznie z wnętrzem, gdzie znajdują 
się resztki najwcześniejszych 
w Gruzji malowideł monumental
nych.
W tej samej Mcchecie - której teren 
stanowi istne muzeum, od nekropoli 

z II tysiąclecia p.n.e. po przykłady 
architektury z XIX w. (m.in. domy 
wiejskie tzw. darbazi) - jednym 
z najwspanialszych zabytków jest 
katedra Sweti Cchoweli, będąca 
trójnawową bazyliką z XI w., ze 
wspaniale dekorowaną fasadą 
wschodnią. Z pierwotnego kościoła 
(V w.) pozostały fundamenty wy
eksponowane na.zewnątrz katedry 
i w środku, pod szkłem. Także freski 
zabezpieczone są szklanymi szyba
mi, co znakomicie chroni je przed 
dotykaniem i okopceniem świe
cami.
Cerkwie w Samtawisi i Ubisi to przy

kłady żmudnej pracy gruzińskich 
konserwatorów malarstwa ścienne
go. W obronnym zespole klasztor
nym Ananuri, już w górach Kauka
zu,nad doliną rzeki Aragwi, również 
pracują konserwatorzy. Efektem 
ich pracy jest też adaptacja części 
starego miastawTbilisi namieszka- 
nia z wszelkimi wygodami i sklepy. 
Niemniej wiele gruzińskich zabyt
ków niszczeje. Oczywiście, jest tych 
zabytków zbyt dużo, jak na niewiel
ką liczbę konserwatorów, ale wyda- 
je się, że w wypadku Gruzji powinna 
być zorganizowana międzynarodo
wa akcja dla ratowania tych obiek-

61



21

tów należących przecież do kultury 
światowej.

Armenia
To samo może dotyczyć zabytków 
„kolebki świata" - Armenii. Np. ze
spól klasztorny Gegard kolo Erewa
nia wymaga w chwili obecnej kom
pleksowej konserwacji. Dotyczy to 
przede wszystkim tych części cerk
wi i klasztoru, które zostały w IV w 
wykute w skale. Ich sklepienia po
kryte są szybko dziś niszczejącymi 
malowidłami.
Chrześcijaństwo dotarło na teren 
Armenii najwcześniej ze wszystkich 
krajów Zakaukazia - już w 301 r. 
Stąd też wiele zabytków pochodzi 
z tego czasu. Oczywiście później 
były one rozbudowane, jak np. 
w Gegard, gdzie centralną cerkiew 
postawiono w 1215 r. W okresie 
przyjmowania chrześcijaństwa po
wstała też katedra w Eczmiadzin 
(303 r). także przebudowana w póź
niejszych wiekach. W Eczmiadzin. 
starożytnej stolicy Armenii i cen
trum katolickiego Kościoła armeń

sko-gruzińskiego, znajduje się wie
le innych zabytków np, najpiękniej
sza budowla centralno-kopułowa 
cerkiew Św. Ripsime z 618 r. 

W pobliżu Eczmiadzin. w Zwartno- 
dze armeńscy konserwatorzy za
chowali w formie trwałej ruiny 
olbrzymią centralną cerkiew z lat 
641-661.

Nad zabytkami wszystkich republik 
radzieckich czuwa Wszechzwiąz- 
kowy Naukowo-Badawczy Instytut 
Konserwacji Zabytków z siedzibą 
w Moskwie. Poza nim w każdej re
publice znajduje się instytucja od
powiedzialna za ochronę i konser
wację zabytków, np. w Gruzji 
Główny Naukowo-Wykonawczy Za
rząd ds. Wykorzystania Zabytków 
Historii, Kultury i Przyrody W repu
blice tej działa także Towarzystwo 
Ochrony Zabytków, wydające cza
sopismo „Przyjaciele zabytków", 
o profilu zbliżonym do naszych 
„Spotkań z zabytkami"

Krzysztof Nowiński

Młodzież pomaga 
francuskim 

zabytkom

Fundusze i środki, jakie każde państwo 
może przeznaczyć i przeznacza na odbu
dowę i ochronę zabytków nie są wystar
czające. I chociaż po wojnie zrobiono 
w tej dziedzinie bardzo wiele, to ciągle 
jeszcze niszczeje więcej zabytków niz 
jesteśmy w stanie uratować. Dotyczy to 
zwłaszcza obiektów położonych z dala od 
uczęszczanych szlaków turystycznych 
i wielkich miast.

Jak można temu zapobiec9 Jedyną szan
są dla naszych dóbr kultury może być 
szeroko pojęta społeczna ochrona zabyt
ków. Do takiego wniosku doszli Francuzi 
już w 1966 r. i przypuścili szturm na 
radio, telewizję i prasę domagając się 
stworzenia ogólnopaństwowej organiza
cji. która kierowałaby społeczną akcją 
ochrony zabytków i środowiska natural
nego; do akcji tej dołączył także Touring 
Club de France.
Pod naciskiem społeczeństwa francu
skiego powstała organizacja REMPART 
czyli; „pur le Rehabilitation et I'Entretion 
des Monuments et du Patrimoine Artisti- 
que" („dla odbudowy izachowaniazabyt- 
ków i spuścizny artystycznej"). Samo sło
wo REMPART oznacza również mur 
obronny, a w przenośni ochronę. W ro
ku 1969 ranga organizacji REMPART 
wzrosła, stała się ona członkiem między
narodowej organizacji, zajmującej się 
ochroną zabytków - ICOMOS (Internatio
nal Council of Museums and Sites). Sie
dziba główna REMPART mieści się w Pa
ryżu. ale jest to tylko ośrodek koordynują
cy prace. REMPART grupuje ponad 80 
mniejszych organizacji; różnego rodzaju 
lokalnych towarzystw i zrzeszeń miłośni
ków zabytków, które odpowiadają za pra
ce podejmowane na swoim terenie. Każdy 
z ośrodków regionalnych jest autonomi
czny, co umożliwia dużą elastyczność 
działania. Organizacja tworzy np. letnie 
obozy młodzieżowe, których celem jest 
odbudowa zabytków, W obozach organi
zowanych przez REMPART może wziąć 
udział każdy Francuz lub cudzoziemiec, 
który ukończył 16 lub 18 lat, w zależności 
od rodzaju obozu i trudności pracy, i pra
gnie pożytecznie spędzić wakacje, przy
czyniając się swoją społeczną pracą do 
uratowania jakiegoś ginącego obiektu 
zabytkowego. Kwalifikacje zawodowe, 
jakkolwiek mile widziane, nie są jednak 
konieczne. Na terenie całej Francji mło
dzież pracuje na ponad 100 obozach przy 
odbudowie zamków, kościołów, wiosek, 
zabytkowych zespołów urbanistycznych, 
a także przy wykopaliskach archeologicz

nych, każdego roku w akcji tej bierze 
udział około 3000 młodych ludzi.
Większość placówek działa w miesiącach 
letnich, ale niektóre z nich są też czynne 
w okresie wiosennej przerwy szkolnej 
i podczas weekendów. Oprócz obozów 
pracy organizowane są także kursy in
struktorskie poświęcone archeologii, ar
chitekturze. dawnym technikom budow
lanym i konserwatorskim. Młodzież po 
kursach instruktorskich pełni później 
funkcje liderów grup pracujących przy 
zabytkach. Jest to funkcja bardzo ważna, 
ponieważ specjaliści, którzy kierująpracą 
młodzieży z ramienia REMPART, czynią 
to społecznie, na ogół po godzinach swo
jej praca zawodowej. Kontaktują się 
z miodzieżą codziennie lub kilka razy 

w tygodniu, udzielając porad i konsultacji 
nie są jednak stale obecni na placu 

budowy.
Struktura organizacyjna obozow jest bar
dzo różna i zależy od lokalnych warun
ków, są one jednak przeważnie bardzo 
skromne na przykład na obozie w miej
scowości Laives w Burgundii w którym 
miałam okazję uczestniczyć, młodzież 
z Francji. Polski i USA zajmowała się 
odbudową kamiennego ogrodzenia wo- 
kol romańskiego kościółka Św. Marcina. 

Pracami kierowało miejscowe Towarzys
two Przyjaciół Kościoła Św. Marcina 

w Laives. którego członkowie - architekci 
co najmniej raz dziennie zaglądali na te
ren budowy, aby udzielić niezbędnych 
wskazówek. W codziennej pracy pomagał 
również zawodowy murarz. Robił to spo
łecznie, podczas swego letniego urlopu. 
Uczestnicy obozu, ogółem 20 osób, za
kwaterowani byli w starej wiejskiej szkole 
liczącej 3 izby i kuchnię. Gospodarstwem 
zajmowali się wszyscy na zmianę, zaopa
trując się w żywność w miejscowym skle
pie, na rachunek kredytowany Towarzys
twa Przyjaciół Kościoła Św. Marcina w La

ives. Młodzież pracowała 5 dni w tygod
niu, soboty i niedziele poświęcając na 
zwiedzanie okolicy.
Towarzystwo Przyjaciół Kościoła Św 

Marcina w Laives organizowało we wnę
trzu kościoła koncerty, sprzedawano tez 
pocztówki i książki o zabytkach regionu 
Na okolicznych autostradach tablice in
formacyjne zachęcały turystów do odwie
dzenia kościoła. Pieniądze z tego rodzaju 
akcji przeznaczane były na zakup mate
riałów i narzędzi potrzebnych do budowy 
Mimo że prace wykonywane były przez 
niewykwalifikowanych, młodych ludzi 
i nie posuwały się zbyt szybko, to jednak 
efekty ich są konkretne - uratowane od 
zniszczenia cenne zabytki architektury. 
Oprócz konkretnych prac, jakie zostają 
wykonane przy pomocy młodzieży, obozy 
spełniają też ważną rolę wychowawczo- 
poznawczą. Rozbudzają zamiłowanie do 
sztuki, kształtują nawyk ochrony zabyt
ków, zaznajamiają młodzież z dawnymi 
technikami budowlanymi, które coraz 
częściej ulegają zapomnieniu. Jest to 
również sympatyczna i niedroga forma 
spędzania wakacji. Można poznać swoich 
rówieśników z różnych krajów, przyjem
nie spędzić czas i mieć świadomość 
udziału w pożytecznej pracy Dlatego tez 
do udziału w obozie nie trzeba nikogo 
zachęcać. Kto raz weźmie w nim udział 
przyjeżdża potem każdego roku

Katarzyna Jursz
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zbiory i zbieracze

Jerzy Hołubiec 
o swojej kolekcji 

lamp

Początki mojej kolekcji sięgają lat 
1961 1962 Zbiory początkowo ograni
czały się jedynie do lamp naftowych. 
Obecnie obejmują również lampy olejne, 
świeczniki, lampy gazowe, benzynowe, 
karbidowe i elektryczne. Z punktu widze
nia używanych w historii tego przedmiotu 
..sprzętów świecących” reprezentowane 
są w niej wszystkie podstawowe typy, 
z punktu widzenia formy i stylu - prezen
tacja nie jest oczywiście pełna. Pod tym 
więc kątem staram się - w miarę swych 
skromnych możliwości - kolekcję stale 
uzupełniać.
Jak większość zbieraczy, również i ja nie 
potrafię odpowiedzieć na już wiele razy 
zadawane mi pytanie: dlaczego zacząłem 
zbierać9 Nie mamy w rodzinie żadnych 
tradycji w tej dziedzinie - wyjaśnienie to 
uważam za dosyć istotne. Zaczynałem od 
przysłowiowej „pierwszej lampy” - lampy 
naftowej. I aby nie zapeszyć, lampę tą 
nadal hołubię, choć nie jest to nic nad
zwyczajnego. Czy pierwsza lampa poja
wiła się w mieszkaniu, aby stanowić „ak
cent starociowy”? Czy też trafiła do domu 
przypadkowo? W tej grupie motywacyjnej 
upatrywałem dotąd początków mojego 
zbieractwa. A tymczasem A. Ryszkiewicz 
(„Kolekcjonerzy i miłośnicy” Warszawa 
1981, s. 252) znacznie tę grupę rozszerza. 
Pod koniec 1971 r. opublikowałem 
w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki", 
wydawanym przez Zakład Historii Nauki 
i Techniki Polskiej Akademii Nauk, artykuł 
na temat historii lamp naftowych. Artykuł 
ten ukazał się w przeddzień 150 rocznicy 
urodzin Ignacego Łukasiewicza i zawierał 
nowe elementy związane z jego wynalaz
kiem, stanowił równocześnie - tak to 
przynajmniej widzę obecnie - zamknięcie 
pierwszego etapu mojego zbieractwa.
W początkach lat sześćdziesiątych o lam
py naftowe było stosunkowo łatwo; spo
tykało się je w „Desach”, można je było 
kupić na warszawskim bazarze (nieodża
łowana Skaryszewska!), znaleźć „w tere
nie”. Były tańsze, to prawda, ale i środków 
mieliśmy wówczas mniej, a potrzeby pil
niejsze. Nie bardzo więc uważam za uza
sadnione wzdychania niektórych zbiera
czy do „tamtych dobrych czasów”. Lamp

i

1. Średniowieczna kamienna lampka olejna
2. Dwuknotowa ceramiczna lampka olejna 
z około 1800 r. (Włochy)
3. Lampa olejna tzw astralna z około połowy 
XIX w.: podstawa z brązu, klosz metalowy lakie
rowany (Włochy lub Francja)

przybywało mi szybko i wkrótce opano
wały moje mieszkanie. Było to typowe 
zbieranie „na ilość” a nie „na jakość". 
Zresztą w tych latach wśród zbieraczy 
lamp naftowych - poznałem takich kilku - 
panowała wyłącznie moda „na ilość", 
prawie wzajemna licytacja. A ponieważ 
kierunek ten podtrzymywało również jed
no z naszych muzeów, więc pęd ten był 
niejako usankcjonowany.
Stosunkowo wcześnie, bo jakieś dwa - 
trzy lata po rozpoczęciu zbierania, podją
łem poszukiwania literatury na ten temat. 
I tu od razu spotkało mnie wielkie rozcza
rowanie: w literaturze polskiej z XIX i XX 
w. nic nie mogłem znaleźć. Właściwie

2

3

tylko jedna publikacja dostarczyła mi bu
dzących zaufanie informacji, choć nie by
ła ona pisana pod kątem historii lampy 
naftowej. (W. Roeske, „Ignacy Lukasie
wicz", Warszawa 1962). Publikacje 
zagraniczne, trudno dostępne, nie uj
mowały roli i miejsca lamp naftowych 
w historii tak, jak chciałbym je poznać. 
Rozpocząłem zatem studia na własną 
rękę.
Zająłem się historią nauki i techniki oraz 
wybranymi działami historii sztuki. Obec
nie połączenie tych dwóch dziedzin wy- 
daje mi się szczęśliwe, gdyż umożliwiło 
poznanie historii rozwoju lampy ze 
stosunkowo szerokiego punktu widze-
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nia. Sprawa ta ma istotne znaczenie, 
szczególnie dla lamp dziewiętnastowie
cznych, kiedy to nowe rozwiązania tech
niczne doprowadziły do powstania wielu 
typów pięknych, stylowych lamp olejnych 
naftowych, elektrycznych. Tenże jednak 
XIX w., dzięki rozwojowi przemysłowych 
metod wytwarzania, przyczynił się jedno
cześnie do ich artystycznego zubożenia, 
a przypatrując się oferowanym obecnie 
w sklepach lampom, dochodzimy do 
wniosku, że dobiegający końca wiek XX 
dokończył dzieła. Rezultat tego wiadomy: 
za dużo osób chce mieć w swych miesz
kaniach stare lampy i dlatego o nie tak 
trudno. Kolekcjonerzy powinni więc mieć 
pierwszeństwo. Od momentu opubliko
wania wspomnianego wyżej artykułu, na 
lampy spojrzałem inaczej. Krytycznie za
cząłem przyglądać się swoim zbiorom, 
dostrzegając coraz częściej mierność - 
niestety - wielu egzemplarzy. Krytycznie 
i niedwuznacznie, aczkolwiek życzliwie, 
wyrażali się też o nich coraz częściej zna
jomi i przyjaciele, którzy - muszę to szcze
rze przyznać - bardzo mi pomogli, dora
dzając ..uporządkowanie" kolekcji. 

Stopniowo pozbyłem się więc najmniej 
interesujących lamp naftowych i rozpo
cząłem poszukiwania lamp olejnych(które 
poprzedzały naftowe, oraz elektrycznych, 
które wyparły naftowe. W ten sposób roz
począłem drugi etap zbieractwa, który 
z biegiem czasu rozszerzył moje zaintere
sowania nie tylko na pierwszą połowę XIX 
w., ale i na okresy wcześniejsze.
Rozpocząłem również zbieranie publika
cji związanych z historią lampy, do trwają
cych właściwie cały czas studiów, dołą
czyłem prace z historii kultury material
nej. Znakomite polskie publikacje z tej 
dziedziny pozwoliły mi poznać rozwój 
lamp w czasach starożytnych w kręgu 
kultury śródziemnomorskiej, a wykopali
ska chińskie z lat sześćdziesiątych - uj
rzeć rozwój lampy w czasach starożyt
nych inaczej, niż wynika to z dobrze po
znanego jej rozwoju na Krecie, w Grecji 
i starożytnym Rzymie.
Powiększył się mój dorobek: w 1977 r. 
KAW, w serii „abc o sztuce", wydał ..His
torię lampy". Ostatnio opublikowałem 
w Polsce i we Włoszech artykuł na temat 
projektów lamp Leonarda da Vinci (temat 
chyba dotychczas nie podejmowany). 
Miałem również wiele odczytów.
Wszystko to doprowadziło - tak mi się 
przynajmniej wydaje - do poznania histo
rii rozwoju lampy. I pod tym kątem stara
łem się w ostatnich latach rozbudować 
moje zbiory. Co obecnie obejmują?
Najstarszą w kolekcji jest olejna, gliniana 
lampka rzymska z przełomu III i IV w. - 
typowa, w formie spłaszczonego imbry
czka. z ornamentem zwierzęcym na dys
ku. Kupiona została... na Mazurach 
i w związku z tym trudno odtworzyć jej 
drogę w ciągu stuleci. Czyżby była pozos

tałością z okresu handlu Rzymian ze Sło
wianami i pochodziła ze słynnego „szlaku 
bursztynowego"?
Następne wieki nie są iak łatwo się domy
śleć, reprezentowane w Kolekcji. Wczes
nochrześcijańskie czy koptyjskie lampy 
olejne są poza naszym zasięgiem. Oglą
dałem kilka'lat temu za granicą afgańską 

brązową lampkę olejną z XII w., ale była 
oczywiście za droga
W kolekcji znajduje się natomiast ka
mienna lampka olejna, prawdopodobnie 
dość wczesna. Ornament mógłby być na
wet romański, natomiast nodus jest typo
wo gotycki. Lampkę tę kupiłem we Wło
szech, ale nie jest to produkt włoski.
Z prostych lampek olejnych ozdobą kole
kcji są kaganki żelazne i brązowe oraz 
lampki ceramiczne. 0 obiekty tego typu 
jest w Polsce bardzo trudno. Najstarszy 
mój kaganek żelazny jest prawdopodob
nie szesnastowieczny. Nie ma, co prawda, 
często spotykanego w tym okresie orna
mentu, ale kształt, technika wykonania 
oraz stopień zużycia wskazują na ten 
właśnie okres. Dwa brązowe kaganki 
w formie imbryczków z krótkimi i wygięty
mi dzióbkami, pochodzą z XVII XVIII w. 
Obydwa nie mają pokrywek, są mocno 
zniszczone, ale i w takim stanie są bardzo 
piękne.

Wiele uroku mają również lampki cerami
czne. Nieco wyższe, z charakterystyczną 
podstawą w kształcie spodeczka oraz 
uchem łączącym podstawę z podniesio
ną na kolumience miseczką na olej, zdają 
się przypominać zamierzchłe czasy, a są 
chyba wszystkie dziewiętnastowieczne. 
Od tych lampek odbiega jedna, pocho
dząca z południowych Włoch z około 
1800 r. Dwuknotowa, z dwoma okrągłymi, 
kluskowatymi uszkami, jakby niezdarnie 
przyklejonymi do miseczki na olej i ko
lumnami na jednolitej beżowej polewie, 
ma nałożony w dolnych częściach ciem
noniebieski szlaczek. Na przykładzie tych 
prostych lampek widać, jak wykształcona 
w III i II tysiącleciu p.n.e. forma, utrzymy
wała się prawie do naszych czasów.
Inne moje lampy olejne są bardziej skom
plikowane. Nie chcąc powtarzać ilustracji 
z „Historii lampy" (s. 14), zatrzymam się 
na „matce" większości naszych współ
czesnych lamp - olejnej lampie astral
nej. Szukałem lampy tego typu dość dłu
go, trudno ją znaleźć kompletną, zwłasz
cza z kloszem. A przecież w kolekcji lamp, 
gromadzonej z punktu widzenia historii 
ich rozwoju, nie może takiego obiektu za
braknąć. Kiedy więc w Rzymie, w przepy
sznym antykwariacie koło słynnego Pla
cu Hiszpańskiego, żobaczyłem wreszcie 
taką lampę - musiałem ją kupić. Po pew
nych kłopotach, związanych z jej przywie
zieniem. znalazła miejsce w mojej kolek
cji. Te kłopoty, to był m in. ciężar. Zbiornik 
oleju w tej lampie ukryty jest pod kloszem. 
Aby zrównoważyć jego ciężar, podsta-

4
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4, Lampa naftowa sprzed 1907 r.; podstawa 
żelazna, zbiornik mosiężny (Wiedeń)
5, Lampa-stolik z końca XIX lub początków XX 
w.: żeliwo, abażur z koronki; prawdopodobnie 
wyrób J. Serkowskiego (Warszawa)
6, Lampa gazowa z około 1900 r. z mosiądzu 
(Niemcy lub Francja)
7 Lampka benzynowa z XX w. (Kayserzinn- 
Krefeld)
8 Szklany świecznik wiszący z około 1750 r 
(Murano)

wa musi być odpowiednio ciężka, unie
możliwiająca przewrócenie lampy. Mimo 
pozornej lekkości, wynikającej z delikat
nego przecież kształtu całości, jest co 
„wziąć w rękę". Uwagę zwraca klosz. 
Pierwsze lampy astralne (ok. 1820 r.) mia
ły na ogół klosze szklane, najczęściej 
„mleczne", w kształcie półkuli, dos
konale uzupełniające klasycystyczną for
mę lampy. Nakładana na taki klosz brą
zowa korona, wykształciła w nastę
pnych latach charakterystyczne zakoń
czenie górnej części klosza, często 
w lampach olejnych z jakby przesadnie 
wyciągniętą ku górze szyjką. Klosz meta
lowy jest oczywiście częściowym zaprze
czeniem idei, która legła u podstaw kon
strukcji tej lampy. Lampa astralna miała 
za zadanie oświetlać światłem bezpo
średnim powierzchnię, na której stała (np.

biurko), a światłem pośrednim - poprzez 
szkło - resztę wnętrza. Tego drugiego 
celu klosz metalowy oczywiście nie speł
nia. Olejna lampa astralna jest nadal 
w Polsce mało znana. Widzę to choćby po 
reakcjach przyjaciół i znajomych, którzy 
bądź biorą ją - choć nie powinni - za 
lampę naftową, bądź przechodzą nad nią 
do porządku dziennego.
Z innych lamp olejnych znajdujących 
się w moim zbiorze wymienić należy bar
dzo charakterystyczną, suwaną po piono
wym pręcie, lampę trójpalnikową, mo
siężną, z drugiej połowy XVIII w.; cynową, 
dwuknotową, bardzo rzadką w Polsce, 
oraz parę kompletnych kinkietów olej
nych z około połowy XIX w.
Zbiór lamp olejnych zamykają oczywiście 
lampy secesyjne. Moja lampa z tego okre
su nie jest jednak cynowa, lecz miedzia
na, łączona z mosiądzem. Jest sygnowa
na, ale producenta jeszcze nie zidentyfi
kowałem. Lamp olejnych mam więc spo
ro. Ich kolekcja bardzo dobrze - w moim 
mniemaniu - odzwierciedla ich rozwój.
Sporo mam też lamp naftowych. Zbiór 
obejmuje lampy stojące i kinkiety wiszące 
różnych typów, lampki nocne-miniaturki, 
charakterystyczne lampy z karczmy, lam- 
py-stoliki, lampy techniczne. Reprezento
wani są w tym zbiorze różni znani produ
cenci lamp naftowych, jak np. wiedeński

8
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9. Para świeczników 
z cyny srebrzonej 
z około 1900 r. 
sygnowanych 
„WMF" - 
Wurtenbergische 
Metal Iwarenfabrik 
(Niemcy)
10 Lampa 
elektryczna z XX w : 
podstawa mosiężna, 
abażur satynowy 
(zdjęcia: M. 
Ratajczak)

Ditmar, berliński Holy, lipski Schneider, 
warszawski Serkowski i Elstein, są lampy 
producentów nie znanych. Jest też trochę 
lamp oryginalnych, których w tamtej epo
ce nie brakowało. Zaliczam do nich m.in. 
lampę do kontrolowania wnętrza pieca 
piekarniczego (zbiornik z podwójnymi 
ściankami, wewnątrz nafta, na zewnątrz 
woda - bo w piecu bardzo gorąco), lampę 
z pocisku artyleryjskiego okuwaną sreb
rem. latarenkę składaną. W zadumę wpę
dza lampa zrobiona z łuski pocisku, 
w której knot wykonano z kawałka płasz
cza wojskowego, mocując go na stale 
przez spłaszczenie łuski na końcu, a do 
wlewania paliwa (ropy lub benzyny) wy
bito w środku zwykłą dziurę. Notabene 
lampa ta pochodzi prawdopodobnie z ok
resu drugiej wojny światowej, z walk o 
Przełęcz Dukielską (łuska jest produkcji 
radzieckiej). Jest wreszcie prawie współ
czesna lampa do oświetlania (jako źródło 
rezerwowe) kompasu na statkach. Ma for
mę walca, jest prosta, przypomina lampę 
skonstruowaną przez Łukasiewicza. Sta
nowi więc pośredni dowód na to, że Luka
siewicz zamówił dla swojego nowego pa
liwa (nafty) taką lampę, jaka była mu po
trzebna, mimo że mógł przecież użyć któ
rejś z będących wówczas w użyciu lamp 
olejnych.
Jak wspomniałem, w kolekcji znajdują się 
również lampy gazowe, benzynowe i kar
bidowe. W Polsce z lamp gazowych naj
bardziej rozpowszechnione były gazowe 
latarnie uliczne. Ze względu na szczu
płość miejsca, nie zdecydowałem się je
szcze na umieszczenie takiej lampy 
w mieszkaniu... Mam natomiast lampy ty
powo mieszkaniowe, a więc lampę stoło
wą w kształcie świecznika (prawdopodob
nie angielska, XIX w.), lampy wiszące, kin
kiety oraz bardzo rzadko spotykaną, sto
jącą lampę gazową z metalowym kloszem, 
zdobionym charakterystycznymi szklany
mi guzami (z początku XX w).

Lampy benzynowe stanowią w historii 
oświetlenia maleńki wycinek. Produko
wano je w końcu XIX i na początku XX w., 
kiedy benzyna znalazła się w sprzedaży, 
a jeszcze nie wszystkie samochody miały 
silniki benzynowe. Z kilku lamp tego typu 
zwraca uwagę secesyjna, cynowa lampka 
niemiecka ze specjalnym uchwytem 
w podstawie na zapałki. Z punktu widze
nia współczesnych przepisów bhp. po na
laniu benzyny i włożeniu na swoje miejsce 
pudełka zapałek - jest to mały granacik. 
Lampy karbidowe to głównie lampy tech
niczne. Używane w końcu XIX i początku 
XX w., przeżywały swój renesans w Polsce 
w czasie drugiej wojny światowej. Z tego 
też okresu pochodzi para prostych, bla
szanych lampek produkowanych w Lubli
nie przez firmę Sielskiego.
Zanim przejdę do lamp elektrycznych, kil
ka słów o zbiorze moich świeczników. 
Najstarszy z nich jest figuralny świecz
nik gotycki. Pochodzi prawdopodobnie 
z XV w. Piszę ..prawdopodobnie", gdyż 
kilku moich znajomych uważa, że na
leżałoby przeprowadzić analizę składu 
metalu (brąz), aby wykluczyć wiek XIX. 
Świecznik ten kupiłem w warszawskiej 

..Desie", co prawda kilka lat temu.
Ze znajdujących się w moich zbiorach 
świeczników z XVII, XVlil i XIX w. chciał- 
bym zwrócić uwagę na szklany świecznik 
wiszący, produkcji weneckiej (Murano), 
z około 1750 r Lampy ze szkła spotykane 
są u nas stosunkowo rzadko. Świecznik 

taki, i to w dodatku wenecki, uważam 
więc za jedną z lepszych pozycji w kolek
cji. Cały świecznik utrzymany jest w tona
cji zielonkawej, charakterystycznej dla 
lamp z Murano z tego okresu. Na tle tego 
koloru wybijają się bajecznie po dziś 
dzień kolorowe kwiaty, o żywych nie 
zmienionych barwach. Muszą oczywiście 
budzić podziw i uznanie dla doskonałości 
warsztatu. Szklane, delikatne łańcuszki 
bawią; wydaje się jakby były zrobione 

wczoraj lub dzisiaj z plastyku. Długie, 
drewniane świece wiernie oddają rysunek 
woskowych, jakie były używane w XVIII w. 
Lampę tę kupiłem we Włoszech. Patrząc 
na nią i przypominając sobie inne lampy 
włoskie, budzi się ogólna refleksja, że 
jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce do 
lamp metalowych, we Włoszech nato
miast po dzień dzisiejszy zdecydowanie 
przeważa szkło i ceramika.
Ze świeczników dwudziestowiecznych 
reprezentowana jest w kolekcji oczywiś
cie secesja. Lampy elektryczne stanowią 
moją ostatnią, obok Leonarda da Vinci, 
dziedzinę zainteresowań. Sprawa nie jest 
taka prosta, jakby się na pierwszy rzut oka 
wydawało. Secesja wiadomo, ma już 
swoje uznane miejsce, przygważdżane 
horrendalnymi cenami lamp Galie. Ostat
nio obserwuje się jednak próby odnale
zienia i usystematyzowania lamp z lat 
późniejszych, utrzymanych w stylu kubiz- 
mu. funkcjonalizmu, art deco.
Może warto zwrócić uwagę na lampę ele
ktryczną z mojej kolekcji, przypominającą 
projekty L. Majorelle'a. Wspaniały, głębo
ko kopulasty satynowy abażur, zakończo
ny charakterystycznymi drewnianymi pa
ciorkami, wieńczy pnącą się ku górze 
złocistą podstawę w kształcie liści irysa 
Inna lampa - nocna w kształcie kwiatu, 
zakończona klosikiem z białego, opalizu
jącego szkła. Wywinięte na zewnątrz liś
cie tego klosika oraz podłużna, świecowa 
żarówka tworzą kompozycję, która przy
pomina jeden z projektów lamp M Du- 
frenea.
Trudno oprzeć się urokowi lamp secesyj
nych, ale dostrzegło to. niestety, wiele 
osób. Ich konkurencję w pogoni za przed
miotem można jednak -w moim odczuciu 
- uznać za łagodną, jak linie secesji, w po
równaniu z drapieżną i bezwzględną kon
kurencją osób polujących na przedmioty 
z XVI i XVII w.
Na zakończenie tego krótkiego, prawie 
telegraficznego opisu mojej kolekcji, 
chciałbym wymienić jedną z najmłod
szych lamp w moich zbiorach. Jest to 
wenecki (Murano) wiszący świecznik 
szklany, wykonany według projektu F. Ve- 
niniego z 1925 r. Widać w nim powrót do 
tradycyjnej formy świeczników wiszą
cych, przy jednoczesnym zachowaniu 
lekkiej i czystej formy całej lampy.

Jerzy Hołubiec
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rozmaitości

Pamiątki po Janie Matejce 
na Koryznówce

W biografii Jana Matejki sporo 
miejsca zajmuje mata, o 47 km 
oddalona od Krakowa miej
scowość Wiśnicz, a także lu
dzie z tą miejscowością zwią
zani, należący do kręgu naj
bliższych przyjaciół, a później 
rodziny malarza. Są to przede 
wszystkim rówieśnicy Matejki - 
Stefan i Stanisław Giebułtow
scy, ich starsza siostra Joanna, 
zamężna z Leonardem Serafiń- 
skim. oraz najmłodsza z rodze
ństwa Giebułtowskich. Teodo
ra W przewodniku po Domu 
Matejki w Krakowie napisanym 
przez Barbarę Kuczałę, dyrek
tora tej placówki, czytamy: 
Znajomość z rodziną Giebułto
wskich zaczęła się jeszcze 
w dziecinnych latach. Ojciec 
artysty udzielał lekcji muzyki 
uczniom mieszkającym na sta
ncji u Pauliny Giebułtowskiej, 
jak również córce jej. Teodo
rze. Paulina Giebułtowska ma
jąca czworo dzieci - Stanisła
wa. Joannę. Stefana i Teodorę 

często zapraszała do swojego 
domu młodego Matejkę i jego 
siostrę Marię W 1852 r. Joanna 
wyszła za mąż za Leonarda Se- 
rafinskiego. sędziego w Boch
ni. mieszkającego jakiś czas 

w Wiśniczu. Matejko często od
wiedzał Serafińskich i Giebuł
towskich, malował też ich po
rtrety. Bywając w Bochni i Wiś
niczu spotykał się z Teodorą - 
między młodymi nawiązała się 
nić sympatii.
Owa nić sympatii w 1864 r. 
przybrała formę małżeństwa, 
które zacieśniło związki między 
Matejką a rodzinami Giebułto
wskich i Serafińskich. Do zna
nych prac mistrza Jana doty
czących tego okresu, tych 
miejsc i tych ludzi należy prze
de wszystkim olejny portret 
Leonarda Serafińskiego wiszą
cy w Muzeum Narodowym 
w Krakowie, a także szkice 
ołówkowe przedstawiające 
charakterystyczną, drewnianą 
zabudowę Wiśnicza oraz szki
ce zamku wiśnickiego. Do 
mniej znanych natomiast nale
żą rodzinne wizerunki olejne 
i akwarelki, a także szkice 
ołówkowe i karykatury pocho
dzące z lat młodzieńczych Ma
tejki. Są one własnością rodzi
ny Serafińskich i stanowią wy
posażenie niewielkiego, bo zaj
mującego trzy małe pokoiki 
muzeum pamiątek po Janie 
Matejce, mieszczącego się na

1. Fotografia Jana Matejki z 1870 r.

Koryznówce w Nowym Wiśni
czu (obecnie województwo tar
nowskie). Objęte patronatem 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Nowym Wiśniczu od maja 
1981 r. jest czynne codziennie 
(oprócz poniedziałków i wtor
ków) w godz. od 11 do 14.
Muzeum to mieści się w budyn
ku, zbudowanym w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego 
stulecia przez Leonarda Sera
fińskiego w stylu klasycystycz- 
nych dworów polskich. Pomy
ślany jako dom letni, nie 
był budowany z rozmachem, 

wręcz przeciwnie; styl klasycz
ny przeplata się tu z podkrako
wskim, regionalnym. Dom 
wzniesiony został na podmu
rówce kamiennej, oszalowany 
deskami, pokryty gontem, 
a ozdobę części frontowej sta
nowi częściowo zabudowany 
ganeczek, podparty cztere
ma drewnianymi kolumnami. 
W kilka lat po zbudowaniu ,,Ko- 
ryznówki” jej właściciele i użyt
kownicy postanowili ze wzglę
dów funkcjonalnych powię
kszyć ją i do klasycznego ukła
du - sień i po obu jej stronach

2 Fotografia Teodory z Giebułtow
skich Matejko
3 Leonard Serafinski szwagier 
Jana Matejki i właściciel Koryz- 
nowki
4 Autokarykatura Jana Matejki
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5. Karykatura: J. Matejko i St. Giebułtowski na 
wycieczce do Starego Wiśnicza

6. Domy w Starym Wiśniczu według rysunku J. 
Matejki

7. Wnętrze dworku na Koryznówce 

8 Prot A Majewski podczas uroczystości 
wznowienia działalności muzeum na Koryz
nówce w maju 1981 r.

9. Dworek na Koryznówce w czasie uroczystoś
ci wznowienia działalności muzeum

(zdjęcia J. Stokłosa)

pokoje - dobudowali obszerną 
izbę kuchenną, przez co dom 
przybrał kszałt litery L. Rodzin
na kronikarka, Stanisława Se- 
rafińska (1856-1924), córka 
Leonarda Serafińskiego a sios
trzenica Jana Matejki, tak za
notowała w swym pamiętniku 
wydanym w tomie pt. „Wspom
nienia rodzinne ': W Wiśniczu 
na Koryznówce kończą dobu- 
dowywać skrzydło do małego 
domku. dla rozszerzenia mie
szkania na przyjęcie gości let
ników. I dalej: Mogłabym wam 
opowiedzieć, jak mieściliśmy 
się w tych naszych iście japoń
skich kliteczkach, gdzie kto sy
piał. jak w nocy, gdy malutka 
Helenka się budziła i płakała, 
ojciec (Jan Matejko) ją kołysał, 
nieraz sam przewijał i zanosił 
matce do karmienia. Opowia
dała o tym babka Paulina 
z ogromnym dla zięcia uzna
niem.

W owych małych pokoikach 
„Koryznówki” (zwanej tak od 
nazwiska Koryzny, byłego go
spodarza tego terenu) oprócz 
mebli zachowały się liczne 
drobne przedmioty, przypomi
nające lata narzeczeńskie Jana 
i Teodory oraz ich burzliwe po
życie małżeńskie. Z pamiętni
ków Stanisławy Serafińskiej: 
...(Ciotka Teodora) miała rok 
osiemnasty wtedy. Pamiętam, 
że zajmowała się rozmaitymi 
kunsztownymi robótkami, haf
towała pięknie na aksamicie 
kłosy narysowane przez pana 
Jana albo znowu z wzorów wy
rysowanych przez niego wyle- 
piała 'ryżem kontury deseni na 

tekturowych częściach (...) Raz 
jedno z nas małych - zabawia
jąc się na dywanie kolo stolicz
ka stojącego przed kanapką, 
na której siadywała ciotka Osia, 
a obok niej na krześle pan Jan - 
trąciło stolik, spadł koszyczek, 
uszkodził żmudną, nieskoń
czoną jeszcze robotkę. ryż po
rozbijał się i pokruszył. Nie pa
miętam żadnej bury za ten czyn 
karygodny, musiało jej nie być. 
Kiedy indziej, może w roku na
stępnym. na imieniny babki 
Pauliny ciocia haftowała sznel- 
kami obrazek patronki jej. 
a twarz i ręce świętej przemalo
wał na wzorze Matejko. Tę 
świętą Paulinę mam pomiędzy 
moimi świętymi; dziwnie pięk
nego wyrazu są jej oczy podob
ne do oczu ciotki, ale rzewnym 
łagodnym smutkiem inne. I nie
co dalej: Przywoził także książ
ki do czytania dla cioci Osi - 
były między nimi niektóre z ob
razkami. było francuskie wyda
nie „Don Quichota z la Man
cha" i .Podróże Guliwera" 
Swifta - te stanowiły naszą ulu
bioną zabawę. 0 ile nie byłyśmy 
zatrudnione jakimi już wtedy 
rozpoczętymi studiami, siady
wałyśmy pod stołem na dywa
nie, naprzeciw owej kanapki, 
będącej ulubionym posiedze
niem narzeczonej pary i stano
wiłyśmy tym sposobem dys
kretną przeszkodę do zupełne
go tete a tete. IV ten też spo
sób pozowałyśmy panu Janów 
przy rysowaniu dziecinnych 
owych główek naszych, które 
wiszą u nas w czarnych ram
kach pod fotograficznym por
tretem Jana Matejki.

Jest na „Koryznówce" obrazek 
patronki Pauliny, jest także ka
napka i stolik do ręcznych ro
bótek, są ołówkowe szkice głó
wek dziewczęcych Stanisławy 
i Heleny Serafińskich. A wśród 
papierów i listów rodzinnych 
szczególne miejsce zajmuje list 
Matejki do Stanisława Giebuł
towskiego, pisany 13 lipca 1863 
r„ który pozwalam sobie przy
toczyć z małymi skrótami:

Kochany Stasiul

Nie wiem jak dawno Cię doszła 
wiadomość o spaleniu drogie
go nam Wiśnicza, nie wiem jak 
dla kogo, ale dla mnie z każdym 
dniem żal więcej tego kąta, 
w którym niemal połowę życia 
się przegoniło, Wiśnicz dzielił 
niemal zarówno moje przywią
zanie z Krakowem - ile pamię
tam z przeszłości smutnych 
i radości pełnych chwil, wszyst
ko to dziś staje mimo woli, pa
trząc na tę ruinę biedy ludzkiej. 
Nie poznałbyś dzisiaj naszej 
siedziby i doznałbyś pewnie 
równego ze mną uczucia pół
sennego niepodobieństwa, pa
trząc. a nie wierząc. (...) Ratusz 
czarny bez wierzchu, z czarniej
szym wnętrzem wypalonych 
okien, wygląda jak sumienie 
strasznego człowieka. Kilka 
kominów świadczy o jakichś 
przyległościach, wkoło rynku 
i dalej, toż samo co przed tobą 
i za tobą - zgliszcza i czasem 
wałęsa się dym niebieskawy, 
ofiarny. Z kościoła ciemne mu- 
ry zostały bez dachu, kiedy wyj
dziesz, czujesz wrażenie ra
bunku. mordu i pożogi (...)

Ze smutnymi myślami opuści
łem Wiśnicz, boję się. aby kie
dyś moja dusza podobnego nie 
robiła wrażenia. Biedna matka 
Twoja, a raczej nasza, przez ile 
dziwnych dróg smutnych prze
chodzi. nigdy końca łzom, nig
dy nie brakuje nieszczęść, któ
re się niemal gonią. Dziś niby 
spokojniejsza, nie chce bo
wiem dodawać smutków p. Se
rafińskiej. którą to niesłychanie 
dotknęło, i p. Leonard tym się 
trapi. Był tu kiedyś, zostawił mi 
Tosia, jutro ma po niego przyje
chać, gdyby nie to, byłbym się 
może przejechał do Ciebie, rad 
bym Cię widział, smutno mi sa
memu. maluję o ile mogę, topię 
smutki moje i tęsknoty w moim 
dzisiejszym obrazie, chociaż 
i on sam wielu jest przyczyną. 
Końcowa część listu dotyczy 
żałoby rodzinnej spowodowa
nej śmiercią Stefana Giebułto
wskiego (brata Stanisława), 
który przyłączył się do oddzia
łów powstańczych i w lutym 
1863 r. zginął w bitwie pod Mie
chowem. Natomiast obraz, 
o pracy nad którym wspomina 
Matejko w liście - to obraz olej
ny zatytułowany „Kazanie 
Skargi”. Początkowo był on 
pokazywany na wystawie To
warzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie, potem 

został kupiony za pośrednic
twem Leonarda Serafińskiego 
przez hr. Maurycego Potockie
go z Zatora, a następnie wysła
ny na światową wystawę malar
stwa do Paryża, gdzie autor ob
razu otrzymał złoty medal.

Maria 
Serafińska-Domańska
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100 lat 
łódzkich 

telefonów
Czytelnicy kilku podstawowych dla dzie- 
ów Lodzi publikacji znajdą w ich tekście 
jb w kalendarium pod datą 1873 infor- 

dzono do pierwszych abonentów sieć te
lefoniczną na slupach. „Przedziwny wy
nalazek" jak ówcześnie określano tele-

nację, że w tym właśnie roku uruchomio- fon - początkowo nie wzbudził u łodzian
io w Lodzi telefony, według niektórych 
lawet centralę telefoniczną na sto 
lumerów'. Taką samą datę podało Mu- 

:eum Historii m. Lodzi w kalendarium 
itwierającym ekspozycję oraz w jednej ze

zaufania, dlatego liczba jego użytkowni
ków była niewielka i przez kilkanaście lat 
nie sięgała nawet 500 (choć liczba lud
ności była znaczna i wynosiła: w 1872 r. 
ponad 100 000, w 1897 r. - 314 000, w 1903 

szenie głosu darli się tak, że można ich 
było słyszeć i bez telefonu.
Telefony, co prawda bardzo wolno, ale 
zaczynały zdobywać popularność. Wie- 

wet do najwyższych gniazd w wysokiej 
szafie łącznicy. Abonentów zaś instruo
wano dokładnie, w jaki sposób mają ko
rzystać z nowego wynalazku: Osoba pra

wych publikacji.
Jczywiście jest to bardzo poważny błąd 
historyczny i gafa nie do wybaczenia (au- 
orom), gdyż pierwszy, działający telefon 
iwojego pomysłu Aleksander Graham 
Jell zademonstrował publicznie na wy- 
itawie, zorganizowanej w stulecie Sta-

r. - 320 000, a w 1913 r. 506 000 miesz
kańców). Nieznaczną liczbę abonentów 
tłumaczono świeżością wynalazku jak 
i niewypróbowaniem płynącym z niego 
korzyści.
Działalność łódzkich telefonów trafnie 
określał krążący wówczas wśród miesz-

szane na ścianie, jak i stojące, przybierały 
najróżniejsze kształty. Wcześniejsze mo
dele wyraźnie wykazują rozdzielenie fun
kcji słuchawki i mikrofonu, późniejsze 
mają juz mikrotelefon - popularnie a nie
właściwie nazywany do dziś „słuchaw
ką Przez wiele lat telefony były przyłą-

gnąca rozmówić się przez telefon, przy
stępuje do aparatu i dzwoni przez zakrę
cenie korbką przy jego górnej części sy
gnalizując tak na stacyę główną, nastę
pnie zbliża nie nazbyt usta do środkowej 
części aparatu i nie podnosząc głosu mó
wi z kim mianowicie chce rozmawiać 

iów Zjednoczonych w 1876 r. Co cieka
we, błąd ten pokutuje od lat w literaturze 
iotyczącej Lodzi, powielany jest nadal 
jrzez autorów następnych opracowań 
nie ódnoszą żadnego skutku liczne uwa

gi i sprostowania, m in. niżej podpisa
nego.
Wracając natomiast do meritum sprawy, 
dopiero w lipcu 1883 r Międzynarodowe 
Towarzystwo Telefonów Bella zainstalo
wało w Lodzi telefony i sieć telefoniczną 
uzyskując koncesję na lat 20. Stację cen
tralną - jak to wówczas określano - umie
szczono na jednej z głównych ulic - Ce- 
gielnianej, w wynajętym lokalu „w starym 
i brudnym domu" i stamtąd wzdłuż ulic 
Cegielnianej i Piotrkowskiej poprowa

kańcow Lodzi . >kto wie, czy i dziś nie 
aktualny, kuplet

Kto potrzebą przynaglony 
Przez łodzińskie telefony 
Porozumieć s/ę ma chęc 
Musi dzwonić minut pięć 
Kręcić musi na wsze strony 
kz test mylnie połączony

Śmiesznie przebiegały pierwsze telefoni

czne kontakty pomiędzy użytkownikami 
tej nowinki technicznej. Początkowo lu; 
dzie przyzwyczajeni do osobistego kon
taktu z rozmówcą nie bardzo potrafili mó
wić do nie widzianego. Podobno przymy
kali oczy, aby łatwiej wyobrazić sobie, że 
osoba, do której mówią znajduje się obok. 
Inni, pragnąc ułatwić przewodom przeno-

czane do central ręcznych MB i CB. stąd 
korbka mduktora. współcześnie zaś tar
cza numerowa centrali automatycznej 
CA
Abonenci łączeni byli pomiędzy sobą za 
pośrednictwem central telefonicznych, 
w których królowały specjalne szafy 
z mnóstwem gniazdek, zwane łącznicami 
Przy łącznicach krzątały się telefonistki, 
od razu bowiem uznano, że ręce niewieś
cie nadają się najlepiej do delikatnych 
manipulacji zapewniających sprawne po
łączenie. Można w tym miejscu przyto
czyć ciekawostkę, że istotnym kryterium 
przy przyjmowaniu do pracy nowych tele
fonistek był... wysoki wzrost. Chodziło 
o to, aby telefonistka mogła sięgnąć na-

a lednocześnie zdjąwszy z widełek ów 
lejek który jest przyrządem do słuchania, 
przytyka go szczelnie do ucha.

1. Dawne modele telefonów
2 Łódzka Poczta Główna przy ul. 
Przejazd 38 na druku reklamowym 
z około 1907 r.
3. Rysunek przedstawiający wnę
trze centrali telefonicznej
4. Kontrola rozmów telefonicznych 
prowadzona przez okupantów 
w 1914 r.

1
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Mimo tak szczegółowego instruktażu, 
pierwszym abonentom przytrafiały się 
dość często pomyłki, w rezultacie których 
telefonistki nasłuchały się wielu żalów, 
a specjalny instruktor musial dodatkowo 
wyjaśniać poirytowanemu posiadaczowi 
telefonu, że „przyrząd do słuchania" słu
ży naprawdę do tego właśnie celu i nie 
może być używany jako mikrofon.
W Lodzi w niewątpliwie taki sam sposób 
szczęśliwi posiadacze telefonów - a było 
ich w roku 1888 - 265 (7 rządowych, 3 
służbowych i 255 prywatnych) korzystali 
z nich na co dzień, uiszczając przed tym 
pokaźne opłaty. Roczna opłata abona
mentowa wynosiła 125 rubli. Przy otrzy
mywaniu telefonu podpisywano kontrakt 
składający się z 17 paragrafów, z których 
§§ 9 i 10 zobowiązywały abonentów do: 
używania aparatu telefonicznego jedy
nie do rozmowy we własnych interesach- 
zakazywały udostępniać takowy do użyt
ku osób obcych ani za opłatą ani bez 
wynagrodzenia oraz zabraniały podawać 
za pomocą telefonu wiadomości, których 
treść sprzeciwiałaby s,ę prawu, porząd
kowi publicznemu, moralności lub zawie
rała wyrażenia nieprzyzwoite.
W roku 1891 było 333 abonentów, zains
talowano u nich 399 aparatów, a długość 
przewodów telefonicznych w mieście wy
nosiła około 375 km. Sprzęt dla centrali 
i aparaty telefoniczne w pierwszym okre
sie rozwoju łódzkiej telefonii, były pocho
dzenia amerykańskiego lub angielskiego 

koncernu „Bell Telephone Company 
z siedzibą w Londynie Kontrakt z Towa
rzystwem dawał mu swobodę decyzji co 
do sposobu założenia przewodów sieci 
telefonicznej: mogły być napowietrzne na 
slupach lub podziemne (układane pod 
jezdnią ulic). W Lodzi Towarzystwo Tele
fonów Bella niefortunnie zdecydowało 
się poprowadzić przewody telefoniczne 
górą, zawieszając je na wysokich slu
pach, co okazało się nader niepraktyczne, 
gdyż wysokie, o dużej średnicy slupy, 
zajmowały znaczną część ulicy Piotrkow
skiej, przeładowywały ją i szpeciły. Często 
przewody sieci telefonicznej zasłaniały 
okna, utrudniały dojazd do domów, tamo
wały ruch kołowy na Piotrkowskiej, coraz 
bardziej wypełnionej także innymi słupa
mi, jak to widać na starych fotografiach 
i widokówkach.
Dlatego w 1898 r. mieszkańcy 218 domow 
przy ul. Piotrkowskiej złożyli do generał ■ 
gubernatora warszawskiego petycję, po
stulując usunięcie słupów, które „szpecą 
główną ulicę miasta", „zabierając część 
ulicy i tak już wąskiej", „zaciemniają 
światło latarni gazowych" itp. Jednak 
próby przeniesienia choć części slupów 
na ulice, nie zyskały aprobaty władz. I tak 
słupy pozostawały nadal na ulicy Piotrko
wskiej. Sytuacja jeszcze bardziej pogor
szyła się po uruchomieniu w 1898 r. miej
skich tramwajów elektrycznych (należy 
z naciskiem zaznaczyć, że były to na zie
miach Królestwa Kongresowego pierw
sze tramwaje elektryczne), wymagają
cych również stosowania slupów dla pod
trzymania sieci doprowadzającej prąd 
elektryczny do tramwajów jadących po 
szynach m in. również Piotrkowską.

Rozmowy na jednoprzewodowych liniach 
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telefonicznych stały się wówczas utrud
nione, co stwierdziła w 1899 r, specjalna 
komisja wydelegowana przez Główny Za
rząd Poczt i Telegrafów w Petersburgu. 
Stosownie do wniosku tej komisji zaczę
to budowę powrotnych przewodów tele
fonicznych poczynając od najbardziej ob
ciążonej ul. Piotrkowskiej i to na koszt 
tramwajów. Od tego momentu linie tele
foniczne były dwuprzewodowe.
Również ciasnota na chodnikach, spo
wodowana dużą ilością słupów (latarni 
gazowych i wkrótce elektrycznych, tele
graficznych, telefonicznych i tramwajo
wych) zaprzepaściła bardzo ciekawy pro
jekt umieszczania (już w końcu XIX w.) 
ogłoszeń i afiszów na specjalnych słu
pach betonowych.
W1903 r. uplywałtermin 20-letniego kon
traktu Towarzystwa Telefonów Bella na 
eksploatację łódzkich telefonów. Prasa 
łódzka (w 1925 r.) tak oceniła te początki:

... Towarzystwo ... prowadziło /ednak 
kiepską gospodarkę. Stacja centralna 
systemu ..Standart " była juz na owe czasy 
przestarzałego typu, sieć napowietrzna 
jednoprzewodowa wykonana drutem że
laznym. który łatwo podlegał psuciu się 
przez rdzewienie w mieście fabrycznem 
Same aparaty telefoniczne były dawnego 
typu Bella z miejscową baterią. Taryfa 
była droga a więc mało przystępna dla 
szerszego kola abonentów..

Pomimo tak złego stanu telefonów rząd 
rosyjski, tj. Główny Zarząd Poczt i Tele
grafów. postanowił eksploatować sieć te
lefoniczną w Lodzi na własny rachunek 
projektując tez zmiany i unowocześnie
nia. Przede wszystkim postanowiono przy 
okazji wymiany łącznic „Standart" na 
centralę z tzw polem wielokrotnym, prze
nieść całkowicie urządzenia central z nie
odpowiedniego budynku przy ul. Cegiel- 
nianej do właśnie wybudowanego w la
tach 1903-1904, specjalnie dla potrzeb 
poczty, nowego budynku przy ul. Prze
jazd 38 u zbiegu z Widzewską (obecnie 
Tuwima 38 róg Kilińskiego DPT Lódż- i 
czyli tzw. Poczta Główna). Zaś nową sieć 
telefoniczną budowano już jako po
dziemną sieć kablową.
Niepewna sytuacja polityczna i gospodar
cza lat 1905 1909 nie sprzyjała działal
ności gospodarczej, rozbudowie i uno
wocześnianiu łódzkich telefonów: póź
niej też nie było lepiej. Niemiecka okupa
cja Lodzi w latach pierwszej wojny świa
towej me tylko zahamowała rozbudowę 
i unowocześnianie łódzkich telefonów, 
ale poprzez rekwizycję sprzętu oraz de
wastację urządzeń pogorszyła ich stan 
Okupant niemiecki zrabował i wywiózł 
wiele urządzeń, resztę pozostawił uszko
dzoną. działała niewielka ilość telefonów 
przyłączonych do tymczasowej centrali 
w gmachu przy ul. Moniuszki 4. Po odzy
skaniu niepodległości w 1918 r i w kilku 
następnych latach, sytuacja łódzkiej tele
fonii - mimo uruchomienia nowej centrali 
w budynku poczty przy ul. Przejazd 38 
niewiele się zmieniła.
Wydany przez magistrat m. Lodzi „Infor
mator m. Lodzi - z kalendarzem na rok 
1920" w swojej części zawierającej na 

stronach 471-488 „Spis Abonentów Łó
dzkiej Sieci Telefonicznej" podaje - 
w układzie alfabetycznym i według nume
rów - abonentów w ilości nieprzekracza- 
jącej 400 (sic!). Dla przykładu: tramwaje 
miejskie miały numery telefonów 21 i 38. 
tramwaje podmiejskie 43, straż ogniowa 
106, pogotowie ratunkowe 290, elektrow
nia 51. gazownia 154, gazeta „Kurier Łó
dzki" 229, Rada Miejska 166, Magistrat 
319 i 181, aznani łódzcy przemysłowcy: L. 
Grohman 342, L. Geyer 308,1.K. Poznań
ski 358, K. Scheibler 39, J. Henzel 123. 
Oskar Kon 165, J. John 288, itd.
Przemysłowcy łódzcy zamierzali utwo
rzyć lokalną spółkę akcyjną w celu eks

ploatacji sieci telefonicznej w Lodzi, ale 
nie doszło do tego wobec mocnej pozycji 
szwedzkiego Towarzystwa Cedergren 
w Warszawie. I choć koncesja tegoTowa- 
rzystwa wygasała w 1919 r, nadal eksplo
atowało ono telefony, doprowadzając 
w 1922 r. do utworzenia polsko-szwedz
kiej Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicz
nej czyli PAST. Spółka ta miała odtąd 
eksploatować telefony w stolicy oraz kil
ku innych miastach Polski, w tym także 
w Lodzi i okolicy w promieniu 20 km. 
PAST przejęła 1 lipca 1922 r. łódzką ręcz
ną centrale telefoniczną o pojemności 5 
tysięcy NN. ale liczącą niespełna 3000 
abonentów, w Lodzi i niewiele ponad 100

5. Budynek Poczty Głównej na po
czątku okresu międzywojennego
6. Słupy telefoniczne na ul. Piotr
kowskiej
7. Łódzka ręczna centrala telefoni
czna w 1925 r.

Sucu cen train*, znajdująca w głównym gmachu poczty przy u pr.--

Telefony miejskie w Łodzi.



/ okolicznych miejscowościach: Pabia- 
ice 77, Zgierz 25, Aleksandrów 6 i pe
łniejsze
ImowazPAST mocno podówczas kryty- 
owana przez społeczeństwo polskie, zo- 
tata zawarta na 25 lat. Zobowiązywała 
’AST do rozbudowy m in. centrali łódz- 
iej w okresie 5 lat do 4500 telefonów dla 
.odzi i 1000 telefonów dla okolicznych 
iiejscowości. Dyrektorem okręgu łódz- 
dego został łodzianin inż J. Uleyski, za- 
rudniony leszcze przed wybuchem 
lierwszej wojny światowej przy budowie 
eksploatacji łódzkich telefonów. Rze- 

izywiście. w krótkim czasie zwiększono 
czbę abonentów tak, że rocznik statysty

czny z tamtych lat notował na dzień 31 
grudnia 1926 r. 5733 abonentów, zainsta
lowanych u nich 7170 aparatów 30 milio
nów połączeń w roku, a długość sieci 
12106 km, zaś 31. XII. 1928 r - 8385 
abonentów. 10 642 aparaty. 49 milionów 
połączeń, 33 200 km linii
Z dużym rozmachem PAST rozpoczęła 
także wymianę istniejącej jeszcze na wie
lu ulicach napowietrznej sieci telefonicz
nej na kablową, w podziemnej kanalizacji 
Do dziś na wielu pokrywach włazów znaj
dują się znaki firmowe PAST z tamtych 
czasów.
Umowa zobowiązywała PAST m in. do 
zainstalowania telefonu nowemu abo-
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8.9. Awers (8) i rewers (9) druku 
reklamowego z 1936 r.
10. Budynek automatycznej cen
trali telefonicznej PAST w latach 
trzydziestych
Przy tytule (s 69) aparat CB- 49 
produkowany w latach 1945 1958 
w łódzkich Zakładach Wytwórczych 
Aparatów Telefonicznych

(zdjęcia i repr. autora) 

nentowi najpóźniej w ciągu dwóch tygod
ni od chwili złożenia wniosku o zainstalo
wanie telefonu (to były czasy!).
Sieć i centrala były rozbudowywane, ale 
miasto nadal nie mogło należycie korzys
tać z telefonów, zaś PAST miała zbyt małe 
zyski. Dlatego zdecydowano się na wybu
dowanie nowej, dużej automatycznej 
centrali telefonicznej w centrum miasta, 
na specjalnie zakupionym placu przy Al 
Kościuszki 12. Tam 1 listopada 1929 r. 
uruchomiono pierwszą w Polsce, auto
matyczną szwedzką centralę typu Salme 
firmy L.M. Ericcson. Początkowo przyłą
czono do niej owych prawie 10 tysięcy 
telefonów, obsługiwanych dotychczas 
przez centralę ręczną, następnie przyłą
czono 2500 nowych abonentów, zaś cen
trala mogła być rozbudowana ogółem do 
20 000 tysięcy numerów. Centrala ta. mi
mo ze liczy ponad 50 lat, nieprzerwanie 
pracuje do dziś, grupując telefony o nu
merach zaczynających się na „2" i „3" 
Jak na „staruszkę" działa zupełnie do
brze. choć obecni użytkownicy mocno 
narzekają na jej działanie, nie zdając so
bie sprawy z realiów, a przede wszystkim 
bezprecedensowo długiego czasu jej 
użytkowania. Jest to ewenement na skalę 
me tylko ogólnopolską, ale chyba nawet 
światową.
Nowo wybudowany gmach centrali auto
matycznej PAST przy Al. Kościuszki pre
zentował się okazale i był tak funkcjonal
ny. że mieści tę samą centralę do dziś. 
Projektantem gmachu był znakomity ów
czesny architekt Józef Korski (Kaban). 
autor wielu gmachów użyteczności publi
cznej w Lodzi, m.in. Izby Skarbowej 
przy Al. Kościuszki, gmachu sądów przy 
PI. Dąbrowskiego, Kurii Biskupiej 
przy Worcella i kilku monumentalnych 
kościołow. a po wyzwoleniu współautor 
Teatru Wielkiego w Lodzi na PI. Dą
browskiego i Domu Technika na PI. 
Komuny Paryskiej (siedziba NOT). 
Automatyzacja sieci telefonicznej w Lodzi 
była wówczas nader poważnym i niespo
tykanym problemem technicznym, gdyż 
po raz pierwszy w Polsce, a nawet w Euro
pie. dokonano w ciągu niespełna 3 godzin 
(od godz. 2300 w nocy z 31 października 

do r w dniu 1 listopada 1929 r.) przełą
czenia tak dużej sieci systemu ręcznego 
na nowoczesny system automatycznego 
łączenia abonentów. Jednocześnie 
u wszystkich abonentów wymieniono do
tychczasowe aparaty induktorowe MB. 
CB (z korbką) na aparaty z tarczą numero
wą. Wprowadzono radykalną zmianę nu
merów telefonów - wszystkie były teraz 
pięciocyfrowe (liczba abonentów miała 
przecież przekroczyć 10 tysięcy) i zaczy
nały się "1” i "2". Do tego momentu 
w centrali ręcznej były telefony cztero-, 
trój-, a nawet dwucyfrowe.
Samego przełączenia central dokonano 
szybko i sprawnie, poprzedzając je liczny
mi pracami przygotowawczymi, trwający
mi półtora roku. W ostatnich tygodniach 
ciekawi mogli w gmachu centrali dokony
wać próbnych połączeń automatycznych, 
zaś wszyscy otrzymali dokładne instruk
cje w formie ulotek. Pisała także o tym 
szeroko prasa łódzka, podając również 
szczegóły techniczne. Zaś ogólnopolska 

prasa techniczna (przede wszystkim 
..Przegląd Teletechniczny" nr 3 z 1930 r.) 
opisała dokładnie owo bezprecedensowe 
osiągnięcie techniczne. Przełączenie łó
dzkiej centrali ręcznej na automatyczną 
stanowiło jak gdyby poligon doświad
czalny dla mającej wkrótce nastąpić ta
kiej samej, lecz na większą skalę zakrojo
nej operacji przełączenia ręcznych cen
tral telefonicznych warszawskich z około 
45 tysiącami abonentów również na cen
tralę automatyczną tego samego typu 
I dlatego uruchomienie przez PAST cen
trali w Warszawie w nocy 18/19 paździer
nika 1930 r. w oparciu o łódzkie doświad
czenia trwało w pierwszym etapie zaled
wie 4 godziny (od godz. 015 do 410). 

a następne etapy zaledwie 1 do 1.5 godzi
ny. Całą operację zakończono w 1934 r. 
Zainstalowano wtedy pierwszą w Polsce 
zegarynkę skonstruowaną w firmie L.M. 
Ericcson. Nagrania czasu na płytach ze
garynki dokonała w języku polskim córka 
dyrektora technicznego PAST. Szweda 
mż. Sigge Haggberga.
W latach 1929-1930 zbudowano nową 
centralę międzymiastowąw Lodzi i zains
talowano w niej wkrótce polską, prototy
pową - powiedzielibyśmy dziś - aparatu
rę do zdalnego wybierania abonentów 
warszawskich. Aparatura zdała egzamin. 
W tym samym budynku zainstalowanotez 
ręczną centralę podmiejską, z której moż
na było połączyć się z ręcznymi centrala
mi w miejscowościach podłódzkich. Łą
czenie abonentów z tych miejscowości 
z abonentami sieci łódzkiej i odwrotnie, 
odbywało się przez wybieranie cyfry .,9" 
i za pośrednictwem telefonistek centrali 
podmiejskiej.
Polityka opłat taryfowych stosowana 
przez PAST ulegała dość istotnym zmia
nom. W pierwszym okresie opłaty były 
ryczałtowe, uzależnione od kategorii abo
namentu. Pierwszą kategorię stanowił 
abonament prywatny (najtańszy), drugą 
kategorię abonament zbiorowy (droższy), 
wreszcie kategorię trzecią stanowił abo
nament publiczny (najdroższy). Potem 
wprowadzono kontyngenty rozmów 
i opłaty za rozmowy ponadkontyngento- 
we.aod 1935 r. wprowadzono dwie taryfy 
do wyboru abonentów. Zaś od 1 kwietnia 
1936 r jedna tylko taryfa licznikowa da
wała możliwość użytkowania abonamen
tu obejmującego 75 rozmow za opłatą 13 
zl, zaś za każdą następną rozmowę - 8 
groszy. Liczniki rozmów były w każdej 
centrali automatycznej zgrupowane 
w oddzielnym pomieszczeniu i posiadały 
urządzenia do zbiorowego fotografowa
nia (system ten niemal niezmieniony sto
suje się do dziś). W pewnym okresie PAST 
dla celów propagandowych wprowadziła 
bezpłatne przyłączanie nowych abo
nentów.
W celu zwiększenia swoich zysków PAST 
opracowała plany zautomatyzowania 
również podmiejskiego ruchu telefonicz
nego. ale do realizacji tych planów przed 
wojną nie doszło, podobnie jak i nie zrea
lizowano w Lodzi zaplanowanej budowy 
następnych czterech central automatycz
nych miejskich.
Z działań wojennych i okupacji hitlerow
skiej łódzka centrala telefoniczna wyszła
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z niewielkimi stratami. Niemcy zdemonto
wali i wywieźli 2500 numerów centrali 
automatycznej, część narzędzi, mierniki, 
zniszczyli także archiwum PAST. Budy
nek centrali pozostał nie uszkodzony, 
gdyż nieliczni polscy pracownicy w porę 
zauważyli 50-kilogramową minę, podło
żoną przez Niemców, a radzieccy saperzy 
rozbroili ją. Wyzwolenie Lodzi spod oku
pacji hitlerowskiej nastąpiło 19 stycznia 
1945 r. i już 25 stycznia można było uru
chomić łączność telefoniczną w mieście, 
a do 15 marca 1945 r. uruchomiono cen
tralę podmiejską i międzymiastową. Po
mimo zniszczeń i uszkodzeń sytuacja na 
terenie Lodzi i okręgu łódzkiego wygląda
ła i tak znacznie lepiej niż w innych mias
tach i regionach kraju. Dlatego też Lódż 
udzieliła natychmiast pomocy całkowicie 
zniszczonej łączności stolicy. Zdemonto
wano i zainstalowano na Pradze i w War
szawie ręczne centrale ze Zgierza (400 
NN). Kutna (600 NN), Pabianic (800 NN) 
wraz ze stanowiskami międzymiastowy
mi. zastępując je na miejscu mniejszymi 
centralami. Zdemontowane urządzenia 
centrali ręcznej z Pabianic zostały zwró
cone po kilku latach. Kiedy odgruzowano 
i wyremontowano dwie automatyczne 
centrale warszawskie, wtedy do ich uru
chomienia ..wypożyczono" z Lodzi nieo
dzowne ełementy wymienne, jak wybiera
ki, szukacze i rejestry, co pozwoliło na 
szybkie uruchomienie pierwszych 6 tysię
cy warszawskich telefonów.
Pierwsze lata po wojnie były latami odbu
dowy i uruchamiania urządzeń dla zaspo
kajania najpilniejszych potrzeb kraju, 
w tym łączności. Dlatego np w 1945 r. 
w Lodzi powstały zakłady T-4. zwane póź
niej Zakładami Wytwórczymi Aparatów 
Telefonicznych ZWAT T-4, przez wiele lat 
produkujące m.in. duże ilości udanego 
modelu aparatu telefonicznego CB-49. 
Autor niniejszego artykułu - nie tylkoz lo
kalnego patriotyzmu - posiada i użytko
wał do niedawna taki telefon. W 1958 r. 
produkcję aparatów telefonicznych prze
kazano całkowicie Radomskiej Wytwórni 
Telefonów ^istniejącej od 1938 r ), a za
kład, który już od paru lat produkował 
gramofony elektryczne zmienił nie tylko 
profil produkcyjny, ale i nazwę. Są to 
znane doskonale w całej Polsce i niektó
rych krajach Europy Łódzkie Zakłady Ra
diowe FONICA. producent olbrzymiej ro
dziny gramofonów elektrycznych, jedyny 
w krajach RWPG producent automatów 
muzycznych („grająceszafy" i dyskoteki), 
zaś od niedawna producent szlagierów: 
videoptyt i gramowidu.
Centrala automatyczna w Lodzi dopiero 
w 1954 r. osiągnęła stan abonentów 
sprzed wojny (16 tysięcy), a po 1955 r. 
osiągnęła pełną pojemność (20 tysięcy 
NN). Dalsze lata doprowadziły do powsta
nia nowych central, np. „4", „5". „6". 
Jednakże w pewnym momencie powsta
nie jednej z central („5" na Bałutach) 
odbyło się jak w bajce o Kopciuszku 
„dzięki" modernizacji central w innych 
miastach. Np. Bydgoszcz i Lublin instalu
jąc produkowane w kraju duże centrale 
Strowgera, usunęły zainstalowane przed 
wojną (przez PAST) centrale tego samego 
typu co w Lodzi i zamiast wyrzucać je na 
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złom, przekazały naszemu miastu. Nato
miast w nowe, zakupione w Szwecji urzą
dzenia wyposażono centralę „4" dla 
dzielnicy Górna.
Choć zwiększyła się liczba telefonów 
w Lodzi to jednak pod tym względem 
zajmowaliśmy ostatnie miejsce wśród 
wielkich miast Polski. Np. w 1971 r w ca
łym kraju zainstalowanych było 1 130 500 
telefonów, w tym 627 000 prywatnych tzn 
34 telefony na 1000 mieszkańców i tak: 
w Warszawie 145. we Wrocławiu 75. w Po
znaniu 70, w Krakowie 60, w Lodzi 57 (na 
1000 mieszkańców). Prywatnych posia
daczy telefonów było na 1000 mieszkań
ców: w Warszawie 107, we Wrocławiu 55. 
w Poznaniu 46, w Krakowie. 40. w Lodzi 
29. Ogółem było 43 800 abonentów, w tym 
prywatnych 22 350 Obecnie mimo uru
chomienia kilku nowych central (wpro
wadzono przy tym dla nich numerację 
6-cyfrową) sytuacja nie uległa większej 
zmianie.
Przed kilkoma laty w rozmowie ze mną 
mgr inż. Włodzimierz Szuflet. pierwszy 
zastępca dyrektora Okręgu Poczty i Tele
komunikacji w Lodzi, powiedział: Resort 
łączności przydziela środki i urządzenia 
dla naszego miasta z taką tendencją, że 
przybywać będzie prawie co rok miastu 
jedna nowa automatyczna centrala tele
foniczna i wprowadzony zostanie system 
6-cyfrowy numeracji dla wykorzystania 
możliwości automatyzacji połączeń 
w kraju. Tak więc w latach 1976-1980 
kryzys łódzkiej telekomunikacji będzie 
przezwyciężony i na pewno na ..sto lat" 
swego istnienia, w roku 1983, łączność 
w naszym mieście będzie zaliczana do 
sprawnych, dobrze działających podsta
wowych usług komunalnych.
Rzeczywiście, uruchomiono w Lodzi kilka 
nowych central automatycznych i auto
matyczne połączenia międzymiastowe, 
a ostatnim krzykiem mody w łączności 
telefonicznej Lodzi są koncentratory 
i światłowody. Wprawdzie autor po prze
prowadzce na nowe osiedle nie ma jesz
cze telefonu, ale ma nadzieję, że w setną 
rocznicę łódzkiej telefonii usłyszy we 
własnym mieszkaniu dźwięk dzwonka 
swego „łódzkiego" aparatu

Mirosław Z. Wojalski
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Korona 
scytyjskiego 

króla
Wiek XIX był okresem wielkich odkryć na 
obszarze cywilizacji starożytnych, pene
trowanych wcześniej przez podróżników 
lub odkrywanych przypadkowo. Oprócz 
obszarów starożytnego Wschodu, Azji 
Mniejszej i samej Grecji lądowej, oprocz 
wysp Morza Egejskiego, odsłaniających 
nie znany dotychczas etap rozwoju kultu
ry przedgreckiej, świat naukowy i miłośni
ków archeologii przyciągają również pe
ryferyjne obszary kultury greckiej. Nale
żały do nich, między innymi, tereny połud
nia Rosji, obfitujące w zabytki kultury 
greckiej osiadłych tam kolonistów, oraz 
kultury scytyjskiej autochtonicznych ple
mion niegreckich. Zetknięcie tradycji 
dwu światów: helleńskiego i barbarzyń
skiego oraz intensywny rozwój ekonomi
czny zamieszkanych przez kolonistów 
i ludność autochtoniczną obszarów, 
przyniosły w efekcie wspaniały rozwój 
kultury grecko-scytyjskiej. nie znajdują
cej swych odpowiedników na innych ob
szarach świata starożytnego Nic więc 
dziwnego, żeznaleziska na południu Ros
ji śledzone były z niezwykłą uwagą, a od
krycia kolejnych kurhanów, grobów scy
tyjskich władców z bogatym inwentarzem 
grobowym przyjmowane jako wydarzenia 
wielkiej wagi. Ranga odkryć potwierdzała 
towarzyszące im zainteresowanie. Znale
ziska kurhanów Kul-Oba w 1832 r„ Czer- 
tomłyk w latach 1862 1863, kurhanu So- 
łocha w 1912 r. i wielu innych grobowców 
scytyjskich ukazały przede wszystkim 
wspaniały poziom metalurgii i toreutyki. 
zadokumentowany głównie bronią, biżu
terią i złotymi bądź srebrnymi wazami 
o bogatej dekoracji reliefowej.
W środowisku rosyjskich archeologów 
wytworzyła się swoista rywalizacja, wyra
żona dążeniem do rozkopywania jak naj
większej liczby kurhanów i zaprezento
wania dworowi gromadzącemu zbiory dla 
Ermitażu cennych zabytków Prawo do 
prowadzenia wykopalisk uzyskiwali nie
jednokrotnie i amatorzy - dyletanci, 
a wśród nich hochsztaplerzy, kierujący 
złoto antyczne na „czarny rynek", nie zaś 
do kolekcji cesarskiej. Rozkopywaniem 
kurhanów parali się także generałowie, 
stacjonujących na południu Rosji jednos
tek wojskowych rękami podległych im 
żołnierzy, wreszcie tzw, szczęściarze, wy
specjalizowani w szybkim dostawaniu się 
do wnętrz grobowca rabusie poszukujący 
scytyjskiego złota. Niejednokrotnie do
konywali oni nawet „poprawek" po ar
cheologach, jak np. w wypadku kurhanu 
Kul-Oba, kiedy najcenniejszy lup przy- 
padł w udziale amatorom, którzy przeko
pali skrytki pod podłogą odsłoniętej przez 
archeologów komory grobowej, dzieląc 
na miejscu łup przy użyciu topora 
Powstałe w XIX w. instytucje archeologi

czne, np. Cesarska Komisja Archeologi
czna. czy liczne towarzystwa naukowe 
oraz muzea archeologiczne podjęły pró
by działań koordynacyjnych i badaw
czych. Pojawiły się w tym okresie pierw
sze monograficzne opracowania odsła
nianych zespołów oraz pierwsze opraco
wania syntetyczne. W 1854 r. ukazała się 
publikacja,.DrewnostiBosporaKimmerij- 
skogo" prezentująca najcenniejsze za
bytki z wykopalisk pierwszej połowy XIX 
w. W 1889 r, ukazała się praca Tołstowa 
i Kondakowa „Russkije drewnosti w pa
miętnikach isskustwa", podsumowująca 
badania dziewiętnastowieczne. Na ła
mach czasopism archeologicznych spo
łeczeństwo Rosji informowane było o bie
żących. najciekawszych odkryciach „ar
cheologii kurhanowej",
Mimo wielkich wysiłków i bezspornych 
osiągnięć archeologów rosyjskich należy 
stwierdzić, że działalność ich miała cha
rakter dość jednostronny. Badane były 
bowiem głownie nekropole czy też poje
dyncze kurhany, brak było natomiast sys
tematycznych wykopalisk na terenie 
miast kolonistów greckich i osad plemion 
„barbarzyńskich", brak było również za
interesowania mniej atrakcyjnym mate
riałem zabytkowym w postaci ceramiki 
gospodarczej czy tez zabytków kultury 
materialnej w ogóle. Pogoń za łatwo osią
galnymi efektami oraz znaczny udział 
w badaniach wykopaliskowych amato- 
rów-dyletantów spowodowały luki doku
mentacyjne. z których wynikły błędy 
metodyczne w późniejszych pracach ba
dawczych. W sumie jednak stworzono 
bogatą bazę zabytkową, umożliwiającą 
od początku XX w systematyczne bada
nia naukowe
Jednym ze zjawisk ubocznych towarzy
szących rozwojowi archeologii dziewięt
nastowiecznej był rozwoj kolekcjoners
twa, wyrażony wzrastającym zapotrzebo
waniem na zabytki antyczne. Gromadzo
no rzeźby, wyroby złota antycznego, nu
mizmaty. inskrypcje, drobną plastykę fi
guralną oraz ceramikę dekorowaną. Za
bytki nabywano przez bezpośrednie za
kupy u „kopaczy" lub za pośrednictwem 
antykwariuszy. Rozwój kolekcjonerstwa 
spowodował zwiększoną podaż zabytków 
zdobywanych drogą nielegalną, co z kolei 
stworzyło zagrożenie zarówno interesów 
dworu rosyjskiego, największego mono
polisty dziel antycznych, jak i archeolo
gów, tracących cenne obiekty. Podjęto 
walkę z „wolnorynkowym" handlem za
bytkami, rabunkowymi wykopaliskami 
z pominięciem koncesji, niszczeniem za
bytków w sensie dosłownym, w tyglach 
jubilerskich na złote sztaby. Wzrastający 
odpływ zabytków wydobytych z kurha
nów poza granice Rosji budził także duże 
zaniepokojenie Cesarskiej Komisji Ar
cheologicznej. podejmującej aktywne 
działania mające na celu ukrócenie gra
bieży. wywozu i niszczenia zabytków 
Działania te nie były oczywiście po myśli 
antykwariuszy.pośredmkoww handlu za
bytkami, jak i grabieżców kurhanów Wal
ka obydwu stron przybierała niekiedy bar
dzo ostre i dramatyczne formy, a nawet 
pociągała za sobą śmiertelne ofiary. Z rąk 
rabusiów kurhanów zginął jeden z najwy
bitniejszych archeologów i eoigrafikow 
rosyjskich W. W. Szkorpił

Wzrastający popyt na zabytki, przy ogra
niczeniach w ich nielegalnym zdobywa
niu. zapoczątkował naśladownictwa, 
przede wszystkim antycznych wyrobow 
jubilerskich, monet i waz W produkowa
niu falsyfikatów specjalizowali się poje
dynczy twórcy całe rodziny, a niekiedy
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1. Zespół kurhanów Juz Oba w XIX w
2. Srebrna amfora z kurhanu Czertomłyk
3. Złocona okładzina kołczanu z kurhanu Czer
tomłyk z połowy IV w.p.n.e.
4. Pozłacana srebrna waza z kurhanu Gajma- 
nowa Mogiła (IV w p n.e.)
5. Tiara Saitafernesa
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nawet i wsie. Fałszerze współdziałali z an- 
tykwariuszami. rozprowadzającymi ich 
dzieła, a osiągany stopień specjalizacji, 
umiejętności ..postarzania' wykonanych 
wyrobów, sięganie po wzory do zabytków 
archeologicznych słabo jeszcze przeba
danych w końcu XIX w. - ułatwiały wpro
wadzanie w błąd nabywców.
Wymowną ilustracją wysokiego poziomu 
umiejętności naśladowczych jest historia 
zakupienia przez paryski Luwr w 1896 r. 
złotej tiary scytyjskiej, tzw. Tiary Saitafer
nesa. Przywieźli ją z Rosji znam na połud
niu kraju antykwanusze. bracia Hochma- 
nowie, me po raz pierwszy oferujący mu
zeom europejskim zabytki pochodzące 
rzekomo z okolic starożytnej Olbii. Lu
wrowi zaoferowali tiarę za pośrednic
twem wiedeńskich antykwanuszy. po od
mowie zakupienia zabytku przez British 
Museum i dwór wiedeński. Wykonana ze 
złota tiara była rzeczywiście dziełem fra
pującym Jej powierzchnię zdobiły dwa 
fryzy figuralne, rozdzielone inskrypcją 
Fryz dolny przedstawiał tak charakterys
tyczne dla zabytków z południa Rosji sce
ny z życia Scytów, fryz górny - sceny 
mitologiczne z ..Iliady Inskrypcja w języ
ku greckim króla wielkiego niezwyciężo
nego Saitafernesa i naród Olbipolitow 
określała właściciela i fundatorów. Nigdy 
dotychczas świat archeologiczny nie ze
tknął się z zabytkiem złotmctwa nadczar
nomorskiego tej klasy, nic więc dziwne
go. że zabytek poddano wnikliwej anali
zie Imię Saitafernesa potwierdzone było 
w olbijskim dekrecie ku czci Protogene- 
sa. podobnie jak fakt płacenia przez mie
szkańców Olbii daniny Scytom Analizy 
ikonograficzna i epigraticzna me budziły 
wątpliwości i przemawiały za oryginal
nością zabytku, nic więc dziwnego ze 

Luwr uległ pokusie i nabył obiekt za za
wrotną wówczas kwotę 200 tys franków 
Wystawienie tiary w gablotach Luwru sta
ło się sensacją naukową sezonu Fakt ten 
wywołał zrozumiałe zaniepokojenie 
w Rosji a w kręgu rosyjskich archeolo
gów pojawiły się pierwsze krytyczne gło
sy. kwestionujące oryginalność zabytku 
Nieufność archeologów rosyjskich godzi
ła w autorytet archeologów francuskich 
szczególnie tych, którzy osobiście zaan
gażowali się wcześniej w ekspertyzę tiary, 
orzekając jej oryginalność. Byli to uczeni 
tej miary, jak bracia Teodor i Salomon 
Reinachowie, Th. Holleau, wybitny epi
grafik Foucart i wielu innych. Od momen
tu opowiedzenia się po stronie archeolo
gów rosyjskich najwybitniejszego ów
czesnego archeologa Adolfa Furtwangle- 
ra, europejski świat naukowy podzielił się 
na dwa stronnictwa: zwolenników 
i przeciwników oryginalności tiary Saita
fernesa. Spor, z większym i mniejszym 
nasileniem emocji, ciągnął się przez kilka 
lat i wzbogacał o nowe dane. Do 
autorstwa tiary przyznał się paryski artys
ta z Montrmartreu zaś bracia Hochman 
uwikłani zostali w dwa procesy. Jeden 
wytoczyli wiedeńskim antykwariuszom, 
oskarżając ich o przywłaszczenie lwiej 
części kwoty uzyskanej ze sprzedaży tiary 
Luwrowi, w drugim, toczącym się w Rosji 
oskarżeni zostali o sprzedaż falsyfikatów 
znanemu rosyjskiemu kolekcjonerowi 
Suruczanowi W procesie tym pojawiło 
się nazwisko rosyjskiego jubilera. Izraela 
Rachumowskiego vel Ruchomowskiego 
współpracującego z Hochmanami Bylon 
jednym z najwybitniejszych mistrzów 
w swoim zawodzie; w 1903 r. na wystawie 
Salonu Artystów w Paryżu otrzymał złoty 
medal za dzieło Sarkofag ze szkiele

tem Nagrodzone dzieło składało się ze 
złotej miniatury szkieletu ludzkiego wiel
kości palca, złożonego z 167 ruchomych 
części, umieszczonego w miniaturowym 
złotym sarkofagu, o ścianach zdobionych 
alegorycznymi scenami z kolejnych eta
pów życia człowieka. Nazwisko rosyjskie
go jubilera pojawiło się na łamach francu
skiej prasy jako człowieka, który mógł 
wykonać tiarę Saitafernesa Dziennika
rze dotarli do osiadłych w Paryżu Rosjan, 
wreszcie do samego Rachumowskiego 
Francuska opinia publiczna została zbul
wersowana informacją, iż Rachumowski 
potwierdził autorstwo tiary i skłonny był 
przyjechać do Paryża aby je udowodnić 
I rzeczywiście, przybył do Paryża incogni
to. ale szybko został wytropiony przez 
dziennikarzy, przystąpił więc do udowod
nienia autorstwa obiektu Dysponował 
nie tylko dokumentacją fotograficzną, 
przykładami wykonanych przez siebie na- 
sladownictw. ale przede wszystkim nie
zwykłym talentem, umożliwiającym mu 
odtworzenie fragmentów tiary i wyjaśnie
nie szczegółów ikonograficznych, budzą
cych największe wątpliwości Wyjaśni! 
on, ze tiarę wykonał na zamówienie, me 
wiedział przy tym, iż miała być sprzedana 
poza granice Rosji jako zabytek oryginal
ny, Pracował nad jej wykonaniem 8 mie
sięcy. Motywy zdobnicze, tj. sceny z życia 
Scytów i motywy mitologiczne, zaczer
pnął głownie z dwu publikacji. ..Russkije 
drewnosti" Tołstowa i Kondakowa oraz 
„Bilderatlas zur Weltgeschichte (1882 

r.) L. Weissera. Niekonsekwencje szcze
gółów ikonograficznych, wywołujące li
czne polemiki archeologów wynikały 
z powtórzenia przez Rachumowskiego 
błędów graficznych publikacji. Tiarę 
sprzedał za 1800 rubli. Luwr nabył ją za 

kwotę odpowiadającą 75 tys rubli zło
tych. Wyjaśnienia i dowody przedsta
wione przez Rachumowskiego przesądzi
ły spor o tiarę Saitafernesa - powołany 
ekspert orzekł, iż tiara jest dziełem no
wożytnym. a jej twórcą - rosyjski jubiler 
Jak mogło dojść do popełnienia przez 
najznakomitszych francuskich archeolo
gów tak fatalnej pomyłki9 Zabytki grecko- 
scytyjskie z południowych obszarów Ro
sji odbiegały swym charakterem od dzieł 
. czysto greckich i brak bezpośrednich 
analogii dla tiary lub jej szczegółów iko
nograficznych wyjaśniano niecodzien
nym rodzajem samego zabytku, jak tez 
jego specyficznym charakterem Wirtuo
zeria wykonawstwa, udokumentowana 
precyzją każdego szczegółu techniczne
go i artystycznego odbiegała swym po
ziomem od znanych w końcu XIX i na 
początku XX w falsyfikatów. Przesłanki 
historyczne związane z sytuacją Olbii. 
osobą Saitafernesa stanowiły wiarygodne 
uzasadnienie powstania tiary, a liczne, 
cenne znaleziska z okolic Olbii podbudo
wały legendę o olbijskim pochodzeniu 
zabytku. Nade wszystko jednak francuscy 
uczeni kierowali się początkowo chęcią 
zdobycia dla Luwru unikatowego dzieła 
sztuki zdobniczej, następnie zaś, lekce
ważąc informacje dotyczące dwuznacz
nej roli Hochmanow. bronili własnego au
torytetu.
W dwadzieścia pięć lat po skandalu zwią
zanym z wycofaniem tiary z ekspozycji 
Luwru, w 1928 r Rachumowski wydał 
w Paryżu autobiografię . Moje życie i pra
ca w języku jidysz. Dalsze jego losy są 
me znane, pozostały natomiast jego dzie
ła i legenda największego fałszerza 
w Rosji XIX w

Zofia Sztetyłło
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Niecodzienne muzea

„My, 
czterej 

pancerni”

Pod pojęciem zabytku przywykliśmy najczęściej rozu
mieć relikty z zamierzchłej przeszłości, posiadające 
wartość historyczną, artystyczną i poznawczą. Tworzy 
się dla nich muzea i skanseny. Tradycyjne rozumienie 
zabytku powoduje często lekceważenie przedmiotów 
codziennego użytku, narzędzi pracy, przedmiotów 
otaczających nas w codziennym życiu. Potrzebna jest 
aktywna i usilna działalność m.in. historyków sztuki, 
często także kolekcjonerów, by pozornie banalne 
przedmioty nabrały wyższej, niejako duchowej war
tości.

W oczach postronnego obser
watora do najbardziej prozai
cznych należą narzędzia pracy. 
W wojsku niewątpliwie należy 
do nich uzbrojenie. Podczas 
gdy broń paradna, bardziej cie
sząca oko i zaspokajająca 
próżność właściciela, jest 
z racji swej materialnej wartoś
ci pieczołowicie przechowywa
na z pokolenia na pokolenie - 
broń bojowa, będąca w co
dziennym użyciu (w trakcie 
szkolenia lub podczas wojny - 
w walce) szybciej się zużywa, 
niszczy i jest zastępowana in
nym egzemplarzem. Do uzbro
jenia zespołowego, posiadają
cego jak najbardziej użytkowy 
charakter, można zaliczyć 
sprzęt pancerny. W konstrukcji 
i wyglądzie ukształtowane bar
dziej przez wzgląd na walory 
bojowe niż wizualne czy artys
tyczne - czołgi, działa pancer
ne i transportery opancerzone, 
jeżeli w czasie wojny nie zosta
ły uszkodzone lub zniszczone, 
były wykorzystywane do szko
lenia, a po zużyciu - kierowane 
na złom i zastępowane nowszy
mi modelami. Stosunkowo nie
wiele egzemplarzy sprzętu 
pancernego z lat drugiej wojny 
światowej przetrwało do cza
sów dzisiejszych. Niektóre za
chowały się w bardzo nielicz
nych muzeach wojskowych, 
część stanęła na polach bitew 
w postaci pomników, pozosta
łe zakończyły swe istnienie w 
hutniczych piecach. Dość póź
no zorientowano się, że rów
nież czołg może być zabytkiem 
- i to cennym.
Obecnie w Polsce większa 
liczba egzemplarzy broni pan
cernej z lat drugiej wojny świa
towej (bo sprzed 1939 r. prawie 
nic się nie zachowało) znajduje 
się w Muzeum Wojska Polskie
go w Warszawie i w Muzeum 

Oręża Polskiego w Kołobrzegu. 
Pojedyncze egzemplarze roz
mieszczone są w placówkach 
muzealnych na terenie całego 
niemal kraju - przeważnie jako 
egzemplarze jednostkowe - 
symbolicznie związane w jakiś 
sposób z danym terenem. - ■ 
Jednakże istnieje w Polsce je
dyne w swoim rodzaju (a spe
cjaliści są zdania, że rzadkie 
nawet w skali światowej!) mu
zeum, specjalizujące się w gro
madzeniu, konserwowaniu 
i udostępnianiu publiczności 
czołgów i dział pancernych: 
Muzeum Sprzętu Pancernego 
w Wyższej Szkole Oficerskiej 
Wojsk Pancernych im..Stefana 
Czarnieckiego w Poznaniu. 
Placówka ta, stosunkowo sła
bo znana poza stolicą Wielko
polski i raczej nie rozreklamo
wana, posiada swój specyficz
ny charakter.
Muzeum Sprzętu Pancernego 
(lub Muzeum Broni Pancernej 
- bo i taką nazwę ono nosi, jako 
że do dnia dzisiejszego nie zo
stała ona ostatecznie sprecy
zowana) powstało w 1964 r., 
w jednym z pawilonów na tere
nie Szkoły Oficerskiej. Jednym 
z jego zasadniczych zadań było 
wtedy gromadzenie pojedyn
czych egzemplarzy, zdezaktua
lizowanych w wojsku typów 
czołgów i dział pancernych 
z zamiarem wykorzystywania 
ich jako poglądowych ekspo
natów, celem przedstawiania 
podchorążym kolejnych eta
pów rozwoju sprzętu pancer
nego używanego w Ludowym 
Wojsku Polskim. W miarę upły
wu czasu zaczęto zbiór uzupeł
niać i wzbogacać poprzez do
dawanie elementów głębiej 
sięgających w tradycje wojsk 
pancernych w Polsce. Jak wia
domo, nasi pancerniacy nawią
zują tu do siedemnastowiecz-

1

nej polskiej husarii, która istot
nie spełniała wtedy tę samą ro
lę, jaka dziś przypada wojskom 
pancernym. Stąd wzięto też 
osobę patrona Szkoły i husar
skie skrzydło na odznace wojsk 
pancernych. Symbolika ta zro
sła się także z Muzeum Sprzętu 
Pancernego.
Mieści się się ono obecnie na 
terenie Szkoły, w budynku ni
czym nie różniącym się wyglą
dem od otaczających go zabu
dowań. We wnętrzu, przypomi
nającym dużą halę remontową, 
ustawiono w dwóch szeregach 
11 czołgów i dział pancernych, 

używanych przez żołnierzy 
LWP w latach drugiej wojny 
i we wczesnych latach powo
jennych.
Należy zaznaczyć, że obydwie 
używane nazwy M uzeum odpo
wiadają w pełni charakterowi 
ekspozycji. Ze względów tech
nicznych niemożliwe było uka
zanie egzemplarzy broni pan
cernej używanych przez pol
skich żołnierzy do 1943 r„ 
a także na frontach zachod
nich. Ponadto zawężono eks
pozycję do czołgów i dział pan
cernych, ponieważ transporte
ry opancerzone należą do
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1. Posąg patrona 
szkoły hetmana 
Stefana Czarnieckiego 
wewnątrz muzeum
2. Lekki czołg T 70
3. Działo pancerne 
SU-76
4. Działo pancerne
SU-85
5. Ciężki czołg IS-2

5

uzbrojenia wojsk zmechanizo
wanych (piechoty zmotoryzo
wanej), choć formalnie zalicza
ne są do sprzętu pancernego. 
W tej sytuacji zaszła potrzeba 
dokonania uzupełnień przez 
dodanie materiału ikonografi
cznego. Został on umieszczony 
przy wejściu, na trzech tabli
cach przedstawiających foto
grafie: sprzętu pancernego 
Wojska Polskiego do 1939 r„ 
radzieckiego sprzętu pancer
nego z drugiej wojny światowej 
i nowoczesnego sprzętu pan
cernego Ludowego Wojska 
Polskiego. Każde zdjęcie za
wiera opis cech taktyczno-te- 
chnicznych danego wozu bojo
wego. Ponadto tablice te sta
nowią miejsce, przy którym 
oprowadzający oficerowie 
Szkoły mają okazję przedsta
wienia walorów, tak bardzo 
przez historyków nie docenia
nego, polskiego sprzętu pan
cernego w okresie kampanii 
wrześniowej. Wiadomo że na 
Polskę w 1939 r. ruszyły nie te 
czołgi niemieckie, którymi nasz 
przeciwnik dysponował kilka 
lat później, a nasze czołgi 7 TP 
należały wówczas w Europie 
do najnowocześniejszych (tyle

tylko, że mieliśmy ich zbyt ma
ło): tak szeroko „reklamowa
ne" niegdyś w powojennych 
środkach masowego przekazu 
przedwrześniowe tankietki, za
wsze były traktowane jako 
sprzęt przejściowy, niezgodny 
z wymogami ówczesnego pola 
walki, choć przydatny dla ce
lów szkoleniowych. Ponadto 
w Wojsku Polskim, po raz 
pierwszy w świecie, zastoso
wano (w czołgach 7 TP) silniki 
wysokoprężne, produkowane 
seryjnie na licencji szwajcar
skiej. Rewelacją w rozwoju 
wojsk pancernych w ogóle stał 
się peryskop odwracalny kon
strukcji polskiego inżyniera, 
kpt. Rudolfa Gundlacha (o 
czym dziś mało komu wia
domo).
Poszczególne egzemplarze 
czołgów i dział pancernych 
ustawione są w kolejności 
chronologicznej. Pierwszy 
z nich to bardzo rzadki (zarów
no w czasie wojny w Wojsku 
Polskim, jak i wśród muzeal
nych eksponatów), zaprojekto
wany przez inż. Liebgarda 
czołg lekki T-70, używany do 
rozpoznania i ochrony sztabu. 
Eksponat znajdujący się w Mu

zeum pełnił swą służbę w Armii 
Czerwonej i został uszkodzony 
na minie podczas walk w Biesz
czadach, a następnie ustawio
ny jako pomnik. Stamtąd, po 
remoncie trafił do Poznania. 
Kolejne czołgi są zestawione 
z działami pancernymi budo
wanymi na ich bazie. Są tam 
kolejno: działo pancerne 
SU-76. czołg średni T-34-76 
(od niego rozpoczęto stosowa
nie w czołgach radzieckich 
wspomnianego peryskopu 
Gundlacha) i ostatni „bojowy" 
w drugiej wojnie czołg serii 
T-34-85. Następne miejsca zaj
mują tzw. zwieroboje czyli ra
dzieckie działa pancerne prze
znaczone głównie do podej
mowania walki z niemieckimi 
„Tygrysami” i „Panterami”: 
SU-85 i SU-100 - w Wojsku 
Polskim wprowadzone około 
1944 r. Ich zadaniem było także 
wsparcie czołgów średnich.
Kolejnym etapem jest czołg 
ciężki IS-2, będący udoskona
loną wersją czołgu KW, ubzro- 
jony w działo 122 mm. Pocho
dzi z czwartego pułku czołgów 
ciężkich, walczącego w 1945 r. 
o wyzwolenie Kołobrzegu. Na 
bazie tego czołgu skonstruo
wano działo pancerne ISU-152, 
uzbrojone w armatę o najwię
kszym kalibrze drugiej wojny 
światowej -152 mm. Obok nie
go stoi działo pancerne 
ISU-122.
Używane po wojnie w Ludo
wym Wojsku Polskim konstru
kcje reprezentują dwa ekspo
naty. Pierwszy z nich to czołg 
ciężki IS-3, uzbrojony w armatę 
122 mm, będący twórczym roz
winięciem wszystkich typów 
dotychczas stosowanych ma
szyn. Drugi - to jeden z nielicz
nych zachowanych w kraju 
„czystych" konstrukcyjnie i 

kompletnych pierwszych eg
zemplarzy czołgu średniego 
T-54 (jeszcze nie dysponują
cego stabilizatorem lufy ar
maty).
Ponieważ jednym z zadań mu
zeum jest także pełnienie funk
cji dydaktycznych, kolejną 
część sali zajmują poszczegól
ne, wymontowane z czołgów 
i dział pancernych, podzespoły 
silnika i układu jezdnego. Dzię
ki temu podchorążowie i zwie
dzający mogą poznać rozwój 
konstrukcji wozów bojowych 
na podstawie oryginalnych 
części. Dużą atrakcją, zwłasz
cza dla najmłodszych wiekiem 
grup zwiedzających, jest szko
leniowy przekrój czołgu śred
niego T-34-85, który niegdyś 
wykorzystywano do kręcenia 
wszystkich scen toczących się 
wewnątrz czołgu w telewizyj
nym serialu dla młodzieży 
„Czterej pancerni i pies”. 
Każdy eksponat jest otwarty, 
można obejrzeć go ze wszyst
kich stron, ponadto zaopatrzo
ny jest w tabliczkę informującą 
o danych taktyczno-technicz- 
nych. Równocześnie przed 
każdym czołgiem ustawiono 
używaną w nim amunicję arty
leryjską. Należy dodać, że 
wszystkie eksponaty są w pełni 
sprawne, „na chodzie”, wszys
tkie też wjechały do hali Mu
zeum o własnych siłach. 
Uzupełnieniem dydaktycznej 
części olacówki są fotografie 
prezentujące broń pancerną 
różnych okresów i różnych ar
mii. W ten sposób zwiedzający 
ma okazję poznać wszystkie ty-, 
py czołgów i dział pancernych, 
w jakich walczyli żołnierze Lu
dowego Wojska Polskiego 
(kryterium to było jednym 
z podstawowych w doborze 
eksponatów), a ponadto za po-
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średnictwem tablic poglądo
wych może prześledzić rozwój 
broni pancernej w ogóle. Nato
miast do tradycji polskiej broni 
pancernej nawiązują dwie ma- 
py-plansze: .Wyprawy wojen
ne Stefana Czarnieckiego” i 
„Szlak bojowy wojsk pancer
nych Ludowego Wojska Pol
skiego”, a także popiersie 
patrona Szkoty; wszystkie te 
elementy dydaktyczno-deko- 
racyjne umieszczono na wew
nętrznej ścianie frontowej 
Muzeum.
Muzeum Sprzętu Pancernego 
stanowi dużą atrakcję zarówno 
dla krajowych i zagranicznych 
delegacji wojskowych (co uwi
docznia się m.in. w księdze pa
miątkowej), jak i dla mieszkań
ców miasta - zwłaszcza mło
dzieży. Stałych godzin zwie
dzania nie ma; pod warunkiem 
wcześniejszego zgłoszenia, 
oprowadzony po nim może być 
każdy. Najchętniej widziane są 
grupy zorganizowane, nie

mniej jednak oficerom Szkoły 
przyświeca zasada, w myśl rtó- 
rej każdy, kto chce obejrzeć 
eksponaty Muzeum, nie może 
odejść od bramy z kwitkiem. 
Oczywiście Muzeum Sprzętu 
Pancernego jest jednym 
z pierwszych pomieszczeń od
wiedzanych przez nowych słu
chaczy i przez miłośników pol
skiej broni pancernej, w ra
mach Dni Otwartych Koszar 
Fachową opiekę nad ekspona
tami sprawuje kadra prowa
dząca zajęcia z wyszkolenia te
chnicznego.
Wydaje się, że największą bolą
czką Muzeum jest brak kon
kretnego statusu i położenie na 
terenie zamkniętym. Nie jest to 
placówka muzealna w ścisłym 
znaczeniu tego pojęcia, nie po
siada stałego personelu złożo
nego z kustosza, pracowników 
naukowych, pomocniczych, 
obsługi itd., nie ma nawet kon
kretnej nazwy. W gruncie rze
czy oparta jest na samozapar

ciu. a nawet poświęceniu sto
sunkowo nielicznej grupy lu
dzi. którzy zdają sobie sprawę 
z wagi i znaczenia jedynej 
w kraju placówki muzealnej te
go typu. Obecnie trwa inten
sywna akcja tworzenia i rozwi
jania muzeów poszczególnych 
rodzajów broni i służb w odpo
wiednich szkołach oficerskich, 
jednakże poznańskie Muzeum 
Sprzętu Pancernego należy 
niewątpliwie do najstarszych. 
Kadra dydaktyczna uczelni 
traktuje dodatkowo Muzeum 
jako pawilon sprzętu pancer
nego, będący obiektem szkole
niowym. Z drugiej strony też 
trudno znaleźć w kraju podob
ny obiekt muzealny, który (przy 
zachowaniu pietyzmu dla eks
ponatów) posiadałby tak duże 
znaczenie praktyczne.
Muzeum Sprzętu Pancernego 
w Wyższej Szkole Oficerskiej 
im. Stefana Czarnieckiego nie 
jest jedyną w Poznaniu placów
ką. dysponującą eksponatami 

wozów bojowych. Kilka egzem
plarzy sprzętu pancernego po
siada Muzeum Wyzwolenia 
Miasta Poznania na terenie 
dawnej Cytadeli (filia Muzeum 
Historii Ruchu Robotniczego 
im. M. Kasprzaka). Wojsko zaj
muje się konserwacją zarówno 
tych maszyn, jak i pozostałych 
eksponatów broni ciężkiej i sa
molotów znajdujących się na 
Cytadeli.
Muzeum Sprzętu Pancernego 
jest, jak się wydaje, doskona
łym przykładem placówki pro
wadzonej i rozbudowywanej 
dzięki spontanicznemu, auten
tycznemu zaangażowaniu lu
dzi rozumiejących potrzebę 
gromadzenia i zabezpieczania 
pamiątek naszej przeszłości 
orężnej, nawet jeśli pamiątki te 
oprócz nieocenionej wartości 
naukowej i poznawczej posia
dają rzeczywistą wagę mierzo
ną w dziesiątkach ton pancer
nej stali.

Marek Rezler
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ZABYTKI NA ZNACZKACH
Freski z Faras

W latach 1961-1964 Polska Stacja 
Archeologii Śródziemnomorskiej, 
prowadziła pod kierunkiem nieo
dżałowanej pamięci prof. Kazimie
rza Michałowskiego (zmarł w 1981 
r.). prace wykopaliskowe w północ
nym Sudanie, nad brzegiem Nilu 
Prace te. prowadzone w ramach 
międzynarodowej akcji UNESCO 
ratowania zabytków Nubii przed za
laniem. w związku z budową tamy 
assuańskiej, stały się okazją do od
krycia min katedry wczesno
chrześcijańskiej w małej wiosce 
Faras. z dobrze zachowanymi malo
widłami wykonanymi w technice 
fresco secco Na przestrzeni kilku 
wieków, do XIII w włącznie, wnę
trze bazyliki przemalowywano 
i przykrywano nowymi tynkami, 
wwyniku czego ściany świątyni były 
pokryte kilkoma warstwami malo
wideł
Freski z Faras stanowią dzieła sztu
ki o ogromnej wartości artystycznej 
i są swego rodzaju dokumentem 
historycznym, pozwalającym na da

towanie innych malowideł ścien
nych. odkrytych na terenie Nubii. 
Ogółem archeolodzy polscy odkryli 
i zdjęli ze ścian ponad 120 dobrze 
zachowanych fresków.
Na podstawie porozumienia z rzą
dem Sudanu. Polska otrzymała po
łowę spośród odkrytych zabytków, 
dzięki czemu istnieją obecnie na 
świecie dwie wspaniałe galerie 
dawnej sztuki nubijskiej - w Chartu
mie i w Warszawie, w Muzeum Na
rodowym
Dobrą propagandą naszych osią
gnięć w dziedzinie archeologii było 
wprowadzenie przez Ministerstwo 
Łączności do obiegu w dniu 20 
kwietnia 1971 r serii 8 znaczków 
pocztowych p.n. ..Polskie odkrycia 
archeologiczne - freski z Faras": 
40 gr - Biskup Marianos - fragment 
fresku z XI w
60 gr Święta Anna fresk z VIII w 
1.15 zł - Archanioł Michał - frag
ment fresku z VIII w
1,35 zł - Anachoreta Anamon z Tu
na el Gabel fresk z VIII w
1.50 zł Archanioł Michał fresk 
z X w.
4.50 zl - Krzyż z symbolami czterech 
ewangelistów fresk z XI w.

5,00 zł - Chrystus protegujący do
stojnika nubijskiego fragmentfre- 
sku z XII w

7,00 zł Archanioł Michał Groźny 
fresk z X w.

Projekty znaczków, według mate
riałów fotograficznych Zbigniewa 

Kapuścika. opracował art. grafik 
Henryk Chyliński.
W dniu wprowadzenia znaczków do 
obiegu, w sprzedaży były ..koperty 
pierwszego dnia obiegu" (FDC). 
opatrzone datownikiem okolicz
nościowym stosowanym w UPT 
Warszawa 1

Zabytki 
architektury

W cyklu znaczków turystycznych 
Ministerstwo Łączności wprowa
dziło do obiegu 21 listopada 1977 r 
serię wielobarwnych znaczków pre
zentujących zabytki architektury

Na poszczególnych znaczkach 
przedstawiono obiekty lub całe ze
społy architektoniczne, bardzo cie
kawe i godne zwiedzenia w czasie 
wycieczek turystycznych:

1,00 zl Kamień Pomorski, Brama 
Wolińska z XIV w

1,00 zł Dębno Podhalańskie, koś
ciółek modrzewiowy z XV w

1,50 zł Przasnysz, klasztor z ok 
1584 r

1,50 zł Płock, katedra z XII w.

6.00 zł Kornik, zamek z XV w .

wielokrotnie przebudowywany, 
w XIX w. w stylu romantycznym.

6.90 zł - Wilanów, obchodzący 
w 1977 r. jubileusz 300-lecia zespół 
pałacowo-og rodowy, wzniesiony 
jako podstołeczna siedziba króla 
Jana III Sobieskiego

Znaczki wykonano według projektu 
art grafika Jacka Brodowskiego, 
techniką wielobarwnej rotograwiu
ry. na papierze kredowanym w for
macie 31.25 x 43 mm. Arkusz sprze
dażny zawierał 35 znaczków

Do znaczków wydane zostały ko
perty FDC i stosowano 4 stemple 
okolicznościowe w następujących

UPT: Warszawa 1 (Wilanów. Przas
nysz i Płock). Kraków 1 (Dębno). 
Kamień Pomorski i Kórnik.

Warszawskie 
pojazdy konne

W dniu 16grudnia 1980r. Ministers
two Łączności wprowadziło do 
obiegu serię sześciu znaczków po
cztowych. stanowiących emisję 
..Warszawskie pojazdy konne ' 
Seria ta prezentuje rozwój pojaz
dów konnych w XIX i na początku 
XX w. w Warszawie dla potrzeb 
wszystkich dziedzin życia miej
skiego
Na znaczkach poszczególnych war
tości przedstawiono
2 zł wóz strażacki w sytuacji ..do 
ognia’
2.50 zł omnibus warszawski pa 
rokonny pojazd popularny i dostę

pny w mieście, służył do przewozu 
pasażerów.
3 zł wóz browarniany służący do 
rozwożenia po mieście beczek 
z piwem.
5 zł sanie dorożkarskie.
6 zł tramwaj kohny pojazd konny 
na szynach.
6.50 zł dorożka warszawska 
Znaczki zaprojektował art. plastyk 
Jerzy Miller Wydrukowano je tech
niką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w fromacie 54 x 27 
mm.
W dniu wprowadzenia znaczków do 
obiegu, w sprzedaży były koperty 
FDC opatrzone okolicznościowym 
datownikiem stosowanym w UPT 
Warszawa 1. Projekty kopert i da
townika także opracował J Miller

Eligiusz Ristau
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Będąc w sierpniu 1981 r. 
w okolicach Wałbrzycha od
wiedziłam wzmiankowaną 
w przewodnikach wieś Dobro
mierz, położoną u wylotu doli
ny Strzegomki.

Bardzo poruszył mną 
wstrząsający wygląd dwóch 
cmentarzy, z których jeden. 

obok gotyckiego kościoła Św. 

Michała, ulega systematycznej 
dewastacji, drugi natomiast, 
przy kościele Św. Krzyża, został 

po prostu zrównany z ziemią za 
pomocą buldożerów.

Niewielki cmentarzyk przy 
kościele Św. Michała jest miej

scem spoczynku kilku pokoleń 
członków prawdopodobnie tej 
samej rodziny niemieckiej, 

możnej i, jak się domyślam, bę
dącej tam przez pewien okres 
na swoich włościach. Piękne 
płyty nagrobne (XVII, XVIII w.), 
opatrzone równie pięknymi 
wersetami zaczerpniętymi z Bi
blii, leżą w nieładzie pośród za
rastającego zielska, zepchnię
te jedne na drugie, poprzesu- 
wane, porosłe mchem. Niektó
re są rozbite i wyrzucone poza 
obręb cmentarza. Kawałki his
torii, o której „można"zapom
nieć. Na ich miejscu pojawiło 
się kilka współczesnych 
grobów.

Drugi cmentarz ilustrują naj
lepiej fotografie, które załą
czam (II. 1, 2, 3). Bardzo przy
gnębiający jest widok rozje
chanych grobów, porozbija
nych medalionów, sterczących 
jak kikuty krzyży. Przerażające 
wrażenie sprawiają szczątki 
w kaplicy cmentarnej walające 
się na dnie krypty grobowej 
oraz na jej powierzchni. IV po
mieszczeniach kaplicy piętrzą 
się trumny: wywleczone, rozbi
te i zepchnięte w bezładne 
sterty.

Nazwiska na medalionach 
są również niemieckie, naj
wcześniejsze z XVII w., najpóź
niejsze z okresu międzywojen
nego. Z pewnością zmarli po
siadają jeszcze pamiętających 
o nich krewnych, rodziny. Za
stanawiam się jaka będzie ich 
reakcja na widok nieistniejące
go cmentarza, który w barba
rzyński sposób zlikwidowano. 
Dla ludzi czujących i myślą
cych, cmentarz, bez względu 
na to czyj, pozostaje miejscem 
spoczynku umarłych, któremu 
należny jest respekt, pomijając 
już fakt oczywisty, że profana
cja na podobną skalę obraża 
uczucia religijne człowieka 
wierzącego. Z pewnością 
cmentarz posiadał również nie
małą wartość historyczną, któ
rą zaprzepaszczono nieodwra
calnie. Nie wiem kto, po co 
i w oparciu o jakie prawo wydał 
decyzję o likwidacji cmentarza, 
a w swoim oburzeniu jestem 
tak samo bezradna, jak wów
czas, kiedy stanęłam na środku 
tego pobojowiska.

Proponuję, żeby ktoś kom
petentny, może z okręgowego 
PKZ, wybrał się na oględziny 
Dobromierza. Z nadzieją pro

szę o interwencję w tej sprawie. 
Spodziewam się. że Państwo 
uznają moją prośbę za uzasad
nioną.

Oczekując na możliwie naj
szybszą odpowiedź proszę 
o przyjęcie głębokich wyrazów 
szacunku.

Emilia Kowalczyk
Lublin

Szanowna Redakcjo!

W 1981 r. Wydawnictwo 
MON oddało do rąk czytelni
ków książkę pt. „1000 słów 
o broni białej i uzbrojeniu 
ochronnym", napisaną przez 
Włodzimierza Kwaśniewskie
go, recenzowaną przez mgr. 
Jerzego Teodorczyka, a reda
gowaną przez Jerzego Domań
skiego. Wielką zaletą tej publi
kacji jest to. że znakomite do
wcipy typu „pure nonsens" 
prezentuje ona z całą powagą, 
co znacznie podnosi ich walor. 
Oto próbka:
...Zygmuntówki to szable po
chodzące z okresu panowania 
Zygmunta III Wazy 
(1587-1632)... 0 tym, że musia- 
ly być bronią zarówno popular
ną, jak i znakomitą w sensie 
funkcjonalnym, świadczy ory
ginalny wiersz z epoki 
„U drzwi domostwa wszystkie 

klamki, ćwieki, haki 
Albo ucięte, albo noszą szabel 

znaki 
Pewnie tu próbowano hartu 

Zygmuntówek 
Którymi można śmiało ćwieki 

obciąć z główek 
Lub hak przerżnąć w brzesz
czocie nie zrobiwszy szczer

by”.
Jak niektórzy z nas pamięta

ją w końcowych strofach tegoż 
poematu marzyło się Poecie, 
żeby jego książki „trafiały pod 
strzechy". I trafiły. Wygląda na
wet na to, że wszystkie z wyjąt
kiem tej jednej, która została 
w mieście, bo miała wydartą 
stronę tytułową. Jak tak dalej 
pójdzie rychło doczekamy się 
naukowego opracowania orę
ża średniowiecznego w opar
ciu o źródłową pracę pt. „Kon
rad Wallenrod", równie skład
nym wierszem napisaną.

M.G.
(nazwisko znane redakcji
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Ostatnio oglądałem album 
poświęcony polskiej sztuce 
współczesnej. Pewien etap jej 
rozwoju obejmował działania 
plastyczne polegające na two
rzeniu rzeźb i obrazów z ele
mentów otaczającej rzeczywis
tości. Szczególnym zaintereso
waniem artystów cieszyły się 
wtedy śmietniki i inne tego ro
dzaju zbiorniki odpadków cy
wilizacji. Stare, połamane 
części metalowe i drewniane 
zapełniały rzeźby, assamblage 
i collage Hasiora, Szajny, Mo
rela, Kantora, Beresia i innych. 
Wielu z nich działa do dzisiaj, 
toteż gdy zobaczyłem znisz
czone lokomotywy na zdję
ciach Jerzego Wilde, zamiesz
czonych w zeszycie 8-1982 
„Spotkań z zabytkami”, pomy
ślałem w pierwszej chwili, że są 
to kolejne dzieła naszych plas
tyków. Jednakże w tych „rzeź
bach” było coś niesamowitego 
i niewykonalnego dla człowie
ka. co nie dało mi długo wie
rzyć w słuszność pierwszego 
wrażenia Takiej kompozycji 
bezładu, równowagi rzeczy 
niezrównoważalnych - nie po
trafiłby wykonać człowiek ob
darzony największą fantazją, 
choćby bardzo chciał. A właś
ciwie to właśnie dlatego, że by 
chciał... Celowe działanie i za
mierzenie nie pozwoliłoby bo
wiem nigdy na skojarzenie 
takich surrealistycznych ele
mentów w jedną formę. Pod
świadomie nawet wprowadza
my zawsze jakiś ukryty przynaj
mniej porządek. Wolni od tego 
są jedynie tacy artyści, jak Przy
padek, Wiatr, Deszcz i Czas, 
którzy czerpiąc z dotacji Natury 
wykorzystują stworzone przez 
ludzi elementy do swoich kom
pozycji. Pozostaje tylko foto
grafowanie i podziw. 
Tyle moich refleksji na temat 
kilku sfotografowanych przez 
J. Wilde zniszczonych loko
motyw.

Maciej Konopka 
Warszawa

Szanowna Redakcjo!

Bardzo dobrze się stało, że 
właśnie w popularnonaukowej 
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prasie rozpoczęto batalię o „gi
nące krajobrazy ", o naszą his
torię przecież, bez której nie 
może istnieć żadne państwo 
czy kultura. Zbyt dużo straciliś
my zabytków „wielkich", że 
najwyższy już czas rozpocząć 
obronę tych „małych ", tych nie 
dostrzeganych na co dzień, 
obok których przechodzimy, 
czy coraz częściej przejeżdża
my mimo. Ta ogromna spuściz
na bezimiennych ludowych 
cieśli, stolarzy, dekarzy nieroz
łącznie związana z miejsco
wym folklorem, krajobrazem 
i miejscową kulturą, ulega co
raz częściej bezpowrotnej za
gładzie i zatracie. Same, nieli
czne zresztą skanseny nie ra
tują tu niczego, są działaniem 
jedynie wtórnym. Musimy upo
rządkować te sprawy w szer
szym kontekście, by móc mó
wić o jakiejkolwiek pomocy czy 
ratunku...

W ciągu ostatnich dwóch lat 
pracowałem na ogromnym te
renie Kaszub i Kociewia, od 
Pelplina i Zblewa po Karwię 
i Hel, i ten codzienny kontakt 
z „mijającym pięknem" nie na
straja optymistycznie. Smutne 
to, ale niestety prawdziwe. Ten 
„ginący krajobraz", tu gdzie za 
jego odrębność i istnienie tra
dycji historycznej dawano ży
cie, ginie autentycznie. Niech 
nas nie mylą pojedyncze zabyt
ki otoczone urzędową ochro
ną, czy istnienie folklorystycz
nych zespołów ludowych. Jest 
to tylko działanie marginalne, 
niedzielne i „od święta". Ra
tunku upatrywać należy nie 
w tym i nie tymi tylko metoda
mi. Tu trzeba działań szerszych 
i bardziej kompleksowych. 
Czas już najwyższy i każda 
zwłoka w dwójnasób szkodzi, 
wyrządzając niepowetowane 
straty zarówno w tym „ginącym 
krajobrazie" naturalnym, jak 
i kulturowym. Ustawa ze stycz
nia 1980r. „Oochronie i kształ
towaniu środowiska" nic w za
sadzie nie załatwia, choć samo 
jej powstanie stworzyć może 
warunki do jej rozszerzenia 
i rozbudowy tematycznej. Do 
tematu „Ginące krajobrazy" 
chciałbym i ja dołączyć swój 
niefachowy głos profana, gdyż 
mam nadzieję, że cykl spotka 
się z szerokim oddźwiękiem
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w naszym społeczeństwie. Jak 
już zaznaczyłem, przez dłuższy 
czas obserwuję wieś kaszub
ską i kociewską, a będąc tu
ziemcem. patrząc z perspekty
wy czasu, z niepokojem do
strzegam zachodzące w niej 
nieodwracalne niejednokrot
nie zmiany. Ten tak bogaty kul
turowo region, czy jak kto woli 
regiony, zatracają swój odręb
ny styl, osadzony przecież tak 
mocno w tradycji ludowej, jej 
przekazach materialnych i du
chowych.

Konia z rzędem temu, kto 
odnalazłszy się w środku wsi 
polskiej, trafnie określi miej
scowość, ba - region Polski. 
Zurbanizowana forma zabudo
wy z pseudomiejskimi neona
mi, szpalerowa zabudowa ce
mentowymi blokami „willi" 
z błyskającymi w słońcu luster
kami, brr - okropieństwo! Stra
szy to. jak Polska długa i szero
ka. Spójrzmy na „szlachetną" 
zabudowę niektórych gospo
darstw rolnych, gdzie uszczę
śliwiono ludzi 2-3-piętrowymi 
pudłami z bieżącą wodą, kana
lizacją. światłem. Ale czy owo 
uszczęśliwianie musi sprowa
dzać się do tworzenia takich 
molochów, całkowicie obcych 
tradycji, wrogich krajobrazo
wi? Trudno wkomponować 
w krajobraz typowo wiejski 
zwartą bryłę budynku, która 
swoim rytmem i proporcją nie 
współbrzmi z przyrodą. Wszys
tkie próby sztucznego wprowa
dzania nowych form, niezależ
nie od wymogów funkcjonal
nych i konstrukcyjnych danego 
regionu, paczą sens architek
tury jako sztuki. Źle pojęty ideał 

piękna, w oderwaniu od 
ukształtowanych sposobów 
budowania i tradycji kulturo
wych, czyni właśnie nasze kra
jobrazy ginącymi. Ratujmy je. 
albo lepiej - nie pozwólmy ich 
tracić. Jakże ubogi jest-ofero
wany chętnym do budowy - ka
talog domków jednorodzin
nych, nie mówiąc już o zabudo
wie ośrodków wczasowych 
czy, tak modnych ostatnio, 
domków letniskowych. Weżmy 
choćby jeden przykład - Jas
trzębia Góra, bardzo modna te
raz miejscowość wczasowa. 
Położona na wysokim, klifo
wym brzegu Bałtyku, na skraju
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rezerwatu przyrody Bielawskie 
Błota, niczym już nie przypomi
na typowo kaszubskiej wioski, 
została bezpowrotnie zeszpe
cona. Krótkowzroczność i brak 
przywiązania do tradycji zro
dziły w efekcie miejscowość 
letniskową, która swoją zabu
dową pasuje równie dobrze 
nad Adriatyk, jak i nad Ocean, 
w lesiste stoki Bieszczad, jak 
i w okolice Wielkich Jezior. Nie
kontrolowana i żywiołowa roz
budowa spowodowała zwię
kszony napływ letników, którzy 
- zda się - nie dostrzegają tego 
nieprzystawania krajobrazu do 
regionu. Ale czy aby na pewno? 
Czy rzeczywiście jesteśmy spo
łeczeństwem typowo konsum
pcyjnym? Myślę, że nie.

Istotnie, nadeszła pora, aby 
zająć się tymi „ginącymi kra
jobrazami". Tu architekt wi
nien służyć swoją wiedzą i in
wencją twórczą, pomóc zacho
wać pierwotny wzór i styl, swo
isty dla danego regionu. Ileż 
zniszczeń dotknęło wolno sto
jące gospodarstwa rolne na 
Kociewiu. Powstające agro- 
kompleksy PGR - przejmując 
te gospodarstwa, ścierały je po 
prostu z powierzchni ziemi. Nie 
liczono się z wiekiem ani walo
rami zabytkowymi obiektu. Nic 
nie pozostało po wiatrakach, 
młynach czy niepotrzebnych 
gospodarstwach. Rozbudowu
jące się wioski, o tak typowej 
dla Kociewa zabudowie przy
drożnej, coraz częściej ustępu
ją miejsca zabudowie chao
tycznej, np. Lubichowo, Sucu- 
min. Nie poddawajmy się unifi
kacji, gdyż problem jest o wiele 
szerszy - ogólnokulturowy. 
Tracąc folklor - tracimy auten
tyczność.

Bezduszne nakazy i zakazy, 
idiotyczne projekty budowlane 
(nie tylko przecież domków let
nich) to wszystko, co w pierw
szej kolejności winno być za
pomniane i wykreślone z dłu
giej listy najbardziej szkodli
wych czynników. A lista ta nie 
jest mala i tylko od nas zależy 
czy ulegnie skróceniu, czy cał
kowicie przestanie istnieć. 
Rozpocznijmy zatem nasze 
działania na rzecz ochrony..gi
nących krajobrazów" od ener
gicznych kroków na rzecz 
najbardziej zagrożonego bo

re
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gactwa - naszego środowiska 
naturalnego.

Jakże pustoszeje ten ..zato
kowy krajobraz". Kutry, nieo
dłączny motyw marynistyczny, 
coraz rzadziej spotykamy na 
plawbie. To już nie Zatoka 
Gdańska czy Pucka - to najwię
ksza polska zlewnia ścieków. 
Życie biologiczne niemal do

szczętnie zniszczone. Zniknęli 
z nadmorskiego krajobrazu let
ni plażowicze. Ochrona wszys
tkich wód, terenów leśnych 
/ niektórych unikatowych 
(szczególnie na Kaszubach 
i Kociewiu) terenów łąkowych 
jest już koniecznością. O tym 
nie trzeba przekonywać niko
go. a za przykład niech posłuży 
Słona Łąka Wielkiej Wsi koło 
Władysławowa czy Półwysep 
Helski, w tej chwili dokładnie 
wybetonowany parkingami 
i polami namiotowymi.

Czy takim rozwojem turysty
ki nie wyrządzamy więcej szko
dy niż pożytku ? To też przecież 
zabytki nie kultury, ale krajob
razu. Powstały Nadmorski Park 
Krajobrazowy byl konieczny, 
ale konkretnych, widocznych 
działań (poza rozmieszczony

mi gdzieniegdzie tablicami) 
doprawdy nie widać.

Nie możemy również pomi
nąć w tych rozważaniach tak 
ważnego elementu kulturowe
go jak gwara. Przecież winna 
ona podlegać pełnej i autenty
cznej ochronie. Ludzie, którzy 
się nią posługują są takimi sa
mymi Polakami jak ci, którzy 
mówią językiem literackim. Ilu 
z nich dało dowód tego w okre
sie największej próby, niech 
świadczą pomniki pamięci na
rodowej w Piaśnicy czy Stutt- 
hofie. Poświęćmy więcej dba
łości gwarom. Nie karzmy dzie
ci mówiących w szkole po ka
szubsko. rekultywujmy ten za
bytek kulury narodowej. Prze
cież to język ludzi żywych, więc 
niech i on pozostanie żywy. 
Czemu służyły zmiany w na
zwach niektórych miejscowoś
ci. jaki miały spełniać cel?

Na Kaszubach mamy wiele 
pomników przyrody, do któ
rych ludowa kultura dorobiła 
baśnie i legendy. Kto je zna 
z młodych, nowych pokoleń? 
Ileż ich związanych jest z na
zewnictwem geograficznym.

Ludzie coraz bardziej wyo- 
bcowują się ze swojego rodzi
mego terenu. Szkoła ma 
ogromne możliwości, by pod
jąć temat. W natłoku materiału 
winna znaleźć czas i ludzi, któ
rzy młodzież nauczą miłości do 
swojej ziemi, zwiążą się z nią 
nićmi regionalnego patriotyz
mu i sami zaczną bronić dóbr 
swojej kultury. Przecież to 
z nich należy rekrutować bez
imiennych społecznych opie
kunów zabytków. Może właśnie 
z pomocą tych ludzi uda nam 
się podnieść rangę społecznej 
ochrony. Przecież miejsca do 
działania jest bardzo dużo. 
Spójrzmy. ileż to „bożych męk 
- tak popularnych na Kociewiu 
i Kaszubach - niszczeje, ginie 
bezpowrotnie z naszego, coraz 
bardziej monotonnego, ogła
dzonego krajobrazu.

Jakże zmieniły się formy na
grobne naszych cmentarzy 
wiejskich, które swoimi mono
litowymi. cementowymi płyta
mi straszą nie tylko w nocy. 
Może właśnie dzięki działal
ności tych ludzi w małych spo
łecznościach. nauczymy się 
patrzeć na nasz krajobraz ina

czej. mądrzej. Niech przestaną 
nas karmić przydrożne „Turys
tyczne '' czy,. Popularne ’ ’ - róż
ne zajazdy o ścianach ze szkła 
i żelaza, marmurów i pseudo- 
fresków. Niech nasz krajobraz 
odzyska swoje karczmy i go
spody. nie tylko ze zwulgaryzo
wanej nazwy, ale i swoistej bry
ły architektonicznej. Może tu 
nauczymy się od początku ba
wić. a nie „spędzać czas" 
w rozbłyskujących feerią świa
teł dyskotekach.

Niech na deskach kreślar
skich więcej będzie rozsądne
go gospodarowania przestrze
nią, bez wyburzeń i zniszczeń. 
Każde nowe wkomponujmy 
w istniejące, bez tej asfaltowej 
manii nowoczesnych dróg, 
które przecinają coraz częściej 
nasze pola i lasy. Chrońmy to 
nasze uszczuplające się bogac
two krajobrazowe, jego odręb
ność i regionalizm. Więcej dba
łości o Polskę Chełmońskiego, 
Wyczółkowskiego, Reymonta 
czy Necla, o tę może mniej re
prezentacyjną, ale jakże nam 
wszystkim bliską i drogą.

Andrzej Żuk
Gdańsk-Wrzeszcz
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OzytelHikóid !
Wycofane ze sprzedaży w kioskach zeszyty „Spotkań z zabytkami" 
można nabywać w Klubach Międzynarodowej Prasy i Książki: Białys
tok, ul. Sienkiewicza 3, Bydgoszcz, ul. 1 Maja 10, Gdańsk, ul. Długi 
Targ 30, Katowice. Rynek 18, Kielce, ul. Rewolucji Październikowej 
3/5, Koszalin, ul. Zwycięstwa 106/108, Kraków, Mały Rynek 4, 
Lublin, Krakowskie Przedmieście 20, Łódź, ul. Narutowicza 8/10, 
Olsztyn, ul. 1 Maja 18/19. Opole, Plac Wolności 7/8, Poznań, ul. 
Ratajczaka 39, Rzeszów, ul. Słowackiego 11, Szczecin, Al. Wojska 
Polskiego 2, Toruń, ul. Wielkie Garbary 18. Wrocław, Plac Kościuszki 
21/23, Warszawa, ul. Nowy Świat 15/17, Zamość, Plac Mickiewicza 6. 
Zielona Góra, ul. Westerplatte 19
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Ta ściana cała ryczy jak bawół zraniony!
Ten Chrystus tam, jak piorun, z cyklopa ramiony, 
ta trupia głowa pełna boleści i jęku, 
ten szturm klątew, rozpaczy, wściekłości i lęku, 
farba zmieniona w kamień, pędzel w dłuto, siła, 
co, zda się, góry pięścią na miał by kruszyła! 
Źrenice głuche patrzą spod skostniałych powiek - 
wulkan to chyba z siebie wyrzucił, nie człowiek.



W XV w. wzniesiono tu zamek gotycki przebudowany w następnym 
stuleciu na renesansowy. Spalony w 1679 r.. odbudowany został w la
tach 1643-1767 w stylu barokowym, a następnie gruntownie przebudo
wany w latach 1870-1874 w stylach historycznych (arch. A. Destailleur); 
wzorem był francuski Wersal. Od 1945 r. pałac pozostaje w gestii 
Ministerstwa Kultury i Sztuki jako Muzeum Wnętrz Pałacowych. Po 
remoncie budynku w latach 1959-1960 zorganizowano w nim stałą 
ekspozycję. Parter przeznaczono na zbrojownię i komnaty z urządzenia
mi renesansowymi, I piętro reprezentuje styl regencji, rokoka i klasy
cyzmu. II piętro - XIX w., a więc empire, biedermeier i style historyczne. 
Muzeum eksponuje meble, obrazy, rzeźby, gobeliny, tkaniny, ceramikę, 
wyroby złotnicze, szklane i metalowe, rysunki, grafikę, medalierstwo itd.

w stylu regencji i rokoka z brązowymi 
okuciami i porcelanową inkrustacją 
5. Kołyska zdobiona wolutami z XVIII 
w. (zdjęcia W Pawelec)

krajowa 
agencja 
wydawnicza

1. Salon Wielki ze ścianami pokryty
mi boazeriami oraz sześcioma ..pan- 
neau” z obrazami Bianchoniego 
i Dalensa (1728 r.)
2. Zrekonstruowane łoże w Sypialni 
Damskiej w skrzydle zachodnim; de
koracja sypialni z lat 1767-1768 
(sztukator J Nitschmann z Żar, ma
larz L. Rządkiewicz z Bielska)
3. Schody prowadzące na I piętro 
wzorowane na Schodach Królowej 
z Wersalu ; gobelin pochodzi z warsz
tatu brukselskiego (XVII w )
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