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NA OKŁADCE: Rynek w Kazimierzu 
Dolnym w dniu targowym, w głębi 
Wzgórze Trzech Krzyży w jesiennych 
kolorach. Na pozór nic specjalnego tu 
się nie dzieje, ale...

(fot Z. Dubiel)
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Od redakcji
O problemach małych zabytkowych miast piszemy 
w „Spotkaniach z zabytkami” nie po raz pierwszy. Z tych 
artykułów i wielu listów do redakcji wyłania się obraz 
przestrzennego bałaganu, znane widoki standardowych, 
chaotycznie zestawionych wielopiętrowych domów, 
a obok - niszczejące obiekty zabytkowe, umierające 
wąskie uliczki, rynki, ratusze, kamienice. W takim otocze
niu żyjemy z dnia na dzień, często uciekamy z rodzinnych 
miast w poszukiwaniu owego swojskiego ciepła, które 
jest nam potrzebne dla spokoju i równowagi. Poszukuje
my, lecz nie znajdujemy...
Już tylko z rzadka w naszym krajobrazie przetrwały mias
teczka z indywidualnymi cechami układów przestrzen
nych i z odmienną, charakterystyczną dla danego regionu 
architekturą. Do takich miasteczek należy Kazimierz 
Dolny. Jeszcze należy, ale czas, jaki mu pozostał do 
podzielenia losu innych miasteczek zabytkowych, odli
czany jest już nie w dziesięcioleciach, lecz w pojedyn
czych latach. Niepojęte - takie miasta, jak Kazimierz, 
ludzie budowali dla ludzi, a teraz niszczą je ludzie - czyżby 
też dla ludzi?
Ze sprawami zabytkowych miast dobrze radzą sobie Cze
si, nieźle Bułgarzy, jeszcze lepiej Francuzi. Tylko my nie 
potrafimy od wielu lat ani uznać doświadczenia innych 
nacji i adaptować je do naszych warunków, ani znaleźć 
własnej, konsekwentnie realizowanej drogi. Każdy socjo
log powie, że nie tylko o zabytki w tym wypadku chodzi, 
ale również o zachowanie lub odtworzenie społecznych 
więzi, o ład społeczny w ładzie przestrzennym.
Mając to wszystko na uwadze, jeszcze raz zastanówmy 
się nad losem małych zabytkowych miast w Polsce.



Jerzy Żurawski

Być 
konserwatorem 
(w Kazimierzu)
Pragnę ukazać problemy nurtujące i społeczeństwo, i służbę ochrony 
zabytków w małym miasteczku, w całości wpisanym do rejestru zabytków. 
Kazimierz Dolny jest miastem osobliwym, ma też stosunkowo długą, jak na 
nasze, polskie warunki, historię ochrony konserwatorskiej. Pionierami 
służby konserwatorskiej byli tu działacze Towarzystwa Opieki nad Zabytka
mi Przeszłości, którego koło założono w Kazimierzu w 1913 r. Pierwsza 
wojna światowa dokonała w mieście ogromnych zniszczeń. Z dokumentów 
pozostałych po TOnZP wyłania się obraz rozpaczliwej walki o nieodbudo- 
wywanie kamienic w sposób dowolny. Towarzystwo interweniowało 
u władz municypalnych o niedopuszczenie do odbudowy miasta bez 
projektów. Opozycja ze strony właścicieli nieruchomości - w dużej części 
biedoty - była oczywista i nie pozbawiona własnych racji. Musieli zapewnić 
sobie dach nad głową przy pomocy takich środków, jakimi rozporządzali. 
Podjęta w 1919 r. próba powołania specjalnie dla tego miasta konserwatora 
z pełnymi uprawnieniami w osobie Jana Witkiewicza Koszczyc nie powiodła 
się - po roku zrezygnował on ze względu na rozbieżność poglądów 
pomiędzy nim a miejscową społecznością.
W dwudziestoleciu międzywojennym miasta nie odbudowano. U schyłku lat 
trzydziestych naszego wieku Kazimierz był konglomeratem slumsów po
wstałych z byle jakiego adaptowania wypalonych i rozpadających się 
domostw oraz monumentalnych budowli, które świadczyły o dawnej świet
ności ekonomicznej i kulturalnej miasta. Letnicy i cyganeria artystyczna, 
przyjeżdżająca do Kazimierza dla jego malowniczego uroku i zabytków, nie 
przyniosła tym ostatnim żadnych pożytków. Narastała, aczkolwiek staran
nie ukrywana, niechęć do ludzi z zewnątrz, a także niechęć do zabytków 
podziwianych przez przybyszów. Bez trudu kojarzono zafascynowanie 
starą architekturą z różnymi nakazami i zakazami władzy konserwatorskiej. 
Po raz pierwszy w dziejach tego miasta miejscowe społeczeństwo odczuło 
ciężar wymagań konserwatorskich, z którymi nie szła w parze pomoc 
materialna państwa.
Po drugiej wojnie światowej, która dopełniła zniszczeń dokonanych przez 
pierwszą, w stosunkowo krótkim czasie odbudowano śródmieście Kazimie
rza. Dokonał tego arch. Karol Siciński, delegat Ministerstwa Kultury i Sztuki, 
który w sposób niezwykle konsekwentny urzeczywistnił własną wizję pro
jektową całych pierzei rynkowych i pojedynczych nowych budynków. Mógł 
tego dokonać w oparciu o bardzo silną wówczas władzę centralną i bezpar
donowy stosunek do własności prywatnej. W społeczności lokalnej ugrun
towało się w owych latach kilka stereotypowych pojęć:

W połowie 1982 r. zespół, 
w skład którego wchodzili 
m.in.: mgr inż. arch. K. Mil
ler - wicedyrektor Depar
tamentu Urbanistyki, Ar
chitektury i Nadzoru Bu
dowlanego w MAGTOŚ, 

mgr inż. arch. J. Cydzik - 
dyrektor Zarządu Muzeów 
i Ochrony Zabytków oraz 
dyrektor Muzeum Kazimie
rza Dolnego, konserwator 
zabytków - mgr J. Żuraw

ski, przy udziale m.in. A. 
Szczypy - Naczelnika 
Miasta i Gminy Kazimierz- 
dokonał analizy dotych
czasowej realizacji planów 
zagospodarowania prze
strzennego Kazimierza 
Dolnego z lat 1975-1976 
i ogłosił w tej sprawie ra
port. Minęło więc aż sie
dem lat - około 2500 dni od

zatwierdzenia planów, 
a tymczasem...
Oto kilka zaczerpniętych 
z raportu cytatów: 
„Istniejąca substancja 
miejska ulega stałej deka
pitalizacji”. „Jednostki go
spodarki uspołecznionej 
uchylają się od obowiązku 
utrzymywania obiektów 
zabytkowych we właści
wym stanie”.
„Nie zapewniono odpo
wiednich materiałów bu
dowlanych...” ......remonty
budynków, nawierzchni 
ulic i placów nie są prowa
dzone na bieżąco”.
„Ustalenie o powołaniu na 
terenie Kazimierza Dolne
go wyodrębnionej jednost
ki wykonawstwa budowla
nego... nie zostało zreali
zowane”.

- konserwator dysponuje nieograniczonymi środkami finansowymi.
- ochrona zabytków jest wyłącznym obowiązkiem państwa,
- konserwator - to również władza budowlana,
- konserwator powinien rozwiązywać i załatwiać wszystkie problemy mias
ta (np. komunalne), a więc wyręczać władze administracyjne,
- ochrona zabytków - to odbudowa, a nie konserwacja czy restauracja.

Po dwudziestu latach pracy dla Kazimierza Karol Siciński zmarł uhonoro
wany nagrodą państwową, państwowymi odznaczeniami, uznaniem swego 
środowiska zawodowego oraz kochających Kazimierz twórców kultury, 
lecz znienawidzony przez miejscowych. Dlaczego ocena jego działalności 
była tak różna? Oczywiście kryteria ocen były całkiem inne.
Dzisiaj, gdy ostygły emocje sporów dotyczące osobistych czy partykular
nych interesów więżących się z powojenną odbudową Kazimierza, Karol 
Siciński jest przez starych mieszczan stawiany za wzór konserwatora. 
Mówię o tym nie dlatego, by przyganić, lecz aby zasygnalizować problem, 
bowiem do chwili obecnej niezostaływsposóbzadowalającyuruchomione 
mechanizmy organizacyjne i ekonomiczne, które pozwoliłyby społeczeńs
twu na pełne akceptowanie oczywistych wartości zabytkowych miasteczka. 
Po czternastu latach od momentu przejścia K. Sicińskiego na emeryturę,



„Nie rozwiązano dotych
czas, pomimo kilkakrot
nych niszczących powodzi, 
systemu odprowadzania 
burzowych wód opado
wych". „... budowa obwod
nicy, omijającej miasto od 
strony wschodniej, została 
przerwana w 1978 r. ... 
W związku z tym nie został 
zrealizowany podstawowy 
element planu dotyczący 
eliminacji ruchu przeloto
wego przez miasto... ” 
Są to przykłady zadań, któ
rych realizacja zależała 
i zależy od władz miejsco
wych, wojewódzkich, cen
tralnych. W raporcie czyta
my jednak także: „Wśród 
części ludności Kazimie
rza Dolnego, niektórych 
organizacji społecznych 
oraz w łonie Rady Narodo

wej Miasta i Gminy wytwo
rzyła się atmosfera nego
wania słuszności ustaleń 
planu, noszących charak
ter ustaleń podstawo
wych".
Raport nie wyjaśnia jed
nak, dlaczego - po siedmiu 
latach od chwili zatwier
dzenia planów - ich reali
zacja napotyka niezrozu
mienie, a często także wro
gość mieszkańców Kazi
mierza. Dlaczego przez 
siedem lat nie można było 
- oprócz uświadomienia 
mieszkańcom niewymier
nych wartości Kazimierza 
jako zabytku kultury naro
dowej oraz celu realizacji 
planów - wyciągnąć do ka- 
zimierzan ręki z takimi fun
duszami, które zapewniły
by odnawianie lub budowę

domów czy obiektów go
spodarskich zgodne z kon
serwatorskimi - siłą rzeczy 
drogimi w realizacji - zale
ceniami?
Kazimierz mamy w Polsce 
jeden i każdy przyzna, że 
jest on niepowtarzalny. 
W związku z tym miasto to 
ma prawo i obowiązek do
magania się priorytetu we 
wszystkim: w szybkości, 
prawidłowości i konsekwe
ncji realizowania planów, 
w przyznawaniu odpo
wiednich funduszy, 
w stworzeniu takich wa
runków mieszkańcom, że
by nie uciekali z miastecz
ka albo np. do ośrodka 
zdrowia nie musieli jeździć 
do... Bochotnicy
Powiedzmy więc sobie 
szczerze: dopóki nie na

stąpi jednoznaczne „oczy
szczenie" - realizatorów 
planu z dezorganizacji 
i niemocy, mieszkańców 
Kazimierza z nieufności - 
Kazimierz długo pozosta
nie takim, jakim jest w tej 
chwili: małym miastecz
kiem zmierzającym kon
sekwentnie ku ostatecznej 
zagładzie. I niech nas nie 
łudzą pozory życia: wypeł
niony ludźmi, gwarny w let
nie wieczory rynek. To tyl
ko przyjezdni kształtują 
„twarz” miasteczka przez 
kilka miesięcy w roku, co 
wygląda mniej więcej tak, 
jakby chirurg przykrył na 
chwilę białą gazą straszli
wie potrzaskaną kończy
nę...

Redakcja

znowu zorganizowano w Kazimierzu służbę konserwatorską. Był to rok 
1972. Tym razem ochronę zabytkowego zespołu miejsko-krajobrazowego 
powierzono Muzeum Kazimierza Dolnego. Stało się to nie tylko za sprawą 
władz, lecz również na wyraźne życzenie miejscowego społeczeństwa. 
Świadomość wartości zespołu miejsko-krajobrazowego Kazimierza na po
czątku lat siedemdziesiątych była powszechna. Działania, które wkrótce 
nastąpiły, zawiodły jednak nadzieje związane z powołaniem na miejscu 
służby konserwatorskiej. Społeczeństwo spodziewało się poczynań zgod
nych ze stereotypowymi wyobrażeniami, jakie pozostały po pracy K. Siciń- 
skiego. Tymczasem Muzeum Kazimierza Dolnego pracowało w całkowicie 
już zmienionych warunkach organizacyjnych, systemu finansowania, za
rządzania, wszelkich przepisów, wreszcie wobec całkowicie już zmienio
nych poglądów na restaurację zabytkowych zespołów miejskich i pojedyn
czych zabytków. Również metody pracy konserwatorskiej były inne, nastą
piło też znaczne rozszerzenie pojęcia zabytku. Szczegółowe ingerowanie 
nowej służby konserwatorskiej we wszystkie procesy przemian w mieście 
dawały okazję do różnicy zdań pomiędzy konserwatorem a przedstawiciela
mi instytucji, władz oraz pojedynczych osób, a także grup społecznych, 
niejednokrotnie reprezentowanych przez różne organizacje. Różnice te 
zaczęły nawet ujawniać się w postawach agresywnych wobec Muzeum, jako 
instytucji i osób pełniących w nim powinności konserwatorskie.

Niepokojące jest narastanie zjawisk zagrażających polskiej spuściźnie 
kulturalnej, jak chociażby, negowanie zasadności wpisywania do rejestru 
zabytków budynków stanowiących własność prywatną, kwestionowanie 
ustaleń dotyczących wartości zabytkowej niektórych obiektów, celowości 
wydatków ponoszonych przez państwo na remonty niektórych zabytków, 
a także zabezpieczenia zabytków o znacznym stopniu zniszczenia (np. ruin 
siedemnastowiecznych spichlerzy lub ruiny zamku). Większość społeczeń
stwa bardzo ostro protestuje przeciwko ratowaniu drewnianej zabudowy 
mieszkaniowej i gospodarskiej oraz małej architektury z drewna. Także 
wydatkowanie znaczniejszych kwot na badania archeologiczne, architekto
niczne, studia koncepcyjne, badania historyczne - budzi powątpiewanie. 
Akcje popularyzujące ochronę zabytków i wyjaśniające złożoność proble
matyki konserwatorskiej nie przyniosły oczekiwanych zmian postawy spo
łecznej. Zrozumienie tych postaw jest niezwykle trudne, niemniej jednak 
sądzę, że powodów jest kilka. Plan przestrzennego zagospodarowania 
Kazimierza był konsultowany ze społeczeństwem w trakcie opracowywania, 
niezależnie od obowiązującego trybu uzgodnień, a następnie zatwierdzony 
na sesji Rady Narodowej. Kazimierzanie nie rozumieją jednak rysunku 
planu, nawet szczegółowego, nie znają tekstu planu - dokumentu tak 
istotnego przy podejmowaniu decyzji dotyczących spraw obywateli. Rerr'- 
cja następuje dopiero wówczas, gdy zapadną decyzje lokalizacyjne,' 



westycje wchodzą w fazę realizacji. Większość mieszkańców Kazimierza nie 
rozumie także rysunków projektów budynków wykonanych na ich zamó
wienie. Dopiero gdy obiekt zaczyna się wyłaniać z fundamentów dostrzega
ją, że budują nie to, co zamierzali. Skutkiem tego są nielegalne przeróbki lub 
wymuszone zmiany w projektach. Utożsamiając władzę konserwatorską 
z budowlaną, a plan zagospodarowania przestrzennego wyłącznie z polity
ką konserwatorską - winą za wszelkie niepomyślne dla siebie konsekwen
cje kazimierzanie obarczają zabytki i konserwatora. Przekonania takie 
ugruntowały się tym łatwiej, że służby nadzoru budowlanego były i są 
w całej Polsce, oględnie mówiąc, dalekie od doskonałości.
Kazimierzanie nie chcą już mieszkać w małych domach złożonych z pokoju, 
kuchni i sionki, tak dobrze wpisujących się w krajobraz. Starają się w miarę 
możliwości stan ten zmienić przez budowę nowych domów z optymalnym 
programem użytkowym, obliczonym na rodziny rozwojowe oraz na letni
ków. Jeżeli ich na to nie stać, starają się drogą rozbudowy swych małych 
domów polepszyć i unowocześnić warunki bytowania. A nad miastem 
rozciągnięta jest anatema w postaci ochrony konserwatorskiej, dodatkowo 
wsparta planem zagospodarowania przestrzennego i procedurą wymaganą 
przez władzę budowlaną. Jest niemal regułą, że wspólne wymagania tych 
dwóch władz odnoszące się do skali i charakteru zabudowy kolidują 
z zamiarami prywatnych inwestorów.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat odnotowałem dwieście kilkadziesiąt mniej 
lub bardziej szkodliwych samowoli budowlanych na obszarze zabytkowym 
miasta. Było ich jeszcze więcej, lecz część nakazanych rozbiórek została 
wyegzekwowana. Egzekwowanie rozbiórek samowolnie wzniesionych 
obiektów budowlanych w naszym systemie prawno-organizacyjnym 
jest najczęściej niemożliwe. Wiele wysiłków różnych służb, które ucze
stniczyły w procesie planowania przestrzennego i działają na rzecz 
zrewaloryzowania Kazimierza, jest niweczonych poprzez nielegalne budo
wy, bowiem ogólny wygląd miasta stale ulega niekorzystnym przeobraże
niom.
Możliwe jest uwzględnienie słusznych potrzeb i aspiracji miejscowego 
społeczeństwa. Można w kamienicach i w domach jednorodzinnych zapew
nić prawidłowe warunki zamieszkania, przy zachowaniu ich wartości zabyt
kowych i architektonicznych, można także budować domy nowe, odpowia
dające potrzebom mieszkańców, jednak warunki wynikające z przepisów 
prawa i pryncypiów konserwatorskich, przyjęte w odniesieniu do całego 
zespołu zabytkowego miasta wraz z otuliną krajobrazową, powodują całą 
listę utrudnień, których nie mają właściciele nieruchomości w innych, 
chociażby sąsiednich, miejscowościach.
Prywatny posiadacz budynku w zabytkowym miasteczku, jeżeli przystępuje 
do adaptacji starego budynku do nowych potrzeb, narażony jest na duże 
koszty dodatkowe, jak: indywidualny projekt poprzedzony inwentaryzacją, 
droższe i trudniej dostępne materiały budowlane, droższą robociznę. Po
dobnie zwiększone koszty będą dotyczyć budynków nowych przy stawia
nych wymaganiach wkomponowania nowej architektury w istniejące kra
jobrazowe wnętrza miasteczka. Część zabytkowej zabudowy w mieście 
przestaje być społecznie użyteczna, ponieważ nastąpiła bardzo istotna 
zmiana sposobu życia i zarobkowania miejscowej ludności; niektóre zawo
dy już nie istnieją, inne wymierają. W tej sytuacji niepotrzebne stają się np. 
niektóre stodoły, budynki inwentarskie, spichlerzyki, warsztaty, kuźnie itp.

Właściciele tych obiektów nie widzą w nich żadnych wartości kulturowych, 
lecz przeciwnie - traktują je jako wstydliwe, materialne dowody zacofania 
społecznego; nie zamierzają adaptować ich do nowych, przydatnych funk
cji, chcą je likwidować, a na opróżnionych działkach wznosić nowe budyn
ki, odpowiadające ich potrzebom i nowym aspiracjom cywilizacyjnym. Te 
ostatnie limitowane sąskromnymi możliwościami finansowymi i ograniczo
nym asortymentem materiałów budowlanych. Rolę konserwatora w tym 
procesie, zresztą nie bez racji, traktują jako istotną przeszkodę w swych 
zamysłach, przeszkodę, którą należy ominąć lub obalić. Nie są wykonywane 
nakazy remontów konserwatorskich kierowane do tzw. jednostek gospo
darki uspołecznionej. Trzeba więc ze środków konserwatorskich podejmo
wać remonty przynajmniej w stosunku do zabytków najcenniejszych. Są to 
złe precedensy, które ugruntowują przekonanie, że za stan budynków 
zabytkowych odpowiada wyłącznie służba konserwatorska.

Nierównomierny rozwój gospodarczy całego miasta, brak podstawowych 
usług ogólnomiejskich, drogi omijającej Kazimierz w ruchu tranzytowym, 
zniszczone nawierzchnie ulic i chodników, nie rozwiązany problem zabez
pieczenia miasta przed powodziami burzowymi, brak gazu i centralnego 
zaopatrzenia w ciepło, powszechny brak mieszkań i niedostatek energii 
elektrycznej - czynią z restaurowanych kilku pojedynczych monumental
nych zabytków przysłowiowe kwiatki przy kożuchu i irytują mieszkańców, 
tym bardziej, że jakość i tempo prac przy zabytkach pozostawia również 
wiele do życzenia. Tylko niewielka część lokalnej społeczności rozumie, że 
mimo powszechnych niedostatków miasta ratowanie jego spuścizny kultu
ralnej jest konieczne, że zabytki stanowią o podstawowej turystycznej 
funkcji miasta, a więc o bycie jego mieszkańców.

Niestety, przedstawiłem bardzo pesymistyczny pogląd na możliwości pozy
skania lokalnej społeczności Kazimierza dla rewaloryzacji miasta. Opieram 
ten pogląd na ponad dziesięcioletnim doświadczeniu z pracy w środowisku 
małego, zabytkowego miasta. Niewątpliwie w średnich i dużych zespołach 
staromiejskich problem ten może wyglądać zupełnie inaczej. Dlatego też 
postuluję, aby w nowych rozwiązaniach systemowych i prawnych ochrony 
zabytków uwzględnić odrębność i złożoność problematyki małych miaste
czek zabytkowych, w których mamy do czynienia niemal wyłącznie z włas
nością prywatną. W ramach tych zmian, przy remontach prywatnych budyn
ków zabytkowych preferowałbym odpowiedni system dofinansować bez
zwrotnych i ulg podatkowych, natomiast przy wznoszeniu nowych budyn
ków w zabytkowych zespołach staromiejskich - długoterminowe pożyczki 
na bardzo dogodnych warunkach.

Jerzy Żurawski

Autor artykułu - mgr Jerzy Żurawski jest wieloletnim dyrektorem Muzeum 
Kazimierza Dolnego i konserwatorem zabytków. Artykuł był wygłoszony 
w formie referatu na konferencji Polskiego Komitetu Narodowego ICO- 
MOS (kwiecień 1982). Tytuł artykułu pochodzi od redakcji.
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1. Widok z Antałówki na dolinę Bystrego i Tatry

Krytyczne opinie o zabudowie i ar
chitekturze Zakopanego pierwszy 
wygłosił Stanisław Witkiewicz 
w osiemdziesiątych latach XIX w. 
I czy słowa Witkiewicza były tak su
gestywne, czy inne się na to złożyły 
przyczyny - trudno powiedzieć - ale 
faktem jest, że zmieniające się po
glądy na temat takich pojęć, jak: 
zespół zabytkowy, zabytek, wartość 
zabytkowa, a nawet środowisko, 
niewiele wpływały na zmianę prze
konania, iż Zakopane jest zbiorowi
skiem złej, niechlujnej architektury, 
terenem zabudowanym „bez ża
dnego planu”, miejscowością bez 
oblicza.
Problemy zagospodarowania Zako
panego były zresztą wyjątkowo 
skomplikowane; stwarzała je i sama 
miejscowość, powstała z rozrzuco
nych w kotlinie zakopiańskiej osie
dli - w odczuciu powszechnym zabu
dowana wręcz chaotycznie, zobo
wiązywało całe otoczenie, a zwłasz
cza obecność spiętrzonych nad 
miastem Tatr. Niemałym utrudnie-

2 Schemat zabudowy centrum Zakopanego: 1 
zabudowa zabytkowa. 2 zabudowa nie koli

dująca z pejzażem. 3 nowe budownictwo 
stanowiące opozycję do pejzażu (opr. B. Ton- 
dos, rys. W. Klamerus) 

niem dla planujących była rozmai
tość funkcji, jakie słynne polskie 
uzdrowisko miało spełniać.

Nazwa „Zakopane” przede wszyst
kim kojarzy się z Krupówkami, Guba
łówką i, oczywiście, widokiem Tatr 
(Giewontu). Tak mówią przyjezdni, 
wczasowicze; turyści „plecakowi” 
wybierają się zazwyczaj „w góry”, nie 
„do Zakopanego". Obszar i granice 
miejscowości Encyklopedia Tatrzań

ska Zofii i Witolda Paryskich określa 
w taki oto sposób: ..przy pd. granicy 
Polski na Podhalu, (...) upn. podnóża 
Tatr, w tej części Rowu Podtatrzań
skiego, nad którą od pd. wznosi się 
Giewont, a od pn. Gubałówka (...). 
Jego granice przebiegają teraz m.w. 
następująco: z Buforowa grzbietem 
Pasma Gubałowskiego poza Furrna- 
nową, potem na pn. od Harendy 
i Ustupu przez Olczański Wierch na 
wsch. skraj Toporowej Cyhrli, nastę

s
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pnie Doliną Suchej Wody przez Żółtą 
Turnię granicą na Świdnicę, skąd gł. 

granią Tatr po Malołączniak, z które
go ku pn., grzbietem oddzielającym 
Dolinę Małej Łąki i nim w górę, po 
czym na Butorów”. Oznacza to, że 
w sensie geograficznym i administra
cyjnym Zakopane składa się - prócz 
najgęściej zabudowanej części cen
tralnej - z licznych dzielnic, które 

ny i naturalny układ komunikacyjny, 
pozostawiający pośrodku najlepszy 
obszar rolniczy - Równię Krupową - 
był kanwą, na której powstało Zako
pane, a raczej jego centrum.
Organicznie złączona z Zakopanem 
była wieś Olcza, po zachodnio-po- 
łudniowej stronie kotliny. W XIX w. 
powstał zespół Jaszczurówki - 
pierwszego kąpieliska pod Tatrami.

Wzdłuż starej drogi do Nowego Tar
gu dawna zabudowa tworzyła przy
siółki: Spyrkówkę, Chyców Potok, 
Bachledy, Guty, Króle, Harendę, 
Ustup. Na stokach Gubałówki były 
liczne niewielkie na ogół osady i po
lany - tam w latach dwudziestych XX 
w. powstały sanatoria. Wzdłuż stare
go traktu do Kościeliska zabudowa 
od dawna była stosunkowo gęsta.

dawniej były wioskami i przysiółka
mi, zazwyczaj otoczonymi polami, łą
kami, z dużą liczbą drzew, a także 
z rozległych partii krajobrazu natu
ralnego: wzgórz, potoków, lasów 
i części Tatr.
Pierwotna zabudowa kotliny zako
piańskiej miała charakter polaniar- 
ski. Narastała zgodnie z biegiem po
toków, wzdłuż których biegły drogi 
łączące niewielkie wioski. Z nich naj
starsze znajdowały się w rejonie 
obecnej ul. Kościeliskiej, Chramcó- 
wek oraz drogi do Poronina. Układ 
komunikacyjny o wyraźnie zaakcen
towanych głównych drogach po
wstał przypuszczalnie w ciągu XVIII 
w., tworząc nieregularny trójkąt 
z wierzchołkiem w Kuźnicach. Jego 
podstawą była obecna ul. Nowotar
ska, łącząca dwa najstarsze trakty - 
w kierunku Nowego Targu i w stronę 
Czarnego Dunajca, a dalej - Orawy. 
Od obu tych szlaków wybiegły w kie
runku Kuźnic - ośrodkS przemysłu 
i administracji - drogi. Z zachodu, od 
Kościeliskiej jeżdżono i chodzono 
przez obecne Krupówki i ul. Zamoy
skiego; od wschodu, z Poronina - 
przez ulice Chramcówki, Sienkiewi
cza, Chałubińskiego. Od Kościeli
skiej odchodził w stronę Tatr jeszcze 
inny, chyba najstarszy trakt, wyzna
czony przez ul. Kasprusie. Ten pięk-
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Pierwszy, który podjął starania 
o ochronę tutejszego krajobrazu (po
mijając wcześniejszą, różną w skut
kach, a w tej kwestii mniej skuteczną 
działalność Towarzystwa Tatrzań
skiego), był fundator sławnej willi 
,,Pod Jedlami", sztandarowej bu
dowli ,.stylu zakopiańskiego” - Jan 
Gwalbert Pawlikowski. O wygląd Za
kopanego, w którym chciał widzieć 

wę wielkiego ośrodka sportu u pod
nóża Regli, kolejkę na Gubałówkę, 
zabudowanie Równi Krupowej. Zało
żeniem planu rozwojowego było na
danie Zakopanemu poloru europejs
kiego, kosztem jego cech indywidu
alnych. Zakopane miało być w przy
szłości ,,stolicą sportu i miejsco
wością reprezentacyjno-zabawową 
o charakterze luksusowym”. Zgod

6 7

nie z tym, proponował w dalszej ko
lejności zabudowanie sanatoriami 
i willami stoków Gubałówki, stworze
nie reprezentacyjnej dzielnicy willo
wej na Równi Krupowej. Współpra
cujący ze Stryjeńskim architekt zako
piański - Adam Hełm-Pirgo był prze
ciwnikiem form regionalnych, któ
rych miejsce widział tylko na dale
kich peryferiach i w muzeum.
Od 1925 r. zaczęło się zainteresowa
nie Zakopanem i okolicami - Jana 
Chmielewskiego. Niestety,, wię
kszość jego opracowań inwentaryza
cyjnych i urbanistycznych, w tym 
również dotyczących Podhala, zgi
nęła w Powstaniu Warszawskim. 
Znane są jego prace wykonane po 
drugiej wojnie światowej. Jan 
Chmielewski, lansujący szeroko po
jętą ochronę krajobrazu, kładł naj
większy nacisk na rolę wypoczynko- 
wo-uzdrowiskową miejscowości. 
W odniesieniu do pejzażu podtatrza
ńskiego użył po raz pierwszy słowa 
„otulina”, proponując,-do dziś aktu
alne - objęcie wspólnym planem re
gionalnym całego rejonu Tatr i Pod
tatrza. W odniesieniu do tradycyjnej

miasto-ogród walczył od ok. 1910 r. 
W przedmowie do zbioru prac pt. 
O lice ziemi pisał: ,,Poza strefą przy
rody pierwotnej, w strefie kształto
wania przez człowieka, budownic
two, jako część składowa krajobrazu, 
stanowi o jego charakterze, kształtu
je lice ziemi i daje jej niejako duszę, 
unaradawia ją".
Ta walka, w którą z czasem włączyły 
się liczne stowarzyszenia społeczne, 
dała tylko cząstkowe rezultaty, bar
dziej skuteczne dla ochrony gór niż 
związanej z nimi miejscowości. 
Pierwszą pracą, wykonaną w celu 
nadania Zakopanemu wyglądu 
ukształtowanego świadomie zespo
łu, był plan regulacyjny i rozwojowy, 
opracowany w 1922 r. przez Karola 
Stryjeńskiego. Wyraźny w jego treści 
był wpływ sądów obiegowych o wąt
pliwej urodzie zabudowy podtatrzań
skiej stolicy, zabudowy, którą należy 
wymienić. Stryjeński planował budo-

3. Ul. Kościeliska willa „Koliba" (1892). proj. 
St. Witkiewicz
4. Sosrąb w salonie willi „Pod Jedlami" (1897). 
proj. St. Witkiewicz
5. Zabudowa ul. Krupówki z początku XX w
6. Bystre - willa z 1935 r„ proj. St. Świerz
7. Olcza-Klusie - kapliczka z ok. połowy XIX w 
8 Bystre sanatorium (1928 1932), proj. J 
Koszczyc-Witkiewicz
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9

9 Równia Krupowa w 1982 r.
10. Ul. Chramcówki - willa ,,Pod Matką 
Boską” z 1896 r. (d. Zakład Wodoleczniczy dra 
Chramca), proj. Z. Dobrowolski
11 Nowe bloki przy ul. Jagiellońskiej obok 
stacji kolejowej

nąć w Zakopanem budynki teatru 
i ratusza - obydwa w „stylu zakopia
ńskim”.
Po połowie XX w. zainteresowania 
architektonicznymi i urbanistyczny
mi problemami Zakopanego częściej 
zaczęły przybierać formę rzeczo
wych (choć może nie zawsze łatwych 
do zaaprobowania) opracowań i pro
pozycji, publikacji naukowych, i mieć 
swoje konsekwencje w działaniach 
ko n se rwato rsk i ch.
Pełniejsze zainteresowanie architek
tów i urbanistów zespołem zabudo
wy Zakopanego nastąpiło po połowie 
lat siedemdziesiątych, kiedy wykona
no kilka opracowań studialnych. 
W 1980 r. rozpoczęto przygotowania 
do opracowania stref ochrony kon
serwatorskiej - do tej pory prace te 
nie zostały zakończone.

Najnowszą publikacją w tym za
kresie jest wypowiedź zamieszczona 
w „Architekturze” z 1981 r. przez 
zakopiańskiego architekta Walente
go Obrochtę na temat krajobrazu 
kotliny zakopiańskiej; napisana na 
podstawie obserwacji poczynionych 
przez praktyka, powtarzająca niektó
re sądy obiegowe, lecz słuszna w naj
ważniejszych wnioskach o koniecz
ności kompleksowego traktowania 
zakopiańskiego zespołu przestrzen
nego.

Zabudowę Zakopanego na pierwsze 
wejrzenie wyróżniają specyficzne 
kształty dachów i brył budynków - 
inne niż we wszystkich uzdrowiskach 
polskich i europejskich, a także ory
ginalna dekoracja. W istocie jest to 
zespół złożony i różnorodny, ufor
mowany w stosunkowo krótkim cza
sie, w warunkach często zmieniają
cych się i następujących w rzadko 
spotykanej po sobie kolejności funk
cji miejscowości, które występowały 
od dawna - i występują do dziś

zabudowy Chmielewski proponował 
działania uważne, dalekie od des
trukcyjnych zapędów Stryjeńskiego. 
W pierwszym czterdziestoleciu XX w. 
prasa zamieściła bardzo dużo wypo
wiedzi na temat zabudowy Zakopa
nego. Chodziło w nich o przekształ
cenie miejscowości w organizm miej
ski z „prawdziwym” rynkiem, placa
mi, spierano się o kształty zabudowy, 
które miały być .„zakopiańskie” albo 
„nowoczesne”. Wśród tych opinii 
było wiele pomysłów dyletanckich. 
Mocno angażowały się w te sprawy 
władze miejskie i stowarzyszenia 
społeczne. Między innymi miały sta-
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w nadmiernym zatłoczeniu, stawia
jąc miastu zbyt trudne do spełnienia 
wymagania. Wpływ tych zmian od
zwierciedlił się nie tylko w architek
turze, lecz także w ukształtowaniu 
niezwykłego układu komunikacyjne
go i wspomnianym już uprzednio 
rozplanowaniu miejscowości.
Nawet pobieżnie wyliczając funkcje, 
które w przeszłości oddziałały najsil- 

a najmniej przekształcone są budyn
ki gospodarcze.
Górnictwo na pewno istniało już 
w Tatrach na początku ery nowożyt
nej, lecz dopiero powstałe w XVIII w. 
zakłady przetwarzające rudę żelaza 
pozostawiły wyraźne ślady w krajob
razie Kuźnic i ostatecznie wpłynęły 
na kształt układu komunikacyjnego. 
Zakład hutniczy w 1805 r. został wy- 

dynek dawnej walcowni. Zespołowi 
przemysłowemu towarzyszyła osada 
domków hutniczych, z których za
chował się jeden, zbudowany w 1877 
r. i ostatnio przebudowany w 1980 r. 
Wcześniej rozebrano bardzo archai
czny domek „hawiarski”.
Założenie (dworskie, mimo znaczne
go zaniedbania, jest do dziś dobrze 
czytelne. Wprawdzie dwór nie istnie- 

- ■ ’■ ; ■

niej, można tę różnorodność skon
statować. Kotlina zakopiańska, pier
wotnie wykorzystywana przez paste
rzy i rolników, zapewne już w końcu 
średniowiecza stała się ośrodkiem 
przemysłów: górniczego i - później - 
hutniczego. W XIX w. powstała tu, na 
miejscu wcześniej istniejącej, a zni
szczonej podczas napadu zbójnic
kiego siedziby zarządu dóbr, siedzi
ba pańska. Status uzdrowiska Zako
pane otrzymało w 1885 r. W tym okre
sie już upadał istniejący tu ośrodek 
przemysłowy, Zakopane zaczynało 
odgrywać ważną rolę ośrodka wy
miany myśli, spotkań twórców, ago
ry. Było i jest do dzisiaj miejscowoś
cią turystyczną i sportową, zaś coraz 
bardziej traci znaczenie uzdrowiska. 
Po drugiej wojnie światowej otrzy
mało prawa miejskie. Nie można też 
pominąć tego, że od końca XIX w. 
było terenem na tyle intensywnej 
działalności społecznikowskiej, iż jej 
ślady pozostały również w architek
turze.
Najdawniej istniejące w kotlinie za
kopiańskiej budownictwo ludowe, 
w znacznym stopniu przetrzebione 
i zniekształcone, zachowało się 
głównie na obrzeżach, jakkolwiek je
go pojedyncze przykłady można zna
leźć i w centrum. Najstarsze z nich 
pochodzą z około połowy XIX w.,

kupiony przez rodzinę Homolacsów 
od austriackiego „zarządu kameral
nego”. W 1824 r. rodzina ta nabyła 
całe dobra zakopiańskie i w Kuźni
cach umieściła główną swą siedzibę. 
Spalony w końcu XVIII w. budynek 
zarządu dóbr został zastąpiony przez 
dwór z zabudowaniami, otoczony 
ogrodem. Nowi właściciele bardzo 
rozbudowali zakład. Okres świetnoś
ci Kuźnic trwał do lat sześćdziesią
tych XIX w. Z tamtego czasu pozosta
ło ukształtowanie terenu w Kuźni
cach, liczne ślady ziemne, resztka 
muru wielkiego pieca (obecnie osła
niająca wysypisko śmieci PKL), bu-

je, pozostały tylko jego piwnice, lecz 
zachował się zdewastowany ogród 
z fontanną, dawna wozownia, oficy
na, fragment budynku zwanego ,,ko- 
łodziejnią
Z istnieniem zespołu dworskiego 
wiążą się dzieje budynku obecnie na
zywanego „Księżówką”, który naj
pierw był domkiem leśniczego Ho
molacsów, a około 1881 r. został roz
budowany przez Różę hr. Krasińską 
(nazywał się wówczas „Adasiówka"). 
Stanowił potem własność rodziny 
Chwistków (rodziców sławnego teo
retyka Sztuki, malarza i matematyka), 
by w 1909 r. przejść w ręce księży.

12. Willa Rialto” 
(1894 1895; d. sana
torium dra Hawranka) 
przy ul. Chałubińskie
go. proj. St. Witkie
wicz
13. Chałupa góralska 
z ..górką" i dwupię
trowym gankiem na 
osiedlu Guty z po
czątku XX w.
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W 1912 r. został ponownie rozbudo
wany w murowanym ,.stylu zakopia
ńskim”.
Kolejna faza rozwoju kuźnickiego ze
społu wiązała się z działalnością spo
łeczni ków Zamoyskich. W 1882 r. 
powstała w pobliżu dworu w Kuźni
cach Szkoła Gospodarstwa Domo
wego z wieloma budynkami gospo
darczymi. Po wykupieniu dóbr zako
piańskich w 1889 r. przez Władysła
wa hr. Zamoyskiego nastąpiły dalsze 
próby ożywienia zamierającego 
przemysłu. Z tego czasu pozostało 
kilka budynków pracowniczych przy 
drodze na Kalatówki, kilka w samych 
Kuźnicach, przebudowany później 
po pożarze budynek papierni (nastę
pnie zamieniony na elektrownię), 
wreszcie zbiornik wodociągowy 
z 1906 r.

Z centrum kużnickim ożywione kon
takty miała wieś Zakopane, a zwłasz
cza najważniejsza jej część w rejonie 
ul. Kościeliskiej, gdzie w 1850 r. za
częto budować kościół i postawiono 
karczmę z pocztą. Przypuszczalnie 
był to obszar najgęściej zabudowa
ny. Pierwszy proboszcz zakopiański 

ks. Stanisław Stolarczyk wspomi
nał w później pisanej kronice począ
tek swego pobytu na Podhalu: „Ple
ban - bez plebanii, bez kościoła, bez 
inwentarza, zgoła bez wszystkiego; 
do tego lud na pół dziki, chytry i chci
wy, którzy zbiegali się koło mnie aby 
coś zyskać nie z nauki, ale z grosza, 
a ja byłem bez grajcara".

Drugi ośrodek dworski, należący do 
dóbr rodziny Uznańskich z Szaflar, 
powstał w XIX w. w Jaszczurówce. 
Złożony był z pensjonatów i pierw
szego w tym rejonie kąpieliska oraz 
z domku myśliwskiego i niewielkich 
zabudowań gospodarczych. Osiedle 
w Jaszczurówce, której ciepłe źródła 
wykorzystywano już w 1862 r„ 
w pierwszej ćwierci XX w. pełniło 
także funkcje przemysłowe (tartak, 
zakład eksportu wełny, potem zosta
ła tu zlokalizowana fabryka nart Bu
jaka). Naturalnie stanęły tu również 
nieduże, skromne budynki mieszkal
ne. W procesie kszałtowania Zakopa
nego ta część pozostawała na margi
nesie. Obecnie Jaszczurówka jest 
osiedlem mieszkalnym, złożonym 
w dużej mierze z zabytkowych bu
dynków oraz zbyt zimnego kąpie
liska.

W 1867 r. utworzono gminę zakopia
ńską, której pierwszym wójtem był 
Jan Gąsienica Staszeczek. Funkcja 
miejscowości letniskowej, wypo
czynkowej, jaka rozwinęła się przede

14

14. Willa ,,Krzemień" przy ul. Chramcówki 
z końca XIX w . proj Z. Dobrowolski
15 Ul. Kościeliska chałupa góralskazdrugiej 
połowy XIX w
16. Ul. Chramcówki - obite deskami bloki przy 
wjeżdzie do Zakopanego
17. Wiadukt ..drogi junaków" przecina widok 
na Gubałówkę (zdjęcia B. Tondos) 

15

wszystkim dopiero w 4 ćwierci XIX 
w., i nieomal równocześnie skonsta
towane wartości lecznicze klimatu 
kotliny zakopiańskiej spowodowały 
pojawienie się architektury willowej, 
hotelowej, zakładów leczniczych 
oraz towarzyszących rozwojowi 
miejscowości - budowli użytecz
ności publicznej. Wprawdzie wcześ
niej już istniała turystyka tatrzańska, 
powstawały w Tatrach schroniska 
(pierwsze przy Morskim Oku w 1836 
r. wkrótce spłonęło; następne schro
niska zbudowało Towarzystwo Ta
trzańskie już po połowie wieku), rze
czywiste jednak zmiany w Zakopa
nem nastąpiły po 1873 r. Trwająca we 
wrześniu i częściowo w październiku 
tego roku epidemia cholery w miej
scowości, która gościła w ciągu lata 
ok. 400 osób przyjezdnych, związała 
z Zakopanem lekarza Tytusa Chału
bińskiego. „Król tatrzański" nie tylko 
rozpropagował Zakopane, ale zapro
wadził zwyczaj chodzenia po Tatrach 
z przewodnikami, walczył o oświatę 
na Podhalu, o zdrowotność, uczył 
nowych umiejętności, np. wprowa
dził w tym rejonie uprawę koniczyny. 
Inny lekarz - Ludwik Ganczarski roz
począł budowę zakładu wodoleczni
czego w Kuźnicach i jednocześnie 
założył Muzeum Tatrzańskie, które 
zresztą nie utrzymało się. W kilka lat

później ponownie zostało zorganizo
wane.
Wille i pensjonaty zakopiańskie 
stworzyły w ciągu ostatniej ćwierci 
XIX i pierwszej ćwierci XX w. bardzo 
malowniczy zespół o znacznym zróż
nicowaniu form. Najwcześniej po
wstały niewielkie domy letniskowe, 
w których ukształtowaniu, propor
cjach i drewnianych ozdobach widać 
wyraźne pokrewieństwo z klasycyzu- 
jącymi dworkami i oficynkami, jakie 
stawiano w Polsce w wiejskich posia
dłościach w ciągu XIX w. Ten typ 
zachował się w kilku zaledwie przy
kładach, do tej grupy należał dom 
Chałubińskiego. Większy zespół 
stworzyły powstałe w końcu XIX w. 
wille o formach przyjętych w euro
pejskich uzdrowiskach, zbliżone do 
bawarskich, wyniosłe budynki z na
czółkowymi dachami, czasem uzu
pełnione wieżyczką, albo też wille 
wzorowane na drewnianej architek
turze szwajcarskiej, niskie, pod sze
rokimi, siodłowymi dachami. W 1892 
r. powstał nowy model willi: była to 
stawiana dla Zygmunta Gnatowskie- 
go, projektowana przez Stanisława 
Witkiewicza przy czynnym udziale in
westora i wykonawców (góralskich 
„budarzy”), willa „Koleba” w „stylu 
zakopiańskim”, wkrótce przemiano
wana na „Kolibę", jeszcze niezbyt 
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wyrazista w swym kształcie, o bryle 
trochę nawiązującej do romantycznej 
willi z wieżyczką i częściowo ludowej 
dekoracji, z którą energicznie kon
trastują motywy projektowane przez 
Witkiewicza (np. góralskie ryzowania 
na nadprożach niektórych okien 
i oset na słupie schodów). „Koliba" 
była symptomem pojawienia się 
w Zakopanem nowej funkcji, związa- 

pna królewszczyzna jeszcze w dru
giej połowie XVIII w. W okresie po
wstawania „stylu zakopiańskiego” 
Zakopane funkcjonowało jako ośro
dek myśli twórczej, tu odbywały się 
spotkania, wykłady, dyskusje, pierw
sze czytania książek Henryka Sien
kiewicza, tu Stefan Żeromski założył 

bibliotekę miejską. W tej aurze po
wstający kierunek sztuki, oryginalny, 

ka się pod Tatrami pojawiła. Ostatnie 
dwudziestolecie XIX w. było w Zako
panem pierwszym okresem inten
sywnego wzrostu zabudowy. Górale 
szybko przyjmowali nowe wzory, wy
prowadzone z ich własnej sztuki, 
chociaż od niej daleko odbiegające. 
W budownictwie stosowali swobod
ną adaptację propozycji witkiewiczo
wskich, w zdobnictwie wręcz zarzu-

17

nej ze zgromadzeniem się pod Tatra
mi wielu wybitnych osób - inicjato
rów nowych form sztuki. Następne 
realizacje „stylu zakopiańskiego”: 
„Pepita”, „Oksza”, „Zofiówka" 
i wreszcie postawiona w latach 
1896-1897 willa „Pod Jedlami", za
pewniły „stylowi zakopiańskiemu” 
długotrwały, znaczący i kontrower
syjny udział w kulturze polskiej. Za
budowę miejscowości zdetermino
wał „styl zakopiański”.
Zakopane w końcu XIX w., będące 
stosunkowo wolne od ingerencji 
władz zaborczych, przyciągało inte
lektualistów ze wszystkich zaborów, 
którzy chcieli odetchnąć nie tylko 
górskim powietrzem, ale i atmosferą 
prawie wolności. Odbywało się to 
również i trochę na skutek przypad
ku, zbiegu okoliczności, bo i „kultu
ralnej działalności gruźlicy” zagania
jącej pod Tatry inteligencję i twórców 
polskich, i szczególnego doboru 
osobowości, które umiały wytworzyć 
klimat korzystny dla twórczych po
czynań, i urody krajobrazu, a także 
biedy góralskiej, wyzwalającej rów
nie pozytywistyczną, co romantycz
ną chęć „podniesienia” inteligentne
go, obrotnego ludu, może mniej niż 
lud z nizin zdeprawowanego przez 
pańszczyznę (bliskie kontakty z dwo
rem. Tu była odległa, niełatwo dostę- 

odmienny od architektury europejs
kich kurortów, odwołujący się do 
swej prapolskiej genezy, był nurtem 
zgodnym z ideami, jakie w ciągu ca
łego XIX w. niepokoiły twórców, 
a w końcu stulecia ostatecznie zao
wocowały modernizmem. Hasła 
sztuki narodowej, stosowania moty
wów i form miejscowych, odejścia od 
kosmopolitycznej wierności wzor
com historycznym powtarzające się 
w literaturze - miały swe podstawy 
w pismach filozoficznych. „...Tęsk
niący za wiosną prymitywu, a nie mo
gący się pozbyć swego schyłkowego, 
jesiennego wyrafinowania”- jak pi
sał o modernizmie Wiesław Juszczak 

był także „styl zakopiański” bodaj 
najmocniejszym w ówczesnej sztuce 
polskiej objawem „uporczywej po
trzeby samookreślenia”. Sięgał do 
tradycji najdawniejszej - w przeko
naniu Witkiewicza - do tradycji pra- 
żródeł, do „istoty ducha polskiego”, 
którym chciał nasycić całe otoczenie 
Polaków.
Propozycje Witkiewicza zostały przy
jęte. Niewielkie, lecz aktywne grono 
entuzjastów lansowało styl, którego 
pojedyncze realizacje powstały 
wkrótce również poza Zakopanem. 
To jednak tylko o tyle należy do tema
tu, że ilustruje ważne znaczenie dla 
kultury polskiej tej nowej funkcji, ja- 

cali dawną, skromną i surową orna
mentykę, przyjmowali „styl zakopia
ński”. czasem łącząc jego motywy 
z nieco innymi ornamentami, rozpo
wszechnianymi wówczas przez 
Szkołę Przemysłu Drzewnego. W os
tatnich latach XIX i następnie w po
czątkowym piętnastoleciu XX w. po
wstało bardzo dużo domowo prosto
kątnym, dwutraktowym, trójdzielnym 
planie, zazwyczaj z oficynką, jedno- 
kondygnacjowych, z pomieszczenia
mi mieszkalnymi w strychu wysokie
go, przyczółkowego dachu. Zdobił te 
domki ornament witkiewiczowsko- 
góralski, często bardzo naturalisty- 
czny, dając nieomal w każdym wy
padku inny efekt, zaś w*masie two
rząc nowy, indywidualny wyraz miej
scowości.
W tym czasie podtatrzańska „letnia 
stolica”, coraz częściej nawiedzana 
także i w zimie, musiała zaspokoić 
rosnące potrzeby stałych mieszkań
ców oraz spełnić coraz liczniejsze 
wymagania przyjezdnych. Jeszcze 
w 1880 r. rozpoczęto budowę Zakła
du Wodoleczniczego dra Wenantego 
Piaseckiego - „Klemensówki”. Nie
co później zaczął działać Zakład Wo
doleczniczy dra Andrzeja Chramca, 
potem zamieniony w sanatorium 
przeciwgruźlicze. Na początku XX w. 
zbudowano pierwsze nowoczesne 
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sanatorium przeciwgruźlicze w Koś
cielisku (Marii i Bronisława Dłu
skich). Nie uczestnicząc w strukturze 
miejscowości, ten wspaniale dekoro
wany budynek oddziałał na później 
stawiane budowle tego typu, które 
w myśl propozycji Karola Stryjeń- 
skiego - powstały w latach dwu
dziestych na południowym stoku Gu
bałówki. Rozwijało się także centrum 
Zakopanego. Powstała murowana 
zabudowa Krupówek ze sklepami, 
gabinetami, restauracjami, hotele- 
pensjonaty, jak „Stamara" (ob. 
,,Przodownik”) przy ul. Kościuszki 
(1904 r.). Wznoszono budowle użyte
czności publicznej, w pobliżu nowe
go kościoła parafialnego (którego 
budowę według projektu Dziekoń- 
skiego rozpoczęto w 1877 r.) stanął 
nowy Dworzec Tatrzański, zaś w koń
cu tego okresu - na podstawie pro
jektu Witkiewicza, poprawionego 
przez Franciszka Mączyńskiego - 
Muzeum Tatrzańskie.

Naturalnie rosła także liczba budyn
ków przeznaczonych dla stałych 
mieszkańców. M in. z tego czasu po
chodziła bardzo interesująca, bogata 
w formach zabudowa zniszczonej 
w ciągu ostatnich trzech lat malowni
czej uliczki - Chycowego Potoku. 
O ile jednak góralska zabudowa Chy
cowego Potoku miała dalej formy 
tradycyjne, choć „poprawione” 
przez wpływ Witkiewicza, to intelige
ncja coraz częściej stawiała budynki 
zgodne z dyrektywami europejskiej 
mody, duże, nieraz murowane, np. 
„Marilor”, obecnie budynek Liceum 
Plastycznego.

Częściowy obraz wymagań, jakim 
w okresie poprzedzającym pierwszą 
wojnę światową musiało sprostać 
Zakopane, daje ówczesny skorowidz 
handlowy z 1912 r„ wymieniający 22 
rodzaje sklepów, zakład fotograficz
ny, księgarnię, aptekę, wydawnictwo 
kart widokowych, sześć zakładów 
stolarskich, wytwórnię kafli, jubilera, 
dwu zegarmistrzów, zakłady przemy
słu i rzemiosła lokalnego.

Po pierwszej wojnie światowej, która 
ograniczyła poczynania budowlane 
w Zakopanem, nastąpił burzliwy 
i efektowny rozwój miejscowości. 
Zakopane stało się najważniejszym 
ośrodkiem leczenia gruźlicy, uzyska
ło zespół budynków sanatoryjnych, 
stawianych przez stowarzyszenia 
społeczne (Związek Nauczycielstwa 
Polskiego. Bratnią Pomoc, Związek 
Kolejarzy) lub z inicjatywy majętnych 
filantropów („Odrodzenie” fundo
wane przez Klarę Jelską). Budynki 

położone poza centrum, na połud
niowym stoku Gubałówki, te o po
wściągliwej architekturze, mimo 
znacznej kubatury na ogół harmonij
nie wtopiły się w pejzaż. Po połowie 
dwudziestolecia międzywojennego 
powstały budowle przeznaczone dla 
celów rekreacyjnych: zespół zabu
dowań kolejki i restauracji na Guba
łówce oraz budynki kolejki na Ka
sprowy Wierch wraz z obserwato
rium meteorologicznym. Projekto
wane nowocześnie, z wyczuciem 
krajobrazu (zawiodło ono podczas 
projektowania stacji na Myślenickich 
Turniach) w zasadzie zamknęły roz
dział o pozytywnych dziejach zabu
dowy Zakopanego. Późniejsze, 
z okresu drugiej wojny światowej 
skromne przedsięwzięcia budowla
ne, jak np. elektrownia na granicy 
Olczy i Pardałówki, nie miały wię
kszego znaczenia, mimo ich nieraz 
znacznych walorów architektonicz
nych. Dziełem niemieckim (oprócz 
licznych wyburzeń) była nadbudowa 

wykonana w sposób możliwie ko
rzystny, a w każdym bądź razie nie 
nachalny - Szkoły Gospodarstwa 
Domowego w Kuźnicach.

W początkowym okresie powojen
nym Zakopane funkcjonowało jak 
wcześniej, godząc rolę ośrodka 
sportów zimowych i turystyki z rolą 
uzdrowiska. W zakresie turystyki ob
ciążyła je nowa funkcja, związana 
z koniecznością zaspokojenia po
trzeb ruchu masowego; miejsco
wość wypoczynkowa została zmu
szona do przyjęcia znacznych grup 
wczasów pracowniczych i krótko 
trwających wycieczek zbiorowych. 
Istotne, a bardzo niekorzystne zmia
ny nastąpiły po nadaniu Zakopane
mu praw miejskich. Zielone uzdrowi
sko, bez rozplanowanej siatki ulic, 
bez rynku i placów, z drogami skiero
wanymi do Kuźnic, zaczęło odwra
cać się od Tatr. Powstała pewna licz
ba budowli, zwanych szumnie „wiel- 
kokubaturowymi”, które nader sku
tecznie przysłoniły dawny wygląd 
miejscowości. Zlokalizowano je 
w sposób tak agresywny, że mimo 
stosunkowo niewielkiej ich liczby na
dały niemiły ton pejzażowi miasta. 
Uniwersalna architektura pudeł roz
parta się na Równi Krupowej, przy 
wjeżdzie do Zakopanego oraz przy 
dworcach: autobusowym i kolejo
wym. Dopiero szczegółowa analiza 
architektonicznego zespołu miasta 
pozwala dojrzeć zachowany do na
szych czasów niezwykły zespół za
bytkowy, któremu narzucono tylko - 
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za ciężki dlań - strój miejski wraz 
z urzędami, przemysłem, rozbudo
waną siecią handlu i usług.
Trudno powiedzieć, jakie przyczyny 
złożyły się na to, iż region, którego 
sztukę okrzyknięto za wyjątkową już 
w końcu XIX w., i nikt tego do tej pory 
nie kwestionuje, nie doczekał się do
tychczas pełnych, rzetelnie udoku
mentowanych opracowań. Świetne, 

mimo pewnej tendencyjności w do
borze materiału, książki Władysława 
Matlakowskiego są do dzisiaj źró
dłem wiedzy o sztuce góralskiej, mi
łej, głaszczącej ambicję mieszkań
ców Podhala wiedzy o bogatej tutej
szej sztuce ludowej, co się w wille 
przemieniła, nie tracąc swojej ludo
wości. Obecnie przemienia się w,.re
gionalne” stylizowane bloki (to zna
czy, mniej lub bardziej fantazyjnie 
obijane deskami).
Uznanie za zabytek zespołu ul. Koś
cieliskiej (nie całej) przez Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków - dr 
Hannę Pieńkowską miało znaczenie 
rewolucyjne, bo zostało ogłoszone 
jeszcze przed powstaniem ustawy 
o ochronie dóbr kultury, czyli przed 
1962 r. Ta decyzja bez żadnych uzu
pełnień obowiązuje do tej pory. Do
tychczas również są powielane kryty
czne pod adresem zakopiańszczyzny 
zdania Wojciecha Brzegi o nieprak- 
tyczności wycinanek, ryzowań i zała
mań dachów, o pretensjonalnej 
ozdobności - bez szacunku dla paty
ny, która je już pokryła. Równocześ
nie panoszy się tu najbardziej komer
cjalnie nastawiony folkloryzm. 
Współczesne Zakopane ma ważną, 
a często pomijaną funkcję: jest nie
wątpliwym dobrem kultury. To poję
cie obejmuje rozległy pejzaż Tatr 
z Zakopanem i jego okolicą, obejmu
je nie tylko tu zgromadzone zabytki, 
ale tradycję kultury i dążeń do utrzy
mania tożsamości narodowej Pola
ków. W naszym społeczeństwie Za
kopane odgrywa także rolę trochę 
irracjonalną, jakby mitu, jakby celu 
pielgrzymek, miejscowości, gdzie 
można otrzymać nobilitację (zresztą 
różnie rozumianą). W całej Polsce 
jest bardzo dużo ludzi, którzy „ko
chają Zakopane”, lubią o nim słu
chać, odwiedzają je często i nawet 
dla niego pracują. I to społeczne zna
czenie Zakopanego trwa już ponad 
sto lat.

Barbara Tondos

Uprzejmie wyjaśniamy, że w nr 9-1982 „Spot
kań z zabytkami" w artykule B. Tondos O stylu 
zakopiańskim na str. 7 (szp. 3 3 i 12 wiersz od 
góry) zamiast sformułowania „sposób zakopia
ński" powinno być „sposób zakopański".
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Maria Lewicka

Porozmawiajmy o archi
tekturze polskiej (3)
W poprzednim numerze „Spotkań" mówiliśmy o architekturze polskiej XVII 
i XVIII w., ograniczając się do zabytków baroku. Powiedzieliśmy jednocześ
nie, że literatura fachowa określa często architekturę polską drugiej połowy 
XVIII w. mianem architektury doby Oświecenia, a określenie to dotyczy 
jedynie ideologicznego tła epoki, której wpływ na tę dziedzinę sztuki wyraził 
się przede wszystkim w nowych funkcjach, a nie w stylu architektury, której 
obraz w okresie tego pięćdziesięciolecia był bardzo niejednolity. Mówiliśmy 
o kontynuacji form barokowych i rokokowych w tym półwieczu, zwracając 
uwagę, że zjawiskiem o podstawowym znaczeniu stał się zwrot ku formom 
antycznym, klasycznym, które początkowo pojawiły się w zestawieniu z baro
kowymi (barokowy klasycyzm, sztuka czasów Stanisława Augusta), aby się 
następnie usamodzielnić i w ostatniej ćwierci XVIII w. zadomowić w naszej 
architekturze (nieco później niż w architekturze europejskiej) na tyle, że 
uznano ten fakt za narodziny nowego stylu, nazywanego klasycyzmem lub 
neoklasycyzmem. Zaczniemy dziś od omówienia jego zabytków z drugiej 
połowy XVIII w.

Wśród kilku nurtów architektury tego 
czasu klasycyzm był najbardziej 
związany z ideami Oświecenia. Nie 
był jak barok - „wykwitem" epoki, 
ale doskonale ją reprezentował; wy
próbowane, logiczne, jasne formy an
tyczne odpowiadały epoce rozumu, 
rozsądku i poszukiwań prawidłowoś
ci. Na architekturę polską oddziały
wały początkowo trzy centra sztuki 
europejskiej: Rzym, Paryż i Londyn, 
gdzie antyk studiowano, a wzory 
sztuki propagowane były przez szty
chowane wydawnictwa. Twórczość 
architektów polskich silnie związana 
była z klasycyzmem francuskim XVII 
w., którego monumentalne formy 
stanowiły zrozumiałe interpretacje 
architektury antyku (np. słynna ko
lumnada Luwru). Przyjęło się też 
u nas kilka schematów i motywów 
Palladia, genialnego włoskiego ar
chitekta renesansu, odkrytego na 
nowo w Anglii, niezwykle popularne
go w XVIII w . którego twórczość była 
również intepretacją form antyku. 
Badacze wyróżniają oprócz tego ten
dencje awangardowe w architektu
rze klasycystycznej (niektóre dzieła 
Zuga, Kamsetzera, Gucewicza, Ku
bickiego), które wyrażały się w nowa
torskim sposobie myślenia architek
tonicznego, w zakresie kształtowa
nia bryły i rozplanowania budowli, 
skłaniające do porównań z architek
turą XX w.
Oświecenie nie było epoką sprzyjają
cą budownictwu kościelnemu, po
wstało jednak kilka świątyń klasycys- 
tycznych, które mają ugruntowaną 

pozycję w historii architektury pol
skiej, prezentując tendencje stylu 
i twórczość czołowych architektów 
epoki. Rangę najwybitniejszego 
dzieła klasycyzmu zyskał warszawski 
kościół ewangelicki Szymona B. Zu
ga centralna świątynia z kolumno
wym portykiem, nakryta dominującą 
nad budynkiem kopułą o dużej roz
piętości. Wymieńmy jeszcze fasadę 
przebudowywanego wówczas war
szawskiego kościoła Św. Anny, na

wiązującą do wzorów palladiań- 
skich, projektowaną przez Piotra Ai- 
gnera, przy współudziale jego pro
tektora, mecenasa i znawcy sztuki, 
pierwszego polskiego historyka 
sztuki - Stanisława Kostki Potockie
go, oraz inne dzieło tegoż architekta 
- centralny kościół w Puławach, sta
nowiący niemal kopię rzymskiego 
Panteonu. Do rzymskiej świątyni na
wiązał również Aigner budując cen
tralny kościół Św. Aleksandra w War

szawie (wzniesiony, rzecz sympto
matyczna, dla uczczenia osoby 
świeckiej - cara Rosji i króla nowo 
powstałego Królestwa Polskiego, 
Aleksandra I). Tendencje awangar
dowe reprezentuje kościół Jana 
Chrystiana Kamsetzera w Petryko- 
zach.
W architekturze rezydencjonalnej 
wypowiedział się klasycyzm zarówno 
zmianą całej kompozycji założenia, 
jak i nową koncepcją samego budyn
ku pałacowego; zwartego, na planie 
prostokąta, z kolumnowym porty
kiem od frontu. Charakterystyczne 
dla bardzo wielu założeń stały się 

ćwierćkoliste galerie łączące pałac 
z oficynami lub pawilonami boczny
mi, wywodzące się z architektury Pal
ladia. W dyspozycji wnętrza istotną 
zmianę stanowiło przeniesienie fun
kcji reprezentacyjnego barokowego 
„piano nobile” na parter. Centralnie 
sytuowany, okrągły lub owalny salon 
wyłamywał się na zewnątrz w elewa
cji ogrodowej (np. pałace w Śmieło- 

wie Stanisława Zawadzkiego, Bia
łaczowie Jakuba Kubickiego, Wale- 
wicach Hilarego Szpilowskiego). 
Do słynnej palladiańskiej Villa Ro
tonda pod Vicenzą nawiązały pałace 
Jakuba Kubickiego w Lubostroniu 
i tzw. Królikarnia Dominika Merlinie
go w Warszawie - na planie kwadra
tu, z okrągłym salonem krytym kopu
łą pośrodku i kolumnowymi porty
kami.
Klasycyzm reprezentowała wię
kszość budowli zwiastujących prze
miany w życiu gospodarczym, ukła
dach społecznych, a także te, które 
wyrażały tendencje wieku Oświece
nia; wznoszono k I asy cysty czne ratu
sze, szkoły, hotele, zajazdy, stacje 
pocztowe, koszary, domy handlowe, 
kamienice czynszowe.
Zanim powiemy kilka słów o innych 
nurtach występujących w architektu
rze drugiej połowy XVIII w., warto 
może przypomnieć, że wiążą się 
z tym okresem pojęcia sentymenta
lizmu i preromantyzmu. Pojęcia te 
nie określają nowych form stylo
wych, lecz jedynie nowe idee i posta
wy twórcze, które wyraziły się rów
nież w sztuce np. sentymentalizm 
w nowym typie ogrodu, zwanym 
ogrodem sentymentalnym lub kra
jobrazowym, zrywającym ze sztucz
nością i geometryczną regularnością 
parku francuskiego na korzyść natu
ralności (czołowy zabytek w tej dzie
dzinie stanowi park w Arkadii pod 
Łowiczem). Preromantyzm zapowia
dał nawrót do innych, poza klasycz
nymi stylów przeszłości, co miało 
pewien związek z rodzącym się kul
tem przeszłości narodowej.
Zapoczątkowane w omawianym 
okresie równouprawnienie różnych 
stylów i tendencji obrazują pawilony 
wznoszone w ogrodach sentymen
talnych, stanowiące ich nieodłączne 
elementy. W nich przede wszystkim 
objawiły się początkowo dwa pozos
tałe nurty architektury polskiej dru
giej połowy XVIII w. - egzotyczny 
i neogotycki.

Motywy egzotyczne (które poza pa
wilonami ogrodowymi wystąpiły 
również w dekoracji wnętrz) inspiro
wane były przez sztukę Wschodu - 
Islamu, a przede wszystkim Chin oraz 
sztukę starożytnego Egiptu.
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a następnie Królestwa Polskiego.

Aby zrozumieć, co działo się w archi
tekturze XIX w., musimy na chwilę 
wyjść poza teren Polski, a także poza 
zakres tematyczny samej architektu
ry i uświadomić sobie, jaki był obraz 
historyczny tego okresu, o którym 
mówi się, że stanowił epokę przeło
mu i przedsionek współczesności. 
Wielka Rewolucja Francuska, wojny 
napoleońskie, Wiosna Ludów z jej 
ideami wolności i równości-to jedna

1. Kościół pałacowy w Puławach (proj. P. Ai
gner, 1800-1803) jest zmniejszoną kopią Pan
teonu rzymskiego

2. Dawna kamienica i dom handlowy Rezlera 
i Hurtiga w Warszawie (proj. S. B. Zug, 1785) - 
wybitne, postępowe dzieło klasycyzmu; pełniąc 
funkcję kamienicy czynszowej i siedziby spółki 
handlowej obrazuje przemiany w życiu miasta

3. Klasycystyczny pałac Ogińskich w Siedlcach 
(obecnie Prezydium Rady Narodowej) o charak
terystycznych dla epoki formach (proj. S. Zawa
dzki. 1776-1782)

3

Pobudzenie do życia form gotyku 
wynikało w pewnej mierze z upodo
bań do egzotyki, w której pojęciu 
ówcześnie się mieścił, ale również 
z rodzącego się kultu przeszłości na
rodowej i zainteresowań historycz
nych; nie bez znaczenia była też 
„moda na Anglię”, z którą gotyk-nie 
wygasły tam w okresie nowożytnym - 
łączył się nierozdzielnie. Początko
wo repertuar motywów zaczerpnię- 
tych z architektury gotyckiej był bar
dzo ograniczony (łuk ostry, sterczy- 
ny, krenelaż); objawiły się one nie 
tylko w pawilonach ogrodowych, ale 
również w architekturze rezydencji, 

przede wszystkim wiejskich, których 
powstało w Polsce do końca XIX w. 
bardzo wiele. Popularność takich 
siedzib łączy się z czytywanymi wów
czas romantycznymi powieściami 
historycznymi i romansami grozy, 
których akcja toczyła się w scenerii 
zamków średniowiecznych, przypo
minających u nas okresy wielkości 
i potęgi narodu. Neogotyk przetrwał 
poprzez cały wiek XIX, przede wszys
tkim jako styl kościołów i rezydencji, 
podobnie jak klasycyzm, któryż kolei 
stał się stylem prestiżowym europej
skich władców tego wieku, a u nas - 
twórców Księstwa Warszawskiego, 

grupa zagadnień. Druga związana 
jest z rewolucją przemysłową; pierw
sze maszyny parowe, silniki, szybko 
postępujące uprzemysłowienie od
mieniały świat w tempie i w sposób 
nieporównywalny z żadnym dotych
czas momentem w dziejach cywiliza
cji. Przed architekturą stanęły nowe 
zadania. Wobec wielkiej migracji do 
miast i niebywałego ich rozwoju zais
tniała konieczność wznoszenia róż
norodnych gmachów o nowych zu
pełnie funkcjach; wiek ogromnego 
rozwoju przemysłu upomniał się 
o budynki, które nie miały dotych
czas żadnej tradycji - ogromne fab
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ryki, hale, pawilony wystawowe, gieł
dy, banki, dworce kolejowe, poczty, 
hotele itp. Proces urbanizacji wpły
wał decydująco na rozwój budownic
twa mieszkalnego. Kamienica czyn
szowa stała się w XIX w. instytucją 
niebywale rentowną. Inwestowała 
w kamienice burżuazja - wzbogaco
ne mieszczaństwo, które stawało się 
klasą przodującą w nowych ukła
dach społecznych, a także arystokra
cja, która w wyniku zaistniałych 
zmian polityczno-gospodarczych 
zmieniała swoje miejsce w społecze- 

nej budowli motywy zaczerpnięte 
z różnych stylów przeszłości - zjawi
sko to określane jest mianem eklek
tyzmu*. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, że te zapożyczenia ze stylów 
przeszłości nosiły najczęściej zna
miona powierzchownego ich rozu
mienia, ograniczając się przeważnie 
do demonstrowania wiedzy o zewnę
trznych przejawach architektury wy
branego okresu (detal, ornament 
itp).
Nietwórczy w zakresie form architek
tonicznych wiek XIX stawał się rewo

lucyjny w zakresie konstrukcji. Roz- 
dźwięk, jaki nastąpił między archite
kturą uznaną za ,,sztukę zdobienia” 
a konstrukcją uznaną za ,,sztukę bu
dowania”, domenę inżynierii, spo
wodował upadek architektury. Nowe 
możliwości dla budownictwa objawi
ły się dzięki wprowadzeniu nowych 
materiałów budowlanych - betonu, 
żelaza i stali, a także dzięki postępo
wi wiedzy matematycznej, ze statyką 
na czele. Architekci podeszli począt
kowo nieufnie do nowości. Wyłonio
ne możliwości materiałowe i kon

5

ństwie. Budowlą reprezentacyjną dla 
XIX w. stało się muzeum; mówi się, że 
był to wiek pary, elektryczności i ... 
muzeów. Faktowi temu przypisuje 
się dużą wymowę; rozpowszechnie
nie idei muzeów różnych rodzajów 
uzmysławia bowiem wiele prawd 
o tym pełnym kontrowersji, „szalo
nym” wieku XIX: - postęp wiedzy 
i stworzone warunki jej popularyzacji 
w nowych układach społecznych; - 
zaciekawienie przeszłością i przy
wiązanie do tradycji, od której nie 
chciano i nie potrafiono się oderwać;

a w wypadku muzeów gromadzą
cych dzieła sztuki zmianę sytuacji 
i funkcji sztuki, która uległa proceso
wi „uświęcania”.
Ogrom zadań, jakie stanęły przed ar
chitekturą, przerósł możliwości twó
rcze epoki. Sięgnięto po wzory 
z epok minionych. Wydaje się to zro
zumiałe w okresie rozwoju nauk his
torycznych, archeologii i systematy
zowania wiedzy o sztuce. Dawne jed
nak formy nie były przystosowane do 
nowych funkcji i to stanowi o kontro
wersjach w architekturze XIX w. 
Czerpano z architektury przeszłości 
trzymając się form jednego stylu 
(neoromanizm, neogotyk, neorene- 
sans) - zjawisko to określane jest 
mianem historyzmu; bądź też, w dru
giej połowie wieku, jednocząc w jed-

4. Koszary Artylerii 
Konnej przy ul. Dzi
kiej w Warszawie 
z końca XVIII w. we
dług akwaforty K. Al- 
bertiego (proj. S. Za
wadzki); monumen
talny klasycyzm stal 
się stylem reprezen
tacyjnych gmachów 
użyteczności publi
cznej

5. Jeden z pawilo
nów ogrodowych 
parku w Arkadii pod 
Łowiczem ..domek 
gotycki" (proj. S. B. 
Zug.1800)

6. Fragment ogrom
nego, neogotyckiego 
pałacu w Kamieńcu 
Ząbkowickim (1838- 
1863), zaprojektowa
nego przez najwybit
niejszego europej
skiego architekta 
pierwszej połowy XIX 
w K. F Schinkla

6
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strukcyjne wykorzystywano w bu
downictwie drugoplanowym (pawi
lony wystawowe, szklarnie), wkrótce 
potem w halach kolejowych i targo
wych. Wkraczając do architektury 
monumentalnej, żelazo było począt
kowo skrzętnie ukrywane pod mate
riałami tradycyjnymi albo pokazywa
ne w formach imitujących tradycyjne 
(np. podpora żeliwna odlewana 
w kształcie kolumny klasycznej lub 
okryta elementami dekoracji; znany 
przykład stanowi żeliwna kolumnada 
biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, 

o fasadzie wzorowanej na Luwrze). 
Zwiastunami odmiany, która miała 
nastąpić w krajobrazie architektoni
cznym naszego wieku, były konstru
kcje inżynierskie, przede wszystkim 
mosty; należał do nich np. kratowy 
most stalowy na Wiśle w Warszawie 
z 1864 r„ proj. inż. S. Kierbedzia, 
zniszczony w czasie ostatniej wojny. 
W Europie, świadomej braku własne
go stylu poszukiwano nowych wypo
wiedzi w dziedzinie architektury 
(świadczą o tym np. organizowane 
konkursy). Pierwszym przejawem 

7 Zamek Leszczyńskich w Gołuchowie (póź- 
norenesansowy) przebudowany został 
(1872-1885) z inicjatywy Działyńskich w stylu 
renesansu francuskiego przez Z. Gorgolew- 
skiego i M. Ouradou według koncepcji sławne
go E. Viollet-le-Duca. francuskiego architekta 
i historyka, pierwszego w dziejach konserwato
ra zabytków
8. Archiwalne zdjęcie zabudowy fabrycznej 

Żyrardowa z około 1900 r. pokazuje, jak zmie
niał się krajobraz architektoniczny w wieku pary 
i elektryczności, i jak budowle o nowych funk
cjach zapożyczały elementy architektury z epok 
minionych
9. Neorenesansowy gmach Resursy Obywate

lskiej przy Krakowskim Przedmieściu w War
szawie (proj. E. Cichocki, 1860-1861); obecnie 
dom Towarzystwa Łączności z Zagranicą „Po
lonia”

16



nych zresztą z europejskimi - tende
ncjach stylowych, stwarzała różne 
w poszczególnych zaborach warunki 
dla architektury XIX w. Ze szczegól
nym rozwojem budownictwa łączyła 
się akcja porządkowania zabudowy 
naszych miast w okresie istnienia 
Królestwa Polskiego (1815-1830). 
Posiadamy z tych lat liczne zabytki 
nawiązujące do stylów przeszłości: 
kamienice, szkoły, ratusze, sądy, 
szpitale, koszary itp. Formy history
czne nadawano ówczesnemu bu
downictwu fortecznemu (Zamość,

nowości stała się dopiero u schyłku 
wieku secesja - ruch artystyczny 
(1895-1905) opozycyjny wobec bez- 
stylowości epoki. Ruch ten koncen
trował się wokół problemów wnętrza 
i sztuki użytkowej. Idea stworzenia 
współczesnego stylu łączyła się z po
czuciem jedności i równości wszyst
kich przejawów sztuki tak pod wzglę
dem przydatności, jak i dla uzyskania 
jednolitego wyrazu artystycznego. 
W architekturze odrzucano balast 
form historycznych. Oczyszczone 
z nich budynki, o prostych stosunko
wo bryłach, oplatano oryginalnym 
ornamentem. Ten właśnie ornament, 
o stylizowanych roślinnych i zwierzę
cych głównie motywach, płynnych, 
falistych liniach, pojawił się we wszy
stkich gatunkach sztuki, od grafiki 
do architektury, stając się najbar
dziej charakterystycznym wyróżni
kiem secesji. Problemów nowator
skich konstrukcji secesja nie podjęła 
w sposób, który zagwarantowałby 
długotrwałość jej żywota. Niektóre 
tylko dzieła, w których zastosowano 
nowe rozwiązania konstrukcyjne, nie 
pozbawione inwencji formalnych za
pisały się trwale w dziejach architek
tury.

Porozbiorowa sytuacja w Polsce, 
przy jednakowych na ogół - zgod-

10 Neobarokowa 
kamienica przy al. 
Wolności 10 w Częs
tochowie (proj. A. Pa
procki. około 1912)

11. Eklektyczny pa
łacyk Hantków przy 
ul. Łukasińskiego 68 
w Częstochowie 
(1900-1902); pluto- 
kracja, która w XIX w. 
obejmowała mecenat 
artystyczny, wobec 
braku własnej trady
cji, przy wznoszeniu 
swoich rezydencji 
przejmowała formy 
stosowane przez 
ustępujące warstwy 
posiadające

12. Fragment klatki 
schodowej domu 
przy ul. Piotrkowskiej 
29 w Częstochowie 
(przed 1914); żeliwna 
podpora pokryta zo
stała ornamentyką 
roślinną



Modlin). Wszczętą akcję uprzemy
słowienia dokumentują np. prze
kształcone obecnie w muzeum prze
mysłu i techniki zakłady przemysło
we w Sielpi. Powstawały wówczas 
prototypy budowli (najczęściej klasy- 
cystyczne), które powtarzano w ca
łym kraju (autorem jednego z takich 
wzorników był np. Aigner). Po upad
ku Powstania Listopadowego plano
wą działalność rządu w dziedzinie 
budownictwa zaczęła przejmować 
burżuazja oraz ziemiaństwo, prze
stawiające się na gospodarkę me
chaniczną.
Historyzm w architekturze polskiej 
miał charakter kosmopolityczny. Sy
tuacja zmieniła się w ostatnim trzy
dziestoleciu XIX w., kiedy w środowi
sku krakowskim zaczęto interesować 
się historią sztuki, a ówcześni bada
cze zwrócili uwagę na specyficzne 
cechy naszej architektury. Ostatnie 
ćwierćwiecze ubiegłego stulecia 
wzbogaciło historyzujące budownic
two elementami rodzimej architektu
ry. Przeprowadzono też wówczas nie 
zawsze korzystne dla zabytków pra
ce o charakterze konserwatorskim 
(np. Collegium Maius i Sukiennice 
w Krakowie). W ostatnim dziesięcio
leciu pojawiły się protesty przeciw 
bezstylowości epoki. Nowatorskie 
hasła wyzwolenia się z historyzmu 
łączą się u nas z ruchem tzw. Młodej 
Polski, której sztukę określa się mia
nem secesji lub modernizmu. W ar
chitekturze tego krótkiego okresu 
daje się odczytać zarówno tendencje 
kosmopolityczne, jak i zespolone 
z narodową tradycją, a także styliza
cję elementów ludowych.

Tzw. styl zakopiański powstał jako 
efekt poszukiwań wzorów dla sztuki 
narodowej w kulturze ludowej (zob. 
w tym numerze artykuł B. Tondos 
Zakopane oraz w 9-1982 O stylu za
kopiańskim). Twórcą koncepcji był 
architekt, malarz i krytyk Stanisław 
Witkiewicz, który zwrócił uwagę na 
specyficzne cechy i piękno architek
tury Podhala. Przystosowanie pod
halańskiego budownictwa do zabu
dowy miast nie dało pozytywnych re
zultatów. Udane realizacje projektów 
Witkiewicza powstawały głównie na 
terenie Zakopanego (wille „Pod Je- 
dlami” i „Koliba").
Charakterystykę architektury pol
skiej (niepełną wobec skrótowej for
my artykułu) uzupełnimy wymienia
jąc kilku najwybitniejszych twórców 
epoki; prócz architektów obcych, 
więcej niż w jakiejkolwiek dotych
czas epoce jest nazwisk polskich. 
W Warszawie w dobie Królestwa Pol
skiego wyróżniła się działalność An
toniego Corazziego, Włocha, który

13
14

13. Neogotycki koś
ciół w Katowicach 
(proj. A. Wagner. 
1862 1870); formy 
gotyku uznano w XIX 
w. za najwłaściwsze 
dla architektury sa
kralnej

14. Kościół Zbawi
ciela w Warszawie 
(proj. J. Dziekoński. 
1901 1911) nawiązy
wał do form polskie
go renesansu i ba
roku

15. Wystawowy 
gmach Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięk
nych w Krakowie 
(proj. F. Mączyński, 
1899 1900) z okresu

,,młodopolskiego”, 
łączącego się z se
cesją

16. Fragment elewa
cji kamienicy naroż
nej (ul. Stawowa 
Mickiewicza) w Kato
wicach (1896); sece
syjna dekoracja jest 
tu wyeksponowana 
ponad formy kon
strukcyjne

17. ,.Chata” Stefana 
Żeromskiego w Na
łęczowie, zbudowa
na w tzw. stylu za
kopiańskim (proj. J. 
Koszczyc-Witkiewicz, 
1905)

18. Plebania przy 
kościele Św. Rodziny 
w Częstochowie pre
zentuje tzw. styl 
dworkowy

19. Bank Towa
rzystw Spółdziel
czych w Warszawie 
(proj. J. Heurich, 
1911 1917) wykazuje 
już tendencje kon- 
struktywistyczne

20 Gmach Szkoły 
Głównej Planowania 
i Statystyki w Warsza
wie (proj. J. Koszczyc- 
Witkiewicz, 1928 
1930,1951-1954) nosi 
cechy charakterysty
czne dla wielu budo
wli reprezentacyjnych 
okresu międzywojen
nego prosta bryła 
ożywiona elementa
mi stylizowanej deko
racji o motyyvach ro
dzimych
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budował w stolicy monumentalne 
klasycystyczne gmachy (m.in. Teatr 
Wielki i gmachy Ministerstwa Skar
bu). Karol F. Schinkel, najwybitniej
szy architekt europejski pierwszej 
połowy XIX w., przedstawiciel ro
mantyzmu, nawiązywał najchętniej 
do form gotyku (na naszych ziemiach 
pałac w Kórniku, kościół w Krzeszo
wicach, zamek w Kamieńcu Ząbko
wickim, ratusz w Kołobrzegu). Eklek- 
tykiem był Henryk Marconi (kościół 
Św. Karola BoromeuszanaChłodnej, 

hotel Europejski, Towarzystwo Kre

dytowe Ziemskie w Warszawie, ra
tusz w Radomiu). Innym wybitnym 
eklektykiem był Jan Maria Lanci, wy
korzystujący w swoich projektach 
nowe metody konstrukcyjne (Złota 
Kaplica w katedrze poznańskiej, za
mki w Zagórzanach i Dzikowie, ka
mienica przy Krakowskim Przed
mieściu 17 w Warszawie). Adam Idź- 
kowski wsławił się przebudową war
szawskiej katedry w stylu angielskie
go gotyku. Eklektyk Józef Dziekoński 
był twórcą wielu kościołów (m.in. 
Zbawiciela, Św. Floriana i Św. Stani
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sława w Warszawie). Również już na 
przełomie wieków działali Stefan 
Szyller (Politechnika, gmach „Za
chęty”, wiadukt mostu Poniatow
skiego w Warszawie) i zasłużony pe
dagog, założyciel Zakładu Architek
tury Polskiej PW Oskar Sosnowski 
(kościół Św. Jakuba w Warszawie 
i Św. Rocha w Białymstoku). Przed

stawicielem modernizmu był Ta
deusz Stryjeński (współtwórca Tea
tru Starego i Muzeum Techniczno- 
Przemysłowego w Krakowie).
Architektura XIX w. długo była kryty-
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kowana i odsądzana od wartości ar
tystycznych. Dziś, z perspektywy cza
su, tak niezbędnego dla trafnych 
ocen, świadomi złożonego obrazu 
epoki i wszystkich uzależnień, zabyt
ki z tego okresu oceniamy podobnie, 
jak relikty innych epok. Do pejzażu 
naszych współczesnych miast z ich 
monotonną, zestandaryzowaną ar
chitekturą budowle z poprzedniego 
stulecia wnoszą nie tylko wartości 
historyczne, ale również estetyczne, 
stanowiąc jakże cenne „przeryw
niki".

Po wygaśnięciu w architekturze nur
tu secesji i po stosunkowo krótkim 
okresie niewiary w możliwość wyło
nienia nowego stylu - wobec przeko
nania, że sztuka skończyła się od 
momentu wynalezienia maszyny pa
rowej i elektryczności - rodzi się ar
chitektura współczesna. Powstają 
awangardowe uczelnie (np. sławny 
Bauhaus w Niemczech) i ugrupowa
nia artystyczne (w Polsce „Blok", 
a przede wszystkim „Praesens") gło
szące programowe hasła architektu
ry nowoczesnej. Zarówno w założe
niach teoretycznych, jak i działalnoś
ci realizacyjnej dają się odczytać 
dwie tendencje, które zadecydowały 
o rozwoju nowej architektury; kon
struktywizm i funkcjonał izm. Kon
struktywizm objawił się w budownic
twie inżynieryjnym już w poprzednim 
stuleciu, kiedy zwrócono uwagę, że 
konstrukcja sama w sobie i materiał 
budowlany mają własne walory pięk
na. Funkcjonalizm natomiast stano
wił naturalną tendencję istniejącą 
w całej historii architektury, opierają
cą się na założeniu, że najważniej
szym czynnikiem w architekturze jest 
spełnienie zadań, dla których obiekt 
powstaje, że od funkcji budynku na

leży uzależnić materiał, konstrukcję 
i aspekt estetyczny budowli . W XIX w. 
zasady funkcjonalizmu wcieliło bu
downictwo inżynieryjne, w wieku XX 
przejęła je również architektura. 
W reakcji przeciw eklektyzmowi wy
stąpił funkcjonalizm w formie skraj
nej, dążąc do stworzenia architektu
ry nastawionej wyłącznie na zaspo
kajanie potrzeb.

Architektura pierwszych lat XX w. na 
naszych terenach wykazuje tenden
cje stopniowego wyzwalania się 
spod elementów dekoracyjnych. Za
powiedź zasadniczych przemian, 
które nastąpią po pierwszej wojnie 
światowej, doskonale wyraża war
szawski gmach Towarzystw Spół
dzielczych w Warszawie, wzniesiony 
tuż przed wojną przez Jana Heuricha. 
Okres międzywojenny charakteryzu
je się w architekturze polskiej, po
dobnie jak w europejskiej, ściera
niem się prądów tradycyjnych z po
stępowymi. Odzyskanie niepodle
głości stworzyło nowe warunki roz
woju budownictwa. Zrozumiałe wy- 
daje się w tym okresie wystąpienie 
narodowych tendencji. Nawiązując 
w ograniczonym zakresie do history
cznej dekoracyjności i motywów lu
dowych z przełomu i początku wieku, 
uwzględniano nowoczesne trendy 
konstruktywizmu, przejawiające się 
w kubistycznym upraszczaniu brył 
(np. zespół gmachów Wyższej Szkoły 
Handlowej w Warszawie Jana Kosz- 
czyca-Witkiewicza). Popularność 
form, które uznano za tradycyjnie na
rodowe, przejawiła się głównie w bu
downictwie willi wznoszonych w no
wych dzielnicach miast, a także 
w podmiejskich miejscowościach 
letniskowo-uzdrowiskowych, rozwi
jających się już od połowy ubiegłego 

21. Willa w Rembertowie przy ul. Plutonowych 
10 przykład przechodzenia architektury mię
dzywojennej od dworkowego” historyzmu do 
antydekoracyjnego funkcjonalizmu

(zdjęcia: 3,5 E. Kozłowska-Tomczyk 7 - Z. 
Siemaszko, 8,20 - K. Kowalska. 9 - L Święcki. 
11,12,18 - J. Langda, 14 H. Poddębski. 15 - T. 
Każmierski, 17 -A. Bruszewski, 19 B Kobiel- 
ski, 21 - A. Stasiak)

wieku dzięki połączeniom kolejo
wym (np. kolej wiedeńsko-warszaw- 
ska). Rozpowszechnił się tzw. styl 
dworkowy. Formy dworu uznano za 
szczególnie typowe i specyficznie 
polskie. W wielu miastach powsta
wały całe kolonie domków mieszkal
nych charakteryzujących się prostą 
bryłą, ze wspartym na kolumienkach 
gankiem, dachem czterospadowym, 
czasem nawet łamanym, z dekoracją 
o motywach renesansu, baroku czy 
klasycyzmu. Cechy „stylu dworko
wego” noszą niektóre budynki użyte
czności publicznej, takie jak szkoły, 
ratusze, dworce kolejowe.
Nowoczesny styl „międzynarodowy” 
propagowała w połowie lat trzydzies
tych awangarda związana z wspom
nianym już ugrupowaniem „Prae
sens”. Reprezentujący ją architekci 
B. i S. Brukalscy, S. i H. Syrkusowie - 
teoretyzowali, ale również budowali. 
Podstawowym dla nich zadaniem 
stało się zaprojektowanie małego 
mieszkania dla robotnika w ramach 
osiedla mieszkaniowego. Po raz 
pierwszy w dziejach problem ten 
znalazł się w grupie problemów 
pierwszoplanowych.
Po drugiej wojnie światowej archite
ktura polska stanęła przed ogromem 
zadań odbudowy po zniszczeniach 
wojennych, a także tych, które dykto
wała konieczność rozbudowy i uno
wocześnienia miast oraz uprzemy
słowienia kraju. Tematem architek
tonicznym stał się nie pojedynczy bu
dynek, ale cały zespół, zaprojektowa
ny funkcjonalnie i estetycznie. Powo
jenny okres budownictwa dzieli już 
od nas blisko 40 lat i architektura 
tego okresu staje się już zabytkiem. 
Tzw. architektura socrealizmu, która 
raz jeszcze, tym razem w formie na
kazowej, nawiązała do stylów prze
szłości (osiedla warszawskie: MDM, 
Mariensztat), zaczyna wchodzić 
w orbitę zainteresowań historyków.

Maria Lewicka

'Pamiętać należy, że termin ..eklektyzm", okre
ślając zespól elementów zaczerpniętych z róż
nych źródeł inspiracji, połączonych w nową 
całość, odnosi się do takich zjawisk w różnych 
okresach historycznych.
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Marek Konopka

Czy chcemy chronić zabytki?

Na łamach „Spotkań z zabytkami" pytanie zawarte w ty
tule wydaje się zwrotem retorycznym. A jednak! Zeszyt 
poświęcony „plagom" dotykającym zabytki (8-1982), sta
le pojawiające się alarmujące publikacje prasowe (coraz 
częściej zresztą w formie epitafiów), wracające, od lat 
niezałatwione sprawy - wszystko to nasuwa pytanie, 
dlaczego, jeśli tak bardzo chcemy ratować zabytki, czyni
my to często z tak marnym skutkiem, albo nie czynimy 
w ogóle? W odpowiedzi wymienia się najczęściej listę 
przyczyn zaczynającą się od niewłaściwych lub przesta
rzałych przepisów, kończącą zaś na niewłaściwie pracu
jących wykonawcach remontów, którym, rzecz jasna, 
notorycznie brak materiałów.

Trudno odmówić racji tym stwierdzeniom, tyle tylko, że 
zanim będziemy zmuszeni pokonać niesprzyjające przepi
sy, zdobyć materiały budowlane, wykształcić fachowców 
i namówić konserwatorów do pracy - ktoś lub coś niszczy
ło zabytek przez wiele lat, ktoś zaprojektował i zbudował 
„schron z betonu” i oszpecił krajobraz, ktoś wyrzucił 
w trakcie „porządków” zabytkowe ornaty, ktoś potrakto
wał zabytek jako zawalidrogę. Czynią to ci sami ludzie, 
którzy z podziwem zwiedzają Łazienki, Łańcut i Wilanów, 
którzy oficjalnie nic przeciwko zabytkom nie mają. Czy ci 
sami? Jest wielu takich, którzy pogardzają starociami, 
a czczą niby bożka nowoczesność, choć zgoła opacznie 
rozumieją znaczenie tego pojęcia. Ale są i tacy, którzy nie 
widzą związku między drewnianym budynkiem sprzed stu 
lat, kamienicą mieszczańską, mostem czy kurhanem, a pa
łacami i obiektami, które dla nich są pomnikami przeszłoś
ci „oficjalnie”. Dla nich odbudowa Krakowa to wyremon
towanie pałacu lub kościoła - resztę mogą zastąpić bloki 
z betonu. Mamy więc do czynienia z niewiedzą lub wiedzą 
wadliwą, z fałszywą świadomością, używaną na pokaz i od 
święta. I w tym tkwi jedna z przyczyn stanu naszych 
zabytków, której często - widząc liczne inne - nie dostrze
gamy.
W 1982 r. „Polityka" w artykule „Dworokwik” opisała, jak 
to od dawna niszczony i opuszczony dwór znalazł amatora, 
który chciał go przejąć i odremontować. Wtedy wieś zapro
testowała. Mieszkańcy postanowili nie oddać dworu, nie 
asygnując jednak ani grosza na jego remont. Niech im to 
zafunduje państwo ... Na festiwalu krakowskim przedsta
wiono niedawno film, który ukazywał parafian domagają
cych się zamalowania XVI-wiecznych malowideł odkrytych 
w kościele w Koziegłowach. W zamian żądano przywróce
nia malowideł - kiczów. Tak się składa, że największe 
odkrycia różnych obiektów sztuki i architektury następują 
nie w metropoliach, ale w miasteczkach i wsiach. Rewela
cyjne znaleziska w Wiślicy czy w Sieradzu już kilkanaście 
lat nie mogą doczekać się konserwacji i po prostu zwykłej 
opieki. Winnych jest zapewne wielu, ale najwięcej obojęt
ności, a niekiedy wrogości okazują najbliżsi mieszkańcy, 
dla których zabytki te są tylko kłopotliwe.
Jakiż wniosek z tych przykładów? Na pewno jest w Polsce 
wielu miłośników zabytków i społeczników fanatycznie 

oddanych sprawie ich ochrony. Poświadcza to poczta 
kierowana do redakcji „Spotkań z zabytkami” pełna listów 
od czytelników z całej Polski. Są to jednak ludzie często 
osamotnieni w swoich poglądach, donkiszoci otoczeni 
znacznie większym tłumem obojętnych, często wręcz nie
przychylnych. I podobnie jak miłośników czy opiekunów 
zabytków, tak i im niechętnych znajdziemy wszędzie, 
w każdej grupie społecznej, w każdym środowisku. Opisani 
wyżej mieszkańcy Koziegłów po prostu mają stosunek do 
sztuki ukształtowany na odpustowym jarmarku i trudno im 
mieć to za złe. Chłopi, którzy nie chcą oddać dworu, ale też 
nie chcą zapłacić za jego remont, mają ukształtowaną 
świadomość przez historię ostatnich 30 lat. Najpierw bo
wiem dwór był symbolem ciemiężycieli, a więc nikogo nie 
interesował i powinien rozpaść się, a poza tym od lat 
wiadomo, że za zabytki płaci państwo, a nie użytkownik, co 
wprawdzie nie odpowiada literze prawa, ale jest powszech
ne w praktyce i świadomości.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat powstało w Polsce kilka
naście muzeów skansenowskich. To wielki sukces - może 
choć drobne relikty ludowego budownictwa zostaną ura
towane. Pamiętam jednak, jak w latach pięćdziesiątych 
sama idea tworzenia muzeów na wolnym powietrzu napo
tykała trudności wśród wielu funkcjonariuszy administracji 
wysokiego szczebla, przede wszystkim pochodzenia 
chłopskiego. Przyczyna była prosta. Chałupa kryta strze
chą była dla nich symbolem nędzy i zacofania, zabytkiem 
zaś pałac w Łańcucie czy w Pszczynie. O ileż łatwiej było 
wówczas tworzyć wszędzie podobne „Mazowszu” pseu- 
doludowe zespoły niż otoczyć opieką zanikający autenty
czny folklor! Dzisiaj niektóre bariery świadomości zostały 
jakby przekroczone, ale lata siedemdziesiąte utrwaliły kult 
fałszywej nowoczesności. Trafia on na podatny grunt, 
jakim jest społeczność pierwszego pokolenia rewolucji 
przemysłowej, wyzuta z tradycji regionalnych, wiejskich, 
i nie zyskująca żadnego ekwiwalentu w nowych dla niej, ale 
przez nią też kształtowanych środowiskach miejskich. 
Brzmi to bardzo uczenie, ale sprawa wydaje się zrozumiała, 
gdy posłużymy się pierwszym z brzegu przykładem. Dzi
siejsze Kielce zamieszkuje 200 000 ludzi. W 1945 r. było ich 
ok. 40 000, a na początku XIX w. 1600. A więc 4/5 ludności 
przybyło w ostatnim ćwierćwieczu z zewnątrz, głównie ze 
wsi i to nie miasto ich wchłonęło, lecz oni jego mieszkań
ców, przynosząc swoje wyobrażenia, sposób reagowania 
i skalę wartości. Ci nowi to zarówno robotnicy, jak i inżynie
rowie czy urzędnicy. Procesy zmian najbardziej są dostrze
galne w języku, gdy z gwary jędrnej i obrazowej przemienia 
się on w „nowomowę”, a więc sztucznie „nowoczesny” 
język, którego nie sposób wykorzenić z masowych środ
ków przekazu, stających się często głównym autorytetem 
pojęć i treści. Czy można więc od takiej społeczności 
wymagać uwrażliwienia na tradycje typowo miejskie, np. 
na wartości zawarte w układzie urbanistycznym czy w na
warstwiającej się przez wieki substancji kulturowej mias
ta? Nic dziwnego, że o zachowanie zakładów odlewni
czych Norblina bardziej wołali robotnicy warszawscv 
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z dziada pradziada niż przedstawiciele administracji mias
ta, w większości pochodzący spoza stolicy.
Daleka jest jeszcze droga, by uznać zabytki techniki za ... 
zabytki, by zaliczyć do nich opuszczone cmentarze (zwła
szcza jeśli pozostały po społecznościach innego wyzna
nia). Zresztą dopiero niedawno wśród fachowców umocni
ła sie idea ochrony krajobrazu, układu urbanistycznego, 
kompleksowego traktowania ochrony środowiska i zabyt
ków. Niesprzyjający gospodarności i codziennym remon
tom system rozdziału kredytów i materiału preferował 
decyzje administracyjne niezgodne z podstawowymi zasa
dami ochrony zabytków.
Prawidłowa świadomość, pełne zrozumienie konieczności 
ochrony środowiska i zabytków, a przede wszystkim właś
ciwych zasad postępu cywilizacyjnego, modernizacji i roz
woju - niezbędna jest więc ludziom o bardzo różnym 
stopniu wykształcenia, pozycji i zawodzie. Świadomość 

ta powinna stać się potrzebą, a nie oficjalną ideą, któ
rą chętnie się głosi, ale która w rzeczywistości jest igno
rowana. Tylko taka świadomość ludzi, którzy wpływają 
swoimi indywidualnymi, prywatnymi lub oficjalnymi decyz
jami na los obiektów zabytkowych, może spowodować, że 
inne uwarunkowania, takie jak niedomaganie prawa, za
rządzania czy organizacji, zostaną przezwyciężone.
Jak jednak do tego doprowadzić? Czy działalność popula
ryzującą zabytki i ich ochronę jest skuteczna? Czy czynimy 
wszystko, co czynić możemy?
Odpowiedź nie jest łatwa, wymagałaby zapewne badań (i 
takie powinny być systematycznie prowadzone). Wydaje 
się słuszne, aby rozważając ten problem nawet powierz
chownie i subiektywnie, od razu zróżnicować tzw. środki 
przekazu. Mamy więc ich jakby trzy grupy: odbierane 
najszerzej radio i telewizję, prasę codzienną dla masowej 
publiczności oraz grupę trzecią, obejmującą stosunkowo 
elitarne czasopisma kulturalne oraz środowiskowe piś
miennictwo fachowe. W zasadzie sprawy ochrony zabyt
ków w radio i telewizji są tematami marginalnymi. Pojedyn
cze audycje czy nawet stałe magazyny, jak np. „Skarbiec” 
lub „Ocalić od zapomnienia”, emituje się w tzw. gorszych 
godzinach i są one mało atrakcyjne, przygotowane „pod 
kolegów”. Ich wiernymi słuchaczami są przede wszystkim 
ci, którzy nie mają wątpliwości, że zabytki trzeba chronić, 
a nie ci, których należałoby do tego nakłaniać. Przez wiele 
lat znakomitą popularyzację stanowił program TV „Piór
kiem i węglem” prowadzony przez prof. W. Zina, docierają
cy do masowej publiczności. Szczególnym walorem tego 
programu, poza atrakcyjnością osobowości autora, było 
ukazywanie przemijającego piękna drewnianej architek
tury, detali, uczenie patrzenia na dzieła i krajobraz. Wielka 
to strata, że prof. Zin zrezygnował z przygotowywania 
swego programu...
Tematy związane z ochroną zabytków często pojawiają się 
w różnych audycjach i cyklach Polskiego Radia. Trzeba 
jednak przyznać, że rola audycji słownych i reportaży 
radiowych zmniejsza się na korzyść programu muzyczne
go, a i zakres oddziaływania radia przy telewizji jest ograni
czony. I w tym wypadku sposób przygotowania takich 
audycji zawęża krąg słuchaczy do wyrobionego odbiorcy. 
Sporo pisze o zabytkach, zwłaszcza o ich stanie, prasa 
codzienna - centralna i lokalna. Na ogół są to jednak 
bardziej informacje o charakterze sensacji niż systematy
czna informacja! upowszechnianie wiedzy. Zadziwiającym 
wyjątkiem jest w tym wypadku 25-letnia działalność publi
cystyczna red. B. Stypułkowskiego w „Życiu Warszawy” 

i jego stała rubryka „Zabytkom na odsiecz”. Uważna obser
wacja wykazuje, że autor z godną podziwu wytrwałością 
bije głową o mur obojętności. Tak nikłe, a niekiedy uparcie 

negatywne są reakcje odpowiedzialnych za zabytki. Czy 
jednak rubrykę tę czytają w ogóle dyrektorzy PGR-ów, 
naczelnicy gmin lub ludzie użytkujący zabytki? B. Stypuł- 
kowski zamieścił niedawno epitafium dla dworu w Rep
kach, który jako obiekt architektury nie był zapewne na 
miarę Łańcuta, ba, nawet wśród dworów był po prostu 
tylko charakterystyczny. Ale był bardzo ważny ze względu 
na to, że zamieszkiwały w nim zasłużone dla polskiej 
kultury osoby, które pisały i tworzyły. Mało jednak prawdo
podobne, aby felieton przeczytały osoby rzeczywiście od
powiedzialne za losy tego zabytku. A więc popularyzacja! 
Tylko gdzie, dla kogo, jaka?
Stosunkowo często goszczą zabytki jako bohaterowie re
portaży i materiałów publicystycznych na łamach tygodni
ków społeczno-kulturalnych. Szczególnie wytrwale pisze 
o tych zagadnieniach „Życie Literackie”, ostatnio „Polity

ka”. Elitarność odbiorców tych tekstów wobec masowości 
problemu nie ulega jednak wątpliwości. W końcu istnieje 
spora liczba czasopism i wydawnictw fachowych czyta
nych przez ludzi, którzy pracują w branży i których oczy
wiście nie trzeba do ochrony zabytków przekonywać. Czy 
jednak i w tym wypadku niepiszemy dla siebie i znajomych, 
używając języka środowiskowego, zamkniętego? I czy nie 
piszemy wyłącznie o sprawach fachowych zapominając, że 
w ten sposób gubi się sama idea i jej podstawowe prze
słanki?
Dużo pisze się o zabytkach, to prawda. Dużo też wydaje się 
książek, broszur i folderów. Ale ten cały trud przypomina 
pi ramidę stojącą podstawą do góry. Wyłom w tym piśmien
nictwie uczyniły „Spotkania z zabytkami”, a fakt ich rosną
cej popularności świadczy, że trafiły na podatny grunt i że 
w pewnej mierze wypełniły istniejącą lukę, jaką stanowił 
dotąd odbiorca masowy, który, jak się okazuje, nie ceni 
byle czego, lecz właśnie informację podaną w dobrej 
edytorskiej oprawie.
Być może jestem tendencyjny w ocenie naszych starań dla 
upowszechniania właściwej świadomości o zabytkach, ale 
wydaje się, że mimo wielu tekstów, znacznej ilości tematów 
i wielu form upowszechniania działalność w tym zakresie, 
nasza informacja i propaganda nie trafia do administracji 
gmin, do tych, od których naprawdę zależy los zabytków: 
do ich użytkowników i nawet tych, którzy pracują przy ich 
odbudowie lub konserwacji. Wydają się oni często obojętni 
na jakość swojej pracy, na prawidłowość rozwiązań pro
jektowych. Powie ktoś - byt kształtuje świadomość, a więc 
złe przepisy, zła organizacja, niewłaściwe bodźce.A jednak 
to nie wszystko. Wiele przykładów złej roboty świadczy 
o tym, że nawet ci ludzie, którzy są do tego powołani, po 
prostu nie wiedzą czy nie rozumieją często, o co właściwie 
w ochronie zabytków chodzi.
Wspomniani na początku rolnicy wotujący za dewocyjnym 
malunkiem w miejsce fresków sprzed wieków, -to „rodze
ństwo” projektantów wnętrz krakowskiego „Wierzynka", 
choć ci ostatni posiadali dyplomy inżynierów i artystów. Do 
jednych i drugich należałoby trafiać innym sposobem, 
używać innego języka, zastosować inny rodzaj propagan
dy. Ale do pierwszych nie adresujemy żadnego komunika
tu, do drugich zaś drukowane czy emitowane słowa nie 
trafiają, być może więc są redagowane niewłaściwie.
Jeśli w przyszłości nie będziemy tego potrafili robić, to 
obawiam się, że poprawione prawo będzie nadal omijane, 
inna organizacja nie będzie lepsza od poprzedniej, a fun
dusze i materiały zostaną niewłaściwie użyte.

Marek Konopka
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Marek Wyszkowski

Requiem 
dla cmentarza?
Stary cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie jest jednym 
z ciekawszych obiektów architektury cmentarnej w Pol
sce ze względu na fakt, że stanowi on miejsce ostatniego 
spoczynku osób sławnych i zasłużonych dla kraju i społe
czeństwa lubelskiego, jak i z uwagi na to, że zawiera wiele 
cennych artystycznie nagrobków z XIX oraz przełomu XIX 
i XX w., często jeszcze znakomicie zachowanych. Z tych 
właśnie względów cmentarz ten stanowi cenny zespół 
i lubelskie władze konserwatorskie są w trakcie przygo
towań do umieszczenia go w rejestrze zabytków - jako 
historycznego układu przestrzennego między ulicami: 
Lipową, Rowerową, Wiercieńskiego, Raabego, Obroń
ców Pokoju.
Cmentarz ten ma również interesującą historię. Zainicjo
wana w końcu XVIII w. rozbudowa śródmieścia Lublina 
spowodowała poszukiwanie wolnych parcel budowlanych 
w obrębie miasta, a przez to ograniczanie lub likwidację 
starych, jeszcze często średniowiecznych cmentarzy przy
kościelnych. Wskutek tego, jak również wobec zapełnienia 
istniejących cmentarzy, w 1794 r. na skraju ówczesnego 
miasta założono nowy cmentarz parafialny dla parafii Św. 
Jana (katedra) i Nawrócenia Św. Pawła (przy klasztorze 

bernardynów). Od głównej ulicy miasta - Krakowskiego 
Przedmieścia wytyczono prowadzącą do cmentarza ul. 
Cmentarną.
Cmentarz, zajmujący obszar 3 morgów, ogrodzono drew
nianym płotem i obsadzono lipami. Tę najstarszą część 
zwano później cmentarzem starym lub ,,Pod lipkami”. Miał 
on jeszcze jedno miano - cmentarz „rurski”, od pobliskiej 
wsi Rury Jezuickie, na terenie której był położony. Chowa
no tam zmarłych dowolnie, bez ustalonego porządku. 
Pierwszy znany nagrobek - Marcina Szibichera, nosi datę 
1800 r., następne pochodzą z lat 1812 1814: Tomasza 
Wiechy (1812), Karola Grundlicha i Jana Ratyńskiego 
(1813) oraz Leona Urmowskiego (1814). Istnieje podejrze

nie, że zostały one przeniesione z likwidowanych cmenta
rzy przykościelnych.
W 1840 r. prezesem dozoru cmentarnego został Antoni 
Kozyrski, kapitan b. wojsk polskich, obywatel m. Lublina. 
Wdrożony do wojskowej dyscypliny zrobił wiele dla upo
rządkowania powierzonego swej opiece cmentarza-wyty
czono wtedy alejki i wyznaczono kwatery. Przewidziane 
również zostały osobne sektory dla chowania dorosłych, 
dzieci, samobójców i dzieci nie chrzczonych. W kwaterach 
wzdłuż alejek wyznaczono miejsca na pomniki, a na mogiły 
ziemne - wewnątrz kwater. Wybrukowano i obsadzono 
lipami ul. Cmentarną, co dało podstawę do późniejszej, już 
w okresie pierwszej wojny światowej, zmiany nazwy tej 
ulicy na nie tak smutną - ul. Lipową. W 1853 r. do obszaru 
cmentarza dodano jeszcze 1 i 1/2 morgi z gruntów „rur- 
skich”. Po śmierci A. Kozyrskiego, w 1868 r. z urzędu 
kolejnym prezesem został ówczesny prezydent m. Lublina 
- Henryk Woliński, który kontynuował dzieło swego po
przednika i doprowadził do pełnego uporządkowania 
cmentarza. Dokonano wówczas przeniesienia prochów 
zmarłych z zamkniętych cmentarzy przy lubelskich kościo
łach oraz pochowania ich w trzech wspólnych mogiłach. 
Około 1870 r. do cmentarza dołączono jeszcze 4 morgi 
z gruntów folwarku probostwa Św. Ducha i całość otoczo

no murem.
W 1899 r. ludność Lublina wzrosła w porównaniu z 1840 r. 
czterokrotnie (1840 - 13 tys. mieszkańców, 1899 - 60 tys.). 
Fakt ten, jak również panujące w latach: 1831,1848,1852, 
1854, 1867 i 1892 epidemie cholery spowodowały znaczny 
wzrost liczby pochówków. Powstała więc konieczność 
dalszej rozbudowy cmentarza o 9 morgów z folwarku Ru ry. 
W XIX w. znalazły tu także miejsce cmentarze prawosław
ny i ewangelicki. Na cmentarzu lubelskim wzniesiono 
z fundacji znanego filantropa, kanonika katedry lubelskiej 
ks. Michała Leszczyńskiego, kaplicę cmentarną. Cmentarz 
podzielony został na 18 sekcji. Od 1821 r. grzebano tu,

1. Klasycystyczny nagrobek Anieli Bojanowskiej z 1857 r.
2. Nagrobek Tadeusza Rzeczyckiego z 1862 r.
3. Grobowiec Jana Mincla z 1864 r.
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z obu parafii, od 300 do ponad 900 osób rocznie, z wyjąt
kiem lat epidemii cholery, kiedy np. w 1854 r. pochowano 
1221 zmarłych. W ciągu XIX w. pochowano tu około 45 tys. 
ludzi. Niektórym z tych osób, często najzamożniejszych, 
wystawiano pomniki, przez co pamięć o nich pozostała do 
dziś. Po uboższych jednak, pochowanych w mogiłach 
ziemnych, ślad i pamięć zaginęły.
W XX w. zespół cmentarzy nadal był rozbudowywany, 
powstał tu cmentarz wojskowy, a następnie cmentarze: 
zasłużonych i żołnierzy radzieckich. Ze względu na wartoś
ci historyczne, a szczególnie z uwagi na bardzo cenne 
nagrobki - klasycystyczne, neogotyckie i secesyjne - naj
bardziej interesuje nas część najstarsza, z końca XVIII 
i całego XIX w. Niestety, niektóre napisy na tych nagrob
kach już w pierwszych latach XX w. były zatarte i trudne do 
odczytania.
W tej części miejsce ostatniego spoczynku znaleźli genera
łowie i oficerowie wojska polskiego jeszcze z czasów 
powstania Kościuszki i wojen napoleońskich. Pochowany 
tu jest m.in. gen. bryg. Cyprian Zdzitowiecki (zm. 1848), 
prezes Komisji Woj. Podlaskiego, członek czynny Towarzy
stwa Przyjaciół Nauk; poświęcono mu następujące epita

fium:

„ Mężny w boju, mądry w radzie 
chlubne spełnił czyny 
Polska chętnie jego kładzie 
między swoje syny”.
Leży tu także płk Michał Kośmiński (zm. 1869), obywatel 
ziemski, propagator ruchu przemysłowego (postawił 
pierwszy młyn parowy w Lublinie); dziś od jego nazwiska 
nosi nazwę jedna z najstarszych dzielnic przemysłowych 
Lublina - Kośminek. Pułkownikowi Feliksowi Grotowskie
mu (zm. 1817) wykuto na grobie napis: „Nie stopniowi, lecz 
cnocie i przyjaźni święcą ten pomnik oficerowie niżsi 
z pułku 7 piechoty liniowej Grotowskiemu Feliksowi, tegoż 
pułku pułkownikowi”. Stanisław Lingenau (zm. 1867) był 
oficerem gwardii ks. Józefa Poniatowskiego, a por. art. 
Leon Urmowski (zm. 1813) zasłużył się jako malarz i rysow
nik widoków Lublina.
Na cmentarzu pochowano również wielu zasłużonych du
chownych, np. ks. Michała Leszczyńskiego (zm. 1848), 
fundatora murowanej cmentarnej kaplicy (1844 r.), domu 
dla ubogich wdów i inicjatora wielu innych akcji filantropij
nych; biskupa Kazimierza Wronowskiego (zm. 1885), sza
nowanego i uwielbianego powszechnie przez mieszkań
ców Lublina za swe miłosierdzie; wreszcie ks. Piotra Ście-
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4. Żelazna krata 
otaczająca grobo
wiec Józefa Marcho- 
nowicza z 1873 r.

5. Fragment na
grobka rodziny Rato- 
mskich z 1875 r.
6. Płyta nagrobna 

rodziny Malczanow- 
skich z 1894 r.

7 Nagrobek rodzi
ny Gordee z 1897 r.

8. Nagrobek Kle
mensa Junoszy Sza
niawskiego z 1998 r.
9. Nagrobek mał

żonków Bazalewicz 
z 1898 r.
10. Nagrobekz1909r.
11. Nagrobek Henry
ka Korczak Swary- 
czewskiego z 1904 r.

7

Warto zwrócić uwagę na grób adw. Jana Boczarskiego, 
właściciela i inicjatora budowy w XIX w. wiatraka z pozio
mymi skrzydłami, wzniesionego na wieży d. pałacu Sobie
skich (dziś Politechnika Lubelska, ul. Dąbrowskiego 13). 
Na skutek rychłej awarii tego urządzenia stał sięw Lublinie 
źródłem przysłowia: ..Wyszedłjak Boczarski na młynie”... 
W innym grobie pochowany został w 1864 r. Jan Mincel, 
kupiec i obywatel m. Lublina, uwieczniony w LalceB. Prusa 
jako właściciel sklepu przy Krakowskim Przedmieściu, 
mylnie później lokowanego historycznie w Warszawie. 
W 1906 r. zmarł Hieronim Lopaciński, nauczyciel, badacz 
i popularyzator historii Lublina, posiadacz ogromnego 
dorobku z zakresu ludoznawstwa, archeologii, językozna
wstwa i historii sztuki, członek korespondent krakowskiej 
Akademii Umiejętności. Jego księgozbiór stworzył zrąb 
biblioteki publicznej jego imienia w Lublinie; był również 
jednym z założycieli Muzeum Lubelskiego.
Na lubelskim cmentarzu spoczywają właściciele okolicz-

10

giennego (zm. 1890), b. proboszcza w Chodlu, spiskowca 
przeciwko władzy carskiej, legendarnego przywódcę chło
pów na Kielecczyźnie. Był on przez 25 lat więźniem i ze
słańcem a także autorem głośnej Złotej książeczki.
Na cmentarzu przy ul. Lipowej nie brak również przedsta
wicieli tzw. błękitnej krwi. Pochowani tu zostali m.in.: hr. 
Antonina Parys z Opalińskich (zm. 1836), właścicielka 
zaniedbanego dziś pałacu przy ul. Wolności w Lublinie 
oraz hr. Maria Antonina Ronikerowa (zm. 1902), autorka 
Ilustrowanego przewodnika po Lublinie, wydanego w 1901 
r. pod inicjałami MAR.

Na uwagę zasługują także groby znakomitych lublinian, 
m.in. dra Józefa Sżtejna (zm. 1830), inicjatora wielu filan
tropijnych zamierzeń, szczodrego ofiarodawcy na rzecz 
zakładów dobroczynnych i kościołów. Cały majątek po 
śmierci przeznaczył na stypendia dla lubliniaków studiują
cych medycynę. Pochowani tu są również: inż. gub. Feliks 
Lodzia-Bieczyński (zm. 1885), który wiele zrobił na rzecz 
uporządkowania miasta, m.in. założył w 1837 r. park miej
ski (tzw. Ogród Saski) i kilka skwerów, oraz literat i dzienni
karz Klemens Junosza-Szaniawski (zm. 1898), autor ksią
żek z życia Żydów i ubogiej szlachty, m.in. Z mazurskiej 

ziemi, Szkapa, Panowie bracia i wielu innych.

u
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nych dóbr - Rudnika, Rybczewic, Jabłonnej, Częstoboro- 
wic, Snopkowa - znani i zasłużeni dla Lubelszczyzny 
i całego kraju. Jest także grobowiec rodziny Laśkiewiczów, 
współwłaścicieli znanej wytwórni samolotów w Lublinie 
„Plagę Laśkiewicz”, oraz grób Zygmunta Rafała Puław
skiego, wybitnego a zapomnianego dziś konstruktora i lot
nika. którego imieniem nazwana jest WSK w Świdniku. 

Warte są również pamięci i troski mogiły zbiorowe, awśród 
nich: kopce osób zmarłych w latach 1809 -1811 z kościoła 
Św. Trójcy (na zamku lubelskim), z kościoła Św. Michała 

(nie istniejącego dziś) i z b. kościoła Reformatów, mogiła 
powstańców z 1863 r„ pomnik Dzieci Zamojszczyzny 

wietrzeniu. Wsiąkająca w szczeliny woda, w zimie zama
rzająca, powoduje pękanie i odpadanie fragmentów wy
stroju rzeźbiarskiego. Skomplikowane kompozycje balus
trad i obelisków żeliwnych, stosowane często w XIX w., 
atakowane są przez rdzę i korodowane aż do całkowitego 
zniszczenia. Powoduje to czasem załamywanie się całej 
konstrukcji.Obserwuje się również podmywanie przez wo
dy opadowe murowanych nagrobków, wznoszonych na 
grobach ziemnych. Występujący tu miękki grunt lessowy 
ulega łatwo wymyciu, wskutek czego grobowce zapadają 
się i przełamują. Przyczyną pękania i niszczenia nagrob
ków bywa także nie kontrolowany rozwój pięknej i bogatej

12 13

z 1942 r. oraz zbiorowa mogiła więźniów lubelskiego za
mku z 1944 r.
Na omawianej części cmentarza przy ul. Lipowej, pod 
względem rzeźbiarskim czy architektonicznym należałoby 
bezwzględnie wyróżnić nagrobki z kwater I—XVIII, wznie
sione w XIX w. i na przełomie XIX i XX w. Reprezentują one 
wybitne osiągnięcia: klasycyzmu, stylów historycznych, 
w tym głównie neogotyku oraz secesji. Wykazują niejedno
krotnie wysokie walory artystyczne i świadczą o znakomi
tych dłutach swych twórców. Właśnie wysoka klasa tych 
nagrobków i zachowana atmosfera dziewiętnastowiecznej 
nekropoli, oprócz wartości historycznych, powoduje ko
nieczność jak najszybszego objęcia cmentarza ochroną 
prawną. Ochrona, szybkie rozwinięcie działalności konser
watorskiej oraz pomoc i społeczne zaangażowanie miesz
kańców Lublina mogą zapobiec dalszemu niszczeniu tych 
autentycznych dzieł sztuki. Do najcenniejszych należą 
dzieła Z. Syrewicza (nagrobek Antoniego Bobrowskiego 
z 1885 r.) i St. Kurzawy (nagrobek Dyonizego Mazurkie
wicza).
Jak wynika z wymienionych nazwisk i wyliczonych cen
nych nagrobków, cmentarz lubelski powinien być przed
miotem szczególnej troski i pieczołowitej ochrony. Do
tychczasowe jednak starania niezmordowanego kierowni
ka Zarządu Cmentarzy mgra Stanisława Kuny oraz służby 
konserwatorskiej, przy całkowitej obojętności mieszkań
ców Lublina-nie dają właściwych rezultatów. Cmentarz- 
cenna pamiątka kulturalna Lublina - ginie na naszych 
oczach.
Na niszćzenie nagrobków mają niewątpliwy wpływ czas 
i w&runki atmosferyczne. Elementy kamienne - płyty na
grobne czy rzeźby, liczące często ponad 150 lat, ulegają 

roślinności. Stanowi ona co prawda wspaniałą ozdobę 
i znakomitą oprawę dla cennej architektury, jednak rosną
ce zbyt blisko nagrobków drzewa lub wyrastające z płyt 
krzewy powodują nieodwracalne straty. Zieleń cmentarna 
wymaga więc troskliwej opieki.
Urbanizacja, rozwój przemysłu i komunikacji również mają 
wpływ na szybką dewastację cmentarza. Kruszenie ka
miennych rzeźb i nagrobków następuje również na skutek 
zanieczyszczeń atmosfery przez przemysł i spaliny. Los 
wystroju zabytkowych elewacji oraz wielu rzeźb i pomni
ków w architekturze /hiejskiej jest ceną, którą płaci się za 
postęp na całym święcie.
Niestety, dewastacja cmentarza jest następstwem nie tylko 
nieubłaganego czasu i sił przyrody. Powodem tego równie 
często jest człowiek. Pomimoskutecznego, zdawałoby się, 
nadzoru zdarza się jednak, że znikają stare, zabytkowe 
nagrobki, a na ich miejscu pojawiają się nowe, gdyż trady
cje czy snobizm niektórych mieszkańców Lublina są cza
sem silniejsze niż najlepszy dozór. Z przykrością należy 
również stwierdzić, że zdarzają się kradzieże detali na
grobnych - figur, kapliczek, sta.ych zdjęć wykonanych na 
porcelanie czy innych elementów ozdobnych. Bywa to 
wynikiem źle pojętej pasji zbieractwa lub po prostu dzie
łem zwykłych opryszków, którym ulegają nawet kamienne 
płyty. Znajdowane są one później na nowych grobach, na 
tym samym lub innym cmentarzu, ponownie wykorzystane 
po umieszczeniu nowego tekstu na odwrocie. Rabunki 
dotknęły także wartościowych, żeliwnych części nagrob
ków lub ogrodzeń, odstawianych potajemnie do punktów 
skupu złomu. Dzięki stanowczej postawie dozoru cmenta
rza i współdziąłania z kierownikami punktów skupu udało 
się ostatnio tę działalność ukrócić.
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Zdarzają się też próby dokonywania zabiegów konserwa
torskich we własnym zakresie przez osoby opiekujące się 
grobami. Działania te przynoszą czasem więcej szkody niż 
pożytku, gdyż polegają np. na nieumiejętnej wymianie lub 
dorobieniu uszkodzonej przez czas lub wandali części na 
nową, co stanowi przykry wtręt w stylową całość. A jeśli 
dodatkowo „dla konserwacji” kamienna figurka pomalo
wana zostanie farbą olejną, przywrócenie pierwotnego 
stanu może być długotrwałe i kosztowne. O ile jednak do 
usuwania zniszczeń dokonanych przez czas wystarczy 
grupa ludzi dobrej woli, fachowy udział władz konserwato
rskich, pomoc znanych ze swego społecznego zaangażo-

12.13.14. Zdewastowane nagrobki z XIX w.
(zdjęcia: 1-11 - B. Tarasiuk, 12-14- T. Kwiatkowski) 

wania rzemieślników lubelskich oraz wspomożenie tej 
akcji środkami finansowymi ze źródeł państwowych i skła
dek społecznych, o tyle w wypadku podjętych świadomie 
działań dewastacyjnych starania dozoru cmentarza mogą 
okazać się bezskuteczne.
Służba konserwatorska kontynuuje żmudne i długotrwałe 
działania, które pozwolą na wpisanie cmentarza lubelskie
go do rejestru zabytków. W kartotece Biura Dokumentacji 
Zabytków w Lublinie znajduje się 278 kart ewidencyjnych 
zabytkowych grobów cmentarza rzymskokatolickiego, 42 
cmentarza ewangelickiego, 25 cmentarza prawosławnego; 
wymagają one jednak aktualizacji, gdyż wiele objętych 
ewidencją nagrobków uległo od chwili sporządzenia kart 
zniszczeniu lub przeróbkom.
Działalność konserwatorska musi więc być wsparta poczy
naniami społecznymi szerokich kręgów ludzi, którym spra
wa historii i zabytków Lublina leży na sercu. I tak w 1981 r. 
w dwu lubelskich organizacjach społecznych powstał 
spontanicznie projekt włączenia się do ochrony lubelskie
go cmentarza. Chodzi tu o Komisję Opieki nad Zabytkami 
Oddziału Miejskiego PTTKoraz lubelski OddziałTowarzys- 
twa Opieki nad Zabytkami. Po wstępnym rozeznaniu po
trzeb oraz porozumieniu z władzami konserwatorskimi 
i dozorem cmentarza powołano zespół pod kierownictwem 
mgr Krystyny Kucharskiej i mgr Jadwigi Kowalskiej z udzia
łem przedstawicieli Zarządu Cmentarza, Miejskiego Kon
serwatora Zabytków, PTTK, TOnZ, ZHP, redakcji „Sztanda
ru Ludu”. Działacze tych organizacji przy poparciu władz 

konserwatorskich i współpracy studentów z kół nauko
wych lubelskich uczelni oraz młodzieży harcerskiej podjęli 
różne zadania. Między innymi zaplanowano wykonanie 
pełnej inwentaryzacji części zabytkowej cmentarza na 
podstawie jego planu oraz (opracowanej przez auto
ra artykułu) ankiety. Inwentaryzacja wykonana przez mło
dzież ma mieć charakter konkursu z nagrodami. W ramach 
tego konkursu przeprowadzona zostanie jednocześnie ak
cja porządkowania grobów, oczyszczenia z mchu płyt 
i nagrobków, wycięcia gałęzi rozsadzających cokoły. Mło
dzież na sporządzonych planach zlokalizuje elementy 
rzeźb i nagrobków o nieustalonej przynależności do kon
kretnych grobów, w celu zgromadzenia ich w planowanym 
lapidarium. Członkowie TOnZ dokonają wytypowania gro
bów wymagających pilnej, bieżącej naprawy lub remontu. 
Po zakończeniu inwentaryzacji nastąpi - na podstawie 
ankiet i przeglądów - dokonanie przez zespół fachowców 
ostatecznego wyboru grobów o wysokich wartościach 
historycznych i artystycznych oraz sporządzenie ich pełnej 
dokumentacji, a następnie podjęcie kompleksowych re
montów. Plany przewidują także przygotowanie tablicy 
informacyjnej przy wejściu na cmentarz, opracowanie kon
cepcji lapidarium, ustawienie skarbonki na datki, kontynu
ację oprowadzania przez lubelskich przewodników PTTK 
wycieczek po zabytkowej części cmentarza oraz objęcie 
działaniem kolejnych części cmentarza przy ul. Lipowej, 
a następnie dalszych cmentarzy zabytkowych Lublina 
i woj. lubelskiego.
Zorganizowano już konkurs dla młodzieży, do którego 
zgłosiło się 14 grup z SKKT-PTTK i turystycznych klubów 
harcerskich. Realizowana jest inwentaryzacja zabytko
wych kwater cmentarza oraz przeglądy wytypowanych 
nagrobków. Prasa lubelska kilkakrotnie poruszała już ten 
temat na swoich łamach. Przewodnicyorganizują wyciecz
ki na cmentarz i prelekcje na temat wartości zabytkowego 
cmentarza.
Rozpoczęte działania wyłoniły kolejne problemy, już natu
ry konserwatorskiej. Dotyczą one m.in. tak-zdawałoby się 
- prostych spraw, jak np. skuteczny, ale nie uszkadzający 
powierzchni sposób usuwania mchów i porostów z ka
miennych płyt i nagrobków, a także zabezpieczenie przed 
dalszym niszczeniem skorodowanych elementów żeliw
nych. Jak wynika z doświadczeń Społecznego Komitetu 
Opieki nad Starymi Powązkami w Warszawie, istnieje zna
komita, lecz droga metoda laboratoryjna „wtórnej metali
zacji natryskowej”, która przy odpowiednim oczyszczeniu 
metalu i dokładnym wykonaniu zabiegu zabezpiecza żeli
wo na około 50 lat. Cóż, kiedy metoda ta wymaga przenie
sienia części żeliwnych do pracowni. Związana z tym 
konieczność rozmontowania skorodowanych części i wy
rwania nagrobków osadzonych często przy pomocy oło
wiu w kamiennych podmurówkach spowodować może 
ostateczne zniszczenie żeliwa lub podstaw o dużej nieraz 
wartości zabytkowej. Problem ten oczekuje na ostateczne 
rozwiązanie. Należy dodać, że dozór cmentarzy ma środki 
na zabezpieczenie tych nagrobków, trzeba jednak ustalić 
optymalną metodę.
Na jesieni 1982 r. Komisja Fotografii i Filmu PTTK w Lubli
nie, realizująca dokumentację fotograficzną cmentarza, 
zorganizowała wystawę pod alarmującym tytułem „Requ
iem dla cmentarza”. Oby hasło wystawy nie stało się 
prorocze, a lubelski cmentarz uzyskał jednak jak najprę
dzej status wzorcowego skansenu cmentarnego w Polsce.

Marek Wyszkowski
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Kres „drewnianej cywilizacji”
Jedne za drugimi znikają z naszego krajobrazu tak niegdyś dla 
niego charakterystyczne elementy kultury chłopskiej. Najpierw 
odeszły barwne, różnorodne stroje regionalne, zastąpione mo
notonią miejskiej konfekcji. Później zniknęło ludowe rzemiosło. 
Wiejscy kowale, garncarze, cieśle poszli do pracy w wielkich 
fabrykach. Dzisiaj jesteśmy świadkami zanikania ostatniego, 
obecnego jeszcze w krajobrazie elementu chłopskiej kultury: 
odchodzi i to odchodzi ostatecznie ludowa architektura drew
niana.
Zdajemy sobie sprawę, że jest to proces nieodwołalny, ale nie 
wszyscy zapewne dostrzegają, że z chwilą gdy rozebrana zosta
nie ostatnia drewniana chałupa, kiedy jej szczątki zostaną spa
lone lub - w najlepszym wypadku - odesłane do jednego ze 
skansenów, nastąpi moment przełomowy w dziejach naszej 
kultury. Oto dobiegnie końca trwająca całe stulecia, sięgająca 
początków historii ludzkości epoka drewna, epoka udokumento
wana reliktami w torfowych znaleziskach doby neolitu, w łużyc
kim Biskupinie i mazowieckim Pułtusku.
Uczestnictwo w inwentaryzacji istniejących jeszcze obiektów 
architektury ludowej, prowadzonej od kilku lat przez biura doku
mentacji zabytków, dało mi niezwyką okazję do przyjrzenia się 
bliżej temu interesującemu procesowi. Wielodniowe wędrówki 
przez najbardziej odległe od miast obszary naszego kraju (jedy
nie tam zachowały się jeszcze enklawy ludowej architektury), 
noce spędzone wśród drewnianych ścian, rozmowy z ich miesz
kańcami -wszystko to pozwala odczuć niepowtarzalną atmosfe
rę tego zjawiska.
Były to więc spotkania z ginącym światem, z ginącym światem 
ludowej architektury i odchodzącymi wraz z nią jej twórcami 
i użytkownikami. Jako jedni z ostatnich możemy obserwować 
żywą jeszcze a nie znaną już nam - mieszkańcom miast, symbio
zę człowieka z jego siedliskiem, twórcy z jego dziełem. Chałupa 
wiejska bowiem to nie tylko mieszkanie, schronienie przed 
chłodem i spiekotą, to również szczegółowo i precyzyjnie prze
myślana konstrukcja, w której wszystkie elementy - otwory 
wejściowe i okienne, paleniska, meble pokojowe i sprzęty ku
chenne, narzędzia rolnicze i pasterskie, przedmioty kultu-mają 
ściśle określone miejsce w wielkiej, harmonijnej całości. Cha
łupa to niemal obraz świata mieszkańca wsi, obraz ukazujący 
wzajemne relacje człowieka i przyrody, informujący o jego wie
dzy i wyobrażeniach na temat otaczającego świata.
Cóż z tego pozostało dziś, kiedy tradycyjna kultura naszej wsi 
została zdruzgotana i unicestwiona? Co pozostało z tego natu
ralnego związku mieszkańca wsi z naturą, związku, którego 
wyrazem była drewniana chałupa?
Wędrując po odległych zakątkach naszego kraju z notatnikiem 
i aparatem fotograficznym natrafić można jeszcze na ślady 
minionego czasu. Napotkać można sędziwych mieszkańców nie 
mniej sędziwych budowli, mierzących czas nie miarą zegara, ale 
upływem pór roku, nie spieszących się, znajdujących w swych 
pochylonych drewnianych chałupach ostatnie szczęśliwe 
schronienie w życiu. Nie kuszą ich wilgotne mury nowoczesnych 
„murowańców”, cenią ciepło i przyjazność drewna, nawet jeżeli 
przekształca się ono z wolna w próchno. Są wśród nich starcy, 
którzy w wieku osiemdziesięciu lat sieją, orzą i zbierają, są 
mędrcy przechowujący w drewnianych skrzyniach spisaną w kil- 
kunastostronicowych szkolnych zeszytach historię świata, ze 
szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy, historię, 
w której wiedza książkowa przeplata się z lokalną tradycją 

i cytatami z Pisma Świętego. Napotkać tam można artystów, 
prawdziwych „szaleńców bożych” strugających świątki, których 
nie napotka się w „Cepelii”, rozprawiających z blaskiem 
w oczach o zwyczajach zwierząt i tajemnicach roślin.

Ludzie ci jednak to już „margines” życia współczesnej wsi. 
Każdego roku ubywa ich coraz więcej, a wraz z nimi znikają ich 
siedliska burzone niecierpliwą ręką młodych pokoleń. Na wieś 
bowiem nieodwołalnie wkroczyła nowoczesność. Jej przejawem 
jest nie tylko traktor i telewizor, jest nim także murowany, często 
piętrowy dom - „kamienica”, jak powiada się w wielu regionach. 
Drewniane, kryte strzechą chałupy są w pogardzie, jako symbol 
dawnego ubóstwa. Młodzi chcą wyrwać się z nich za wszelką 
cenę - wędrują do miasta albo budują bezstylowe, straszące 
w wiejskim krajobrazie pudełkowate „murowańce”. Kto zamie
szkuje jeszcze w drewnianej chałupie uchodzi w wioskowej 
opinii za nieudacznika i biedaka, ten komu się wiedzie - buduje 
„kamienicę” i niszczy z pasją dom dzieciństwa. Bez żadnych 
sentymentów, bez tęsknot za „czasem minionym” bez zamiaru 
uchronienia czegokolwiek z tradycji. Drewniane ściany przeci
nane są w połowie długości, jeżeli gospodarzom potrzebne jest 
jeszcze tymczasowe schronienie, rozbiera się je i pali we wnę
trzach „murowańców”, aby wygrzać wilgotne mury, w najlep
szym razie wprowadza się pomiędzy nie zwierzęta, przekształ
cając ludzkie siedziby w stajnie.
Nas, ludzi przybywających z miast, traktuje się jak irytujących 
natrętów. Kiedy interesujemy się chałupami, które za chwilę 
mają zniknąć, kiedy wyjmujemy aparaty fotograficzne i notatniki, 
kiedy opowiadamy o „substancji zabytkowej” i nie chcemy 
podziwiać murowanych „kamienic”, stajemy się podejrzani. 
Kiedy namawiamy do zabezpieczania drewnianych zrębów, 
w które pomimo upływu lat z trudem można zagłębić siekierę, 
napotykamy niechęć i niezrozumienie. Kiedy przedstawiamy się 
jako osoby „urzędowe”, kierowane są do nas narzekania i proś
by o przydziały materiałów budowlanych. Żadnego zrozumienia, 
żadnego żalu za odchodzącym dziedzictwem, za odchodzącym 
czasem zapisanym w drewnianych chałupach.
Wydaje się więc, że świat drewnianych budowli odejść musi na 
zawsze. Na nic chyba zdadzą się mądre rozważania etnografów 
i konserwatorów dyskutujących nad modernizacją, rewaloryza
cją drewnianej chałupy. Nad wprowadzeniem do jej wnętrza nie 
tylko telewizora, ale także bieżącej wody, pralki, lodówki i kloze
tu. Dla mieszkańców dzisiejszej wsi drewniane budowle są 
symbolem nędzy i zacofania, nie pożałują oni trudu, aby znisz
czyć doskonale jeszcze nieraz zachowane drewniane zręby 
i stropy, byle tylko zamieszkać w „murowańcach”.
Nadchodzi więc czas, kiedy drewniane chałupy, stanowiące 
niegdyś dominujący w całej Polsce element krajobrazu, napot
kać będziemy mogli jedynie na starych fotografiach i w skanse
nach. Zajmą tam one miejsca obok zaginionych już wcześniej 
innych drewnianych budowli - wiatraków, spichlerzy, karczm, 
kościołów, cerkwi. Wraz z ich zniknięciem wystąpi na naszych 
ziemiach sytuacja niepojęta, niemożliwa do wyobrażenia przez 
naszych przodków, żyjących całe tysiąclecia w otoczeniu „drew
nianej cywilizacji”. Nastąpi przełom, który zapewne silnie odciś- 
nie się w społecznej świadomości. Nie dostrzeżemy go zapewne 
od razu, ale przecież jasne jest, że pryśnie jeszcze jeden - 
wydawałoby się tak trwały - węzeł łączący nas z historyczną 
tradycją naszego kraju i z minionymi pokoleniami.

Zdzisław Skrok
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Cydzik

(fot. Z. Dubiel)

.... informuję o zrzucie ..Wirskiego”, 
po czym ustalamy, że wyślemy na 
miejsce dokonania zrzutu patroli pod 
dowództwem pdch. ..Rana" z kom
panii K-1. Jest to jeden z najbardziej 
bojowych żołnierzy... ”(A. Woszczyk, 
..Baszta" K-3 walczy, Łódź 1973, s. 
87). Antoni Woszczyk, pseudonim 
,,Tosiek”, był dowódcą kompanii 
K-3, batalionu „Karpaty”, pułku AK 
„Baszta”, zaś opinia o sierżancie 
podchorążym „Ranie”, dowódcy 
drugiego plutonu kompanii K-1 te
goż batalionu i pułku, dotyczy Jacka 
Cydzika. Oczywiście wszystko to 
działo się w czasie Powstania War
szawskiego 1944 , do którego - jak 
inni „kolumbowie - rocznik dwa
dzieścia” - Jacek Cydzik przygoto
wywał się od początku okupacji ra
zem z żoliborskimi kolegami gimnaz
jalnymi z „Poniatówki” (gimnazjum 
im. ks. Józefa Poniatowskiego w Wa
rszawie), a następniez „budowlanki" 
(liceum budowlane przy ul. Wspól
nej), którą ukończył już w czasie oku
pacji, w 1941 r. Pracował potem przy 
odbudowie zniszczonych w 1939 r. 
gmachów, m.in. PZU przy ul. Koper
nika.
W tym czasie tworzyły się na Żolibo

rzu zalążki późniejszego, tak bardzo 

związanego z Mokotowem pułku 
„Baszta” - podziemne szkolenia 
przyszłych podchorążych odbywały 
się m.in. w mieszkaniu Jacka Cydzika 
przy ul. Towiańskiego. Jednocześnie 
studiował na tajnych kursach archi
tektonicznych prowadzonych przez 
prof. Stefana Bryłę.

W sierpniu i wrześniu 1944 r. walczy 
w Powstaniu Warszawskim. Jego 
kompania atakuje 1 sierpnia Tor Wy
ścigów Konnych na Służewcu. Tu 
zostaje ranny odłamkami granatu - 
przed utratą życia uratowała go za
wieszona na piersiach lornetka, na 
której zatrzymała się większość od
łamków. Mimo ran walczy dalej. Ra
zem ze swoim plutonem wycofują się 
ze zdobytych „wyścigów” do fortów. 
Bronią ich do 3 sierpnia, a potem 
cofają się dalej, w Lasy Kabackie. Na 
Mokotów wracają 19 sierpnia. Po 
upadku powstania Jacek Cydzik do
stał się do niewoli. Z tamtych czasów 
pozostały pamiątki: m.in. Krzyż Virtu- 
ti Militari, Krzyż Walecznych, Krzyż 
AK, a w klatce piersiowej - odłamki 
granatu.

Do kraju powrócił w listopadzie 1945 
r„ a już w grudniu rozpoczął pracę 
w Biurze Odbudowy Stolicy (BOS) 
w ramach Wydziału Architektury Za
bytkowej, pod kierownictwem profe
sorów: Jana Zachwatowicza i Piotra 
Biegańskiego. Stare i Nowe Miasto, 
Krakowskie Przedmieście, Nowy 
Świat, a także zespół pałacowy w Ła

zienkach - to kolejne etapy odbudo
wy Warszawy, w których uczestniczy 
Jacek Cydzik. Coraz bliższe stają mu 
się sprawy ochrony zabytków i kiedy 
w 1948 r. utworzony został przy Mini
strze Kultury i Sztuki - z przekształ
cenia Wydziału Architektury BOS - 
Urząd Konserwatorski, J. Cydzik 
w jego ramach współpracuje przy 
projektach odbudowy zespołów sta
romiejskich Gdańska i Wrocławia, 
a także odbudowy Zamku Królew
skiego w Warszawie. W 1951 r. roz
począł pracę w utworzonych Pra
cowniach Konserwacji Zabytków. 
W tym czasie uzyskał dyplom magis
tra inżyniera architekta na Wydziale 
Architektury Politechniki Warszaw
skiej. Z ramienia PKZ jest m.in. gene
ralnym projektantem odbudowy ze
społów pałacowych w Wilanowie 
i Nieborowie. Efekt tej pierwszej pra
cy - to album monograficzny, przy
gotowany wspólnie z dr. W. Fijałkow
skim, pt. Wilanów (Warszawa 1975). 
Pióra J. Cydzika jest dokładny opis 
wszystkich wykonywanych w Wila
nowie prac konserwatorskich, insta
lacyjnych itp.

Za innąpracę-projekt planu rekons
trukcji i przebudowy zabytkowego 
śródmieścia Paczkowa - otrzymał 
nagrodę państwową III stopnia (1958 

r.). Jak każdą pracę Jacka Cydzika, 
także tę cechuje precyzja i ekonomi
czne myślenie. Aktualne do dzisiaj są 
jego słowa: ,,Konieczne jest zapew
nienie mieszkańcom małych miaste
czek wygodnego i higienicznego 
mieszkania, właściwej komunikacji, 
dostatecznej ilości terenów i obiek
tów rekreacyjnych oraz odpowiednio 
rozmieszczonej sieci usługowej. Wy- 
daje się, że ośrodki zabytkowe mogą 
być przystosowane do spełnienia 
tych zadań bez uszczerbku dla ich 
wartości historycznych” („Ochrona 
Zabytków”, nr 1-2, 1961, s. 75).

W 1967 r. J. Cydzik powrócił tam, 
gdzie walczył w 1944 r. - na Moko
tów. Przez 5 lat pełnił funkcję dzielni
cowego architekta. Przyszłość tej 
dzielnicy Warszawy widział w pozos
tawieniu jej charakteru willowego, 
z dużą ilościązieleni. W pracy zbioro
wej Dzieje Mokotowa (Warszawa 
1972) J. Cydzik przedstawia prze
strzenny rozwój dzielnicy od 1939 aż 
do 1985 r.

W 1972 r. pracuje w Ministerstwie 
Budownictwa i Przemysłu Materia
łów Budowlanych na stanowisku wi
cedyrektora Departamentu Urbanis
tyki, Architektury i Nadzoru Budow
lanego, który zostaje przeniesiony do 
nowego Ministerstwa Gospodarki 
Terenowej i Ochrony Środowiska. 
W maju 1973 r. mgr inż. JacekCydzik 
został powołany na zastępcę Gene
ralnego Konserwatora Zabytków - 
wicedyrektora Zarządu Ochrony Za
bytków MKiS. Stanowisko to - już 
w połączonym Zarządzie Muzeów 
i Ochrony Zabytków - zajmuje do 
dzisiaj.

Z racji piastowanego urzędu, a także 
zainteresowań J. Cydzik bierze 
udział w pracach wielu komisji zaj
mujących się sprawami rewaloryza
cji zabytkowych miast (Kazimierz Do
lny, Zamość, Lublin) oraz obiektów 
(Zamek Królewski w Warszawie). 
Z warszawskim zamkiem związany 
jest od lat pięćdziesiątych, toteż zbie
rająca się każdego tygodnia „komis
ja zamkowa” nie może odbyć się bez 
rady czy pomocy Jacka Cydzika.

Bierze także udział w pracach licz
nych organizacji. M.in. zasiada w Ko
legium Sędziów SARP, działa w Sto
warzyszeniu Historyków Sztuki i To
warzystwie Opieki nad Zabytkami, 
którego przez kilka lat był sekreta
rzem generalnym.

Wydaje się, że „dyrektor od zabyt
ków” (mowa także o wszystkich pra
cownikach resortu) nie prowadzący 
szerokiej działalności poza miejscem 
etatowej pracy traci po pewnym cza
sie kontakt z rzeczywistością. Do ta
kich dyrektorów nie należy Jacek 
Cydzik.

Krzysztof Nowiński
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to też są zabytki
Twierdza 
kłodzka

W roku 981 zmarł pierwszy 
odnotowany przez kronika
rza właściciel Kłodzka 
„grodu obronnego przeciw 
Polsce”. Dość znamienne, 
że już ta, chyba najstarsza 
wzmianka o Kłodzku, pod
kreśla jego znaczenie obro
nne. Nie powinno to jednak 
specjalnie dziwić, albo
wiem obronność zaważyła 
decydująco na całych dzie
jach miasta. Leżąc w prze
wężeniu Kotliny Kłodzkiej 
odgrywało ono rolę klucza 
do bramy umożliwiającej 
przedostanie się z Czech na 
Śląsk. Stąd też chyba od 

początku istnienia Kłodzko 
stało się przyczyną ostrych 
sporów czesko-polskich. 
Ostatecznie w 1137 r. za-

Unii, przez dowodzącego 
na Śląsku wojskami cesar

skimi Karola Hanibala von 
Dohne (notabene przy 
współudziale lisowczyków 
Stanisława Strojnowskie- 
go). Wkrótce po przejęciu 
miasta Austriacy przystąpili 
do przekształcania zamku 
kłodzkiego w nowoczesną 
twierdzę. Autorem projektu 
rozbudowy zamku był zna
ny wrocławski fortyfikator 
Walentyn Sabisch.
Zamek kłodzki wybudowa
ny był na leżącym w północ
nej części miasta stromym 
wzniesieniu, nazwanym 
później Forteczną Górą. 
Umocnienia zamku bezpo
średnio łączyły się od po
łudnia z murami miejskimi, 
tworząc współdziałający 
z nimi system obronny. Isto-' 
tą projektu Sabischa było 
wzmocnienie zewnętrznej, 
północnej części zamku 
przez osłonięcie jej silnym 

dziełem koronowym oraz 
jednoczesna rozbudowa 
części południowej, przez 
dodanie do niej kurtyny 
z dwoma półbastionami, co 
umożliwiało artyleryjski os
trzał miasta, a samemu za
mkowi nadawało funkcję 
cytadeli. Projekt, prawdo
podobnie ze względów fi
nansowych, nie przewidy
wał modernizacji umocnień 
miejskich. Prace przy twier
dzy trwały do końca stule
cia, a na przełomie wieków 
prowadził je działający wó
wczas na Śląsku budowni

czy Jakub Carove.

W 1740 r. zmarł Fryderyk 
Wilhelm I i rządy w państwie 
pruskim objął jego syn Fry
deryk II. Jednym z pierw
szych posunięć politycz
nych młodego króla było 
wkroczenie (16.XII) na czele 
dwóch korpusów wojsk 
w granice habsburskiego 

Śląska. Rozpoczęło to 

pierwszą wojnę śląską.
Prusacy zdobyli Kłodzko 
dopiero 28.IV.1724 r., azda- 
jąc sobie sprawę z jego zna
czenia przystąpili nieba
wem do prac nad dalszą 
rozbudową twierdzy. Pro
jekt tej rozbudowy sporzą
dzony został przez generała 
majora Gerarda Korneliu
sza Walravego, Holendra 
w służbie pruskiej. Walrave, 
wybitny fortyfikator, oprócz 
znacznej rozbudowy dzieła 
koronowego twierdzy za
projektował również całko
wicie nowe umocnienia na 
Owczej Górze. Owcza Góra 
znajdowała się już poza 
miastem, na prawym, 
wschodnim brzegu Nysy, 
prawie dokładnie naprze
ciw Góry Fortecznej. Mię
dzy obydwoma wzniesie
niami przepływa Nysa, 
wzdłuż której u podnóża 
stromego, zachodniego 
zbocza Owczej Góry bie
gnie droga do Wrocławia. 
Znaczenie ufortyfikowania 
Owczej Góry umożliwiało

warto układ, na mocy które
go Ziemia Kłodzka przypa
dła Koronie Czeskiej. Póź
niej przechodziła ona przez 
ręce czeskich, polskich 
i niemieckich lenników kró
lów czeskich, a w roku 1567 
Maksymilian II Habsburg 
wykupił zastawione hrabs
two kłodzkie i tą drogą zna
lazło- się ono w posiadaniu 
monarchii Habsburgów.
W 1622 r. Kłodzko zostało 
odbite z rąk Fryderyka V, 
króla czeskiego stojącego 
na czele protestanckiej

3

1. Kłodzko i górująca nad nim 
twierdza według stanu z 1737 r., 
wkrótce przed opanowaniem przez 
Prusaków
2. Zespół twierdzy kłodzkiej we
dług planu z 1832 r., aktualizowane
go w latach 1834-1835: a - Twier
dza Główna, b - ufortyfikowane 
miasto, c - Fort na Owczej Górze
3. Masyw Twierdzy Głównej styka 
się południowym cyplem (Wieża 
Bastionowa) bezpośrednio ze Sta
rym Miastem
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więc dokładną kontrolę 
drogi do Wrocławia, atakże 
ochronę wschodniej linii 
twierdzy przed ostrzałem 
artyleryjskim z przeciwle
głego brzegu rzeki. Ponad
to obie twierdze - Główna 
i Nowa (na Owczej Górze) 
mogły kontrolować na tym 
odcinku dolinę Nysy.
Projekt Holendra zrealizo
wano z pewnymi zmianami 
(m.in. dodano również 
miastu nowoczesne fortyfi

kacje o bardzo osobliwym 
narysie), tak że do wybuchu 
wojny siedmioletniej Kłodz
ko przekształcone zostało 
w potężną fortecę, której 
wcale nie najważniejszym 
elementem było... miasto. 
Nie było to jednak czymś 
specjalnie nietypowym, al
bowiem podobny los spot
kał wówczas nie tylko Kło
dzko. Fryderyk Wielki zrea
lizował bowiem na Śląsku 

cały system twierdz układa

jących się w dwie linie, 
z których jedną, biegnącą 
wzdłuż Odry, tworzyły: Gło
gów, Wrocław i Brzeg, dru
gą zaś: Świdnica, Kłodzko 

i Nysa. Punktem, w którym 
schodziły się obie linie, było 
Koźle. Później, aby wypeł
nić zbyt dużą lukę między 
Świdnicą a Kłodzkiem, 

wzniesiono w latach 
1765-1777 na granicy Gór 
Sowich i Bardzkich potężną 
fortecę w Srebrnej Górze, 

zwaną przez Prusaków 
„Śląskim Gibraltarem”.

W latach 1760-1763, 
w czasie wojny siedmio
letniej Kłodzko przeszło po
nownie pod panowanie Au
striaków, którzy jednak nie 
przeprowadzali chyba wię
kszych prac przy twierdzy. 
Po zakończeniu wojny, 
w drugiej połowie XVIII w. 
również nie doszło do ja
kichś decydujących zmian 
w wyglądzie fortecy, pomi-

4. Dominantę Twierdzy Głównej 
(donżon) zdominował... komin za
kładu spożywczego
5. Twierdza Główna - dziedziniec 
Bastionu Wysokiego powstałego 
około 1775 r. na terenie dawnego 
zamku
6. Twierdza Główna - brama po- 
terny prowadzącaz Bastionu Wyso
kiego do Alarmowego
7. Opadające ku Nysie Kłodzkiej 
zachodniś zbecze Owczej Góry 
z Bramą Celną i umocnieniami fortu

jając likwidację resztek za
mku kłodzkiego i budowę 
w ich miejscu masywnego 
donżonu (1770-1774) oraz 
rozbudowy dzieł Twierdzy 
Głównej.
27.X.1806 r. Napoleon zajął 
Berlin. 20.11.1807 r. masze
rująca z Wrocławia część 
korpusu Hieronima Bona- 
partego stanęła pod Kłodz
kiem. Dopiero jednak 
w czerwcu doszło do naj
ważniejszych walk, które 
zakończyły się zdobyciem 
założonego na południo-
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wo-wschodnich przedpo
lach twierdzy obozu wa
rownego. Zdobycie obozu 
nie stanowiło zdobyci# 
twierdzy, skłoniło jednak 
księcia Hieronima i obro
ńcę Kłodzka, generała ma
jora hr. von Goetzen, gu
bernatora Śląska, do podję

cia rokowań, w wyniku któ
rych 25.VI podpisano kon
wencję przerywającą 
wszelkie działania zbrojne 
na Śląsku, ale pozostawia

jącą Kłodzko w rękach pru
skich. Oprócz Kłodzka uda
ło się Prusakom utrzymać 
również wyłączoną z kon
wencji Srebrną Górę i za
blokowane przez Francu
zów Koźle.

Doświadczenia tej wojny 
spowodowały dodanie 
twierdzy kłodzkiej nowego 
elementu - stałego obozu 
warownego, złożonego 
z pierścienia otaczających 
miasto redut. Jego realiza
cję ukończyli Prusacy chy
ba jeszcze przed rokiem 
1811. Był to właściwie os
tatni etap powiększania 
twierdzy. Po wojnach napo
leońskich już tylko moder
nizowano umocnienia, 
a około połowy XIX w. do
dano kilka nowych dzieł na 
bliższych przedpolach.

Decyzja o kasacji fortyfika
cji miejskich zapadła 
18.1.1877 r., ale ich rozbiór
ka ciągnęła się do 1911 r. 
Od roku 1887 natomiast 
rozpoczęto plantowanie 
szańców na przedpolach 
Kłodzka. Zupełna jednak 
likwidacja twierdzy, mimo 
znacznego zmniejszenia 
się jej wartości obronnej, 
właściwie nie nastąpiła, 
a swój ,,militarny” charak

ter zachowało miasto aż do 
1945 r.
Po roku 1945 Ziemia Kłodz
ka przypadła Polsce. Miasto 
i twierdza wyszły z wojny 
właściwie nie zniszczone. 
Można tu świadomie użyć 
słowa „niestety”, albowiem 
- jak uczy doświadczenie - 
nie zniszczone zabytki są 
w Polsce tylko ciągłą przy
czyną kłopotów dla różnych 
ludzi czy może raczej insty
tucji. W wypadku miasta 
budynki cywilne, jeśli nie są 
zburzone, można jakoś za
gospodarować (lub nie, 
i zburzyć przy pierwszej na
darzającej się okazji). W wy
padku jednak budowli mili
tarnych problem jest prawie 
nierozwiązywalny. Zadajmy 
sobie bowiem pytanie co 
to jest twierdza? Otóż twier
dza-to nie średniowieczny 
zamek z efektownymi wie
żami i blankami, czyli bu
dowla, którą każdy może 
ogarnąć wzrokiem i mniej 
więcej prawidłowo zrozu
mieć. Twierdza zaś to mon
strualne zwały ziemi, labi
rynt kazamat, często istne 
kretowiska chodników mi
nerskich, ponure płasz
czyzny murów oporowych, 
wiodące dokądś pochylnie 
i poterny przypominające 
bramy piekieł, a tu i ówdzie 
czarne szczeliny strzelnic. 
Wszystko to może być po 
prostu niezrozumiałe. 
W Kłodzku, na Górze Forte- 
cznej i Owczej zabudowa 
militarna obejmuje ponad 
42 hektary (nie licząc bliż
szych przedpól, na których 
kiedyś istniały różne urzą
dzenia wojskowe). Istnieje 
co prawda „lekarstwo” na 
twierdzę - materiał wybu
chowy oraz buldożery do 

wyrównania terenu. Po
nieważ jednak twierdza 
kłodzka - to nie fort „Kra
kus” i impreza taka by
łaby pewnie dość kosz
towna, fortecę skazano na 
śmierć bardziej naturalną. 
Na temat powolnego nisz
czenia twierdzy można pi
sać bardzo dużo, ale wołał
bym zastanowić się nad 
możliwościami jej „reani
macji”, bowiem powodów 
przywracania fortecy do ży
cia jest wystarczająco dużo, 
a m.in.: 1) dobry stan za
chowania i charakter forte
cy, czyniący z niej jeden 
z najciekawszych przykła
dów nowożytnego budow
nictwa militarnego na tere
nie Polski i Europy; chodzi 
tu przede wszystkim o wie
lość rodzajów form w niej 
zastosowanych - od fortyfi
kacji typowych dla terenów 
nizinnych, wykorzystują
cych cieki wodne (nie za
chowane fortyfikacje miej
skie), przez symetryczne, 
regularne umocnienia cha
rakterystyczne dla terenów 
płaskich (dzieło koronowe 
Twierdzy Głównej, Fort na 
Owczej Górze), po spiętrzo
ne, nieregularne umocnie
nia górskie (południowe 
elementy Twierdzy Głów
nej); 2) znaczenie twierdzy 
dla krajobrazu miasta Kło
dzka; 3) wartości historycz- 
no-kulturowe twierdzy; 4) 
atrakcyjność fortecy pod 
względem turystycznym. 
Materialne koszty ratowa
nia czy raczej rewaloryzacji 
twierdzy nie byłyby wyso
kie. Głównym wrogiem 
obiektu jest zieleń - korze
nie drzew i krzewów poras
tających gęsto wszystkie 
dzieła twierdzy niszczą na-

8. Fort Owczej Góry - dekoracyjne 
wartownie zespołu Bramy Górnej
9. Szyja Fortu Owczej Góry z daw
nymi „Koszarami Czerwonymi", 
noszącymi ślady zniszczeń z okresu 
drugiej wojny i późniejszych za
niedbań
10. Fort Owczej Góry - koszarowa 
reduta Korony Wysokiej
11. Dopiero rewaloryzacja odsłoni
łaby wszystkie walory pozbawionej 
w ogólnym mniemaniu jakiegokol
wiek wdzięku architektury militar
nej; projekt rekonstrukcyjny koszar 
Owczej Góry według G. Bukala 

sypy ziemne (powinna na 
nich rosnąć jedynie darń), 
a przede wszystkim rozsa
dzają wszelkiego rodzaju 
mury. Wycięcie nadmiernej 
ilości roślin (należałoby bo
wiem pozostawić wartoś
ciowy, ale nie zagrażający 
umocnieniom drzewostan) 
odsłoniłoby fortyfikacje, 
uczyniłoby je czytelnymi 
i wydobyło ich bezsprzecz
ne walory estetyczne, obec
nie nie zauważane lub 
wręcz negowane.
Wrogiem „numer dwa” są 
użytkownicy twierdzy. 
Oczywiście zdaję sobie 
sprawę z różnorakich trud
ności w adaptacji obiektu. 
Ponadto w obecnej sytuacji 
ekonomicznej kraju usuwa
nie z twierdzy jej obecnego 
użytkownika - przetwórni 
owoców, byłoby zapewne 
przedsięwzięciem nie do 
przeprowadzenia, a może 
i niecelowym. Bezwzględ
nie jednak należy od użyt
kownika domagać się pra
widłowego eksploatowania 
obiektu. Przykładem jest 
m.in. zamiana Fortu na Ow
czej Górze - który, podob-
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nie jak Twierdza Gtówna, 
pełnił funkcję więzienia 
i miejsca kaźni przeciwni
ków reżimu hitlerowskiego 
- w... wysypisko zgniłych 
jabłek.
Twierdzę należy zacząć wy
korzystywać turystycznie 
przez udostępnienie jej 
zwiedzającym, i to nieko
niecznie za darmo. Przypu
szczalnie możliwe byłoby 
też uzyskanie jakiegoś sen
sownego modus vivendi 
między organizatorami 
ruchu turystycznego a użyt
kującym zabytek przedsię
biorstwem. Obecny stopień 
udostępnienia fortecy zwie
dzającym jest bowiem nie
co śmieszny w porównaniu 
z wielkością obiektu. Turyś
ci obejrzeć mogą właściwie 
tylko niewielki fragment po
łudniowej części Twierdzy 
Głównej oraz wydeptują 
„labirynty”, czyli po prostu 
chodniki minerskie, nie ba
rdzo wiedząc co to takiego, 
podczas gdy kilka metrów 
ponad nimi wznoszą się 
prawdziwe dzieła sztuki in
żynierskiej. Dobrze byłoby 
opracować trasę zwiedza

nia twierdzy. Trasa ta po
winna obejmować właśnie 
Twierdzę Główną, Fort na 
Owczej Górze, Przedmieś
cie Ząbkowickie z zespołem 
koszarowym itd.
Te działania byłyby najpros
tsze i najniezbędniejsze i, 
jak się wydaje. możliwe do 
przeprowadzenia nawet 
w obecnej sytuacji, kiedy 
kompletna lub przynajm
niej pełniejsza rewaloryza
cja kompleksu fortecznego 
jest niemożliwa. Prowadzo
ne pod skutecznym nadzo
rem konserwatorskim za
pobiegłyby pewnie dalszej 
dewastacji i moralnej de
gradacji zabytku. Gdyby ta
kich działań nie podjęto, 
pozostaje tylko nadzieja, że 
skoro twierdza przetrwała 
wojny napoleońskie 
i 1000-letnią Rzeszę-to wy
twórnię win może też prze
trwa!

Grzegorz Bukat

Ziemne 
kopce
Jakże często na szlakach 
wędrówek spotykamy kop
ce lub nie znane wały ziem
ne. Są to przeważnie kurha
ny, groby megalityczne lub 
grody pradziejowe, widocz
ne dziś na powierzchni zie
mi. Położone najczęściej 
w miejscach niedostę
pnych, na ustroniach, 
w głębi lasów lub rzadziej 
na otwartej przestrzeni pól, 
przecięte wstęgami zielo
nych miedz, osnute legen
dą, tworzą swoiste piękno 
w otaczającym je krajobra
zie. Ponieważ od wieków 
budziły ciekawość ludzką, 
zostały w większości rozko
pane i zniknęły niemal zu
pełnie z ojczystego pejzażu. 
Obecnie niektóre ośrodki 
badawcze starają się przy
wrócić dawną szatę zbada
nym przez siebie rozmaitym 
kurhanom, grobom megali
tycznym. a także grodom 
pradziejowym. Nie jest to 
zwyczaj powszechny i obo
wiązujący.
W tej pożytecznej akcji nie
mały dorobek terenowy ma 
m.in. łódzki ośrodek ar
cheologiczny. Przoduje tu 
Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi, 
które, po zbadaniu, zrekon
struowało neolityczne gro
bowce na Kujawach: w Ga
ju, w Sarnowie i w Wietrzy
chowicach koło Izbicy Ku
jawskiej. W Polsce Środko

wej wysiłkiem muzeum zre
konstruowane zostało m.in. 
cmentarzysko kurhanowe 
kultury trzcinieckiej z II 
okresu epoki brązu w Łub- 
nej koło Sieradza i dwa kur
hany tej samej kultury 
w Strugach pod Wieluniem. 
Odtworzono także dwa 
wielkie kurhany „książęce” 
z II w. n.e. w Przywozie koło 
Wielunia i jeden z IV w. n.e. 
w Gledzianówku w pobliżu 
Łęczycy. W okresie później
szym akcję tę podjęło także 
Muzeum Ziemi Wieluńskiej 
w Wieluniu. Wysiłkiem tej 
niewielkiej placówki odbu
dowane zostały kurhany 
kultury trzcinieckiej w Oka- 

lewie i kultury przeworskiej 
z okresu wpływów rzym
skich w Konopnicy niedale
ko Wielunia. Podobnie wo
jewódzki konserwator za
bytków archeologicznych 
w Łodzi po zbadaniu pięciu 
kurhanów z VII—VIII w. n.e. 
w Krzętlach pod Osjako
wem całkowicie je zrekons
truował. Sporo na tym polu 
zdziałała również Katedra 
Archeologii Polski Uniwer
sytetu Łódzkiego. Jej stara
niem odtworzono niezmier
nie interesujące kurhany 
i kręgi kamienne na przeba
danych cmentarzyskach 
z okresu wpływów rzym
skich w Węsiorach i Odrach 
na Pojezierzu Kaszubskim. 
Zbadane i odbudowane 
grobowce megalityczne, 
kurhany i kręgi kamienne, 
na powrót wtopione w ota
czający je krajobraz, urze
kają nadal nie odgadniętą 
przecież do końca tajemni
cą. Wszystkie obiekty otrzy
mały tablice informacyjne, 
a imponujące nekropole 
w Sarnowie, Wietrzychowi
cach, Węsiorach i Odrach 
stały się rezerwatami ar
cheologicznymi, które 
przystosowano do ruchu 
turystycznego.
Szkoda tylko, że niektórzy 
właściciele pól nie szanują 
z takim trudem odtworzo
nych zabytków. Np. mogiły 
w Łubnej - tworzące jedno 
z ciekawszych nekropoli 
w Polsce Środkowej - pod

czas każdorazowej orki ota
czających je pól uszczupla
ne mają nasypy ziemne. 
W kurhanach znajdujących 
się we wsi Strugi, położo
nych tuż za zabudowaniami 
gospodarczymi, ryje trzoda 
chlewna, między od nowa 
usypanymi mogiłami 
w Krzętlach młodzież rozbi
ła namioty, niszcząc przy 
tym ich nasypy ziemne. Na 
szczęście są to niezbyt licz
ne wypadki niszczenia od
budowanych zabytków ar
cheologicznych. W imię za
tem etyki badawczej nie po
winniśmy dopuścić, aby 
zbadane przez nas obiekty 
zniknęły z ojczystego kra
jobrazu. Należy dążyć, aby 
te nieliczne zabytki prze
trwały jak najdłużej dla 
przyszłych pokoleń w pej-
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1.2.3.4. Na dawnych planach i przez miejscową ludność określane są czę
sto mianem ,.szwedzkich gór”, „kopców”, ,.mogił” (1); są to zazwyczaj 
wczesnośredniowieczne grodziska (2, 3) lub pradziejowe kurhany (4)
5. 6. Kurhan w Przywozie koło Wielunia przed badaniami (5) oraz po 
pracach wykopaliskowych i rekonstrukcji (6)
7. Grobowce,,kujawskie” w Wietrzychowicach po zbadaniu i rekonstrukcji

zażach regionów, w których 
niegdyś powstały. Wów
czas nasze spotkania z tymi 
zabytkami na szlakach wę
drówek budzić będą szacu
nek nie tylko dla tych, któ

rzy je wznosili w pradzie
jach, ale także dla tych, któ
rzy przywrócili im dawny 
wygląd.

Henryk Wiklak
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z warsztatu konserwatora
Znaki wodne
Papier występujący jako podłoże wię
kszości przekazów pisemnych oraz jako 
podobrazia w technikach graficznych 
i malarskich odgrywał i odgrywa w kultu
rze ogromną rolę, stąd częsta potrzeba 
jego zabezpieczania i konserwacji. Pod
dając procesowi konserwacji książki, gra
fikę i dokumenty, oprócz wielu różnorod
nych zabiegów przeprowadza się również 
analizę występujących na papierach zna
ków wodnych, zwanych filigranami. Znak 
wodny jest to bezbarwny, trwały znak 
w papierze, widoczny w przechodzącym 
przez papier świetle jako ciemniejszy lub 
jaśniejszy od tła. Jego powstanie uzależ
nione jest od techniki produkcji papieru. 
W papierze wykonywanym ręcznie, czyli 
czerpanym, znak wodny powstaje nasku- 
tek odciśnięcia się włókienek masy pa
pierniczej (najczęściej z odpowiednio 
przygotowanych szmat) na formie z dru
tu, przytwierdzonej do sita służącego do 
czerpania papieru. W papierach wykony
wanych za pomocą maszyn papierni
czych, które znalazły swoje trwałe miej
sce w ciągu technologicznym wytwarza
nia papieru już w XIX w., znaki wyciskane 
są na wilgotnej jeszcze wstędze papieru 
przez specjalne urządzenie zwane egute- 
rem. Znaki wodne papierów czerpanych 
mają charakter konturowy. W papierach 
welinowych - czerpanych sitami o splocie 
tkackim - można znaleźć znaki konturo
we cieniowane i płaszczyzny o różnych 
przezroczach.
Najwcześniejsze znaki wodne znaleziono 
w papierach czerpanych z 1288 r„ pocho
dzących z Fabiano (Włochy). Znany ba
dacz holenderski E. Laborre podzielił roz
wój filigranów na trzy okresy: pierwszy do 
1450 r., drugi - 1450-1600, trzeci - 
1600-1750 i lata późniejsze. Znaki wodne 
są świadectwem pochodzenia papieru, 
gatunku, formatu i ważności prawnej 
w wypadku papierów stemplowanych 
i banknotowych. Służyły one również do 
ozdoby. Różnorodność pełnionych przez 
filigrany funkcji wpłynęła na ich formę

oraz miejsce na arkuszu papieru. Do XVII 
w. umieszczano je najczęściej w partii 
centralnej półarkusza. Jako motywy wy
stępowały: symbole sakralne, herby, 
zwierzęta, rośliny, rzadziej litery. Już 
w XVI w. niektóre filigrany oznaczały ga
tunek i format papieru, co stało się regułą 
w XVII i XVIII w. W tym czasie najczęściej 
pojawiającymi się znakami były: lilia, ul, 
trąbka pocztowa, pocztylion, Pro Patria,

herb Amsterdamu. Niektóre z nich w dal
szym ciągu ozdabiały papiery w wieku 
XIX. Dla oznaczenia pochodzenia papieru 
zaczęto również wprowadzać znaki lite
rowe, zwane filigranami pomocniczymi, 
pochodzące od nazwy miejscowości z pa
piernią, nazwisk lub inicjałów właścicieli 
dóbr, w których działały młyny, czy też 
nazwisk papierników.
W pierwszej połowie XIX w. coraz częściej 

1. Sito do czerpania papieru wraz z formą (z 
drut") służącą do powstania filigranów

2. Filigrany papieru stemplowego z Jeziornej 
z 1824 r.

3. Znak ..Lilia' na papierze znanej firmy ho
lenderskiej Van Gelder (fot. A Wawrzeńczak)

4. Znak wodny z herbem „Drzymała" papierni 
w Mogile z 1590 r.

5. Znak wodnyz herbem „ślepowron" papier
ni w Młodziejowicach z 1601 r. 

zaczęto pomijać filigrany główne, zacho
wując jedynie literowe znaki wodne. 
Opracowania wykonane przez polskich 
badaczy wykazały, że znaki wodne pol
skich papierni, mimo że oparte na wzo
rach europejskich, miały pewną specyfi
kę, polegającą na stosowaniu motywów 
heraldycznych. Były to przede wszystkim 
herby rodzin szlacheckich i organizacji 
kościelnych lub miejskich - jako właści
cieli dóbr, w których znajdowały się młyny 
papiernicze. Początkowo herby występu
jące na gorszych gatunkach papierów 
miały formę uproszczoną, choć na ogół 
przedstawiane były na tarczy. Na lepszych 
gatunkach papierów spotyka się herby
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6. Znak wodny z herbem 
„Leliwa” papierni w Kocku 
z 1599 r.
7 Znak wodny „Wąż" pa

pieru z lat 1520-1525
8. Znak wodny „Ręka 

z koroną" papieru z lat 
1523-1526

9. Znak wodny „Litera 
P z kwiatem” papieru z lat 
1534-1537
10, Znak wodny „Ręka" 
papieru z lat 1538-1540

w ozdobnych formach heraldycznych 
(hełmy, cymery, labry i korony). W XVI w. 
powszechnie umieszczano herby pojedy
ncze, później pojawiło się łączenie 
dwóch, trzech, a czasami czterech 
herbów.
Znajomość znaków wodnych okazała się 
przydatna zarówno przy ustalaniu zasię
gu terytorialnego, jak i czasu występowa
nia rzemiosła papierniczego, jego zna
czenia gospodarczego i kulturalnego, 
a przede wszystkim przy próbach ustala
nia pochodzenia i w pewnym stopniu 
przeznaczenia papierów wykonywanych 
ręcznie. Musimy sobie zdawać sprawę, że 
zachowane z ubiegłych wieków karty pa
pieru miały właściwości indywidualne, 
ściśle związane ze sposobem ich wytwa
rzania oraz z warsztatem, w którym po
wstały, a więc z papiernią i sitami używa
nymi przez nią do produkcji. W ciągu 
wieków różne miasta, będące głównymi 
ośrodkami kulturalnymi grupującymi pi
sarzy, kopistów i drukarzy, korzystały 
bądź z papieru wytwarzanego na miejscu, 
bądź z importowanego. Dzięki różnorod
nej budowie sit używanych do produkcji 
papieru i umieszczanym na nich znakom 
rozpoznawczym można w większości wy
padków określać ze znacznym przybliże
niem, według występujących na papierze 
znaków wodnych, miejsce jego powsta
nia, a nawet konkretną papiernię.
Papier tych wytwórni można rozpoznać 
nie tylko po znakach wodnych przybiera
jących postać różnych symboli, lecz rów
nież dokonując analizy innych elemen
tów, jak: format, odstępy kres, tj. linii 
pionowych oraz prążków, czyli linii pozio
mych odpowiadających siatce sita czer
palnego. Wiadomo, że sita zużywały się 
w produkcji i bywały po roku do 3 lat 
zastępowane przez inne, podobne, ale 
nie identyczne. Dzięki wydawnictwom 
z zakresu filigranistyki, których na świę
cie ukazało się bardzo dużo, można 
przez porównanie ustalić, że nie dato
wany papier badanego rękopisu jest taki 
sam, jak papierznany z innego datowane
go obiektu, co może określić czas jego 
powstania. W badaniach tych wskazana 
jest jednak duża ostrożność. W wypadku 

podobieństwa, a nie identyczności zna
ków wodnych ustalenia chronologiczne 
są mniej ścisłe, lecz bardziej przybliżone. 
W konsekwencji nawet przy identycznoś
ci znaków wodnych i bardzo ściśle okre
ślonym czasie powstania papieru może 
zachodzić rozpiętość pomiędzy datą jego 
zapisania a datą wytwarzania. Różnica ta 
jednak nie przekracza zwykle dziesięciu 
lat.
Jako przykład niech posłuży analiza zna
ków wodnych występujących w rękopisie 
Mikołaja Kopernika De Revolutionibus, 
wydanego po raz pierwszy drukiem w Wit- 
tenberdze w 1542 r. Rękopis ten miał 
bogate dzieje. Po śmierci wielkiego uczo
nego papiery, w tym także rękopis, zostały 
przejęte przez jego bliskiego przyjaciela 
Tiedemanna Giese, a następnie, po jego 
śmierci, przez ucznia Kopernika - Jerze
go Retyka. Z kolei rękopis trafił do rąk 
Walentyna Otho, profesora matematyki 
na Uniwersytecie w Heidelbergu. Poprzez 
sławnego pedagoga Jana Komeńskiego 
znalazł się u rodziny Nostizów, a po utwo
rzeniu ordynacji Nostizów przez prawie 
trzysta lat wymieniany był w inwentarzach 
biblioteki tej rodziny w Pradze. W roku 
1945 zbiory biblioteki zostały upaństwo
wione, a w 11 lat później rząd Czechosło
wacji ofiarował ten bezcenny zabytek 
w darze narodowi polskiemu. Od tego 
czasu autograf znajduje się pod pieczą 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako
wie, gdzie studiował Kopernik.
W dziele Kopernika wyróżniono cztery 
rodzaje papieru posiadające charakterys
tyczne znaki wodne. W pierwszym wystę
puje wąż, tak często stosowany w XV i XVI 
w. na papierach z Francji, Hiszpanii 
i Włoch. Analiza tego znaku w najpełniej
szym, jak dotąd, zawierającym 16 tysięcy 
znaków albumie Les filigranes Ch. M. 
Brigueta, wydanym w 1907 r., jak również 
notatki Kopernika na rękopisie pozwoliły 
określić datę produkcji papieru, a tym 
samym zbliżoną datę tej części rękopisu 
na lata 1520-1525. Drugi znak, przedsta
wiający rękę z uniesionymi do góry roz
wartymi palcami i koronę nad nimi, pisany 
był na nie najlepszym gatunkowo papie
rze i zbliżony do filigranów papierów 

wykonywanych w młynie w Tulle w środ
kowej Francji, w latach 1523-1526. Przy
puszczać należy, że papier z tym znakiem, 
podobnie jak papier z wężem, dotarł do 
Kopernika przez Holandię, gdzie był 
przedmiotem handlu. Można przyjąć, że 
po dotarciu do rąk autora zapisany został 
między 1529 a 1533 r.
Kolejny filigran przedstawia literę „P" 
z umieszczonym nad nią kwiatem. Papie
ry z tym znakiem produkowane były przez 
papiernię w Maastricht. Jest to więc pa
pier holenderski, który dotarł do Koperni
ka do Fromborka; zapisy dotyczą lat 
1534-1540. Ostatni znak wodny jest po
dobny do drugiego omawianego znaku 
i przedstawia rękę z rozprostowanymi, 
zwartymi palcami, lecz zamiast korony 
występuje nad nią trójliść koniczyny. 
Znak ten - jak i poprzednie - został rów
nież zidentyfikowany przez A. Birkenma- 
jera. Określono, że jest on identyczny ze 
znakiem papieru znajdującym się w archi
wum w Osnabruck, datowanego na rok 
1538. Podobny znak zachował się rów
nież na liście Kopernika do księcia pru
skiego Albrechtazdnia15.VI.1541 r. Karty 
rękopisu z tym znakiem można odnieść 
do lat 1540-1541.
Zatem rękopis Kopernika De Revolutioni
bus sporządzony na czterech rodzajacłr 
papierów pochodzących z różnych 
ośrodków europejskiego papiernictwa 
pisany był w latach 1520-1540, co potwie
rdziły zidentyfikowane znaki wodne.
Przedstawiony przykład świadczy, że zna
ki wodne związane z poszczególnymi pa
pierniami, różne w różnych okresach, 
umożliwiają przy wykorzystywaniu istnie
jących katalogów rozszyfrowanie daty 
produkcji papieru, która często jest zbież
na z okresem powstania danego obiektu 
(rękopisu, książki, grafiki).

Andrzej Wawrzeńczak
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zabytki 
na turystycznych szlakach
Secesyjny pałac 
w Kraczewicach
Gerliczowie, początkowo używający nazwiska Gerlitz, przybyli w Lubelskie 
prawdopodobnie ze Śląska. Szybko spolszczeni, osiedlili się w Lublinie na 
początku XIX w. Należeli do tej grupy zamożnych przemysłowców pochodze

nia niemieckiego, która zajęła się w Lublinie piwowarstwem. Obok Kaspra 
i Teofila Gerliczów grupę tę tworzyli: Fryderyk Kern, Karol Rudolf Vetter, 
Henryk Breining, Maurycy Kijok i J. Simon.

Browar Gerliczów, znajdujący się przy ul. 
Misjonarskiej (dziś ul. Szymonowicza), 
prowadził najpierw Kasper, a następnie - 
przez 40 lat - jego syn Teofil. Był on też 
dzierżawcą dochodów propinacyjnych, 
a kapitały swe lokował w licznych nieru
chomościach w Lublinie, które również 
przynosiły mu zyski. Próbował też szczęś
cia w innych branżach. W końcu lat trzy
dziestych XIX w. przystąpił razem z zię
ciem Ignacym Hinczem do spółki ak
cyjnej dla prowadzenia fabryki sukna 
w Lublinie, zrzeszającej także wiele in
nych osób z miasta. Jej działalność prze
rwana została w okresie Powstania Listo
padowego. Warto tu jeszcze dodać, że 
pochodzący z tej samej rodziny Jakub 
Gerlicz był w połowie XIX w. właścicielem 
huty szkła „Woroniew” w pobliżu Lubli
na, zaś do wspomnianego Ignacego Kin
ezą, zięcia Teofila Gerlicza, zaliczanego 
również do najbogatszych lublinian, nale
żała w latach czterdziestych XIX w. jedna 
z pięciu aptek tego miasta.
Korzystne powiązania rodzinno-handlo- 

we spowodowały, żeTeofil Gerlicz szybko 
dorobił się sporej fortuny. W zmodernizo
wanym przez niego browarze około 1843 
r. było zatrudnionych 30 robotników. Wy
twarzali oni 68% piwa warzonego wów
czas w czterech browarach lubelskich. 
Pomyślnie układające się interesy szybko 
zostały dostrzeżone przez burżuazję ży
dowską. Do współpracy finansowej zTeo- 
filem Gerliczem przystąpili: Józef Klug- 
man, Fiszel Wahl oraz Natan Szafir, właś
ciciel dobrze prosperującego w 1867 r. 
browaru piwnego.
Teofil Gerlicz, największy lubelski dorob
kiewicz pierwszej połowy XIX w., miał 
aspiracje stosowne do swej pozycji ma
jątkowej. Na jednej z należących do niego 
nieruchomości na Żmigrodzie wystawił 

okazały dom. Sąsiadował on z browarem, 
przekształconym później na słodownię. 
Zarówno słodownia, jak i dawny dom Ger
liczów, usytuowane przy ul. Szymonowi
cza 24, przetrwały do dziś. Dom uległ 
wprawdzie przekształceniom i rozbudo
wie. Mimo to jeszcze obecnie czytelny jest 

neoklasyczny charakter budowli, a w ele
wacji tylnej, wychodzącej na dawny bro
war, zachowała się w narożniku szeroka 
weranda, wsparta na dwu masywnych to
skańskich kolumnach.
Miejska siedziba należała do Gerliczów 
do 1861 r., po czym przeszła w posiadanie 
Wołowskich. Chyba też w tym czasie 
zmienił się właściciel browaru, w każdym 
razie w 1867 r. nie był on już własnością 
Gerliczów. Zainteresowania tej rodziny 
wyraźnie się wtedy zmieniły. Teofil Ger
licz przerzucił się bowiem z kupowania 
nieruchomości miejskich na nabywanie 
majątków ziemskich, które traktował nie 
tylko jako lokatę kapitału, ale jako drogę 
do uzyskania szlachectwa, o co zabiegali 

zarówno Gerliczowie, jak i Hinczowie. Je
go własnością były kolejno: Ciecjerzyn 
w powiecie lubelskim, Suchodoły w kras
nostawskim oraz Kraczewice pod Opo
lem Lubelskim. Majątki te nabywane były 
wraz ze znajdującymi się w nich dworami. 
Najtrwalej związali się Gerliczowie z Kra- 
czewicami. Henryk Gerlicz rezydował tu 
do końca drugiej wojny światowej. W Kra
czewicach, na miejscowym cmentarzu 
wzniesiony został grobowiec tej rodziny. 
Tu wreszcie wystawiono z ich inicjatywy 
budowlę dość niezwykłą jak na wiejskie 
warunki - pałac w guście secesyjnym. 
Kraczewice należały uprzednio do Kaspra 
Egersdorffa. Znajdował się tam wówczas 
dwór, a obok niego dobrze zachowany

1. Pałac w Kraczewicach pod Opolem Lubel
skim
2. Widok pałacu od strony ogrodu 
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ogród o chrakterze krajobrazowym, ist
niejący w części do dziś. Na terenie tego 
ogrodu jeszcze w 1883 r. wznosił się „sta
rożytny" drewniany spichlerz. Dawny 
dwór przetrwał aż do drugiej dekady XX 
w., do czasu budowy nowej siedziby Ger- 
liczów. Wystawiono ją w latach 
1912-1914, tuż obok starego dworu, który 
następnie rozebrano.
Na pierwszy rzut oka pałac w Kraczewi- 
cach sprawia wrażenie budowli secesyj
nej. Czyni to dekoracja charakterystyczna 

go korpusu oraz elewacje skrajnej części 
piętrowej.
Portyk - bo tak chyba należy określić to 
rozbudowane wejście główne - jest roz
wiązaniem osobliwym. Zachowana zosta
ła zasada: filary, belkowanie, fronton. Fi
lary jednak tworzą wraz z łukiem podko- 
wiastą arkadę, belkowanie sprowadzone 
jest do dwóch równoległych prostych 
profili, zaś fronton przetworzony został 
w niską ściankę zwieńczoną odcinkowym 
łukiem gzymsu, ujętą w dwie ciężkie ster- 

natomiast zupełnie tradycyjne Kaflowe 
piece, kominek z żeliwną, dekorowaną 
obudową paleniska, dekoracje sztukate- 
ryjne równie dobrze pasowałyby do każ
dego innego obiektu z początku naszego 
stulecia. Taka jednak symbioza charakte
rystyczna była dla większości budowli, 
które jako „secesyjne” powstawały w Pol
sce. Nowy styl ograniczał się, jak już zo
stało wspomniane, do kostiumu zewnę
trznego. Moda ta utrzymywała się zresztą 
dość długo. I choć coraz rzadziej, „pose-

3. Środkowa część fasady pałacu
4. Elewacja piętrowa pałacu od strony ogrodu 
(zdjęcia: 1, 2 - J. Wielopolski, 3, 4 K. Gerło- 
wska) 

dla „Jugendstilu”, nałożona na elewacje 
budowli o asymetrycznej, zróżnicowanej 
bryle. Uważniejsze jednak spojrzenie pro
wadzi do wniosku, że mamy tu do czynie
nia z secesyjnym kostiumem, zdobiącym 
bryłę architektoniczną typową dla licz
nych siedzib ziemiańskich XIX i początku 
XX w. Charakteryzował je nieregularny 
układ przestrzenny wnętrza, wynikający 
z dbałości o funkcjonalność i wygodę. Na 
zewnątrz znajdował on odbicie w niejed
nakowo ukształtowanych ryzalitach, 
w usytuowaniu piętrowej części budowli 
nie pośrodku, lecz na skraju parterowego 
korpusu. Taki typ „domu ziemiańskiego" 
propagowany był przez wzorniki archi
tektoniczne, między innymi autorstwa 
Henryka Marconiego (1792-1863).
W Kraczewicach nadano tej formie cha
rakter indywidualny i modny przez wpro
wadzenie zewnętrznej secesyjnej dekora
cji architektonicznej. Została ona zasto
sowana w sposób wyróżniający z całości 
bryły portyk wejściowy na osi parterowe- 

czyny, kształtem przypominające pylony. 
Elementem podkreślającym „secesyj- 
ność” pałacu w Kraczewicach jest też 
chętne posługiwanie się kontrastem - 
obok rozjaśnionej architektury fasady wy
stępuje mroczna głębia portyku, obok 
ciężkich masywów muru delikatna deko
racja linearna. Część piętrowa tworząca 
rodzaj skrzydła jest nie tylko dużo wyższa, 
ale i ryzalitowo wysunięta. Elewacje tej 
części, zwieńczone belkowaniem, ujęte 
są w płaską ramę, która górą i dołem 
wygięta jest w łuki koszowe, zaś z boków 
u podstawy łagodnie się rozszerza. Ścia

nę szczytową nad belkowaniem ukształ
towano podobnie jak „fronton" portyku, 
ale jest ona wyższa i ma owalne okno, 
podzielone prostymi filarkami na trzy 
części. Natomiast „weneckie”, trójdzielne 
okno na piętrze ujęte zostało w płaską 
opaskę z kroplowym nawisem z boków. 
Tym płynnym formom przeciwstawione 
są poziome pasy składające się z dwu-, 
cztero- i pięciolinii oraz potrójnych, pio
nowych żłobkowań ramy. Poziome pasy 
spowijają cały pałac i są jakby motywem 
wiążącym składniki bryły w jedną całość. 
Dysonansem w dekoracji jest tylko klasy- 
cyzujący gzyms z twardym rytmem ząb
ków i ciężkie balkony.
Wnętrze pałacu oraz jego wystrój były 

cesyjną” dekorację stosowano jeszcze 
nawet we wczesnych latach dwudzies
tych, przede wszystkim w prowincjonal
nych miasteczkach.
Nie jest znany projektant pałacu kracze- 
wickiego. Nie wydaje się, by mógł to być 
architekt wybitny. Należy jednak przy
znać, że dokonał zręcznej kompilacji, łą
cząc typową formę siedziby ziemiańskiej 
z secesyjną dekoracją. Nie jest wyki uczo
ne, że posługiwał się przy tym ilustracjami 
z niemieckich lub austriackich czasopism 
architektonicznych.
Wiejskie pałace budowane w Królestwie 
Kongresowym przed pierwszą wojną 
światową otrzymywały różnorodną formę 
stylową. Powstawały jeszcze budowle 
eklektyczne i pseudostylowe, zaczynał się 
„styl dworkowy". Po formy secesyjne 
i modernistyczne sięgano bardzo rzadko. 
W wypadku secesyjnego charakteru ele
wacji pałacu w Kraczewicach musiał on 
być rezultatem świadomego wyboru Ger- 
liczów. Ich nowa siedziba nie stwarzała 
formami pseudostylowymi pozorów sta
rego gniazda szlacheckiego - widocznie 
nie usiłowali pozować na ziemiaństwo 
o herbowym rodowodzie.

Alicja Kurzątkowska
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Zapomniany zabytek w Siewierzu
Siewierz - dawna stolica księstwa 
siewierskiego pozostającego od 
1443 do 1789 r. w rękach biskupów 
krakowskich, znany jest przede 
wszystkim z zachowanych ruin oka
załego zamku z XIV w., odbudowane
go po zniszczeniach w wojnach 
szwedzkich w drugiej połowie XVII 
stulecia. Mniej znane są kościoły: pa
rafialny. jeszcze gotycki, gruntownie 
przekształcony staraniem biskupa 
Kajetana Sołtyka w 1783 r., cmentar
ny Św. Jana Chrzciciela, pochodzący 
z XVI w. i szpitalny Św. Walentego, 

zbudowany w 1618 r. Z wymienio
nych budowli najbogatsze wyposa
żenie ma kościół parafialny, w któ
rym dotrwał do naszych czasów tak
że interesujący zespół zabytków złot- 
nictwa z XVII i XVIII w. Składają się 
nań dwie okazałe monstrancje, kilka 
kielichów, puszka na komunikanty 
i pacyfikał. Zabytki te, nie badane 
naukowo do czasu podjęcia prac nad 
Katalogiem Zabytków Sztuki... woje
wództwa katowickiego (1956 -1961), 
warte są opracowania, szczególnie 
starsza z monstrancji, pochodząca 
z 1688 r. Jak świadczy napis na od
wrocie stopy, ufundował ją, może po 
zaginięciu dawniejszej, miejscowy 
proboszcz ks. Bernard Patrici, wyko
nał zaś Aleksander Frelichowski, 
złotnik siewierski. Ponieważ autory
zowane wyroby złotnicze z wieku 
XVII należą w Polsce południowej do 
rzadkości, warto dokładniej przy
jrzeć się dziełu nie uwzględnionego 
w wykazach polskich złotników 
mistrza.
Monstrancja roboty mistrza Aleksan
dra wykonana została ze srebra i - jak 
to zwykle robiono - pozłocona. Sto
pa jest podłużna, dość szeroko rozło
żona, na rzucie wieloliścia wykreślo
nego za pomocą elipsy, pokrytawca- 
łości trybowaną, roślinno-kwiatową 
dekoracją. Z niej dźwiga się ku górze 
trzon, z niewielkim, szlachetnym 
w formie, peklowanym nodusem. Po
nad nim wyrastają z trzonu miękko, 
esowato wygięte na boki ramiona, 
w kształcie delikatnie ulistnionych 
gałęzi. Na nich przyklęknęły dwa 
anioły, adorujące sanctissimum, 
trzymające w dłoniach precyzyjnie 
odkutą kadzielnicę i łódkę. Ponad 
ramionami bocznymi, wspinający się 
ku górze trzon zwęża się i przybiera 
formę cienkiego balasa, podtrzymu
jącego okrągłą puszkę na hostię, 
gęsto wysadzaną na ściance fronto
wej kamieniami. Puszkę otacza krąg, 
złożony z sześćdziesięciu pięciu dłu

gich, ostro zakończonych promieni, 
na przemian prostych i falistych. Ca
łość wieńczy umocowana na glorii, 
niewielka zamknięta korona, także 
kameryzowana (wysadzana szla
chetnymi kamieniami), z trzech krzy
żujących się kabłąków.
Cóż jeszcze można by dodać do tego 
opisu? Przede wszystkim kilka po
chwał adresowanych do jej wyko
nawcy. Monstrancję wyróżnia dobra, 
czysta i precyzyjna robota złotnicza. 
Zadziwiają znakomicie wyważone, 
wręcz wysmakowane proporcje, 
w szczególności stosunek stopy do 
ramion bocznych oraz całej dolnej 
części do puszki i zwieńczenia. Mon
strancja siewierska jest lekka, deli
katna, elegancka w formie. Jej szla
chetna ażurowa sylwetka różni się 
zdecydowanie od dość ciężkich 
w proporcjach śląskich - wrocław
skich i nyskich - wyrobów, z którymi 
formalnie nic jej nie łączy. Dzieło 
Frelichowskiego wykazuje natomiast 
wyraźne związki z barokowym złotni- 
ctwem krakowskim, dobrze repre
zentowanym w końcu XVII w. przez 
takie dzieła, jak monstrancje w koś
ciołach Mariackim i Św. Marka w Kra

kowie. Dodać jeszcze należy, że za
bytek z Siewierza reprezentuje typ 
monstrancji promienistych, który po
jawił się w Polsce, jak świadczą za
chowane obiekty, w latach czter
dziestych XVII w., a rozpowszechnił 
w drugiej połowie tego stulecia. 
Monstrancja Frelichowskiego ma 
w zwieńczeniu glorii koronę, motyw 
stosowany w tym miejscu w złotnic- 
twie polskim w drugiej tercji XVII w. 
(a powszechnie występujący od jego 
drugiej połowy), czego nie da się 
zaobserwować w innych krajach 
środkowej Europy, np. w Czechach. 
Nie doceniane dotychczas dzieło sie
wierskiego złotnika nasuwa jeszcze 
inne ogólniejsze uwagi. Chodzi 
o skarbce kościelne w Polsce, z któ
rych ogląda się zazwyczaj tylko te 
najokazalsze w katedrze na Wawe
lu czy klasztorze paulinów na Jasnej 
Górze w Częstochowie. Podobnie 
jest z publikacjami - ciągle uwzględ
niany jest dorobek najsilniejszych 
ośrodków złotnictwa w Polsce: Kra
kowa i Gdańska, Poznania i Warsza
wy oraz miast śląskich. Dopiero arty
kuły opublikowane w ostatnich la
tach zwróciły uwagę na złotników 
czynnych w mniejszych ośrodkach, 
którzy pozostawili po sobie dzieła 
godne najlepszych warsztatów. Mam 
tu na myśli takich mistrzów, jak Wa-

Monstrancja z 1688 r. w kościele w Siewierzu, 
(fot. T. Kaźmierski) 

wrzyniec Kasprowicz, czynny w Rze
szowie (zm. przed 1640 r.), Wojciech 
Gosławski, działający w Janowie (zm. 
przed 1683 r ), czy Józef Szopiński, 
który pracował w Hrubieszowie oko
ło 1700 r. Do tych „prowincjonal
nych” mistrzów, których umiejętnoś
ci często przewyższały poziom „pro
wincjonalny", zaliczyć należy także 
siewierskiego złotnika - Aleksandra 
Frelichowskiego. Trzeba bowiem 
zdać sobie sprawę, że bez uwzględ
nienia rzemieślników prowincjonal
nych i ich dzieł obraz sztuki polskiej 
będzie niepełny i fałszywy.

Jan Samek
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Zbór kalwiński w Żychlinie
Kościół ewangelicko-reformowany w Polsce jest bezpośrednim kontynuato
rem tego nurtu Reformacji, któremu początek dała nauka i działalność Jana 
Kalwina. Na polskim gruncie ewangelicy reformowani są spadkobiercami 
tradycji braci czeskich, arian i braci polskich. Parafia w Żychlinie w gminie 

Stare Miasto, koło Konina, jest najstarszym zborem Kościoła na terenie 
całego kraju. Ewenementem w skali polskiej jest fakt istnienia i egzystowa
nia zboru od czasów polskiej Reformacji po dzień dzisiejszy. Jednocześnie 
parafia jest właścicielem spójnego i jednorodnego zespołu zabytków sakral
nych, składającego się z nieruchomości niezbędnych do życia religijnego 
społeczności ewengelików reformowanych tego zboru: budynku kościelne
go, dzwonnicy, cmentarza, plebanii i mauzoleum.

Wieś Żychlin była gniazdem rodzin
nym Żychlińskich najprawdopodob
niej już od końca XIV w. Stefan Żych- 

liński w końcu XVI lub na początku 
XVII w. przyjął wraz z okoliczną szla
chtą wyznanie ..kalwińskie’’. Odtwo
rzenie konkretnej daty utworzenia 
zboru jest dziś bardzo trudne. Może
my jedynie podać kilka dat z począt
ku XVII w., które sygnalizują działal
ność zdecydowanie wcześniejszą. 
Wydarzenia i daty podajemy według 
przedwojennego opracowania (nie
stety, niedoskonałego) Księgi Aktów 

y Usług Kościelnych Zboru Żychliń- 

skiego y Wolskiego od Roku 1630 aż 
do Roku 1794. W części opisującej 
inwentarz kościelny dowiadujemy 
się, że pierwsza inwentaryzacja na
stąpiła w 1623 r. (nieścisłość z tytu
łem Księgi...). Jest to ważny sygnał 
istnienia nieruchomości co najmniej 
kilka lat wcześniej. W części zatytuło
wanej: Register Dziatek tych które 
się porodziły y okrzczone są przy 
Zborze Źychlińskim opracowanie po- 

daje datę chrztu Zofii Kurnatowskiej 
w 1636 r„ sygnalizując jednak, że nie 

jest to pierwsza data w dokumencie. 
Część Spisanie krótkie Aktów Comu- 
niv lub społeczności świętych, które 
się w tym Zborze odprawiały rozpo
czynała się w Święta Bożego Naro

dzenia w 1630 r. Pierwszy pochówek 
zapisany został pod datą 29.V.1630 r. 
i dotyczył zmarłej Katarzyny Żychliń- 

skiej.
Powstanie zboru wiąże się z wydzie
leniem terenu pod nieruchomości 
sakralne z gruntów prywatnych ro
dziny Żychlińskich oraz faktem nieis
tnienia w Żychlinie kościoła katolic

kiego. Ofiarność miejscowych rodzin 
szlacheckich: Wojnowskich, Chle
bowskich, Potworowskich, Lipnic
kich, Trepkowi innych,wspomagana 
była dobrowolną, regularną i kon
kretną ordynarią przekazywaną na 
rzecz parafii przez kolejnych „panów 
na Żychlinie”. Zapewniało to prawi

dłowe utrzymanie parafialnych nie
ruchomości.
Rozkwit parafii, podobnie zresztąjak 
całego ruchu protestanckiego, przy- 
padł na okres do 1655 r. i przełom 
XVIII i XIX w. Po pierwszym okresie 
rozkwitu nastąpiło połączenie zboru 
żychlińskiego z pobliskim zborem 
w Woli Potworowskiej i przez wiele 

1. Plan zabytkowego zespołu w Żychlinie: A - 
plebania, B - kościół, C - dzwonnica, D - 
mauzoleum, E - mur, F - łańcuchy. G - cmen
tarz: 1 - groby Fibichów, 2-grobowiecChlebo
wskich, 3 - groby Scholtzów, 4 - grobowiec 
Opitzów, 5-grób Fryderyki Helbichs, 6-grobo
wiec Żychlińskich, 7 grobowiec Potworow
skich

2. Plebania w Żychlinie
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lat kościół wolski miał charakter fi
lialny. W 1644 r. Stefan Żychliński, po 

skarceniu go przez seniorów wyzna
nia za okrutne obchodzenie się ze 
sweimi poddanymi, zagroził przeka
zaniem kościoła luteranom. Konflikt 
zażegnano. W czasach „potopu” 
wojsko polskie podchodząc pod Ko
nin zrabowało dwór i kościół, a ów
czesny pastor Daniel Cephas ledwo 
uratował życie. W 1714 r. Aleksander 
Żychliński zaciągnął dług u duchow

nego katolickiego, oddając w zastaw 
budynek kościel ny. Dług został zwró
cony, ale sprawa ta ciągnęła się lata
mi i tylko dzięki działaniom Kurnato
wskich i Unrugów utrzymano kościół 
przy prawowitym właścicielu. Jak 
więc widać, życie żychlińskiej parafii 
nie upływało bez trudności.
W 1754 r. majątek został sprzedany 
przez kapitana JKM Andrzeja Żychli- 

ńskiego za cenę 130 000 złp Adamo
wi Bronikowskiemu. Nowy właści
ciel, również ewangelik reformowa
ny, wraz z okoliczną szlachtą-tego 
samego wyznania, w końcu XVIII i na 
początku XIX w. wybudował wszyst
kie do dziś istniejące obiekty para
fialne. Szczególną protektorką 
i opiekunką kościoła była żona Bro

nikowskiego - Joanna Florentyna 
z Potworowskich. Na pamiątkę ofiar
ności tego małżeństwa w kościele 
wiszą ich portrety.
W XIX w., po okresie pewnego roz
kwitu spowodowanego działalnością 
Joanny i Adama Bronikowskich, na
stał okres w ten sposób opisany 
przez Karola Łodzię: „Z licznych pol
skich rodzin szlacheckich, jakich na
zwisk pełno w księdze (Księga Aktów 
y Usług Kościelnych... - J.S.), zaled
wie dwa czy trzy dotarły w wierze 
swych przodków i to bynajmniej nie 
w liczbie wszystkich swych przedsta
wicieli. Czego nie dokonały „zawie
ruchy y napaści” w XVII i XVIII wieku, 
dokonały w XIXobojętność i nierozu- 
mienie tej ogromnej roli kulturalnej 
i moralnej jaką i w przyszłości ma do 
odegrania w Polsce nauka Kalwina”. 
Wyznanie swych przodków zacho
wała jednak w sporej części miejsco
wa społeczność i w 1898 r. ks. Włady
sław Semadeni podawał następującą 
statystykę: liczbadusz-279,chrztów 
- 14, ślubów - 1, zmarłych - 23, 
konfirmowanych - 6. W skali całego 
Kościoła liczby te utrzymywały zbór 
żychliński w przeciętnej w porówna
niu do innych parafii. Od początku 

3

swego istnienia (z małymi przerwa
mi) do drugiej wojny światowej zbór 
miał stałych pastorów lub kantorów. 
Obecnie pastor dojeżdża co dwa ty
godnie, ale od 1984 r. - po zakończe
niu remontu zespołu - nastąpi po
wrót do normalnego życia religij
nego.
Kościół w Żychlinie zbudowano w la

tach 1821-1822; poświęcony został 
12.X.1822 r. Budynek kościelny sta
nowi prostopadłościenna bryła 
z wszelkimi atrybutami surowego 
klasycyzmu, przykryta trzyspado- 
wym, dachówkowym dachem. W Ar
chiwum Głównym Akt Dawnych 
w Warszawie zachowały się sprawoz
dania dotyczące postępu robót pisa
ne przez pastora Jana Schoitza. Mu- 
siał on pokonać wiele trudności, bo 
tak pisał: (projekt) „...poprawiony, 
większych wymagał kosztów, Mater- 
yałów, doskonalszey i wcale nie zwy- 
czayney roboty. Żaden z zdatniej
szych Architektów nie chciał się iey 
podiąć za koszta wyanszlagowane... 
powierzyłem robotę mularską za do
datkiem 1000" złotych nad Anszlag 
biegłemu Architektowi który się do
syć wsławił zabudowaniem majęt
ności Biskupie... Gdyby stopniowa

4

3. Elewacja frontowa kościoła
4 Drewniana dzwonnica
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nie w Facyacie murowane bydż by 
miało z cegieł, toby takowe musiało 
bydź także blachą pokryte, o którey 
iednak w Anszlagu nie mogło bydź 
wzmianki... Udało mi się leszcze dru
gą porcyą Kamieni ciosowych z sta
rego Zamku konińskiego kupić i za
miast cegły całe to stopniowanie 
w Facyacie tymi Kamieniami wymu
rowane zostało, które nowo obrobio
ne iak naypiękniey się wydawaią, ża
dnego nie potrzebuią pokrycia, gdy 
nawet ząb czasu im nic wykruszyć 

Pochodzi z XIX w., a nagrobki zawie
rają elementy charakterystyczne dla 
wyznania reformowanego. Mimo 
małych wymiarów (16 arów) stoją na 
nim aż cztery duże grobowce rodzin 
szlacheckich: Żychlińskich, Potwo

rowskich, Chlebowskich i Opitzów 
oraz liczne groby właścicieli ziem
skich i ich rodzin. Odzwierciedla to 
fakt że luteranizm przyjmowany był, 
ogólnie rzecz biorąc, przez miesz
czan, a kalwinizm przez szlachtę. Na 
starszych nagrobkach nie ma stoją- 

sycystyczny, lekko stylizowany na 
dworek, z jedną małą oficyną. Na 
sąsiedniej posesji znajduje się mau
zoleum rodziny Bronikowskich, bę
dące prawie miniaturą kościoła. Zbu
dował je w 1840 r. marszałek Rafał 
Oppeln Bronikowski. Po remoncie 
przeznaczone zostanie zapewne na 
ekspozycję poświęconą dziejom ze
społu, ponieważ budynek ten stracił 
już charakter religijny po brutalnym 
usunięciu przez Niemców szczątków 
przodków Bronikowskich.

nie zdoła...”. Prowadząc obecnie 
prace remontowe, należało poprawić 
również wspomnianą przez ks. Scho- 
Itza attykę. Okazało się przy tym, że 
z kamieni wykonano tylko grube lico
wanie od strony zewnętrznej, pozos
tałą część wypełniając cegłą. Taka 
konstrukcja pod wpływem warun
ków atmosferycznych (bo blachy rze
czywiście nie położono) zaczęła się 
rozpadać.
Z wyposażenia wnętrza kościoła na
leży wymienić: wspomniane już por
trety jego dobroczyńców, które znaj
dują się obecnie w konserwacji, dwa 
epitafia: Teodora Pretwica b. pod
pułkownika wojsk polskich z 1836 r. 
oraz Melanii z Bronikowskich Kurna
towskiej z 1834 r., a także dwa świe
czniki i stojący krzyż, kute przez ko
wala wiejskiego, oraz drewnianą 
chrzcielnicę.
Za budynkiem kościelnym stoi na ka
miennym, podpiwniczonym cokole 
drewniana dzwonnica. Postawiono 
ją najprawdopodobniej w końcu 
XVIII w. Czterospadowy dach przy
krywa prostopadłościenną i zwężają
cą się do góry bryłę. Niestety, eksper
tyza specjalistów z INCO wykazuje, 
że ponad 70% dzwonnicy kwalifikuje 
się do wymiany.
Cmentarz znajduje się około 800 
m od pozostałych obiektów zespołu. 

cych krzyży, są jedynie ich wizerunki 
w płaskorzeźbie. Charakterystyczny 
jest zespół grobów rodziny Fi bichów, 
wyposażony w płyty z inkrypcjami 
umieszczone na murze cmentarnym. 
Ten ostatni element jest w ogóle cha
rakterystyczny dla cmentarzy ewan
gelickich. Wśród wielu nagrobków 
z płaskorzeźbionymi krzyżami naj
ciekawszy wydaje się nagrobek 
z 1825 r. Frederyki z Reitzenstynów 
Helbichs. Nagrobek z dużą płasko
rzeźbą krzyża z przewieszonym cału
nem, mimo niemieckiego brzmienia 
nazwiska zmarłej, opatrzony jest in
skrypcją w pięknej polszczyźnie. 
Szczególnie piękne jest miejsce wie
cznego spoczynku pastora Scholtza: 
grób został zwieńczony rzeźbą 
otwartej Biblii w białym marmurze. 
Na całym cmentarzu brak, tak jak 
i w kościele, wizerunków boskich, 
świętych, aniołów itp. Jest to - jak 
wiadomo - literalnym odczytaniem 
przykazania o nieczynieniu sobie ob
razów rzeczy świętych. Ciekawe są 
też nagrobne płyty z piaskowca, pra
wie wszystkie położone w pierwszej 
połowie XIX w. Nagrobki na żychliń- 
skim cmentarzu są obećnie odna
wiane.
Plebania zbudowana została zapew
ne bezpośrednio po zakończeniu bu
dowy kościoła. Jest to budynek kla-

5. Groby rodziny Scholtzów, po lewej stronie 
grób pastora Jana Scholtza
6. Mauzoleum rodziny Bronikowskich (zdjęcia 
J. Jackowski)

Przyszłość zespołu należy naturalnie 
w znacznej mierze od funduszy prze
kazywanych na konto jego remontu. 
Z pełnym zrozumieniem i konkretną 
pomocą podchodzi do tego koniński 
Wydział Kultury i Sztuki Można po
wiedzieć, że współpraca między Wy
działem a Konsystorzem Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego w 
Polsce, dającym również środki fi
nansowe na remont - jest wzorowa. 
Wojewódzki Konserwator Zabytków 
udostępnia także wszelkie znane so
bie kontakty i możliwości, szczegól
nie w zakresie fachowej konserwacji 
różnych detali.
Odnowiony zespół ma służyć przede 
wszystkim parafii ewangelicko-re
formowanej w Żychlinie. Tak się 

szczęśliwie składa, że rangę zabytku 
nadaje zespołowi nie tyle wiek obiek
tów, co ich specjalny charakter. Za
chowanie zespołu jest więc potrzeb
ne ze względów religijnych i kultural
nych.

Janusz Sękowski
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zbiory i zbieracze

Res equitana
Koń w życiu człowieka zdobył 
miejsce zupełnie wyjątkowe. 
Żadnemu ze zwierząt udomo

wionych człowiek nie poświęcił 
tyle wiedzy, trudu, talentu, 
opieki i miłości. Bo też koń od
grywał niepoślednią rolę w ży
ciu człowieka - był nieodstę
pnym towarzyszem jego pracy, 
służył mu w obronie, był boha
terem triumfów i świadkiem 
klęsk, a wielekroć decydował 
o życiu lub śmierci. Ta szcze
gólna rola zwierzęcia o łaciń
skiej nazwie equuscaballus, je
go udział w cywilizacji i postę
pie, spowodowały, że wokół 
konia niejako wytworzyła się 
specyficzna otoczka kulturo
wa. Nieprzypadkowo zacyto
wany termin zoologiczny przy
wołuje bogactwo wcale nieba
gatelnych nazw, pojęć 
i znaczeń.
W momencie, gdy po wielowie
kowym trudzie koń siłę swych 
mięśni przekazał wreszcie ma
szynie, a stało się To przecież 
tak niedawno, rola jego zmieni
ła się, ale bynajmniej nie skoń
czyła. Jeszcze nawet w bardzo 
uprzemysłowionych krajach is
tnieją obszary, gdzie człowiek 
bez konia obyć się nie może. 
Nie tylko nie może, ale nie 
chce, pomny właśnie na te nie
gdysiejsze zasługi, na miłość, 
którą nadal człowiek to zwierzę 
darzy i na kulturę, która je ota
cza. Nie darmo Francuzi tak 
często powołują się na hasło, 
że „Le cheval le socle de la 
majeste de I’homme” (koń 
podstawą wspaniałości ludz
kiej), Niemcy twierdzą, że ,,Das 
Pferd muss bleiben” (koń musi 
się ostać), a w naszych sferach 
koniarskich panuje głębokie 
przekonanie, że „Polak z ko
niem nie rozstanie się nigdy”. 
Koń pozostał więc ku radości, 
ku pielęgnacji zdrowia i psychi
ki ludzkiej, a u nas jeszcze ku 
potrzebie, bo prawie połowa 
ziemi jest nadal uprawiana przy 
pomocy konnego zaprzęgu. 
Natomiast rekwizyty i przed
mioty związane z koniem, ak
cesoria stanowiące świadec
two kultury materialnej, a nie
rzadko będące dziełami sztuki, 

stały się już eksponatami mu
zealnymi.
Po drugiej wojnie światowej 
powstało kilkadziesiąt muzeów 
gromadzących wszelakie equi
tana. Udało się zachować staj
nie i powozownię łańcucką, ze 
znakomitą kolekcją pojazdów 
konnych Potockich, w dwójna
sób wzbogaconą obiektami na
bytymi. W Kórniku możemy po
dziwiać mały, ale za to bodaj 
najcenniejszy komplet trzech 
pojazdów z połowy XIX w. Śro

dowiska koniarskie zabiegają 
usilnie o utworzenie w naszym 
kraju muzeum konia; realizacja 
tego zamierzenia w Łazienkach 
Królewskich zdaje się być już 
bliska, czego zwiastunem ma 
być otwarta staraniem Muzeum 
Narodowego i Łazienek wysta
wa o koniu w sztuce. Idea za
chowania owej specyficznej 
kultury związanej z koniem to
warzyszy wszelkim poczyna
niom ludzi najbardziej z końmi 
związanych, a więc hodowców, 
sportsmenów, działaczy sku
pionych w klubach jeździec
kich, amatorów i kolekcjone
rów. Tej idei służą również 
sporty konne. W wypadku np. 
dyscypliny powożenia możemy 
mówić nie tylko o pielęgnowa
niu tradycji z koniem związa
nych, ale o dbałości o wszyst
ko, co się z koniem ongiś łączy
ło, o otaczaniu szczególną 
opieką dawnych przedmiotów 
i utensyliów. Świadectwem te

go jest istnienie w Stadninach 
Koni, w Państwowych Stadach 
Ogierów, w klubach i sekcjach 
jeździeckich mniejszych lub 
większych zbiorów, które sta
nowią swego rodzaju małe eks
pozycje czy też są wykorzysty
wane jako elementy zdobnicze 
w pomieszczeniach użytko
wych lub reprezentacyjnych. 
Gromadzone przedmioty są 
opisywane, katalogowane 
i w razie potrzeby remontowa
ne. Mowa tu przede wszystkim 
o pojazdach konnych; opisa
nych i wpisanych w rejestr tego 
typu zabytków jest ponad 200. 
Niektóre kolekcje pojazdów 
konnych powstały przypadko
wo, niektóre były zapoczątko

wane jeszcze przed wojną i os
tały się jako własność podwo
rska, a niektóre gromadzone są 
już z określoną myślą zbierac
ką. Przykładowo można tu wy
mienić Stadniny Koni w Raco
cie i Plękitach oraz Stada Ogie
rów w Gnieźnie, Klikowej, Ksią
żu, Łącku i Starogardzie, nie 
mówiąc już o Wielkopolskiej 
Kolekcji Pojazdów Konnych 
w Pniewach. Ostatnio przybyła 
nowa kolekcja - Ludowego Ze
społu Sportowego Żołędnica, 

gromadzona w specjalnie od
nowionym budynku folwarcz
nym, będącym własnością 
Stadniny Koni Żołędnica, 

a mieszczącym się w gospoda
rstwie hodowlanym koni pełnej 
krwi angielskiej Golejewko 
w woj. leszczyńskim.
Kolekcja obejmuje 23 pojazdy 
konne osobowe. Są to pojazdy 
różnej wartości i przeznaczone 
do różnych celów: gospodar
cze, spacerowe, sportowe, my
śliwskie, wyjazdowe letnie, zi
mowe i całoroczne, są pojazdy 
typowo reprezentacyjne i sa
nie. Niektórez nich będą służyć 
jako element zaprzęgu sporto
wego, niektóre będą wykorzys- 

kwalifikują się z powodzeniem 
do rejestru zabytków, inne nie 
spełniają niezbędnych w tym 
względzie warunków. Stadnina 
Golejewko prowadzi hodowlę 
rasy pełnej krwi angielskiej, 
jest czołową pepinierą w kraju 
produkującą najwyższej szla
chetności konie o zachodnio
europejskich rodowodach. Nie 
są to co prawda konie do za
przęgu, ale pochodzą z za
chodniego kręgu kultury ho
dowlanej i z takiego kręgu wy
wodzi się styl zbieranych tam 
pojazdów. Pod tym kątem wi
dzenia zbiór w Golejewku jest, 
z małym wyjątkiem, jedno
rodny.
W krótkim artykule nie sposób 
jest opisać wszystkie obiekty 
zgromadzone w kolekcji, zre
sztą nie o to tu chodzi. Myślą 
tego spotkania z zabytkami jest 
zasygnalizowanie zupełnie no
wego rodzaju zbieractwa, gdy 
w grę wchodzi zwykła codzien
na potrzeba użytkowania, za
stosowanie odpowiedniego 
stylu przedmiotu, ratowanie od 
zagłady i nadanie tak prozaicz
nemu zajęciu, jak hodowla ko
ni, piętna swoistej kultury.

cywane dla celów rekreacyj
nych, spacerowych itp„ a inne, 
rzadziej używane, będą służyć 
do pokazów. Znajdziemy w tym 
zbiorze wyroby znakomitych 
firm wiedeńskich i berlińskich, 
znajdziemy egzemplarze, któ
rych pochodzenia nie można 
dociec, ale ich sposób wykona
nia mówi o randze firmy, znaj
dziemy wyroby okolicznych ko
łodziejów lub takie, których po
chodzenia możemy się tylko 
domyślać. Są pojazdy z począt
ków obecnego stulecia i są wy
konane już po wojnie. Niektóre 

1. Lando produkcji niemieckiej 
z początku XX w.

Z pojazdów reprezentacyjnych 
najbardziej efektowna jest 
właśnie obecnie remontowana 
kalesza. Nazwa ta wywodzi się 
od rosyjskiego słowa „kaleso”, 
do którego nawiązała nasza 
„kolasa”, a ta przekształciła się 
we francuską „caleche”. Ozna
czała ona bardzo wykwintny, 
czasem nawet używany w róż
nego typu ceremoniach pojazd 
o łódkowatej, płytkiej skrzyni, 
otwarty, ale zaopatrzony 
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w podnoszoną budę. Do czasu 
wprowadzenia samochodu po
jazd ten używany byt chętnie na 
dworach i służył najwyżej po
stawionym dostojnikom do 
uroczystych przejazdów. 
W tym znaczeniu i po tej fran
cuskiej metamorfozie wróciła 
do nas spolszczona „kalesza”. 
Jest to pojazd przeznaczony do 
zaprzęgu parokonnego lub 
czterokonnego, w stylu angiel
skim, powożonego przez stan
greta, któremu zawsze towa- 

był w słotne jesienne i zimowe 
dni, a przystosowany do za
przęgu parokonnego lub jed
nokonnego. Kareta z Golejew- 
ka ma bardzo szlachetny 
kształt i wiemy, że była kupiona 
w firmie Wagenverkauf J. Zun- 
der Berlin (taki napis widnieje 
na kapslach piast). Ponadto 
wszystko wskazuje, że pocho
dzi z pierwszej ćwierci XX w. 
z wytwórni niemieckiej.
Z początku XX w., z wielkopol
skiej lub niemieckiej wytwórni 

fortowe wykończenie, nie mó
wiąc już o rozwiązaniach kon
strukcyjnych, przemawiają za 
tym. że mamy do czynienia 
z przedmiotem wysokiej klasy. 
Przedstawione przykładowo 
pojazdy ze zbioru w Golejewku 
nie pełnią już funkcji użytko
wych, wykorzystywane są jedy
nie w pokazach lub w szczegól
nych okolicznościach mogą 
pełnić funkcje reprezentacyj
ne. Mimo zasadniczych różnic, 
pojazdy te mają pewne cechy

wspólne. Chociaż były używa
ne w miastach i wsiach, mają 
niejako miejsko-industrialny 
charakter. Wszystkie są raczej 
ciemne - ciemnogranatowe, 
ciemnozielone, ciemnobrązo
we; kolory dobrane są według 
obowiązującego wzorca. W za
możnych domach przestrzega
no zasady, że w dobrze zesta
wionym zaprzęgu kolory tapi- 
cerki, części drewnianych po
jazdu i liberii stangreta musiały 
ze sobą harmonizować - to sa

2

rzyszył pomocnik lub służący. 
Skrzynia pojazdu mieści dwa 
dwuosobowe siedzenia na
przeciwległe. Egzemplarz z ko
lekcji w Golejewku pochodzi 
z 1890 r. z wytwórni wrocław
skiej.
Innym pojazdem z tej samej ro
dziny jest lando, które jednak 
nie ma tak jednoznacznie re
prezentacyjnego charakteru. 
Jego cechą charakterystyczną 
jest również czteroosobowa 
skrzynia, na której mieści się 
rozkładana ku przodowi i tyło
wi buda. Przy rozłożonej bu
dzie nadwozie jest otwarte, 
przy zamkniętej tworzy się trzy- 
okienne pudło. Jest to pojazd 
uniwersalny na każdą porę ro
ku, bez względu na pogodę. 
Jest wiele rodzajów land. Egze
mplarz z Golejewka nosi wyraź
ne znamiona luksusu i wiado
mo, że pochodzi z dobrej wy
twórni niemieckiej lub wielko
polskiej (brak znaku firmo
wego).
Kareta-coupe - to zamknięte 
pudło przeznaczone w zasa
dzie dla dwóch pasażerów, ale 
dodatkowo wyposażone w ma
łą ławeczkę ewentualnie dla 
dwojga dzieci. Pojazd używany

2. Kareta-coupe zakupiona w Ber
linie przypuszczalnie przed pierw
szą wojną światową
3. Powóz-victoria produkcji nie
mieckiej z początku XX w.
4. Faeton produkcji wiedeńskiej 
firmy S. Ambruster sprzed pierw
szej wojny
5. Wózek pruski produkcji rzemie
ślnika wiejskiego

pochodzi powóz o nazwie vic
toria, przykład najpopularniej
szego osobowego pojazdu 
schyłku epoki trakcji konnej. 
Nazwę swą zawdzięcza, jak 
nietrudno się domyślić, królo
wej Wiktorii, bo też wiktoriań
ska epoka go zrodziła. Pierw
szy egzemplarz zrobiony był 
dla królowej i tak jej przypadł 
do gustu oraz okazał się tak 
funkcjonalny, że rozprzestrze
nił się na całym świecie, przy
bierając różne odmiany i wa
rianty. Eleganckie kształty po
wozu z Golejewka i jego kom-

3

4

5
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mo dotyczyło okuć na pojeź- 
dzie i na uprzęży. Pojazdy mu- 
siały mieć budy i wachlarze, 
czyli błotniki z czarnej bukato
wej skóry. Obiekty z Golejewka 
spełniają te warunki. Ich stan 
jest doskonały, gdyż poddane 
zostały generalnemu remonto
wi w jedynym w Polsce warsz
tacie powoźniczym inż. Micha
ła Bogajewicza w Pniewach.
Zupełnie innym typem pojazdu 
jest faeton - pojazd sportowy, 
przeznaczony do powożenia 

przez zawodnika, amatora czy 
właściciela, a nie przez profes
jonalnego stangreta. Specjal
nie do tego celu zbudowane 
nadwozie mieści w przodzie 
siedzenie przeznaczone dla 
powożącego. Obsługa zaprzę
gu. czyli luzacy, mają miejsce 
z tyłu. Pojazd taki może być 
przystosowany do zaprzęgu 
parokonnego lub czterokonne- 
go. Egzemplarz z Golejewka 
jest typowym przykładem zna
komitych wyrobów wiedeń

skich - pochodzi z firmy S. 
Armbruster z pierwszej ćwierci 
XX w.
Tak zwany wózek osadników 
pruskich jest już rzadko spoty
kanym okazem rękodzieła wsi 
wielkopolskiej z przełomu wie
ków. Jest to pojazd o znakomi
tej jezdności, przygotowany na 
złe drogi lub wręcz bezdroża, 
o mocnym podwoziu i lekkim 
wiklinowym nadwoziu.
Zrobiona w 1970 r. w kołodziej
skim warsztacie w Gostyniu 

należy szlachetną linię, dosko
nałe proporcje i elegancję tego 
pojazdu.
Myśliwska bryka pruska, czyli 
niemiecki Jagdwagen, jest do 
dziś najpopularniejszym wielo
osobowym pojazdem konnym 
budowanym przynajmniej od 
stu lat dla niemieckiej wsi. 
Równie popularny był w Wiel- 
kopolsce. Jest to pojazd bar
dzo funkcjonalny, przystoso
wany do rozwożenia myśliwych 
i zabierania zwierzyny. Egzem-
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6. Bryka wielkopolska produkcji 
rzemieślniczej po drugiej wojnie
7. Vis-a-vis-wielkopolska produk
cja rzemieślnicza
8. Myśliwska bryka pruska produk
cji rzemieślniczej
9. Sanie wyplatane warkoczem sło
mianym wyrób niemiecki z po
czątku XX w.

wielkopolska bryka zabytkiem 
oczywiście nie jest, ale stanowi 
wierną kopię swoich poprzed
niczek budowanych od począt
ku naszego wieku dla wielko
polskiej wsi; chętnie używana 
była do spacerów, polowań czy 
innych wyjazdów w okresie 
wiosny i lata.
Do podobnych celów służył 
dworsko-wiejski sześciooso
bowy pojazd o nazwie vis-a- 
vis, w dawnych latach czasami 
zwany wizawką. Egzemplarz 
z Golejewka wykonany został 
już po wojnie, ale podziwiać 

plarz z Golejewka wykonany 
został w wielkopolskim warsz
tacie już po wojnie.
Ostatnia grupa pojazdów ma 
zdecydowanie użytkowy cha
rakter, a jej wiejski styl przeja
wia się w tym, że części drew
niane pozostają w kolorze na
turalnego jesionu, a części me
talowe lakierowane są na czar
no z żółtym żyłkowaniem. Po
jazdy te nie mają walorów za
bytkowych, ale wykonane zo
stały prawidłowo, zgodnie 
z obowiązującym w tym regio
nie od prawie stu lat stylem.

Obie grupy tworzą piękny park 
wielkopolskich pojazdów kon
nych dla wielkopolskiej stadni
ny - park wszechstronny i jed
norodny. Państwowe Przedsię
biorstwa Gospodarki Rolnej, 
a zwłaszcza Stadniny Koni, ma
ją więc nie tylko swój udział 
w ratowaniu zespołów pałaco
wych, w których rezydują, ale 
także starają się ocalić od za
głady i zapomnienia relikty kul
tury materialnej naszego kraju.

Zbigniew
Prus-Niewiadomski
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polskie zabytki na świecie

Trzecie Muzeum Polskie w Rapperswilu
Pierwsze Muzeum Polskie 
w Rapperswilu, założone 
przez Władysława Broel 
Platera w 1870 r., miało za 
zadanie zgromadzić 
i uchronić przed zniszcze
niem wszelkie przedmioty, 
będące pamiątką narodo
wą. Jego zbiory stały się 
w efekcie rodzajem narodo
wego bric-a-brac. Było 
w nich wszystko: dzieła 
sztuki - obrazy malarzy pol
skich i obcych, przedsta
wiające sceny z historii oj
czystej, rzeźby, medale, nu
mizmaty, mapy, pieczęcie, 
a także pamiątki historycz
ne po ludziach i zdarze
niach, rozmaite ciekawost
ki, mające coś wspólnego 
z Polską i Polakami. Aż 
śmiał się Boy w Słówkach, 
że:
,,Jest tam kijek Kościuszki, 
Króla Piasta garnuszki, 
I fajeczka Kopernika.
Z której se pan kustosz 
pyka.
Jak jest w dobrym humorze. 
Suworowa nahajka
I Kolumba dwa jajka, 
Kierezyja wenecjańska
I dziewica orlijańska - 
Syćko wisi se społem.' ’

Ze względu na swe archi
walia cenna była biblioteka, 
zawierająca między innymi 
Akta Legacji Polskiej w Pa
ryżu z lat 1831-1833 czy 
zbiory Leonarda Chodźki, 
obejmujące dokumenty 
z lat 1800-1871. Siedzibą 
Muzeum od początku jego 
istnienia był zamek w Rap
perswilu, będący własnoś
cią tamtejszej gminy grodz
kiej (Ortsburgergemeinde). 
Jego sale zostały wydzie
rżawione Muzeum na 99 lat 
i umowa dzierżawna wyga
sała w 1970 r. Gdy więc 
w 1927 r., zgodnie z ostatnią 
wolą założyciela, zbiory 
rapperswilskie zostały de
cyzją Sejmu Polskiego 
przeniesione do kraju, Mu
zeum było nadal dzierżaw
cą sal zamkowych. Umożli

wiło to przybyłej z PolSKi 
Halinie Kenarowej zorgani
zowanie w 1936 r. wystawy 
prezentującej polską sztu
kę ludową. Dzięki tej wysta
wie i dalszej pracy H. Kena
rowej w Rapperswilu po
wstały nowe zbiory polskie 
nazwane Muzeum Polski 
Współczesnej, w którym 
obok sztuki ludowej ekspo
nowano materiały ilustrują
ce życie w ówczesnej Pol
sce. Muzeum kontynuowa
ło swoją pracę także w la
tach wojny. W tym czasie 
jego głównym zadaniem 
było rozwijanie działalności 
kulturalnej i organizowanie 
pomocy ekonomicznej dla 
żołnierzy polskich interno
wanych w Szwajcarii.
W 1945 r. o przejęcie na 
własność zbiorów ubiegał 
się zarówno rząd londyński, 
jak i warszawski, który 
w końcu stał się ich praw
nym właścicielem. Nie na 
długo jednak, bo w 1952 r. 
gmina grodzka Rapperswi
lu, właściciel zamku, wystą
piła do Sądu Federalnego 
Szwajcarii o rozwiązanie 
umowy dzierżawnej zawar
tej z Władysławem Plate
rem. Motywem pozwu było 
stwierdzenie, że strona, 
z którą przed laty umowę 
zawierano - Muzeum Pol
skie Władysława Broel-Pla- 
tera nie istnieje od 1927 r., 
a obecne Muzeum i jego 
właściciel nie jest spadko
biercą pierwotnego dzie
rżawcy. Strona polska pro
ces przegrała, na skutek 
czego eksponaty przewie
ziono do kraju, a Muzeum 
przestało istnieć.
Nieobecność kultury pol
skiej w Rapperswilu nie 
trwała długo - w 1954 r. 
z inicjatywy prof. Alfonsa 
Bronarskiego z Fryburga 
powstało, w oparciu o usta
wodawstwo szwajcarskie, 
Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum Polskiego w Rap
perswilu, stawiające sobie 
za cel stworzenie nowego

muzeum. Towarzystwo, 
uważające się za spadko
biercę towarzystw istnieją
cych wcześniej (pierwsze 
założone po śmierci Platera 
w 1889 r., drugie w 1911 r ), 
ma osobowość prawną, 
a jego członkiem może zo
stać każdy, kto podpisze 
deklarację i zgodzi się pła
cić roczną składkę w wyso
kości 10 sfr lub równowar
tość tej sumy w innej walu
cie. Prezesem Towarzystwa 
jest Szwajcar - Hans Rath- 
geb, radca miejski w Rap
perswilu. Na początku 1980 
r. Towarzystwo liczyło po
nad 1300 członków miesz
kających na całym świecie, 
a ich składki utrzymują 
częściowo Muzeum Pol
skie, bowiem po 21 latach 
działalności, w 1975 r. osią

gnięto cel, dla którego To
warzystwo zostało powoła
ne: Muzeum Polskie w Rap
perswilu zostało ponownie 
otwarte. W okresie od 
ukonstytuowania się do 
otwarcia Muzeum Towarzy
stwo zorganizowało w wy
najmowanych czasowo sa
lach zamku rapperswilskie- 
go pięć wystaw poświęco
nych historii i kulturze pol
skiej. Największym powo
dzeniem cieszyła się wysta
wa otwarta w 1973 r. z okazj i 
500-lecia urodzin Mikołaja 
Kopernika. Powodzenie tej 
wystawy (11 tysięcy zwie
dzających w ciągu trzech 
miesięcy jej trwania), 
wzrost funduszy (dzięki 
ofiarności Juliana Godlew
skiego z Lugano, który 
utworzył fundusz muzealny

i
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w wysokości 100 tys. sfr) 
oraz możliwość wynajęcia 
na co najmniej 10 lat sal 
zamku, zwolnionych w 1972 
r. przez Międzynarodowy 
Instytut Badania Zamków 
i Towarzystwo Zamków 
Szwajcarskich - doprowa
dziły do zorganizowania 
w 1975 r. pierwszej ekspo
zycji nowego Muzeum, wy
stawy nazwanej „Wieczna 
Polska".
Dzisiejsze Muzeum Polskie,

grobku wawelskiego. Dru
ga sala, tzw. renesansowa, 
zawiera już nieomal wyłącz
nie reprodukcje, np. minia
tur z kodeksu Behema, ko
pie np. portretu Kopernika 
ze zbiorów UJ, zdjęcia, ma
kiety. Jedyne oryginały to 
książki - pierwodruki dzieł 
Kochanowskiego, Frycza 
Modrzewskiego, Kopernika 
i siedemnastowieczny ze
gar kaflowy z Cieszyna. 
Trzecia sala - to ponownie 

1. Zamek w Rapperswilu-siedziba 
Muzeum Polskiego
2. Wieża zamkowa z polskim go
dłem umieszczonym tam w czasach 
pierwszego muzeum
3. Kolumna Barska ufundowana 
w 1869 r. przez W. Broel Platera 

na wzór platerowskiego po
przednika, chce być 
..schronieniem pamiątek 
narodowych, reprezento
wać naukę, sztukę i dzieje 
polskie poza granicami kra
ju”^. Giller w Albumie Mu
zeum narodowego w Rap
perswilu. Lwów 1876). Te
mu celowi służy stała eks
pozycja urządzona dzisiaj 
w siedmiu salach i krużaan- 
ku drugiego piętra zamko
wego. W sali pierwszej, 
zwanej polską, wiszą m.in.: 
reprodukcja „Unii Lubel
skiej" Matejki, „Trójka” 
Chełmońskiego i tak samo 
zatytułowany obraz Wieru- 
sz-Kowalskiego, „Polowa
nie” Brandta, sześć pasów 
słuckich, kilka talerzy ko
reckich i popiersie Kazimie
rza Jagiellończyka z na

reprodukcje Matejki - „Ka
zania Skargi” i „Sobieskie
go pod Wiedniem”, orygi
nały Brandta i Kossaka 
przedstawiające sceny 
z wojen polsko-tureckich 
XVII w. oraz kilka okazów 
siedemnasto- i osiemnas
towiecznej broni polskiej. 
W tej samej sali umieszczo
no mapy, zdjęcia i doku
menty przypominające Po
wstanie Kościuszkowskie, 
z kilkoma pamiątkami po 
naczelniku, np. list Kościu
szki do majora Francisa pi
sany w Nowym Jorku 
w 1784 r. Obok eksponowa
ne są materiały odnoszące 
się do epoki napoleońskiej, 
Powstania Listopadowego 
i Styczniowego, ilustrowa
ne dodatkowo 9 litografia
mi Grottgera z cyklu „Polo
nia” i „Lithuania”. Dalej 
materiały z okresu pierw
szej woj ny światowej - zdję
cia i dokumenty odnoszące 
się do Piłsudskiego i legio
nów, Hallera i Armii Błękit
nej, Dmowskiego i Padere
wskiego na konferencji 
w Wersalu. Znajduje się tu
taj kilka pamiątek po Igna

cym Paderewskim - jego 
niema klawiatura, akt nada
nia tytułu doktora honoris 
causa Uniwersytetu w Lo
zannie, list gratulacyjny 
miasta Morges z okazji wy
boru na premiera rządu pol
skiego. Następna sala, tzw. 
kościuszkowska, to historia 
II Dywizji Strzelców Pie
szych internowanych 
w 1940 r. w Szwajcarii - ich 
wydawnictwa obozowe, fo
tografie, albumy pamiątko
we, zbiór odznak, sztandar 
dywizji. Ostatnia sala zaty
tułowana „Geniusze Ro
mantyzmu”, zamykająca 
amfiladę sal wystawowych, 
jest bidermajerowskim sa
lonikiem, w którym stoją 
popiersia Mickiewicza 
i Chopina, gabloty z pierwo
drukami ich prac, poezji 
i kompozycji. Jest też odlew 
ręki Chopina i portrety obu 
twórców.

Wystawa rapperswilska 
składa się ponadto z kruż
ganka, gdzie znajduje po
mieszczenie gablota po
święcona ojcu Kolbe oraz 
skromny zbiór sztuki ludo
wej. W krużganku eksponu
je się też okresowo twór
czość artystów Polaków ży- 
jących na emigracji. Gabi
net Żeromskiego - ostatnie, 

nie połączone z innymi po
mieszczenie wystawowe 
Muzeum - jest niewielkim, 
urządzonym dziewiętnasto
wiecznymi meblami poko
jem, na ścianach którego 
rozmieszczono gabloty ze 
108 miniaturami Wincente
go de Lesseur ze zbiorów 
dzikowskich, ofiarowanych 
Muzeum przez Artura Tar
nowskiego z Montrealu. 
Kolekcja ta zawiera artysty
cznie najcenniejsze ekspo
naty, jakie Muzeum dotych
czas posiada. Obok nich 
tylko dokumenty, niewiele 
płócien malarzy polskich 
XIX i XX w. i okazy rzemiosła 
artystycznego są oryginała
mi, większość wystawia
nych materiałów - to repro
dukcje, kopie, zdjęcia, ma
kiety i plansze. Jest to natu
ralne w sytuacji, gdy Mu
zeum chce spełniać swoje 
zadanie, jakim jest prezen
towanie kultury polskiej 
w jej rozwoju historycznym, 
przy braku środków na sys

tematyczne zakupy ekspo
natów i gdy wszystko, co 
Muzeum posiada, jest da
rem osób prywatnych i in
stytucji polonijnych.
Działania podjęte przed 
trzema laty przez właścicie
la Muzeum - Towarzystwo 
Przyjaciół doprowadzą 
prawdopodobnie w nieda
lekiej przyszłości do zmiany 
tej sytuacji. W 1978 r., z ini
cjatywy J. Bocheńskiego, J. 
Godlewskiego, M. Potulic- 
kiego i J. Morkowskiego - 
działaczy Towarzystwa 
i fundatorów Muzeum, 
utworzono polską fundację 
kulturalną w Rapperswilu 
„Libertas”. Fundacja, ma
jąca osobowość prawną 
zgodną z ustawodawstwem 
szwajcarskim, ma za zada
nie stworzenie material
nych podstaw dla Muzeum. 
Pozwoli to na finansowe 
uniezależnienie Muzeum 
od osób prywatnych, stwo
rzy możliwość zaangażo
wania na stałe fachowego 
personelu, bowiem dzisiaj 
działalność Muzeum opiera 

3

47



się na społecznej pracy kil
ku osób czynnych zawodo
wo poza nim, z których ża
dna nie jest historykiem 
sztuki czy muzeologiem. Is
tnienie fundacji umożliwi 
także prowadzenie długo
falowej polityki zakupów.
Funduszem wyjściowym 
Fundacji była kwota 40 tys. 
sfr, pochodząca z daru jej 
założycieli. Kapitał ten 
przeznaczono na zakup 
nieruchomości - kamienicy 
Burghof na Placu Głównym 
w Rapperswilu, a kamienice 
w Szwajcarii przynoszą - 
jak wiadomo - dochody. Na 
konto Fundacji napływają 
dary pieniężne, czynione są 
na jej rzecz zapisy testa
mentowe. Otrzymane w ten 
sposób kwoty przeznacza
ne są na zakup dalszych 
nieruchomości oraz akcji, 
czyli na tworzenie trwałego 
majątku, który będzie utrzy
mywać Muzeum.
Finanse nie są jedynym ce
lem działalności Fundacji. 
Już w 1979 r. wystąpiła ona 
do innych instytucji polonij
nych na świecie o stworze
nie stałej Konferencji Insty
tucji Kultury Polskiej na Za
chodzie, co z czasem ma 
doprowadzić do opracowa
nia kompleksowego pro
gramu działania tych insty
tucji. Fundacja przyznaje 
też doroczne nagrody fun
dowane przez J. Godlew
skiego „za wybitne osią
gnięcia w krzewieniu wol
nej, chrześcijańskiej z du
cha kultury polskiej’’. 
W 1980 r. nagrodę przyzna
no Wandzie Borkowskiej 
z Biblioteki Polskiej w Pary
żu i Marty Hofer, Szwajcar
ce, która od początku ist
nienia dzisiejszego Mu
zeum pracuje w nim społe
cznie jako kierowniczka ad
ministracyjna i jest jedyną 
osobą stale w nim obecną, 
gotową wszystkim poma
gać, objaśniać i tłumaczyć. 
Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum i Fundacja „Liber- 
tas” wydają coroczne spra
wozdania (wjęzyku polskim 
i niemieckim) ze swojej 
działalności oraz półroczny 
biuletyn prasowy (w języku 
polskim).
Poza tym w „Naszej Gazet
ce”, miesięczniku Towarzy

stwa Domu Polskiego w Zu
rychu, istnieje stała rubryka 
„Notatki Rapperswilskie” 
informująca o aktualnych 
wydarzeniach w Muzeum, 
odnotowująca napływające 
dary i zapisy, a także prze
kazująca prośby Rady Mu
zeum do społeczeństwa po
lonijnego o zakup obiektów 
mogących wzbogacić kole
kcję. Dzisiaj Muzeum nie 
jest jeszcze w stanie samo 
utrzymać się i dalej musi 
zabiegać o wsparcie dobro
wolnych ofiarodawców. 
W celu powiększenia fun
duszy i popularyzacji Mu
zeum organizowane są na 
zamku koncerty z udziałem 
polskich muzyków, m.in. J. 
Olejniczaka i K. Kulki. 
Trzecim, obok składek 
członków Towarzystwa 
i dotacji osób prywatnych, 
źródłem dochodów są opła
ty za wstęp. Ostatnio ro
cznie zwiedza Muzeum 
około 30 tys. osób, bilet ko
sztuje 2 sfr. Muzeum jest 
otwarte przeciętnie 200 dni 
w roku, daje to więc niezłą 
przeciętną ok. 150 zwiedza
jących dziennie.

Popularność Muzeum Pol
skiego nie jest spowodowa
na atrakcyjnością artysty
czną i historyczną jego 
skromnych zbiorów. Wpły
wa na nią wiele czynników, 
a m.in. umiejętna propa
ganda - obok wspomnia
nych wyżej druków kustosz 
Muzeum J. Morkowski pro
wadzi w kołach polonijnych 
całego świata akcję odczy
tów poświęconych Mu
zeum. Innym czynnikiem 
zwiększającym popular
ność Muzeum, przede 
wszystkim wśród Szwajca
rów, jest jego siedziba - 
szwajcarski, średniowiecz
ny zamek, w którym przez 
wiele lat (do 1972 r.) czynna 
była wystawa makiet innych 
szwajcarskich zamków. 
Szwajcarzy, zwiedzający 
swoje narodowe pamiątki 
historyczne, równocześnie 
poznają polskie Muzeum. 
Ponadto Muzeum współ
pracuje z gminą grodzką 
Rapperswilu, pokazuje
zwiedzającym audycje 
słowno-obrazowe w języku 
niemieckim, poświęcone 
historii miast i zamków

4. Fragment 
Kolumny Bar
skiej (zdjęcia: 2. 
3-D. Głazek. 4 
- L. Danilewicz)

szwajcarskich, ma też włas
ny program tego rodzaju 
o stuletniej historii Muzeum 
Polskiego w Rapperswilu. 
Właśnie tradycja i historia 
są najistotniejszymi czynni
kami ściągającymi do Rap
perswilu widzów polskich. 
Obecnie Muzeum podkre
śla rozmaitymi działaniami 
fakt, że jest kontynuatorem 
jednej z najstarszych pol
skich instytucji kultural
nych poza krajem. W1968 r. 
odrestaurowano Kolumnę 
Barską, ufundowaną przez 
Platera, w następnym od
słonięto tablicę ufundowa
ną przez Monikę Żeromską 

ku czci jej Ojca, pracujące
go tutaj w latach 1892-1896 
jako kustosz biblioteki. 
Wreszcie sama ekspozycja 
i charakter gromadzonych 
obecnie zbiorów nawiązuje 
do tradycji pierwszego Mu
zeum Polskiego, tworząc 
postromantyczną wizję Pol
ski cierpiącej i walczącej. 
W tej sytuacji sprawą mniej 
istotną jest zagadnienie 
obiektywnej wartości zbio
rów, pierwszorzędną zaś 
kwestią staje się fakt, że du
ża grupa ludzi poczuwa się 
do wspólnoty z instytucją, 
łożąc na jej rozwój, odwie
dzając ją, mając poczucie 
ciągłości historycznej, 
i tworząc wspólnie własne 
wartości kulturowe.

Wydaje się, że właśnie tra
dycjonalizm zbiorów i spo
sobu ich eksponowania, to 
że w całości pochodzą z da
rów, a każdy ofiarodawca 
może przy eksponacie zo
baczyć swoje nazwisko po
woduje, że obecnie Mu
zeum Polskie, jak i jego 
dwaj poprzednicy, jest au
tentyczną instytucją społe
czną. Nie wiadomo, czy 
zmodernizowanie Muzeum, 
jego większe zinstytucjona
lizowanie, odebranie mu 
charakteru jak gdyby lamu
sa narodowo-chrześcijań- 
sko-sentymentalnego nie 
doprowadzi do zaniknięcia 
więzi pomiędzy nim a grupą 
społeczną. Byłaby to wielka 
szkoda, wiadomo bowiem, 
że nic nie jest tak łatwe do 
zniszczenia a tak trudne do 
wskrzeszenia, jak autenty
czna inicjatywa społeczna.

Dorota Głazek

Niektóre wydawnictwa informują
ce o Muzeum
1. Muzeum Narodowe Polskie 
w Rapperswilu. Kraków 1906.
2. H. Zielińska, Magna Res Liber- 
tas. Polska Kolumna Wolności 
w Rapperswilu, Rapperswil 1979.
3. Sprawozdania Towarzystwa 
Przyjaciół Muzeum Polskiego 
w Rapperswilu.
4. Biuletyny Prasowe Towarzystwa 
Przyjacół Muzeum Polskiego 
w Rapperswilu.
5. K. Malinowski, Prekursorzy mu- 
zeologii polskiej, Poznań 1970, s. 
59-72.
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z zagranicy
Zamki Hiszpanii

Półwysep Iberyjski stanowi geogra
ficzny pomost pomiędzy dwoma 
kontynentami: Europą i Afryką. Od
ległość Gibraltaru - po stronie euro
pejskiej - od afrykańskiej Ceuty wy
nosi niewiele ponad 20 km. Cieśnina 
Gibraltarska jest jednocześnie bra
mą wiodącą z Morza Śródziemnego 

na Atlantyk. Przed budową Kanału 
Sueskiego było to jedyne połącze
nie morskie obszaru śródziemno
morskiego - stanowiącego kolebkę 
wielu kultur i cywilizacji - z resztą 
świata. Zrozumiałe zatem, że na te
renie obecnej Hiszpanii krzyżowały 
się szlaki historii. Były to - niestety - 
bardzo często szlaki wojenne. Stąd 
na szlakach tych powstawały obiek
ty obronne - zamki.

Ile ich było? Liczbę tę szacuje się na około 10 
tysięcy, z czego do naszych czasów zachowało 
się 2 2,5 tysiąca zamków. Jeśli do zamków 
dodamy także kościoły i klasztory obronne, 
umocnienia wybrzeży, obronne urządzenia 
związane z mostami itp., to liczba ta wzrośnie 
do 6 tysięcy. Wśród samych zamków w stosun
kowo dobrym stanie znajduje się obecnie około 
500 obiektów. Zamki stanowią więc istotną 
część zabytkowego dziedzictwa Hiszpanii.
Rozmieszczenie zamków na terenie kraju jest 
prawie równomierne. Grupują się wzdłuż szla
ków komunikacyjnych, zwłaszcza handlowych, 
oraz wokół ośrodków miejskich - nie ma jednak 
regionów wyraźnie uprzywilejowanych. Złożyło 
się na to wiele przyczyn. Geograficzne ukształ
towanie Hiszpanii - to wiele naturalnych barier 
i przeszkód. Barierą taką są Pireneje, oddziela
jące Półwysep Iberyjski od pozostałej części 

Europy. Ich przedłużenie stanowią Góry Kan- 
tabryjskie, ciągnące się wzdłuż północnego wy
brzeża. Wybrzeża południowe osłonięte sąz ko
lei Górami Betyckimi, a wnętrze półwyspu prze
dzielają Góry Iberyjskie i Kordyliera Centralna. 
Każde z tych pasm, a także linie rzek odgrywały 
rolę naturalnej linii obrony i zostały umocnione 
zamkami. Granica Rekonkwisty (odzyskiwania 
przez królestwa chrześcijańskie ziem zajętych 
przez Maurów), przesuwając się z północy na 
południe, pozostawiła ślady w postaci kolej
nych serii zamków. Przed Rekonkwistą ślady 
takie pozostawiały poprzednie fale ludów. W Hi
szpanii tych kolejnych ,.warstw kulturowych" 
było szczególnie dużo.

Od Iberów do Wizygotów

Za pierwszą z tych „warstw” uznać należy Ibe- 
rów i Celtów. Pierwotna ludność - Iberowie - 
pochodziła prawdopodobnie z Afryki Północ
nej. Celtowie natomiast napłynęli do Hiszpanii 
zza Pirenejów w latach 1000-600 p.n.e. i wkrót
ce złączyli się z Iberami w jedną społeczność 
Celtoiberów.
Jakkolwiek nazwa „zamek" odnosi się do śred
niowiecznych dzieł obronnych, to przecież 
umocnienia z tego okresu często stały się zaląż
kiem późniejszych założeń zamkowych. Zacho
wane do dziś przykłady - to mury obronne 
w Tarragonie i Ibros (Iberowie), Coańii (Celto
wie) orazTermancji i Numancji (Celtoiberowie). 
Równocześnie z rozwojem kultury Celtoiberów, 
na wschodnich wybrzeżach półwyspu założyli 
swe kolonie Fenicjanie i Grecy. Fenicjanie dali 
początek dwu ważnym portom: Kadyksowi (Ga- 
diz) i Maladze. W tej ostatniej już wówczas 
umocniono wzgórze Gibralfaro. Fortyfikacje te 
istnieją do dziś, jakkolwiek przez wielokrotne 
przebudowy całkowicie zmieniły kształt. Ich 
ciągłe wykorzystywanie świadczy o trafnym wy
borze miejsca do obrony.
Kolejnymi zdobywcami byli Kartagińczycy, któ
rzy około 535 r. opanowali obszar od Cartageny 
po Barcelonę. Twierdze kartagińskie na tym 

terenie (wzniesione nieraz na wcześniejszych 
założeniach fenickich i greckich) odegrały is
totną rolę w wojnach punickich, jednak nie 
zdołały przeważyć szali zwycięstwa - w 205 r. 
p.n.e. już wszystkie były we władaniu Rzymian. 
Po usunięciu Kartagińczyków Rzymianie przy
stąpili do podboju całego półwyspu. Podbój 
trwał dwa stulecia - ostatnie twierdze iberocel- 
tyckie padły dopiero w 21 r. p.n.e. Odbudowa 
zniszczonych ośrodków przez Rzymian wniosła 
w dziedzinie architektury obronnej dwa nowe 
elementy: castrum i wieże („torres"). Jednym 
z pierwszych obozów-miast założonych przez 
Rzymian w 206 r. p.n.e. była Italica, niedaleko 
obecnej Sewilli. Badania archeologiczne odsło
niły typowy rzymski układ obronny, oparty na 
prostokątnym obwodzie murów, z prostopadły
mi ulicami „cardo" i „decumanus" łączącymi 
bramy. Linia murów wzmocniona była wieżami 
na planie prostokąta. Rzymskie „castra" stały 
się w wielu wypadkach początkiem istniejących 
do dziś organizmów miejskich. Wyraźnie wido
czne jest to na przykładzie Leonu, którego stare 
centrum wyznacza rzymski obwód murów o wy
miarach 380 x 750 m (przebudowany pod pano
waniem arabskim i po Rekonkwiście). Innymi 
przykładami zachowanych obwarowań rzym
skich są Astorga (d. Asturica Augusta) oraz 
Lugo. W Logo obwód murów (wyjątkowo zało
żony na owalu, a nie prostokącie) liczy ponad 2 
km. Mury o wysokości 10 do 12 m oraz szero
kości 3,5-4 m wzmocnione są 50 wieżami na 
planie półkola („cubos").
Kolejne ludy, które napłynęły na teren Hiszpanii, 
to: Wandalowie, Tlanowie, Swebowie i Wizygo- 
ci. O ile trzy pierwsze ludy nie pozostawiły po 
sobie trwałych śladów, o tyle Wizygoci odegrali 
ważną rolę w dziejach kraju. W 419 r. Hiszpania 
włączona została do wizygockiego królestwa 
Tuluzy. Na początku VI w. Frankowie wyparli 
Wizygotów za Pireneje i stolicą państwa Wizy
gotów stało się Toledo w 579 r.
W zakresie architektury obronnej Wizygoci wy
korzystywali przede wszystkim liczne obiekty

1. Plan alkazaby w Merida - obronne założenie 
arabskie z cysterną (aljibe), 833 r.
2. Forteca arabska w Guadix z IX X w.
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3. Arabski zamek 
Gormaz z X w. o pia
nie nieregularnym, 
dostosowanym do 
rzeźby terenu

4. Średniowieczne 
założenie arabskie - 
wieża-zamek La Ca- 
lahorra, broniąca 
wjazdu na most na 
Gwadalkiwirze w Kor- 
dobie

3

5. Plan Puerta de 
Justitia (Bramy Spra
wiedliwości) w obwo
dzie obronnym Alha- 
mbry w Granadzie; 
przykład tzw. bramy 
„z zakrętem" z XIII- 
XIV w.

6. Zamek średnio
wieczny Bellcaire za
łożony na planie re- 
gu larnym z kapl icą ja
ko elementem obro
nnym (XII—XIII w.)

7. Avila, północna 
część obwodu mu
rów obronnych mias
ta, wzniesiona w la
tach 1090-1099 
w miejscu wcześniej
szych założeń

tych wzgórzach i z wyjątkiem Bańos i Gormaz 
mają plan kwadratu lub czworoboku. We wszys
tkich linia murów, wzniesionych z dużych ka
miennych bloków, wzmocniona jest wieżami na 
planie kwadratu lub prostokąta. W obręb mu
rów prowadzi jedna brama; w Merida osłonięta 
jest ona dodatkowym murem i łączy się bezpo
średnio z mostem przez Gwadianę. Castillo de 
Gormaz - zamek na nieregularnym wydłużo
nym planie - osłaniał linię rzeki Duero, stano
wiącej w X w. granicę posiadłości arabskich 
i chrześcijańskich. Charakterystycznym urzą
dzeniem w tych zamkach jest cysterna - „alji- 
be" - służąca do magazynowania wody desz
czowej, przede wszystkim jako wody pitnej oraz 
niekiedy do napełniania w razie ataku suchych 
fos wokół murów.

Kolejny etap rozwojowy reprezentują Alkazaba 
w Maladze oraz najstarsze umocnienia Alhamb- 
ry w Granadzie (Alkazaba Cadima) - obie znaj
dują się na terenie Andaluzji i pochodzą z okre
su tzw. królestw Taify (XI w.). W Maladze arab
ska Alkazaba wzniesiona została na resztkach 
założenia rzymskiego w VIII-IX w. Zasadnicze 
znaczenie miały jednak przebudowy dokonane 
w latach 1040-1063 (po zdobyciu Malagi przez 
władców Granady). W wyniku tych przebudów 
powstała twierdza z dwiema kurtynami murów 
wzmocnionych wieżami (trzecia linia pochodzi 
z okresu po Rekonkwiście). Skomplikowany 
system obrony wejścia z kilkoma bramami na

z czasów rzymskich, a w nowo wznoszonych 
stosowali tradycyjne rozwiązania, nie wprowa
dzając własnych elementów. Podstawą założeń 
•obronnych był zatem mur wzmocniony wieża
mi, często otwartymi od wewnątrz obwodu. Do 
obiektów z tego okresu należą pierwotne obwa
rowania Toledo (rzymskiego Toletum), obejmu
jące nieco mniejszy obszar niż późniejsze ob
warowania arabskie.

W fortyfikacjach arabskich

Zasadnicze zmiany w budowlach obronnych 
nastąpiły po opanowaniu Hiszpanii przez Ara
bów. Występujący początkowo jako sprzymie
rzeńcy władców wizygockich Arabowie pod wo

dzą Musy ibn Nusajra dokonali w ciągu 8 lat 
(711-718) podboju całego kraju, z wyjątkiem 
jego północnego skrawka, tj. Asturii.
Arabowie wprowadzili technikę budownictwa 
obronnego wywodzącą się jeszcze z dorobku 
cywilizacyjnego Mezopotamii, lecz równocześ
nie posiadającą tyle cech własnych, że określa 
się ją mianem szkoły „hiszpańsko-arabskiej". 
Pierwszy okres fortyfikacji arabskich na terenie 
Hiszpanii obejmujący IX-X w. (okres kalifatu) 
reprezentują takie obiekty, jak Alkazaba (arab
ska nazwa założeń obronnych) w Merida (833 r.) 
i Guadix, zamek w Tarifa (960 r.), Bańos de la 
Encina (967 r.) i zamek El Vacar w Estremadurze 
i Gormaz w Kastylii. Położone są one na skalis- 

drodze wjazdowej o licznych załamaniach 
utrudniał atak. Wewnątrz tego podwójnego ob
wodu znalazły się dwa tarasy mieszczące zabu
dowę rezydencjonalną - z kilkoma dziedzińca
mi i basenami wodnymi - pomieszczenia dla 
służby i załogi, składy, meczet, cysterny, a na
wet ogrody. W XV w. Alkazabę połączono po
dwójnym ciągiem murów z twierdzą na wy
ższym od niej wzgórzu Gibralfaro, wzniesioną 
przez Jusufa I na miejscu wspomnianych już 
założeń fenickich.
Podobnie Alkazaba Cadima - najstarsze umoc
nienie Alhambry w Granadzie - zajęła szczyt 
wznoszącego się nad miastem wzgórza. Rozpo
częta jeszcze w IX w., zasad niczy kształt uzyska- 
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ta w XI w. Podwójny obwód murów wzmacniają 
wieże usytuowane w obwodzie wewnętrznym: 
Torre de la Vela, Torre del Homenaje (d. siedzi
ba dowódcy twierdzy), Torre Quebrada i Torre 
del Adarguero. Wewnątrz murów znajdowała 
się zwarta zabudowa o charakterze mieszkal
nym; zachowały się jedynie fundamenty. W tym 
samym okresie powstały najstarsze mury obro
nne miasta, których odcinek wokół dzielnicy 
Albaicin istnieje do dziś.

Również z XI w. pochodzi tzw. Stara Brama 
Bisagra (Puerta Vieja de Bisagra) w Toledo, 
znajdująca się w zachowanym odcinku murów 
po stronie północnej miasta. Bramaflankowana 
jest wysuniętą przednią wieżą, umieszczoną na 
załamaniu linii murów. Mury, budynek bramny 
i wieża zwieńczone są krenelażem. Zasadni
czym materiałem jest nieregularny kamień, uzu
pełniony staranniej dopasowanymi ciosami 
w narożach i cegłą, z której wykonano podko- 
wiasty tuk nad otworem bramy, dwa mniejsze 
„ośle łuki” po bokach i rząd małych okienek 
ponad nimi.

Kolejny okres rozwoju fortyfikacji arabskich na 
terenie Hiszpanii przypada na panowanie Almo- 
rawidów i Almohadów - władców berberyj- 
skich, którzy podporządkowali sobie emiraty 
hiszpańskie, oraz nazaryckich królów Granady. 
Postępy Rekonkwisty zmuszały do doskonale
nia systemów obronnych. Rozwój architektury 

nie zachodniej miasta istnieje do dziś. W Kordo- 
bie zachował się również unikatowy obiekt 
w postaci wieży-zamku La Calahorra, usytuo
wanej na zakończeniu rzymskiego mostu przez 
Gwadalkiwir. La Calahorra przystosowana była 
do samodzielnej obrony mostu, co w istotny 
sposób decydowało o obronie całego miasta. 
Zwarta bryła wieży zwieńczona krenelażem za
wierała wewnątrz wiele pomieszczeń i urządzeń 
obronnych.
Za panowania Almohadów powstały w Andaluz- 
ji twierdze w Alcala de Guadaira i Alcala-la-Re- 
al. Twierdza Alcala de Guadaira, usytuowana na 
wzgórzu nad rzeką Guadaira niedaleko Sewilli, 
została zbudowana w XII-XIII w. na resztkach 
założeń rzymskich i odnowiona w XIV w. Obwód 
murów tej twierdzy, wzmocniony 11 wieżami, 
dostosowuje się ściśle do konfiguracji wzgórza. 
Podobnie w Alcala-la-Real twierdza zajęła 
szczyt płaskiego wzgórza, którego skaliste stoki 
ułatwiły wzniesienie obwarowań. Twierdza ta 
jest czymś pośrednim pomiędzy zamkiem 
a miejskimi murami obronnymi; zwartość forty
fikacji i usytuowanie są analogiczne do za
mków. W obrębie twierdzy znalazła się jednak 
zabudowa miejska, niezależnie od właściwego 
zamku - Castillo,de la Mota, z wielką wieżą - 
rodzajem donżonu. W czasach nowożytnych 
mieszkańcy stopniowo przenieśli się poza 
wzgórze, pozostawiając ruiny obwarowań.
Inne zabytki tego okresu - to zamek Manteagu- 

7

obronnej związany był z wzajemnymi wpływami 
kulturowymi pomiędzy walczącymi stronami. 
Charakterystyczne cechy budowli obronnych 
tego okresu to stosowanie konstrukcji murowej 
polegającej na zalewaniu zaprawą wapienną 
kamienia w drewnianym szalunku oraz takich 
elementów obrony, jak wysuń ięte wieże (pełń ią- 
ce funkcję barbakanu), oddzielone od linii mu
rów wieże „albarranas" oraz bramy „z zakrę
tem”. W okresie tym powstały m.in. obwarowa
nia Sewilli i Kordoby. Mury obronne Sewilli, 
zachowane obecnie we fragmentach obok Arco 
de la Macarena, liczyły pierwotnie 6 km długoś
ci, 166 wież i 12 bram. Równie potężne były 
mury obronne Kordoby, których część po stro

de koło Murcji, Castillo de Santa Catalina w Ja- 
en (nazwę nadano rzecz jasna po zdobyciu 
w 1246 r.), zamek w Jerica (prow. Castellon), 
Alkazaba w Badajoz oraz fortyfikacje w Caceres 
i Jerez de la Frontera. Obok założeń wyłącznie 
obronnych - alkazab, powstały również założe
nia obronno-rezydencjonalne określane nazwą 
alkazar. Przykłady tych ostatnich - to Alkazary 
w Kordobie i w Sewilli, oba rozbudowane po 
Rekonkwiście.
W XIII XIV w rozbudowano również fortyfikacje 
Alhambry w Granadzie. Objęły one teren całego 
wzgórza wraz ze wspomnianą już Alkazabą Ca- 
dima. Linia murów łączyła wieże, z których 
największa - Torre de Comares - liczy 45 m wy

sokości. Na szczególną uwagę zasługuje brama 
wjazdowa - Puerta de Justitia - stanowiąca 
przykład bramy „z zakrętem”. Wewnątrz wieży 
bramnej korytarz załamuje się czterokrotnie dla 
utrudnienia ewentualnego ataku. Fronton bra
my ozdabia wielki tuk podkowiasty. W okresie 
panowania Jusufa I i Mohameda V na terenie 
Alhambry powstał - istniejący do dziś - pałac 
królewski. W obręb tego słynnego założenia 
rezydencjonalnego włączono również niektóre 
wieże obronne (m.in. Torre de Comares), wyko
rzystując je dla stworzenia loggii widokowych 
i reprezentacyjnych wnętrz. Granada w 1492 r. 
stała się ostatnim bastionem władców muzuł
mańskich na terenie Hiszpanii. Jej zdobycie 
oznaczało zakończenie Rekonkwisty.

Castillo = zamek
Najstarsze zabytki związane z Rekonkwistą za 
chowały się na terenie Asturii, która zdołała 
zachować niezależność, gdy Arabowie zajmo
wali Hiszpanię w VIII w.; stworzyła też własną 
sztukę opartą na połączeniu tradycji wizygoc- 
kich i wpływów karolińskich. Do zabytków ta
kich należy Camara Santa przy katedrze w Ovie
do - miejsce przechowywania insygniów króle
wskich, pochodząca z IX w., z okresu panowa
nia Alfonso El Casto.
Przykładów zamków pierwszego okresu Reko
nkwisty szukać należy jednak w innej krainie 
północnej Hiszpanii - Katalonii. Układ tych naj
starszych zamków jest bardzo prosty. Zasadni
czy element stanowi wieża z wysoko umiesz
czonym wejściem, będąca ostatnim schronie
niem dla obrońców. Wieża służyła również 
utrzymaniu łączności z sąsiednimi warowniami, 
przede wszystkim w sygnalizowaniu niebezpie
czeństwa. Uzupełnieniem wieży jest owalny ob
wód murów, o linii dostosowanej do rzeźby 
terenu. Jednym z najstarszych w Katalonii za
mków tego typu jest Castillo de Mur w prowincji 
Lerida z XI w. Inne (gorzej zachowane) przykła
dy - to zamki w Llorda, Montsolis, Centcelles 
i Saladeures. Natomiast zamki w Zuda, Riner 
i Solsona łączyły funkcje obronne z siedzibą 
senioralną. W XII i XIII w. tradycję wież cylindry
cznych i nieregularnego planu kontynuują za
mki Montsoriu, Pallargos i Cordona. Inaczej 
w Bellcaire: wieże cylindryczne łączą się z pla
nem opartym na prostokącie. W obrębie murów 
znalazł się budynek z „aulą” senioralną i kapli
cą, wysuniętą poza ich linię jako rodzaj bastei. 
Bardziej rozwinięte systemy obrony i układy 
przestrzenne przedstawiają zamki zachowane 
w prowincji Huesca, wchodzącej w skład daw
nej Aragonii i położonej - podobnie jak Katalo
nia - na południowym przedgórzu Pirenejów. 
Jednym z nich jest zaliczony do najwybitniej
szych dzieł romanizmu zamek w Loarre z XI w. 
Podwójne mury, półcylindrycznewieżei kaplica 
zamkowa - to charakterystyczne elementy tego 
założenia. Zamek Monzón z centralną wieżą na 
planie kwadratu istniał już w IX w. Po rozbudo
wie ofiarowany został templariuszom w 1143 r. 
przez Ramona Berenguera. Zamek-klasztor 
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Montearagón, zbudowany przez Sancho Rami- 
reza (1085 r.), przeszedł z kolei we władanie 
zakonu św. Augustyna. I tutaj zastosowano wie
że na planie kwadratu. Zbudowany nieco 
wcześniej (1070 r.) przez tego samego rycerza 
zamek Alquezar wykazuje wpływy wschodnie. 
Kastylia, która wydzieliła się z królestwa Leonu 
(po dwukrotnym połączeniu i rozdzieleniu oba 
królestwa połączyły się ostatecznie w 1230 r.), 
stanowiła w XI w. kraj pograniczny z terytoriami 
pod panowaniem arabskim, a co za tym idzie - 
teren walk Rekonkwisty. Nazwa Kastylii wywo
dzi się od „castillo” - zamek, zatem Kastylia to 

tym samym materiałem, z którego wzniesiono 
całość obwarowań: granitem z gór Guadarra- 
my. Stanowiska obrońców znajdowały się na 
tarasach wież, połączonych schodami z gan
kiem straży biegnącym wzdłuż muru. Tarasy 
i ganek osłania krenelaz. W południowo- 
wschodnim narożniku murów znajdował się za
mek Alkazar. Połączenie obwarowań miej
skich z zamkiem było regułą w romańskiej Hisz
panii; ściślej to właśnie miasta powstawały 
w tych niespokojnych czasach pod osłoną za
mków. W przeciwieństwie do murów miasta. 
Alkazar nie zachował się; jedynym śladem po 

nne jako punkt obserwacyjny i dodatkowe 
stanowisko obrońców. Wśród bram miejskich 
wyróżniają się. wspomniana już Puerta del Al
cazar i Puerta de San Vicente. W obu bramach 
przejścia umieszczono pomiędzy dwiema wie
żami połączonymi mostkiem z krenelażem 
i blankami, umożliwiającym pionową (perpen- 
dykularną) obronę tego przejścia.
Wkrótce po zbudowaniu mury miasta umożliwi
ły mieszkańcom przetrwanie ciężkiego, lecz 
bezskutecznego oblężenia przez wojska arab
skie w 1110 r. Avila zyskała sławę niezdobytej 
i później, w okresach walk i niepokojów, często

„kraina zamków". Najwybitniejszym dziełem 
obronnym XI w. na jej terenie jest jednak nie - 
zamek, lecz mury obronne miasta; miastem tym 
jest Avila.
Wzniesienie obecnych murów obronnych, po 
zdobyciu miasta z rąk Maurów, przypisywane 
jest Raymondowi de Borgona (Burgundzkiemu) 
w latach 1090-1099. Mury stanęły na miejscu 
wcześniejszych obwarowań (miasto ma genezę 
celtycką i rzymską - jako Avela), lecz zbudowa
no je od podstaw i w nowym układzie. Na 
długości 2.5 km rozmieszczono 88 wież oraz 9 
bram i strażnic, w niewielkich (25 30 m) odstę
pach. Masywne, półcylindryczne wieże nie za
wierają żadnych pomieszczeń - wypełniane są 

nim jest nazwa przyległej bramy - Puerta del 
Alcazar.
W obręb murów włączono także inny obiekt: 
katedrę. Półkolisty ambit katedry (zwany ..El 
Cimorro") wysunięty jest poza linię murów jako 
rodzaj bastei, większej, lecz pełniącej tę samą 
funkcję, co sąsiadujące wieże Okna zreduko
wano do minimum do wymiarów strzelnic, 
a mury ambitu zwieńczono machikułami i kre
nelażem zasłaniającym ganek straży. Powyżej 
drugi krenelaż osłania taras nad ambitem i łuki 
przyporowe prezbiterium, jako element najła
twiejszy do uszkodzenia w razie ataku. Kolejny 
krenelaż obiega mury prezbiterium. Również 
masywna wieża katedry spełnia funkcje obro- 

stawała się siedzibą infantów i młodych monar
chów Hiszpani i. Mury obronne miasta przetrwa
ły również okres najbardziej niebezpieczny dla 
średniowiecznych fortyfikacji - przełom XVIII 
i XIX w., gdy w całej niemal Europie rozbierano 
i niszczono te fortyfikacje w ramach ..porządko
wania" miast. Dzięki temu Avila zachowała - 
jako jedno z niewielu miast na świecie - nie 
zmienioną sylwetę średniowieczną. Od wscho
du. gdzie rozwinęła się zabudowa dawnych 
przedmieść, mury otoczone są domami, nieraz 
„przyklejonymi" do nich. Natomiast od północy 
przedpole linii murów stanowi do dziś otwarty, 
naturalny krajobraz - kamieniste, z rzadka po
rośnięte stoki. Wrażenie podróży w czasie jest
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8. Avila, brama miejska Puerta del Alcazar z lat 
1090 1099
9. Toledo, brama miejska Puerta del Sol (Bra

ma Słońca) z XII-XIII w ; przykład stylu ,,mude
jar" w architekturze obronnej
10. Cifuentes, zamek średniowieczny z pięcio- 
boczną wieżą mieszkalną (torre del homenaje) 
z XIV w.
11 Kolisty plan zamku gotyckiego Bellver na 
Majorce z XIV w
12. Plan zamku gotyckiego Fuensaldańa z wie
żą mieszkalną ,,torre del homenaje"; układ cha
rakterystyczny dla XV w.
13. Alkazar w Segowii zamek rozbudowywa
ny od XI do XV w.

zupełne: ten sam widok oglądali rycerze Rekon- 
kwisty.

Mudejar

W 1085 r. wojska Kastylii przekroczyły łańcuch 
górski Guadarramy, zdobywając wkrótce tere
ny, które określać zaczęto nazwą Nowej Kasty
lii. Liczne zamki, jakie pozostały po „Maurach", 
przeważnie rozbudowywano i przystosowywa
no do nowych potrzeb zamiastwznosić nowe; 
przykładem są zamki Molina de Aragon (w pro
wincji Guadalajara) i Siguenza. Zaznajomienie 
się z arabską architekturą a także częste zatrud
nianie do budowy rzemieślników arabskich zło
żyły się na przyczyny powstania stylu nazwane
go „mudejar", w którym tradycje sztuki arab
skiej kontynuowane były pod panowaniem 
chrześcijańskim i łączone ze sztuką średnio
wiecza europejskiego. „Mudejar" jest stylem 
charakterystycznym dla Hiszpanii - nie wystę
puje poza nią. a pięć wieków jego rozwoju 
(XII XVI w.) pozostawiło także liczne dzieła 
obronne.
Należy do nich słynna Puerta del Sol Brama 
Słońca - w Toledo, powstała w XI I- XIII w., a więc 
ponad 100 lat po zdobyciu miasta. Otwór bramy 
znajduje się pomiędzy dwiema basztami: półcy- 
lindryczną z wykuszami oraz graniastą (na pla
nie kwadratu) ze strzelnicami. Łuki bramy sta
nowią typowe dla stylu „mudejar" połączenie 
form sztuki Wschodu i Zachodu. Większy jest 
wspartym na dwu kolumnach tukiem podko- 

wiastym, lecz ostrym jak łuki gotyckie; mniej
szy to typowy dla arabskiej sztuki w Hiszpanii 
luk podkowiasty. Charakterystyczne jest rów
nież połączenie materiałów; kamienia - mate
riału konstrukcyjnego ścian i łuków, oraz cegły 
w wyższych partiach wież, przedzielającej wars
twy kamienia oraz formującej dekoracyjny pas 
z ostrołukami nad otworem bramy.
Inne przykłady obronnych budowli „mudejar" 
w Kastylii - to zamki Tordesillas (miejsce uwię
zienia Joanny Szalonej, zamieniony później na 
klasztor). Montelban. Escalona, Maqueda i Co
ca. W tym ostatnim, pochodzącym z XV w., 
zastosowano dwa prostokątne obwody murów 
z narożnymi wieżami, w tym wielką „torre del 
homenaje" wieżą mieszkalną na planie pros
tokąta. Charakterystyczne jest mnożenie ele
mentów wieżyczek, machikułów i innych, nie 
tyleze względów obronnych, co dekoracyjnych. 
Zmniejszoną wersją tego typu zamku jest Are
valo. Na terenie Nawarry wpływy „mudejar" 
widoczne są w zamkach w Olite i Tafalla; w An
daluzji styl ten reprezentuje zamek Segura de la 
Sierra.

Zamki gotyckie

Równolegle z „mudejar" rozwijała się architek
tura oparta na stylach średniowiecznego uni
wersalizmu - romanizmu i gotyku. W dziedzinie 
architektury obronnej istotną rolę odegrała 
działalność zakonów rycerskich - wspomnia
nych już templariuszy, zakonu Santiago (tj. św. 
Jakuba, z główną siedzibą w Cuenca) i Calatra- 
va. Do tego ostatniego zakonu należały zamki 
w Zorita de los Canes i Calatrava la Nueva koło 
Almagro - oba zbudowane w XIII w. na terenie 
Kastylii. W Zorita - na wzór katedry w Avila - 
wykorzystano wysuniętą poza mury absydę ka
plicy jako dodatkową basztę. Calatrava la Nueva 
ma trzy linie murów obronnych i wieżę miesz
kalną - „torre del homenaje".
W XIV w. upowszechniają się takie elementy 
obronne, jak machikuły (m.in. w formie wykuszy 
nad bramami) i wieże zwane „torres ochava- 
das", wzorowane na arabskich. Charakterysty
czne dla tego okresu są wielkie wieże mieszkal
ne „grandes homenajes" - będące rodzajem 
donżonów.
W Kastylii z tego okresu pochodzą zamki Peńa- 
fiel (z 30 basztami cylindrycznymi), Cifuentes (z 
unikatową pięcioboczną wieżą „homenaje"), 
Galve, Alarcón i Montealegre. W zamku Monte- 
alegre w charakterystyczny sposób wykorzysta
no różne elementy obrony: mury na planie tra
pezu uzupełniono kwadratowymi basztami na 
narożach i cylindrycznymi w środku kurtyn; nad 
bramą umieszczono rodzaj wykuszu z machiku- 
łami.
Na północy Hiszpanii, gdzie własność ziemska 
była znacznie rozdrobniona, występują mniej
sze założenia obronno-rezydencjonalne zwane 
wieżami senioralnymi („torres senoriales"). Te 
obronne domy budowane były na planie kwa
dratu, czasami uzupełniane fosą i wałem, a cza
sem murem Wieże takie zachowały się w Selas, 

Llanes (Asturia), La Torrona, Santil lana del Mar, 
Potes (prowincja Santander), Sestao i Muńato- 
nes (Vizcaya - Baskonia). Ostatnia z wymienio
nych Torre de Muńatones - jest jakby małym 
zameczkiem. Okazalsze założenie stanowi za
mek w Pambre - niegdyś własność rodziny 
Ulloa - w którym wieża mieszkalna uzupełniona 
jest obwodem murów z wieżyczkami naroż
nymi.
Inną grupę stanowią zamki nawaro-aragońskie. 
Wymienić tu trzeba zamek w Artajona, Alcańiz 
(własność zakonu Caltrava), Albalate del Arzo- 
bispo (zamek biskupi), a zwłaszcza w Valderro- 
bes, gdzie znajduje się wybitne dzieło gotyckiej 
architektury obronnej. Na zdobytych przez Ara- 
gonię Balearach unikatowym założeniem jest 
zamek Bellver. Wzniesiono go w początku XIV 
w. na planie koła! z 3 wieżami na obwodzie 
i czwartą poza obwodem, lecz połączoną z nim 
mostem. Całość otacza zewnętrzna linia mu
rów. W Katalonii natomiast spośród obiektów 
obronnych XIV w. wyróżniają się warownie kla
sztorne: Santa Creus i Poblet. Fortyfikowanie 
klasztorów i kościołów częste było w średnio
wiecznej Hiszpanii. W Poblet na uwagę zasłu
guje Puerta Real (Brama Królewska); stała się 
ona wzorem dla słynnej Puerta de Serranos 
w Walencji, na terenie sąsiadującego z Katalo
nią Lewantu.
Puerta de Serranos (zwana też Torre de Serra
nos) wzniesiona została w latach 1391-1398 
przez Pedro Balaguera. Brama ta położona jest 
na wjeździe do miasta od strony mostu o tej 
samej nazwie. Dwie potężne wieże flankują 
z obu stron bramę; jest to schemat analogiczny 
do wspomnianych już bram w Avila, lecz wzbo
gacony i udoskonalony. Wieże od strony ze
wnętrznej zamknięte są wielobocznie. a w 2/3 
wysokości obiega je blankowana galeria na 
machikułach. Wewnątrz wież znajdują się trzy 
kondygnacje sklepionych pomieszczeń, z któ
rych dwie górne oraz wnętrze nad bramą otwar
te są od strony miasta. Bramę zamykają - za
chowane do dziś - potężne drewniane wrota 
z bali; ich uzupełnieniem była niegdyś brona. 
Piękno proporcji i delikatna maswerkowa deko
racja nad bramą sprawia, że Puerta de Serranos 
jest nie tylko budowlą obronną, jest tukiem 
tryumfalnym Walencji.
Stulecie następne wiek XV - jest stuleciem 
zamków kastylijskich. Kastylia nie była już za
grożona. posiadłości arabskie w Hiszpanii 
ograniczały się do Emiratu Granady. Dlatego 
zamki kastylijskie tego okresu nie były - jak 
poprzednio - zamkami narodowymi, budowa
nymi dla obrony przed wrogiem, lecz zamkami 
prywatnymi - siedzibami możnych rodów. Za
mki te stawiano na ogół na planie regularnym - 
poza nielicznymi wypadkami prostokątnym lub 
kwadratowym. Centrum założenia stanowi 
dziedziniec - „patio de honor". Obwód murów 
wzmocniony jest na narożnikach wieżami na 
planie koła i kwadratu. W większych założe
niach występują czasem dodatkowe baszty 
w połowie kurtyny murów. Wieża rezydencjo-
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nalna - „torre del homenaje" - sytuowana jest 
w jednym z narożników, lub częściej w środku 

jednego z boków. Uzupełnieniem tego układu 
są czasem dodatkowe, zewnętrzne linie murów. 
Spośród wielu zachowanych przykładów tego 
typu zamków wyróżniają się Fuensaldańa 
(własność Alonsa Perez de Vivero, sekretarza 
Juana II), Torrelobatón (własność rodziny Enri
quez), Simancas (gruntowna przebudowa za
mku z XI w.), Manzanares el Real. Podobne 
zestawienie elementów, lecz na unikatowym 
wielobocznym planie, zastosowano w zamku 
Belmonte w prowincji Cuenca (własność Juana 
Pacheco).

14

Jedyny w swoim rodzaju zespół stanowi rozbu
dowany również w XV w. Alkazar w Segowii. 
Zamek położony jest na skalistym „cyplu" 
wzgórza zajmowanego przez stare miasto, 
u zbiegu dwu jarów rzecznych. Od pozostałej 
części wzgórza oddziela go sztucznie pogłębio
na rozpadlina. Most ponad nią jest jedynym 
dojściem do zamku. Dzięki temu położeniu za
mek miał wyjątkowo korzystne warunki obrony. 
Stopniowa rozbudowa, poczynając od XI w., tj. 
od zdobycia Segowii w trakcie Rekonkwisty, aż 
po czasy nowożytne, nadała mu wyjątkowo ma
lowniczy wygląd. Znajdujący się w najbardziej 
wysuniętym punkcie czworoboczny budynek 
z okrągłą wieżą pochodzi z pierwszych faz bu
dowy. Dalsze budynki obejmują m.in. kaplicę 
gotycką i salę tronową z dekoracjami „mude- 
jar”. Cały kompleks zamknięty został od strony 
m iasta w XV w. wielką wieżą m ieszkal ną -,,torre 
del homenaje”, zwaną wieżą Juana II. Jest to 
budowla charakterystyczna dla swojego okre
su: na planie prostokąta, o kilku kondygna
cjach, zwieńczona dwunastoma wieżyczkami 
połączonymi linią blanków. Niewielkie otwory 
okienne podkreślają funkcję obronną, a ozdob
ne wykusze w górnej części wieży - rezydencjo- 
nalną. Wszystkie płaszczyzny ścian pokrywa 
charakterystyczna dla Segowii dekoracja sgraf- 
f itowa o delikatnym rysunku, wydobytym w dwu 
warstwach tynku o ciepłym, piaskowo-żółtym 
kolorze. Różnica barwy tych dwu warstw jest 
niewielka, przez co rysunek dekoracji jest bar

dziej widoczny przy ostrym oświetleniu słone
cznym, podkreślającym krawędzie warstw tyn
ku. Dzięki tej dekoracji Alkazar w Segowii nie 
sprawia wrażenia surowości, jak wcześniejsze 
założenia obronne, lecz zapowiada pogodę re
nesansu. Zwieńczenie podobne jak w wieży 
Juana II, lecz na planie koła, odnaleźć można 
w niedalekiej Salamance, w wieży mieszkalnej 
Torre del Clavero.
Na terenie Andaluzji typ zamku XV w. reprezen
tują: Belalcśzar, Montemayor, Espejo. W Wale
ncji na wzór wspomnianej Torre de Serrano 
wzniesiono inną bramę miejską - Torre de Cu- 
arte - równie monumentalną, lecz nie dorównu
jącą poprzedniej pięknem kompozycji architek
tonicznej.

Ostatnie budowle zamkowe

Wiek XV był ostatnim stuleciem rozkwitu archi
tektury zamków w Hiszpanii. Zakończenie Re
konkwisty wraz ze zdobyciem Granady w 1492 r. 
oznaczało zanik jednej z głównych przyczyn 
budowy zamków. Jednocześnie królowie kato
liccy- Ferdynand i Izabela- nakazali zburzenie 
murów wielu warowni dla osłabienia pozycji 
możnych rodów. Z kolei wprowadzenie na sze
roką skalę artylerii do działań oblężniczych - na 
terenie całej Europy - sprawiło, że średniowie
czne fortyfikacje stały się przestarzałe. Począt
kowo dawne systemy obrony próbowano przy
stosować do nowych potrzeb. W miejsce baszt 
pojawiły się basteje. Jednym z wcześniejszych 

14. Alkazar w Segowii, na lewo wieża Juana II
15. Torre del Clavero w Salamance - przykład 
wieży mieszkalnej z XV w. usytuowanej w obrę
bie miasta
16. Regularny plan zamku renesansowego La 
Calahorra z XV w.
17. Castillo de Santa Barbara'w Alicante - wa
rownia nadmorska rozbudowana w XVI w. 
(zdjęcia: 8, 13 - B. Kobielski. pozostałe oraz 
rysunki - P Stępień)

16

przykładów jest wzniesiony jeszcze w XV w. 
zamek w Cuellar, na północ od Segowii.
Niezwykłymi założeniami z XVI w. są zamki La 
Calahorra (prowincja Granada) i wzorowany na 
nim - Canena (prowincja Jaen), przebudowany 
z warowni zakonu Calatrava. La Calahorra zbu
dowany został w latach 1509-1512 dla Don 
Rodrigo Diaz de Vivar y Mendoza. Z zewnątrz 
jest to czworobok murów z prostokątnym ane
ksem, flankowany 4 wielkimi basztami zwień
czonymi machikułami i kopułą. Wewnątrz tego 
czworoboku mieści się arkadowy dziedziniec 
renesansowy, wzorowany na pałacach wło
skich - dzieło Michele Carlone z Genui. Inne 
przykłady zamków z okresu panowania Karola 
V i FilipaII-to Fuentearrabia(zamekKarolaV), 
Villaviciosa de Odón (własność księcia de Chi n- 
chón), Las Navas del Marques. Główną linią 
obrony kraju stają się wybrzeża, stąd rozbudo
wuje się warownie nadmorskie, jak np. Castillo 
de Santa Barbara w Alicante, położoną na wy
sokiej skale nad miastem. Pomieszczenia dla 
załogi i składy - w tym wielka sklepiona hala 
zwana salą Filipa II - zostały częściowo wykute 
w skale.
Były to już ostatnie zamki. Podobnie jak w całej 
Europie w drugiej połowie XVI w. ustąpiły one 
fortyfikacjom bastionowym. Wojny prowadzo
ne przez Hiszpanię w Niderlandach przyczyniły 
się do ich rozwoju. Jeden z ważniejszych trakta
tów na temat fortyfikacji bastionowych jest 
dziełem Hiszpana, Antonio de Cepeda y Adrada, 
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gubernatora Tholluys, a wydany został w Bru
kseli w 1669 r. Charakterystyczne, że większość 
fortyfikacji tego typu wznieśli Hiszpanie poza 
granicami własnego kraju - w koloniach zamor
skich i we Włoszech. W samej Hiszpanii ich 
przykładami są: twierdza w Kadyksie, La Coru
na, Jaca, fortyfikacje na Minorce i Wyspach 
Kanaryjskich (Garachico).

Ochrona zabytkowej 
architektury obronnej
Jakie były dalsze losy zamków? Ścisłe podpo

rządkowanie większości założeń funkcji obro
nnej i położenie na skalistych wzniesieniach 
czyniły je niewygodnymi do zamieszkania, a za- 

rzystwo Przyjaciół Zamków (Asociacion Espan
ola de Amigos de los Castillos). Zgodnie ze 
statutem celem bezpośrednim Towarzystwa 
jest ochrona - jak określono - „moralna i mate
rialna" zabytków hiszpańskiej architektury 
obronnej. Pod pojęciem tym rozumie się zamki, 
wieże, miejskie mury obronne, bramy, mosty 
ufortyfikowane itd„ zarówno zachowane, jak 
i w ruinie. Również inne zabytki, jeśli zawierają 
elementy obronne lub związane są z założenia
mi obronnymi, wchodzą w zakres działalności 
Towarzystwa. Działalność pośrednia- to rozbu
dzanie zainteresowania społeczeństwa sprawą 
ochrony tych zabytków z podkreśleniem ich roli 

tern mało użytecznymi z chwilą zakończenia 
Rekonkwisty. W niedługim więc czasie wiele 
zamków opustoszało, a niektóre - na skutek 
zubożenia właścicieli - popadły w ruinę. Zamek 
w Simancas przeznaczył Filip II na składnicę 
archiwów królewskich; funkcja ta pozostała nie 
zmieniona do dziś.
Ponowne zainteresowanie zamkami - już jako 
zabytkami - nastąpiło w drugiej połowie XIX w. 
Od początku obecnego stulecia wiele osób i to
warzystw zaczęło zwracać uwagę na wartości 
zabytkowej architektury obronnej oraz organi
zować ich ochronę i konserwację. Wynikiem tej 
działalności stały się prace konserwatorskie po
dejmowane m.in. w Manzanaresel Real, Guada- 
mur, Almodovar del Rio, La Peralada. W drugiej 
ćwierci naszego wieku nieustabilizowanie poli
tyczne zahamowało te prace.
W 1949 r. ukazał się dekret obejmujący prawną 
ochroną zamki i ustanawiający inwentarz (kata
log) zabytków hiszpańskiej architektury obro
nnej. Na podstawie tego dekretu Wydział 
Ochrony Zabytków Departamentu Sztuk Pięk
nych na początku lat pięćdziesiątych objął pra
cami konserwatorskimi ponad 100 obiektów. 
W większości wypadków prace zmierzały do 
zatrzymania destrukcji i zabezpieczenia. Jedy
nie w kilku wypadkach, gdy wartość zabytku 
i warunki na to pozwalały, prowadzono częścio
wą restaurację zamków. Równocześnie prowa
dzono badania i inwentaryzację obiektów.
W 1952 r. założone zostało Hiszpańskie Towa

historycznej, kulturowej i symbolicznej. Reali
zacja tych celów odbywa się poprzez skupianie 
ludzi zainteresowanych ideą Towarzystwa, pro
wadzenie badań i studiów, wydawanie publika
cji, gromadzenie zbiorów w biliotece i archi
wum, organizację wystaw, wycieczek i sympoz
jów, współpracę z instytucjami i towarzystwami 
(także zagranicznymi i międzynarodowymi), 
w których zakres działalności wchodzi ochrona 
zabytków architektury obronnej, a także finan
sowanie i prowadzenie prac konserwatorskich. 
To ostatnie dotyczy - rzecz jasna - pewnej 
liczby obiektów, które są opuszczone i zanie
dbane, a brakuje innych możliwości ich konser
wacji.
Ta szeroka dzi ałal ność Towarzystwa p rowadzo- 
na jest przez poszczególne jego sekcje:
- Sekcję Kontaktów Zagranicznych - współ
pracującą z towarzystwami i instytucjami mię
dzynarodowymi, jak np. IBI (Internationales 
Burgen Institut);
- Sekcję Koordynacji Krajowej - koordynującą 
prace oddziałów prowincjonalnych i lokalnych;
- Sekcję Techniczno-Historyczną - organizu
jącą badania terenowe i sympozja pogłębiające 
wiedzę o zamkach;
- Sekcję Dokumentacji - prowadzącą archi
wum z danymi o zabytkach architektury obro-

■ nnej, obejmujące m.in. ponad 10 000 zdjęć foto
graficznych;
- Bibliotekę;
- Sekcję Podróży Kulturalnych - organizującą 

wycieczki, w których każdego roku bierze 
udział około 800 osób;
- Sekcję Działalności Kulturalnej - organizują
cą wykłady, kursy, zwiedzanie zabytków, kon
kursy i in.;
- Sekcję Właścicieli - grupującą właścicieli 
obiektów zabytkowych i zajmującą się proble
mami użytkowania tych obiektów, zarówno od 
strony prawnej, finansowej, jak i techniczno- 
konserwatorskiej;
- Sekcję Publikacji - wydającą czasopismo 
„Castillos de Espańa" i inne druki;
- Sekcję Młodzieżową.
W skład Towarzystwa wchodzą członkowie ty
tularni (zwyczajni), członkowie specjalni 
(członkowie korespondenci), członkowie pro
tektorzy oraz członkowie honorowi. Zgodnie ze 
statutem do władz Towarzystwa mogą być wy
bierani jedynie członkowie tytularni, natomiast 
członkami protektorami mogą być osoby pry
watne i instytucje. Prezydentami honorowymi 
Towarzystwa - stojącymi na czele Komitetu 
Honorowego - są: król Juan Carlos i królowa 
Zofia. Na czele Zarządu (Junta Directiva Natio
nal) stoją: prezydent (obecnie jest nim Antonio 
del Rosal y Granda) i trzej wiceprezydenci.
Hiszpańskie Towarzystwo Przyjaciół Zamków 
jest organizacją mającą istotne znaczenie dla 
ochrony zabytków tego kraju. Na podkreślenie 
zasługuje połączenie szeroko rozumianej dzia
łalności społecznej z fachową działalnością ba
dawczą i edytorską. W szczególności pomoc 
w organizowaniu i właściwym prowadzeniu 
prac konserwatorskich w obiektach zabytko
wych we władaniu prywatnym jest zadaniem 
odpowiedzialnym, gdyż obiektów takich jest 
sporo i są to nieraz zabytki wysokiej klasy. 
Szczególną cechą w porównaniu z towarzys
twami w innych krajach, zajmującymi się całoś
cią dziedzictwa zabytkowego, jest ukierunko
wanie działalności wyłącznie na zabytki archi
tektury obronnej, utożsamiane potocznie z „za
mkami". Nie może to jednak dziwić w Hiszpanii, 
której krajobraz usiany jest zamkami. Niezależ
nie od tego, czy obecnie przepełnia je tłum 
turystów - jak Alkazar w Segowii i Alhambrę. 
w Granadzie, czy żyją własnym życiem - jak 
Almodovar del Rio, którego prywatne, domowe 
wnętrza w niewielkim stopniu są udostępniane 
do zwiedzania, czy też jako opustoszałe ruiny 
drzemią w rozpalonych słońcem pustkowiach - 
we wszystkich pozostał ślad historii.

Piotr Stępień
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rozmaitości
Mauzoleum rzymskich 
męczenników
W pobliżu Warszawy, w kościele parafialnym w Słomczy- 
nie znajduje się niezwykle interesujący zabytek osiem
nastowiecznego snycerstwa - tamtejszy ołtarz główny. 
Jakkolwiek obecny jego kształt jest wynikiem później
szych uzupełnień i przebudowy, to jednak z pierwotnego 
obiektu zachowała się część zasadnicza: wolno stojące 
retabulum - wsparty na czterech kompozytowych kolu- 
mach baldachim nakryty hełmem, a także dekorujące go 
rzeźby Chrystusa Zmartwychwstałego i aniołków. Na 
szczególną uwagę zasługuje niecodzienna kompozycja 
architektoniczna dzieła, bowiem baldachimowe cyboria 
nie były zbyt powszechne w czasach nowożytnych, kiedy 
w budownictwie ołtarzowym dominowały kilkuosiowe, 
wielokondygnacjowe konstrukcje przyścienne.

Z formą baldachimu kultura chrześ
cijańska wiązała bardzo istotne 
treści symboliczne - oznaczał on 
świętość przedmiotu lub dostojeńs
two i autorytet postaci objętych wy
dzieloną przestrzenią, które w ten 
sposób miały być chronione, ozdo
bione i wywyższone Strukturę bal
dachimowego cyborium odczyty
wano też jako odzwierciedlenie 
kosmosu, a wówczas baldachim 
stanowił znak sfery niebiańskiej 
zaś wspierające go podpory czte
rech stron świata.
Tak doniosłą w swej wymowie ideo
wej formę architektoniczną tylko 
w wyjątkowych wypadkach nada
wano retabulum, zwyczajowo za
strzegając ją dla ołtarzy pełniących 
specyficzną funkcję dla konfesji. 
Terminem tym określa się specjalny 
rodzaj ołtarza stanowiącego zara
zem mauzoleum świętego, grobo
wiec, w którym przechowywano je
go relikwie.
Konfesje mają wielowiekową trady
cję, bowiem już od okresu wczes
nochrześcijańskiego kultywowano 
związek między ołtarzem, przy któ
rym odprawiano ofiarę eucharysty
czną, a grobowcem męczennika, 
który oddał swe życie w ofierze za 
wiarę. Koncepcja ołtarza-mauzo- 
leum ku czci świętego, okazała się 
w dziejach rozwoju sztuki sakralnej 
niezwykle trwała. Trwałością od
znaczał się również sam kształt 
konfesji, gdyż powiązana ze zna
czeniami symbolicznymi struktura 
baldachimowego cyborium nieła
two poddawała się jakimkolwiek 
znaczniejszym modyfikacjom, wy
kraczającym poza zewnętrzne prze
miany stylowe.
Odziedziczony po średniowieczu 
typ prostych cyboriów baldachimo
wych - w których cztery kolumny 
(ewentualnie filary) wspierały 
gzyms lub archiwoltę, całość zaś 
nakrywały różnego rodzaju daszki 

był kontynuowany w następnych 
stuleciach. Sztuka nowożytna, 
adaptując ów ogólny schemat, 
wprowadziła jedynie ścisły rygor 
porządków architektonicznych 
i kopułowe zwieńczenie. Wiele ta
kich ołtarzy zachowało się na tere
nie Italii. W Polsce najlepszym i sze
roko znanym przykładem jest kon
fesja św. Stanisława na Wawelu 
w Krakowie (1628 1630), projektu 
architekta Jana Trevano. Wpraw
dzie zaznaczyła się w niej barokowa 
tendencja do dekoracyjnego kom
plikowania kompozycji, między in
nymi poprzez zwielokrotnienie 
podpór, to jednak nip naruszało je
szcze w niczym zasadniczej struk
tury baldachimowego cyborium. 
Pierwszego wyłomu w tej tradycji 
dokonał genialny włoski architekt 
i rzeźbiarz Gianlorenzo Bernini 
Zastosowawszy spiralne kolumny, 
przerwane, dekorowane lambreki
nem belkowanie, a przede wszyst
kim ażurowe, wolutowe zwieńcze
nie zamiast ciężkiej kopuły, stwo
rzył on w watykańskiej konfesji św 
Piotra (1623-1633) rozwiązanie zu
pełnie nowatorskie. Ołtarz ten 
w okresie późniejszym często w ca
łości bądź w szczegółach naślado
wany. ukonstytuował odrębny typ 
cyborium o znacznie zredukowanej 
formie baldachimu. Jego nieomal 
wierną kopią była (zniszczona pod
czas drugiej wojny światowej) kon
fesja św. Wojciecha w katedrze 
gnieźnieńskiej (1680-1681).
Dzieło Berniniego wyznaczyło tak
że kierunek dalszych przemian cy
borium dążenie do definitywnej 
likwidacji baldachimowego prze
krycia, jak to ma miejsce w krakow
skiej konfesji św. Jana Kantego 
(1695-1703), wykonanej według ry
sunku malarza Jerzego Eleutera 
Siemiginowskiego przez rzeźbiarza 
Baltazara Fontanę. Cztery kolumny 
otaczające mensę ołtarza podtrzy

mują już tylko statuy czterech świę
tych Janów, zaś ideową funkcję bal
dachimu znaku niebios przejęło 
sklepienie kościoła Św. Anny. 
Ostatnim etapem ewolucji stało się 
całkowite odrzucenie struktury ar
chitektonicznej cyborium, powsze
chnie dotychczas uznawanej za 
najdoskonalszy kształt dla ołtarza- 
grobowca. Ciekawy przykład takiej 
realizacji stanowi, zaprojektowana 
przez wybitnego architekta drugiej 
połowy XVII w. Tylmana z Game- 
ren. konfesja św. Bonifacego w wa
rszawskim kościele bernardynów 
na Czerniakowie (przed 1693 r.). 
choć i tu nie zaniechano podkreśle
nia specjalnej funkcji ołtarza, umie
szczono go bowiem w ośmiobocz- 
nym. nakrytym kopulastym sklepie
niem prezbiterium, wyraźnie nawią
zującym do tradycji centralnych bu
dowli grobowych.
Obok nurtu awangardowego wystę
pował również nurt bardziej zacho
wawczy. gdyż nadal wznoszono li
czne cyboria baldachimowe, po
wielające proste, przedberninow- 
skie jeszcze schematy, coraz częś
ciej tylko, zwłaszcza u schyłku XVII 
i w wieku XVIII, stosując modny po
dówczas hełm zamiast dawniejszej 
kopuły. Taki właśnie, tradycyjny 
Kształt uzyskał Słomczyński ołtarz. 
Wydaje się. że nadanie mu znaczą

cej formy baldachimowego cybo
rium nie mogło być dziełem przy
padku. lecz musiały o tym zadecy
dować istotne, konkretne względy. 
Wiadomo, że ołtarz został do Słom- 
czyna przeniesiony z warszawskie
go kościoła pijarów. W posiadaniu 
zakonników, zasłużonych dla roz
woju polskiej oświaty i kultury, znaj
dowały się relikwie śś. Pryma i Feli
cjana. Legendarne żywoty obu bra
ci patrycjuszy rzymskich, głoszą, 
że nawróceni nadprzyrodzonym 
sposobem poświęcili się szerzeniu 
wiary Chrystusowej. Pochwyco
nych i uwięzionych poddano wyra
finowanym torturom, próbując ich 
zmusić do porzucenia nowej religii. 
Starszego Felicjana przybito gwoź
dziami do krzyża, młodszego Pryma 
pojono roztopionym ołowiem. Na
stępnie rzucono ich na pożarcie 
wygłodzonym Iwom i niedźwie
dziom, lecz gdy i tym razem cudem 
uniknęli śmierci, zostali, z rozkazu 
namiestnika Promotora ..najzapa- 
miętalszego wroga chrześcijan ', 
ścięci 9 czerwca około 300 r. 
Relikwie śś. Pryma i Felicjana, 
otrzymane w darze od papieża 
Urbana VIII, przywiózł do Polski 
królewicz Władysław Waza powra
cając w 1625 r. ze swej podróży po 
krajach Europy Zachodniej. Kilka
naście lat później, w 1642 r. już jako
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1. Ołtarz główny kościoła parafialnego w Słomczynie
2. Baldachimowe cyborium nakryte kopułą - konfesja św. Stanisława 
w katedrze na Wawelu w Krakowie (1628-1630)
3. Cyborium o zredukowanej formie baldachimu - konfesja św. Wojciecha 
w katedrze gnieźnieńskiej (1680-1681)
4. Cyborium bezbaldachimowe - konfesja św. Jana Kantego w kościele Św. 
Anny w Krakowie (1695-1703)
5. Ołtarz-grobowiec o formie niearchitektonicznej - konfesja św. Boniface
go w kościele bernardynów na Czerniakowie w Warszawie (przed 1693 r.)
6 Płycina dekorująca ołtarz kościoła w Słomczynie
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4

król ofiarował je sprowadzonym do 
Warszawy księżom pijarom, co było 
nie tylko dowodem łaski fundatora, 
ale miało też na celu podniesienie 
prestiżu nowo powstałego zakonu. 
Darowane relikwie obejmowały 
znaczną część prochów obu mę
czenników i niewątpliwie przysługi
wało im zaszczytne miano „reliqu
iae insignes", to jest „relikwii wię
kszych", bowiem tylko wówczas 
wolno było obchodzić święto zgod
nie z rytuałem przepisanym w Msza
le rzymskim, Skądinąd zaś wiado
mo, że od 1643 r. aż po połowę XIX 
w. warszawscy pijarzy corocznie 9 
czerwca uroczyście celebrowali pa
miątkę śmierci obu świętych 
mężów.
Otoczone powszechnym kultem re
likwie, które nadały zresztą tytuł za
konnej świątyni, musiały być odpo
wiednio wyeksponowane, ujęte de
koracyjną oprawą, stanowiącą za
razem łatwo czytelny sygnał obec
ności sacrum. Taką formą było 
właśnie cyborium, osłaniające bal
dachimem relikwiarz, a jednocześ
nie podkreślające świętość usytuo
wanego w wydzielonej przestrzeni 
przedmiotu. Bez wątpienia więc 
szczątki obu męczenników umiesz
czone zostały w ołtarzu, którego 
retabulum znajduje się obecnie 
w Słomczynie. Słowem, ołtarz ten 
w dawnym kościele pijarów stano
wił grobowe mauzoleum śś. Pryma 
i Felicjana - był konfesją.
Wniosek ów znajduje dodatkowe 
potwierdzenie w źródłowo udoku
mentowanym fakcie istnienia już 
wcześniej, w XVII w., w kościele 
pijarskim konfesji rzymskich mę
czenników. Również symbolika ar
chitektoniczna kolejnych wcieleń 
zakonnej świątyni podkreśla, że 

nieprzerwanie pełniła ona funkcję 
martyrium - specjalnej budowli 
grobowej. Początkowo, według nie 
zrealizowanego ostatecznie planu 
z roku 1642 - dzieła architekta kró
lewskiego Konstantego Tencalli. 
miała mieć kształt kopułowej świą
tyni centralnej, jednoznacznie 
określający jej funkcje sepulkralne. 
Później pomysł ten wprawdzie za
rzucono, ale wznosząc obecny koś
ciół przy ul. Długiej, założony na 
typowym rzucie krzyża łacińskiego, 
ujęto jego wnętrze porządkiem do- 
ryckim (dziś już nie istniejącym), 
który w myśl ówczesnych teorety
ków sztuki znajdował szczególne 
zastosowanie w sanktuariach po
święconych męczennikom - „ryce
rzom Chrystusowym”. W fasadzie 
natomiast, wykorzystując motyw 
serliany, nawiązano do formy łuku 
triumfalnego, na którym między in
nymi umieszczono odkute w latach 
1762 1763 przez rzeźbiarza Jana 
Jerzego Plerscha posągi obu patro
nów - św. Pryma i św. Felicjana (w 
1883 r. przeniesiono je do kościoła 
parafialnego w Rokitnie).
Skoro wyjaśniona została geneza 
ideowa ołtarza, warto zastanowić 
się nad sprawą jego autorstwa i cza
su powstania. Baldachimowe cybo
rium udekorowane jest późnobaro- 
kową ornamentyką regencyjną: 
mocne, grube taśmy, obficie uzu
pełnione liśćmi akantu, wiją się ła
godnie, z rzadka tylko uzyskując 
ostre załamania bądź przecięcia. 
Reprezentuje ona zatem fazę przej
ściową pomiędzy nieco wcześniej
szą formą wstęgową a bardziej zaa
wansowaną - wstęgowo-cęgową. 
Ewolucja ta dokonała się w warsza
wskim ośrodku artystycznym w dru
giej połowie lat dwudziestych XVIII 

w., co pozwala dosyć precyzyjnie 
ustalić, że w tym właśnie czasie 
wzniesiony został dawny pijarski 
ołtarz.

Wyraźne zbieżności w zakresie spo
sobu kształtowania formy rzeźbiar
skiej, jakie można dostrzec porów
nując konfesję śś. Pryma i Felicjana 
z ołtarzami pochodzącymi z pra
cowni snycerskiej Bartłomieja Mi
chała Bernatowicza, dają podstawę 
stwierdzeniu, że jest ona dziełem 
tego warsztatu. Nie ulega bowiem 
wątpliwości, że wykonano ją zbio
rowo, co było zresztą w owym okre
sie powszechnie praktykowane - 
iedni pracownicy sporządzili kon
strukcję architektoniczną, inni de
korację ornamentalną, jeszcze inni 
zdobiące ołtarz aniołki. Wydaje się, 
że tylko doskonała pod względem 
opracowania rzeźba Chrystusa 
Zmartwychwstałego - o uducho
wionym, spokojnym obliczu i na za
sadzie kontrastu: dynamicznym 
układzie całej figury oraz niespo
kojnie rozwianym perizonium - wy
szła spod dłuta samego mistrza pra
cowni: Bernatowicza.
Znacznie trudniej ustalić osobę 
projektanta baldachimowego cybo
rium. Pod względem stylistycznym 
ołtarz nawiązuje do rozwiniętego 
baroku rzymskiego w jego odmia
nie harmonijnej, pozbawionej pato
su i dynamiki, którą spopularyzo
wały na terenie stolicy dziełaTylma- 
na z Gameren. Co więcej, wielu bli
skich analogii tak w zakresie kom
pozycji architektonicznej, jak rów
nież cech stylowych poszczegól
nych elementów można doszukać 
się w niektórych jego projektach 
przeznaczonych dla czerniakow
skiego kościoła bernardynów 
w Warszawie. Zanim bowiem po
wstała wspomniana nowatorska 
koncepcja grobowca św. Boniface
go, architekt w swych wcześniej
szych rysunkach niejednokrotnie 
odwoływał się do tradycyjnej formy 
baldachimowego cyborium. Liczne 
podobieństwa pozwalają przypusz
czać, że twórca konfesji śś. Pryma 
i Felicjana mógł być bezpośrednio 
inspirowany tymi właśnie szkicami. 
Należałoby go zatem szukać w krę
gu naśladowców i kontynuatorów 
Tylmana. Jednym z nich był Józef 
Fontana II, przedstawiciel spoloni
zowanej rodziny włoskich Koma- 
sków, architekt działający w pierw
szej połowie XVIII w., o którym wia
domo, że wykonywał wiele prac dla 
warszawskiego konwentu pijarów. 
Być może więc jego trzeba by uznać 
za projektanta konfesji rzymskich 
męczenników.
Przez ponad sto lat ołtarz pełnił 
w kościele przy ul. Długiej funkcje 
grobowego mauzoleum śś. Pryma 
i Felicjana - do czasu, gdy w roku 
1834 rząd carski usunął stamtąd za
konników do oddanych im w re
kompensacie zabudowań pojezuic-
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7. Rzeźba Chrystusa 
Zmartwychwstałego 
hełm ołtarza kościoła 
w Słomczynie (zdjęcia: 
1.6.7 W. Wolny. 4 A. 
Wojtarowicz, 5- P. Ko
ziński)

kich przy ul. Świętojańskiej. Wpra
wdzie zabrali oni do nowej siedziby 
baldachimowe cyborium, ale utra
ciło ono bezpowrotnie swe dawne 
znaczenie, bowiem nie złożono już 
w nim na powrót ozdobnej trumien
ki z relikwiami (następnie zabytek 
ten uległ zniszczeniu w okresie Po
wstania Warszawskiego). Zresztą 
niewiele lat później, w 1863 r., przy 
okazji częściowej zmiany wystroju 
wnętrza kościelnego, okazałą kon
strukcję zdemontowano, gdyż za
wadzała w niezbyt obszernej nawie 
bocznej. Przewiezienie ołtarza do 
Słomczyna nastąpiło w początkach 
obecnego stulecia, w związku 
z przygotowywaną rozbudową tam
tejszego kościoła. Baldachimowe 
cyborium, odnowione, wyposażone 
w nową mensę i uzupełnione wyko
naną w 1904 r. przez warszawskie
go rzeźbiarza Wincentego Boga
czyka grupą figur Ukrzyżowania, 
służy po dziś dzień jako ołtarz głów
ny tej świątyni.

Ryszard Mączyński

Wybrana literatura dotycząca pol
skich konfesji
1. S. Dettloff, Dwie konfesje iw. 
Wojciecha w katedrze gnieźnień
skiej, (w:) Święty Wojciech 
997-1947. Gniezno b.d„ s. 255-292.
2. R. Mączyński, Warszawska kon
fesja rzymskich męczenników- 
,,.Biuletyn Historii Sztuki", R. XLIV, 
nr 4, 1983 (w druku).

3. S. Mossakowski, Architektura 
kościoła bernardynów w Czernia- 
kowie. ..Kwartalnik Architektury 
i Urbanistyki", R. XI, nr 2. 1966, s 
125-165.
4. M. Rożek, Konfesja iw. Stanisła
wa. (w:) tegoż, Katedra wawelska 
w XVII wieku. Kraków 1980, s. 
68-110.
5. A. Świechowska, Z. Świechow- 
ski, Konfesje św. Wojciecha, (w:) 
Katedra gnieźnieńska, t. 1, Poznań 
1970, s. 126-147.

Słowniczek niektórych terminów
Cyborium - obudowa architek
toniczna złożona z podpór (naj
częściej czterech) i zadaszenia - 
baldachimu.
Komaskowie -artyści i rzemie
ślnicy pochodzący z pogranicza 
Włoch i Szwajcarii (m.in. okolice 
jeziora Como).
Kompozytowy porządek - 
głowica kolumny łączy cechy po
rządku jońskiego (woluty) i korync- 
kiego (liście akantu).
Lambrekin - dekoracyjny pas 
tkaniny (często jego imitacja 
w drewnie, kamieniu czy metalu), 
wycięty w zęby z frędzlami, chwas
tami itd.
Perizonium drapowana opa
ska okrywająca biodra ukrzyżowa
nego Chrystusa.
Retabulum nastawa ołta
rzowa.
S e r I i a n a - zestaw porządku ar
chitektonicznego o trzech przę
słach: środkowym nakrytym lukiem 
i bocznych (niższych) zamkniętych 
belkowaniem.

Prekursor
„Spotkań z zabytkami”?
Kolekcjonerstwo dzieł sztuki i zabytków przeszłości to
warzyszyło ludziom od niepamiętnych czasów. Władcy 
Egiptu z dynastii Ptolemeuszy, a zwłaszcza Ptolemeusz II 
Filadelfos, wiele energii poświęcili organizacji placówki 
muzealnej, nie tylko jako zbioru dzieł sztuki, ale przede 
wszystkim jako instytucji naukowo-badawczej. Założone 
w Aleksandrii w III w. p.n.e. Muzeum oraz zlokalizowana 
tam znana biblioteka starożytności stanowią symbol kul
tu człowieka dla zabytków przeszłości. Poddawane roz
maitym kolejom losu, niszczone i grabione, ulegające 
żywiołowym siłom natury, wzbudzały i nadal budzą zain
teresowanie żyjących jako trwały łącznik przeszłości z te
raźniejszością.

Polska, ze względu na swe położenie geo
graficzne. zawsze była narażona na nisz
czenie dóbr materialnych, wytwarzanych 
przez wcześniejsze pokolenia. Jak wszę
dzie, także i u nas gromadzono dzieła 
sztuki, wznoszono monumentalne bu
dowle, podczas utarczek z wrogami zdo
bywano wytwory sztuki zagranicznych 
nacji. W czasach pokojowych powstawały 
prywatne kolekcje, ulegające potem roz
proszeniu i zatracie przede wszystkim 
podczas wrogich najazdów, od czasów 
szwedzkiego „potopu” nie oszczędzają
cych Polski niemal w żadnym pokoleniu. 
Nic więc dziwnego, że w pokoleniu 
„oświeconych” podejmowano próby 
organizacji zbiorów pamiątek przeszłości 
w rozumieniu nowoczesnym, nie bez ak
centów racjonalistycznego dydaktyzmu. 
Idea ta przyświecała pasjom kolekcjoner
skim Stanisława Augusta i Izabeli z Flem- 
mingów Czartoryskiej. Braniccy z Białe
gostoku i Potoccy z Tulczyna, ulegając 
warszawskiej modzie, zamieniali czym 
prędzej swe rezydencje w istne muzea 
sztuki i osobliwości, z upodobaniem po
tem grabione przez wojska Kreczetniko- 
wa i jego następców.
W latach owego wzmożonego zaintereso
wania zabytkami przeszłości narodowej 
działał Ksawery Zubowski, pochodzący

z Werezub na Białorusi. Urodzony około 
1740 r„ kształcił się wraz z przyszłym 
prymasem Szczepanem Hołowczycem 
w szkołach jezuickich w Wilnie. Uzyskaw
szy święcenia kapłańskie i doktorat Aka
demii Wileńskiej, osiadł początkowo na 
probostwie w Berezynie, potem jako ka
nonik kurzelowski w parafii Kluczewsko. 
Współpracował z „Zabawami Przyjemny
mi i Pożytecznymi” i „Monitorem”, byl 
profesorem wymowy w szkołach wydzia
łowych lubelskich. Podobnie jak inni 
księża tamtej epoki, był masonem, człon
kiem loży Świątynia Izis. Poetycka i trans- 

latorska twórczość Zubowskiego nie za
pisała się trwale w dziejach literatury pol
skiej, przeto jego nazwisko przypomina
ne jest tylko okazjonalnie przez znawców 
epoki stanisławowskiej.
Nie wnikając w tajniki literackiej spuściz
ny Zubowskiego (niektóre bajki i wiersze 
jego autorstwa są zresztą całkiem udat- 
ne), warto przypomnieć rewelacyjną na 
owe czasy inicjatywę poety, starającego 
się właśnie za pośrednictwem Marcina 
Poczobuta Odlanickiego o pracę w szko
łach Komisji Edukacji Narodowej . Otóż na 
końcu drugiego tomiku dziełka Zebrany 
wiersz Xawiera Zubowskiego, wydanego 
w 1786 r. w Warszawie, znajduje się pro
jekt pisma periodycznego „Kollekcja sta

ple rwsza strona projek
tu pisma z 1786 r. 
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rożytnych i tegoczasowych osobliwości 
w kraju i za krajem znajdujących się, na
ród polski interesujących". Okazuje się, 
że jest to pierwsza w Polsce, a może 
i w Europie, próba powołania do życia 
pisma poświęconego inwentaryzacji za
bytków przeszłości.
Autor projektu zwrócił uwagę na niszczą
cą rolę czasu, który „każdą rzecz pożera
jący, barzo wiele pozbawił nas tej szacow
nej starożytności, zatarł, zniszczył i po
chłonął w niepamiąci te serca i ręki drogie 
przodków naszych pamiątki tak. że częs
tokroć dopiero w szczątkach zniszczenia 
znajdując niejakie ślady pięknych swych 
zabytków, musiemy się tylko dziwić, iż to 
być u nas mogło i że tak marnie zginąć 
dopuszczono". Autor projektu zamierzał 
„z całą starać się usilnością, gdzie tylko 
w kraju i poza krajem dochowana. Polskę 
interesująca znajduje się osobliwość, 
w jak najdokładniejszym opisaniu w tym 
periodycznym zawrzeć piśmie". Przed
miotem zainteresowania redaktora miało 
być wszystko, co tylko warte było uwagi, 
a więc: „wszystkie najrzadsze kolekcje, 
składy znamion wojny i pokoju, pamiątki 
męstwa, tryumfów i rozmaitej Polaków 
z nieprzyjaciół zdobyczy, misterne sław
nych artystów dzieła w rzeźbach i malowi
dłach. Mauzoły. busta, kolosy i medale, 
a na nich, gdzie tylko będące, na kościo
łach. w kościołach, w pałacach i na pała
cach wszystkie ryte napisy. Osobliwości 
gabinetów, skarbców, akademii, biblio
tek, obserwatoriów, muzeów, zbrojowni, 
klasztorów, ogrodów".
Po obszernym przedstawieniu zakresu 
treściowego periodyku Zubowski zaape
lował do publiczności literackiej o popar
cie przedsięwzięcia. Zwrócił się więc do 
arystokracji, w naturalny sposób dziedzi
czącej po przodkach zabytkrprzeszlosci 
do miłośników nauki i sztuki, „przełożo
nych miast, szkól, fortec, pałaców, koś
ciołów i klasztorów": „Waszej tu tylko 
łaskawej potrzeba pomocy, aby te wszyst
kie najszacowniejsze pamiątki wyjąć 
z cienia, zgromadzić rozsypane, ginące 
z czasem iskażytelne, uczynić powszech
nie wiadomymi i wiecznotrwałymi. Wa
szej gorliwej dobroczynności potrzeba, 
co tylko jest w domu waszym i pod rzą
dem waszym osobliwszego, naród polski 
zdobiącego i interesującego, kazać do
kładnym. rzetelnym wyrażeniem uczynić 
nam komunikowanymi".
W realizacjiswego przedsięwzięcia Zubo
wski chciał widzieć „ów gmach ogromny 
gustu, zabytków, mocy i starania staro
polskiego narodu. Tuby się historia w jak 
najobfitszym potoku ochynęła, sztuka 
i dowcip znalazły przykład, a młódź dzi
siejsza. kto wie, jeśli by nie najskutecznie
jszą w tych obrazach uczula pobudkę 
ducha przodków swoich naśladowania". 
Obok zatem akcentów wyraźnie patrioty
cznych są tu elementy dydaktyzmu, istot
ne dla realizacji programów wychowaw
czych Komisji Edukacji Narodowej.
Czasopismo miało się dzielić na osiem 
działów, rejestrujących zabytki sztuki ma
terialnej i dziwy natury. W dziale czwar
tym „osobliwości akademiów, bibliotek, 
szkół, muzeów" Zubowski pragnął uzy
skać m.in. wiadomości odnoszące się do 
ksiąg i rękopisów z ścisłym określeniem 
zasobności biblioteki i ogólnego jej cha

rakteru, nazwiska założyciela, stopnia 
rzadkości ksiąg, a nawet ich prowenien
cji. W wypadku rękopisów wymagał bar
dziej jeszcze precyzyjnej odpowiedzi na 
pytania: „manuskrypta co zawierają, jeśli 
są oryginalne, samego autora ręki, czyli 
kopie? Czy jest kiedy drukowana, skąd 
nabyta, kiedy, od kogo, jak szacowna?". 
Przed ponad stu laty Szymon Starowolski 
w Setniku pisarzówpolskich(1625) stwie
rdzał zatrważający stan zachowania pry
watnych księgozbiorów: „Stąd widzimy, 
że znakomite pisma przodków w bibliote
kach klasztornych, w skrzyniach magna
tów, w księgozbiorach uczonych często 
toczy robactwo - nie wydostaje zaś ich 
nikt na światło dzienne". Pragnął zatem 
na długo przed warszawskimi biblioma- 
nami początku XIX w. ocalić od zapom
nienia ważkie dla dziejów literatury oj
czystej szczegóły, których ustalenie tak 
potem okazywało się trudne dla biblio
grafów.
Oczywiście Zubowski miał świadomość 
wysokich kosztów zamierzonego wydaw
nictwa. nakłady na ten cel chciał uzyskać 
drogą prenumeraty, zaznaczając przy tym 
lojalnie: „prenumeratę na tak kosztowne 
dzieło pierwej determinować nie można, 
aż za odebraniem żądanych pomocy", 
tzn. materiałów przydatnych do druku. 
W poszukiwaniu poparcia Zubowski 
zwrócił się do wielu światłych przedstawi
cieli ówczesnej elity kulturalnej, niezależ
nie od dołączenia prospektu do Zebrane
go wiersza. 11 kwietnia 1787 r. wystoso
wał list do biskupa warmińskiego i poety 
Ignacego Krasickiego (list ten potem 
przedrukował w tomiku Helikonki. autora 
Zebranych wierszów X. Z„ Lublin 1789), 
w którym to liście prosił znanego mece
nasa literatury i sztuki o poparcie dla 
swych planów, zwracając się z zupełnie 
konkretną propozycją, by dostojny adre
sat ,. raczył zalecić w swojej diecezji rząd
com kościołów i miejsc jaką osobliwość 
mających wypisać wszystko, co jest 
w projekcie żądanym, dopiero użyć mię 
do ułożenia i do dania wiadomości tam 
historycznej, gdzie ją i jak tylko wyśledzić 
będzie można, a przynajmniej pochwalić 
w zamyśle". List do Krasickiego zakoń
czony został, ówczesnym zwyczajem, 
apostrofą do biskupa-poety:
„Sądź wsparciem. Książę, glos się pra
wem stanie.
Twe pochwalenie powszechność prze
kona.
Że wiadomości tej w jedno zebranie 

Będzie szanowne, kiedy się wykona. 
Że temu winna przynajmniej połowa. 

Kto uskarbione od zguby zachowa". 
Prawdopodobnie Krasicki nie wydal sto
sownych dyspozycji swoim podwładnym, 
inni utytułowani adresaci osobnych kore
spondencji, a tym bardziej czytelnicy wie
rszy księdza Xawiera potraktowali obojęt
nie jego pomysł, który, jak wiele innych, 
utonął w niepamięci. Czas po temu okazał 
się niełaskawy, nadchodziła epoka Sejmu 
Czteroletniego, insurekcja kościuszkow
ska i ostatni rozbiór kraju, skutecznie 
przekreślający realizację podobnych za
mierzeń. Pozostało jedynie świadectwo 
dobrej woli intelektualisty sprzed lat.

Andrzej Kempa

Nazwa - świadectwo wydarzeń
Latem 1652 r. nawiedziła Warszawę epidemia, jedna z tak 
częstych w Polsce, zwłaszcza w XVI i XVII w. (epidemie 
chorób zakaźnych określano wówczas nazwami „mór”, 
„powietrze” lub „powietrze morowe”). Zaraza nie ominę
ła nawet dworu królewskiego. Zmarły dwie panny z frau
cymeru Ludwiki Marii Gonzagi, zachorowała sama mona- 
rchini, a następnie jej małżonek - Jan Kazimierz Waza. 
Bardzo poważny stan zdrowia uniemożliwił królowi wzię
cie udziału w nabożeństwie w kościele Św. Jana, którym 

według zwyczaju 23 lipca rozpoczęto sesję sejmową. 
Z tego powodu nastąpiło też skrócenie obrad sesji.

Albrycht Stanisław Radziwiłł 
w Pamiętniku o dziejach w Pol
sce (Warszawa 1980) podaje 
pod datą 17 sierpnia, że panu
jąca nadal epidemia zmusiła 
Jana Kazimierza do opuszcze
nia stolicy. Król wyjechał do 
dóbr swego brata, Karola Fer
dynanda, w biskupstwie płoc
kim, skąd zamierzał udać siędo 
Prus drogą wodną, lecz gdy kil
ku flisaków padło ofiarą moru, 
odstąpił od tego planu i na 
miejsce swego pobytu wybrał 
Skierniewice. Wskutek tego 
monarcha przeniósł się do Ło
wicza, gdzie z małym orsza
kiem spędził wrzesień, paź
dziernik i połowę listopada. 
Wiadomość o pobycie Jana Ka
zimierza w Skierniewicach po
dają również dziewiętnasto
wieczni historycy, np. Julian 
Bartoszewicz (Skierniewice. 
Księga świata na r. 1859, cz. II s. 
48) oraz Michał Baliński i Tym
oteusz Lipiński (Starożytna 
Polska pod względem history
cznym, jeograficznym i statys
tycznym opisana..., Warszawa 
1885), nie wspominają jednak 
ani o skutkach zarazy, ani 
o środkach stosowanych przez 
władze miejskie w walce z epi
demią. Wobec braku przeka
zów historycznych można się 
domyślać, że - podobnie jak 
w innych miastach (np. w War
szawie) - chorych i podejrza
nych o chorobę umieszczano 
w prowizorycznych szpitalach 
lub szopach oznaczonych 

krzyżami, zbudowanych w zna
cznej odległości od miasta, za
opatrując ich w lekarstwa 
i żywność. Ubrania osób, które 
musiały stykać się z „zapowie
trzonymi”, także wyróżniano 
białymi lub czarnymi krzyżami. 
Ciała zmarłych wskutek epide
mii transportowano wozami 
zaopatrzonymi w dzwonki, któ
rych dźwięk miał ostrzegać 
przechodniów przed niebez
pieczeństwem zarazy i chowa
no w głębokich dołach poza 
obrębem miasta, gdyż ówczes
ne przepisy sanitarne zabrania
ły grzebania ofiar moru na 
cmentarzach kościelnych. 
Słuszność hipotezy o utworze
niu w Skierniewicach strefy 
izolacyjnej z powodu epidemii 
moru potwierdzają archiwalia 
z XVIII i XIX w. odnoszące się do 
tamtejszych kościołów i mias
ta. W tych źródłach wielokrot
nie wymieniano „drogę moro
wą" jako linięorientacyjną przy 
określaniu położenia gruntów. 
„Droga morowa" jest także 
uwidoczniona na przechowy
wanej w Archiwum Głównym 
Akt Dawnych w Warszawie Ma
pie gruntów zajętych na urzą
dzenie osady rękodzielniczej 
i indemnizacji z folwarku rzą
dowego i terytorium miasta 
Skierniewice sporządzonej 
w 1827 c. przez Jana Leśniew-

Fragment mapy okolicy Skierniewic 
z 1827 r. 1 - kapliczka. 2 - tzw. 
droga morowa, 3 - rzeka, 4 - trakt 
do Rawy Maz
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skiego, a skopiowanej przez 
Wincentego Minkiewicza. Po
łożona z dala od centrum mias
ta, które według danych z 1676 
r. liczyło zaledwie 170 domów, 
a sto lat później miało tylko 
dziewięć ulic, zaczynała się na 
południowy zachód od rynku, 
przy drodze prowadzącej ze 
Strobowa do Skierniewic, 
przecinała ruchliwy trakt raw
ski i biegnąc nadal wśród pól, 
prawie równolegle w kierunku 
wschodnim, stykała się z drogą 
do Trzcianny. Niewątpliwie 
właśnie ta droga wiodła „zapo
wietrzonych" lub zmarłych 
wskutek epidemii skierniewi- 
czan do miejsca odosobnienia 
lub wiecznego spoczynku.

Porównując współczesny plan 
miasta z wzmiankowaną mapą 
z 1827 r. ustaliłam, że dawna 
„droga morowa" - to obecna 
ul. Graniczna, położona mię
dzy ulicami StrobowskąiTrzci- 
ńską. Na początku „drogi mo
rowej" autor mapy umieścił 
znak kartograficzny symboli
zujący krzyż, figurę lub kaplicz
kę, nie opatrując go-w odróż
nieniu od dwóch identycznych 
znaków - dodatkowym objaś
nieniem. Odnosi się on z pew
nością do znajdującej się do
tychczas w tym samym miejscu 
murowanej kapliczki - wznie
sionej w końcu XVIII lub na po
czątku XIX w. - z klęczącą figu
rą nieznanej świętej. Przypusz
czam, że ta kapliczka powstała 
na miejscu dawniejszej, która 
miała upamiętniać wybuch lub 
wygaśnięcie morowego powie
trza. Umieszczona w niej figu
ra, zeszpecona prymitywną po
lichromią, przedstawia praw
dopodobnie świętą Rozalię 
z Palermo - patronkę „od mo
rowego powietrza", której kult 
szerzył się w Polsce zwłaszcza 
po sprowadzeniu relikwii świę
tej do Krakowa w 1630 r.

Podejmując próbę odtworze
nia historii „drogi morowej” 
w Skierniewicach - zachowa
nej dotychczas (choć pod in
nym mianem) pamiątki zarazy 
sprzed 330 lat - chciałabym 
zwrócić uwagę Czytelników 
„Spotkań z zabytkami” na po
trzebę badań, dokumentacji 
i ochrony zabytków nazewnic
twa. Często nie doceniane, lek
ceważone i usuwane z planów 
miast w dążeniu do błędnie 
pojmowanego uwspółcześnia
nia nazw ulic, placów i dzielnic 
są nieraz - tak jak w opisanym 
przypadku - jedynym, a więc 
tym cenniejszym, świadec
twem zapomnianych wyda
rzeń.

Maria Anacka-Łyjak

Jeden z bardzo wielu...
Według „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego”
Osiek Włostybory w woj. płockim był to „...folwark w po
wiecie sierpeckim, gmina i parafia Koziebrody, ...rozle
głości w 1885 mórg 942, z czego gruntów ornych i ogro
dów mórg 362, ...budynków murowanych 4, z drzewa 10
... (T. VII, s. 629).

Na gruntach dawnego folwarku do 
dziś znajduje się pięknie położony, 
niewielki drewniany dworek. Zbu
dowany został prawdopodobnie

około połowy XIX w., w układzie 
dwutraktowym, z naczółkowym da
chem pokrytym dachówką, z cen
tralnie umieszczonym gankiem

(gruntownie przebudowanym 
w 1953 r.). Chociaż skromny i pros
ty, tworzy charakterystyczną, har
monijną bryłę, doskonale wkompo
nowaną w otoczenie.
Nie jest wybitnym dziełem architek
tonicznym. nie ma szczególnej war
tości artystycznej ani historycznej, 
stanowił jednak charakterystyczny 
jeszcze do niedawna element histo
rycznego krajobrazu kulturowego. 
Dziś jest już tylko tego krajobrazu 
reliktem i co gorsza, reliktem zagro
żonym w swym istnieniu, o którego

1. Elewacja frontowa dworu 
w Osieku
2. Ganek dworu z widocznymi 
ubytkami dachówek
3. Zniszczony strop sieni (zdjęcia:
1,2 B. Kobielski, 3 A. Maruszak)

przyszłości rokować trzeba - nie
stety - jak najgorzej. Wszystko bo
wiem wskazuje na to, że za lat kilka 
lub kilkanaście - po prostu przesta
nie istnieć. W czasie wojny zajmo
wany przez niemieckiego osadnika 
Foggla, później przez szkołę pod
stawową. stanowi obecnie włas
ność Urzędu Gminy w Zawidzu i wy
korzystywany jest na tzw. pomiesz
czenia rotacyjne i sklep wiejski. 
Efekty zaniedbań i dewastacji wido
czne są wszędzie.

Smutna jest świadomość, że dwór 
w Osieku Włostyborach - jak ty
siące mu podobnych - skazany jest 
na zagładę tylko dlatego, że stanowi 
naszą wspólną własność i że nikt - 
ani przejściowi użytkownicy, ani 
przymusowi „właściciele” nie od
czuwają potrzeby przedsięwzięcia 
najmniejszego choćby wysiłku, aby 
przedłużyć mu życie, a my nie po
trafimy ich do tego skłonić. Szkoda.

(BKMD)
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Cmentarze w uzdrowiskach
Cmentarze żydowskie - kirkuty - znalazły się nie tylko 
w miastach i miasteczkach dawnej Polski, ale i w karpac
kich dziewiętnastowiecznych uzdrowiskach, tam, gdzie 
możliwości gospodarcze i lecznicze ściągały żydowskich 
osadników.

W Krynicy Żydzi zjawili się 
na stałe dopiero wtedy, gdy 
uzdrowisko, oficjalnie zało
żone przez władze austriac
kie w 1800 r., osiągnęło sta
bilizację organizacyjną 
i pełne szanse rozwoju 
ekonomicznego1. Charak
terystyczna jest zbieżność 
dynamicznego wzrostu li
czebnego ludności żydow
skiej i rozkwitu Krynicy. Je
śli w 1860 r. stałych miesz
kańców żydowskich było 
30, to W1890-362, w1910- 
440, a w 1921 już 475, co 
stanowiło około 35% wszy
stkich mieszkańców Kryni
cy. W tymże roku w Krynicy 
zamieszkiwało ponadto 504 
stałych mieszkańców - Po
laków (36%) i 393 Łemków 
(28,66%). Żydzi skupili się 

przy ul. Kraszewskiego i jej 
przecznicach, w dzielnicy 
typowo handlowej, z liczny
mi sklepami, warsztatami 
i restauracjami. Posiadali 
sklepy detaliczne i magazy
ny, ale zakładali również 
warsztaty rzemieślnicze. 
Ich rodziny mieszkały w ni
skich, piętrowych, dość 
niechlujnych kamienicz
kach wzdłuż głównej ulicy - 
Kraszewskiego i przy Pol
nej. Obok żydowskich kup
ców i rękodzielników mie
szkali w Krynicy również za
możni właściciele pensjo
natów i hoteli. Oblicza się, 
że w 1921 r. niemal 1/3 pen
sjonatów krynickich znaj
dowała się w rękach Żydów. 
Do tej liczby należy też do
dać przyjezdnych Żydów- 
kuracjuszy, zjawiających 
się szczególnie często nie 
w okresie galicyjskim (do 
1918 r.), ale po odzyskaniu 
niepodległości. W latach 
dwudziestych niektóre pen
sjonaty krynickie, prowa
dzące restauracje i kawiar
nie, odmawiały przyjmowa
nia gości żydowskich; 
w 1927 r. w „Jednodniówce 
Ilustrowanej - Krynica" - 
doskonałym przeglądzie 
życia społecznego i kultu
ralnego w kurorcie, redago
wanym bardzo wszech
stronnie, w rubryce reklam 

mamy i takie ogłoszenie: 
„Pensjonat „Szczerbiec" 
przyjmuje gości tylko 
chrześcijan". Ale goście ży
dowscy mieli liczne własne 
pensjonaty i hoteliki. Zróż
nicowanie narodowościo
we i religijne mieszkańców 
Krynicy odbiło się na kształ
cie tutejszych budowli sa
kralnych: obok katolickie
go kościoła parafialnego 
(1891) i Kaplicy Zdrojowej2 
oraz unickiej cerkwi dla 
Łemków w Krynicy-Wsi sta
nęły tu aż dwie synagogi. 
Jedna - w żydowskiej dziel
nicy handlowej, przy ul. 
Kraszewskiego, niedaleko 
Urzędu Miejskiego (przed
wojennej siedziby gminy 
i hal targowych), zaś druga 

na rogu obecnych ulic 
Bieruta i Tysiąclecia, koło 
budynku straży pożarnej, 
u wylotu szosy w kierunku 
Krzyżówki. W czasie wojen
nej zagłady ludności żydo
wskiej obydwie zostały cał
kowicie zburzone.
Założono również cmentarz 
żydowski (kirkut): na krań
cu ul. Polnej, na stromym 
zboczu pod grzbietem 
Krzyżowej. Data założenia 
cmentarza ani jego dzieje 
nie są już znane nikomu. 
Archiwum zdrojowe zostało 
w znacznej części zniszczo
ne przez Niemców w czasie 
okupacji, zatarto ślady 
obecności Żydów; w 1941 r. 
1300 Żydów krynickich 

przewieziono do getta 
w Nowym Sączu, a stamtąd 
do Oświęcimia, gdzie zgi
nęło 1200 .
Na cmentarzu kamienne 
sarkofagi i stele rozsadzane 
są korzeniami drzew gęsto 
tu rosnących, wyrastają
cych częstokroć z grobów 
(I). Cały teren pokrywa buj
na gęstwina chwastów i tra
wy. Gęste zarośla otacza-

1.2. Fragmenty kirkuta w Krynicy 

ją zewsząd teren kirkutu 
i wdzierają się do jego wnę
trza, krusząc spękane ka
mienie grobowców. Ozdob
ne płaskorzeźby stel grobo
wych osypują się, niszczo
ne deszczem, wiatrem 
i śniegiem. Wiele stel ka
miennych leży już na ziemi, 
pękniętych lub wyrwanych, 
wiele też grobów ma rozbite 
wieka sarkofagów.
Z rozmów przeprowadzo
nych przeze mnie wynika, 
że w planach urzędu leży 
likwidacja wartościowych 
obiektów architektury 
drewnianej Krynicy z XIX 
i początku XX w. Sławna 
„Witoldówka” została na 
razie uratowana tylko dzięki 
kapitałom pewnego przed
siębiorstwa, które zdecydo
wało się po remoncie prze
znaczyć ją na własny dom 
wczasowy. Ale zagłada gro
zi np. „Romanówce", wy
bitnemu zabytkowi z poło
wy XIX w. - drewnianej willi 
w neoklasycznym stylu 
dworkowym, na miejscu 
której „ojcowie miasta" 

chcą wznieść bar gastrono
miczny. Zniszczenie grozi 
też tym cennym willom 
drewnianym w rękach pry
watnych, które niefortunnie 
znalazły się na terenach 
przeznaczonych pod pro
jektowane gigantyczne sa
natoria. Tak więc los krynic
kiego kirkuta jest równie fa
talny, jak i wielu innych za
bytków historii Krynicy-ty
le tylko, że z przyczyn histo
rycznych jest to los najbar
dziej chyba tragiczny.
Żydowskie nagrobki są 
dokumentami4 historyczny
mi (poprzez informacje bio
graficzne zawarte w inskry
pcjach), religijnymi (sym
bole wykute na nich wyra
żają naukę i rytuał mozaiz- 
mu), ikonograficznymi (ze
staw i dobór przedstawień 
nagrobnych pozwala okre
ślać genezę i chronologię 
rozwoju ikonografii judais
tycznej) i wreszcie artysty
cznymi (przedstawienia 
i ornamenty nagrobne za
wierają piękno i bogactwo 
motywów sztuki żydow-
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skiej). Większość nagrob
ków krynickiego kirkuta 
stanowią macewy: pionowe 
kamienne stele wkopane 
w ziemię, zamknięte półko
liście, rzadziej dwułucznie 
(dwoma odcinkami koła). 
Jest to najpopularniejszy 
typ na żydowskich cmenta
rzach w Polsce. Na takiej 
steli, w prostokątnej, wklę
słej bądź wypukłej płycinie 
znajduje się inskrypcja heb
rajska, a powyżej, w polu 
zwieńczenia - właśnie pła
skorzeźba zawierająca ju
daistyczną symbolikę reli
gijną W bogatszych gro
bach do steli stojącej u we
zgłowia przylega kamienny 
prostokątny sarkofag po
kryty prostą płytą albo tylko 
kamienne obramienie 
ziemnej mogiły. Sama pła
szczyzna steli jest czasem 

ujęta w parę kolumienek 
lub filarków z kapitelami.
Z zachowanych dotychczas 
nagrobków kirkutu krynic
kiego udało mi się dostrzec 
monumentalny grób ze ste
lą zawierającą płaskorzeź
bę korony Tory, podtrzymy
wanej przez Iwy z reliefem 
palmety na osi, a więc grób 
uczonego w Piśmie (rabi
na). Wiele jest również 
mniejszych grobów z rabi- 
nackimi insygniami: Koro
ną Tory stylizowaną w naj
przeróżniejszy sposób, 
m.in. jako kłobuk królewski, 
otwarta korona ząbkowana, 
mitra książęca itd. Jeszcze 
liczniejszą grupę stanowią 
macewy z rytem gwiazdy 
Dawida w otoku. Są też gro
by kobiece, tj. macewy 
z płaskorzeźbą świecznika 
szabasowego (menory). Nie 

3

znalazłem natomiast gro
bów kapłanów (kohenów) 
z reliefem modlitewnie zło
żonych dłoni ani grobów le
witów z reliefem dzbanka 
lub misy.
Jaka jest szansa ocalenia 
tego cmentarza?

Przenieśmy się teraz do 
Muszyny. Rezydencja i cen
trum dóbr biskupów krako
wskich od XII w. po I rozbiór 
Polski (1772), następnie 
skarbowa posiadłość władz 
austriackich, wreszcie nie
wielkie miasteczko w XIX w. 
Jako uzdrowisko ,,wybu
chła” znacznie później niż 
Krynica i na mniejszą skalę, 
właściwie dopiero w latach 
międzywojennych. Ale i tu 
osiadła z dawna gmina ży
dowska - jej jedyną pozos
tałością jest mały cmenta
rzyk ukryty na peryferiach 
dzisiejszego miasta - na le
sistych stokach góry, nie
opodal szlaku turystyczne
go biegnącego na szczyty 
Malnika i Zimnego. Gmina 
żydowska miała niebagatel
ne znaczenie religijne - je
szcze przed pierwszą wojną 
światową w wielkie święta 
mozaistyczne Żydzi z Kryni
cy jeździli do bóżnic 
w Muszynie5. Kirkut w Mu
szynie jest mały i przepięk-

3.4 Fragmenty kirkuta w Muszynie 
(zdjęcia: T. Trajdos) 

4

nie położony: na stromym 
zboczu, na krawędzi wyso
kiego lasu świerkowego, 
z dala od siedzib ludzkich, 
przy zagrodzie bartnika. Nie 
kala go więc ręka ludzka, 
jak w Krynicy, za to swo
bodnie niszczy przyroda: 
woda wypłukuje kamień, 
wiatry kruszą macewy, ule
wy i śnieżyce powodują ob
suwanie się ziemi. Macewy 
„wyrastają” tu z gęstej, wy
sokiej trawy, wiele na niej 
już leży. Reliefy słabo wido
czne, obłtuczone, rozsypa
ne: sporo z motywem świe
cznika (kobiecych), parę 
z motywem Korony Tory, je
den z reliefem Iwa, co - jak 
zauważyła M. Krajewska® - 

może być po prostu krypto
nimem imienia zmarłego - 
Arie, ale może być też sym
bolem pokolenia Judy Ma- 
chabeusza.
Dwa najnowsze groby 
cmentarza muszyńskiego - 
to płyty kamienne ułożone 
już rękoma polskich katoli
ków, z napisem po polsku 
informującym o pochówku 
rodzin żydowskich, zamor
dowanych przez Niemców 
w czasie okupacji. Napisy 
na tych grobach są już nie
mal zatarte, a same płyty 
omszałe, nawilgłe i spęka
ne. Pamięć więc usypia, śla
dy przeszłości nikną.

Tadeusz M. Trajdos

Przypisy
1. O pierwszej fazie rozwoju archi- 
tektoniczno-przestrzennego Kryni
cy pisatem w artykule Drewniana 
architektura Krynicy, „Projekt", nr
1. 1981; zob. także M. Kornecki, 
Krynica. „Spotkania z zabytkami", 
nr 1 (11), 1983, s. 20.
2. Zob. T.M. Trajdos, Parafia w Kry
nicy Zdroju, „Myśl Społeczna”, nr 
43 (827), 26.X.1980r
3. Dane o Żydach krynickich przed
stawione w tym artykule pochodzą 
z materiałów Urzędu Miasta i Gminy 
w Krynicy oraz z konsultacji z pa
nem mgr. Romanem Nitribittem, 
wybitnym znawcą przeszłości Kry
nicy. R. Nitribitt, kierujący niegdyś 
teatrem amatorskim w Krynicy i pre
zesujący oddziałowi PTT „Beskid", 
jest trzecim kolejnym przedstawił 
cielem zasłużonej rodziny właści
cieli najstarszej(1861)aptekiwKry- 
nicy. Założona przez Hugo Nitribit- 
ta, przejęta przez jego syna Henry
ka, a następnie wnuka Romana, zo
stała upaństwowiona po wojnie. 
W domu p. Nitribittów zachowało 
się bogate archiwum materiałów 
z dziejów Krynicy. Za udzielenie mi 
informacji składam p. Nitribittowi 
wyrazy wdzięczności.
4. Zob. M. Krajewska, Kamienny 
ślad, „Projekt", nr 1, 1982.
5. Pisze o tym Eleonora z Cerchów 
Gajzlerowa, Tamten Kraków, tamta 
Krynica, Kraków 1972 r.
6. M. Krajewska, op. cit„ s. 33.
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zabytki na znaczkach

Odnowa 
zabytków Krakowa
Dla popularyzacji idei odnowy 
zabytków Krakowa Ministers
two Łączności rozpoczęło 
w 1982 r. wieloletni cykl wy
dawniczy wydaniem dwóch 
znaczków i bloczka.
Na znaczkach poszczególnych 
wartości przedstawiono: - po
rtal kamienicy Dziekańskiej, 
przy ul. Kanoniczej 21, jednym 
z najpiękniejszych zaułków 
Krakowa - 15 zł;
- portal Collegium Juridicum 
przy ul. Grodzkiej 53-25 zł;

plan Starego Krakowa w oto
czeniu zabytkowych budowli 
oraz znak Społecznego Komi
tetu Odnowy Zabytków Krako
wa - bloczek 65 zł.
Na znaczkach umieszczono 
znak UNESCO - Ochrony 
Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Przyrodniczego. 
Znaczki wydrukowano techni
ką offsetową na papierze kre
dowanym w formacie 31,25 
x 43 mm, a bloczek techniką 
stalorytową i rotograwiurową 
na papierze znaczkowym w for
macie 76,5 x 93,75 mm.
Format znaczka z bloczka - 
25,5 x 31,25 mm. Nakłady zna
czków: wart. 15 zł-8 min sztuk, 
wart. 25 zł - 5 min sztuk, a blo
czka- 1,2 min sztuk.
W dniu wprowadzenia znacz
ków do obiegu, tj. 20 grudnia 
1982 r.. w sprzedaży były dwa 
rodzaje kopert FDC, opatrzone 
okolicznościowym datowni
kiem w U PT Kraków 1.
Znaczki, bloczek, koperty i da
townik zaprojektował artysta 
plastyk Andrzej Heidrich.

Pomniki polskiej 
kartografii
Z okazji 350 rocznicy utwo
rzenia pierwszej Katedry 
Geodezji w Polsce na Uni
wersytecie Jagiellońskim 
i dla spopularyzowania pol
skiego dorobku w dziedzi
nie kartografii Ministerstwo 
Łączności wprowadziło do 
obiegu w dniu 28 grudnia 
1982 r. cztery znaczki po
cztowe przedstawiające 
pomniki polskiej karto
grafii.
Na znaczkach poszczegól
nych wartości przedsta
wiono:
- fragment mapy Polski, 
opracowanej przez Bernar
da Wapowskiego z roku 
1526-5 zł;
- fragment mapy Warsza
wy Kwatermistrzostwa

Królestwa Polskiego z 1839 
r. - 6 zł;

- mapę Polski z Atlasu Ge
ograficznego Eugeniusza 
Romera z 1908 r. - 8 zł;

- plan miasta Krakowa 
z 1703 r. A. Buchowieckie- 
go oraz astrolabium używa
ne w XVII w. - 25 zł.

Znaczki zaprojektował ar
tysta plastyk Jacek Brodo
wski, a wydrukowano je te
chniką offsetową na papie
rze kredowanym w forma

cie 40,5 x 40,5 mm w nastę
pujących nakładach: wart. 
5 zł, 6 zł i 8 zł po 6 min sztuk, 
wart. 25 zł - 4 min szt.
W dniu wprowadzenia zna
czków do obiegu w sprze
daży były trzy rodzaje ko
pert FDC, opatrzone da
townikiem stosowanym w 
U PT Warszawa 1.

Koperty i datownik zapro
jektował także artysta plas
tyk Jacek Brodowski.

Eligiusz Ristau

Listy do redakcji

Szanowny Panie Redaktorze!

Śledzę z dużym zainteresowa
niem rozwójSpotkań z zabytkami'' 
od pierwszego numeru wydanego 
w 1977 r. po dzień dzisiejszy. 
Z okazji wydania już 10 numeru 
chcialbym wyrazić swoje uznanie 
dla pracy całego zespołu redakcyj
nego i serdecznie pogratulować za
pału. zaangażowania, ciągłej inwe
ncji i zdobycia sobie stałego już 
kręgu czytelników.

Roli, jaką to pismo spełnia, nie 
sposób przecenić. Uczy ono myśle
nia o zabytkach jako o czymś, 
z czym jesteśmy nierozerwalnie 
związani na codzień, myślenia 
o nich jako o elemencie naszego 
środowiska i kultury narodowej. 
Dowodem tego rubryka „Listy do 
redakcji", która stała się społeczną 
trybuną otwartą dla każdego, kto 
chce zabrać głos na temat leżących 
mu na sercu spraw związanych z za
bytkami.

Z racji funkcji, jaką pełnię, jes
tem żywo zainteresowany klimatem 
społecznym towarzyszącym ochro
nie i konserwacji zabytków, i z tym 
większym uznaniem muszę wyrazić 
się o pracy waszego pisma.

Z wyrazami szacunku 
dr Tadeusz Polak 

Naczelny Dyrektor
PP Pracownie Konserwacji Zabytków

Warszawa

Redakcja „Spotkań z zabytkami"

IV związku z artykułem Walde
mara Niewaldy „Szałasy paster
skie" w nr 10 „Spotkań z zabytka
mi", dyrekcja Muzeum Tatrzańskie
go wnosi pewne sprostowania na 
temat obecnej sytuacji szałasów ta
trzańskich:
1) na polach tatrzańskich, w grani
cach TPN, znajduje się ok. 100 bu
dynków pasterskich - bacówek, 
szop inwentarskich i szop na siano;
2) wszystkie te szałasy wpisane są 
do Rejestru Zabytków wojewódz
twa nowosądeckiego:
- w lecie 1977 r. wpisano do rejes
tru 59 szałasów z polan: Nowa Roz
toka, Stoły, Przysłop Kominiarski, 
Chochołowska, Jaworzynka, Sta- 
wiańskie Rówienki, Waksmundzka, 
Strążyska, Kopieniec,
- latem 1978 r. dokonano wpisu 48 
szałasów na polanach: Długa, Kry
ta, Przysłop, Jaworzynka p. Furka- 
ską.Jamy, Wyżnia Rówień Dudowa, 
Pod Jaworki, Iwanówka, Rówień za 
Wodą, Szałasiska i Rówienki w Doi. 
Jarząbczej, Huty Lejowe, Jaworzy
na Lejowa, Kira Miętusia, Pisana, 
Upłaz, Kondratowa, Olczyska, Kró
lowa Niżnia, Kopy Sołtysie, Pańsz- 
czyca, Rusinowa;
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3) od 1978 r. prowadzone są remon
ty konserwatorskie szałasów. Wy
konuje je zorganizowana przez Mu
zeum specjalistyczna brygada cie
sielska pracująca pod stałym nad
zorem konserwatorskim pracowni
ków Muzeum Tatrzańskiego. Dyre
kcja Muzeum uzyskała na ten cel 
w 1978 r. dotację w wysokości 2 
min. zł z Urzędu Miasta i Gminy 
Tatrzańskiej i z tzw. funduszu ta
trzańskiego. Wykonano następują
ce remonty: 1978 r. - na Polanie 
Jaworzynka 3 szałasy, na Stolach 3 
szałasy, na Przysłopie Kominiar
skim 2 szałasy: 1979 r. - na Polanie 
Upłaz 2 szałasy, na Polanie Kopie- 
niec 10; 1980r.-na PolanieNiżnia 
Chochołowska 4 szałasy; 1981 r. - 
na Polanie Niżnia Chochołowska 14 
szałasów;
4) w latach następnych z powodu 
wyczerpania funduszu, a później 
z powodu wprowadzenia stanu wo
jennego z zakazem poruszania się 
po Tatrach, remonty zostały wstrzy
mane. W 1983 r. Muzeum uzyskało 
nową, wysoką dotację na ten cel 
i obecnie prowadzone są przygoto
wania do wznowienia remontów 
szałasów na polanach w rejonie Do
liny Chochołowskiej.

Ogólnie rzecz biorąc, stanowi
sko Dyrekcji Muzeum Tatrzańskie
go w sprawie szałasów pokrywa się 
z postulatami Autora artykułu, 
obiekty będą stopniowo remonto
wane, a przeniesienia nie wchodzą 
na razie w rachubę z powodu braku 
odpowiedniego miejsca na skansen 
pasterski. Muzeum Tatrzańskie jest 
też do pewnego stopnia zaangażo
wane w wprowadzenie tzw. kulturo
wego wypasu owiec.

Reasumując, sytuacja szałasów 
tatrzańskich, stale jeszcze nie najle
psza, nie jest jednak tak alarmująca, 
jak można by wnosić z zakończenia 
cytowanego artykułu. Dlatego pro
simy o podanie w najbliższym nu
merze naszych wyjaśnień

mgr Tadeusz Szczepanek
Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego

Zakopane

Droga Redakcjo!

Jestem czytelniczką informatora 
popularnego „Spotkania z zabytka
mi". Mam wiele słów uznania dla 
ludzi piszących na temat zabytków 
nie tylko w Polsce, ale i poza grani
cami naszego kraju. W każdym ko
lejno wydanym czasopiśmie czytam 
o różnych zabytkach, takich jak: 
zamki,'pałace, drogi, mosty, dzwo
ny, monety, solniczki, kapliczki, 
krzyże nagrobne itd., ale nie udało 
mi się natrafić na artykuł o krzyżach 
przydrożnych. Bo jeżeli kapliczki z 
lat wojny zaliczamy do zabytków, to 
jakże nie można zaliczyć takiego 

krzyża przydrożnego, o którym 
chciałabym tu napisać. Krzyż ten 
znajduje się we wsi Rdułtowice, gm. 
Przerąb, woj. Piotrków Tryb. Opie
kunem krzyża był mój ojciec, po nim 
mój brat, a teraz syn mojego brata. 
Jest starannie ogrodzony i dobrze 
konserwowany. Jest tylko jedno 
„ale". Nikt do tej pory nie wie - kto 
i z jakiego powodu postawił go 
w tym miejscu. Mój ojciec (ur. 1888 
r., zm. 1945 r.j, bardzo często zada
wał to pytanie nie tylko sobie, ale 
i najstarszym wiekiem ludziom żyją- 
cym w tej okolicy. Jak mi wiadomo, 
ludzie ci odpowiadali, że krzyż ma 
ponad 300 lat. W latach międzywo
jennych w odległości kilkunastu 
metrów od tego krzyża budowano 
domy mieszkalne. W głębszych wy
kopach natrafiono na szkielety 
ludzkie.

Kilka lat temu również natrafio
no na szczątki kości ludzkich. Nale
ży przypuszczać, że musial tam być 
cmentarz, ale jaki? Chciałabym za
spokoić moją ciekawość...

Danuta B. Wojnowska
Gdańsk

Szanowna Redakcjo!

Mąż i ja jesteśmy czytelnikami 
Waszego pisma. Oboje jesteśmy 
pełni uznania dla ludzi, którzy 
z ogromnym zapałem walczą 
o przetrwanie wspaniałych dzieł 
przeszłości. Z domu wyniosłam 
ogromny szacunek dla miejsc po
święconych zmarłym. Nie ma dla 
mnie większego znaczenia ich wy
znanie czy narodowość. Dlatego 
jestem ogromnie oburzona nisz
czeniem grobów.

W miejscowości Gutowo, woj. 
tarnowskie, znajduje się cmentarz 
ewangelicki. Kilka lat temu były tam 
jeszcze na grobach pomniki z czar
nego marmuru. Dzisiaj już ich nie 
ma. Pozostało tylko metalowe ogro
dzenie, obecnie bardzo zniszczone. 
Na tym cmentarzu jest grobowiec 
z 1930 r. mojego dziadka. Fryderyka 
Matthoes, ówczesnego właściciela 
majątku Gutowo. Grobowiec ten 
jest powoli niszczony. Najpierw wy
cięto wspaniałe świerki, potem 
zdarto z niego marmurową płytę. 
W ubiegłym roku ktoś odsunął dru
gą płytę i otwierał cynową trumnę. 
W tym roku zostało zniszczone 
ogrodzenie. Jestem bardzo zanie
pokojona dewastacją tego cmen
tarza.
Z szacunkiem

Ewa Behal
Działdowo

Szanowna Redakcjo!

Pragnąłbym nawiązać do akcji 
włączania się obywateli naszego 

kraju do sprawy ochrony zabytków, 
do czego Redakcja tak gorąco 
zachęca.

IV woj. szczecińskim znajduje 
się wiele zabytków godnych ochro
ny i konserwacji, ale wiele z nich 
jest zaniedbanych. Chcę zwrócić 
uwagę na ruinę kościoła z XIII w. we 
wsi Strachocin, 3 km od Stargardu 
Szczecińskiego. Ktoś może powie
dzieć -„ot. zwykła ruina”, ale znaj
duje się w niej coś, co czyni ją 
godną uwagi i szybkiej acji konser
watorskiej. Mianowicie wewnątrz 
budowli, na portalu można odna
leźć malowidło krzyża - symbolu 
rycerzy szpitala Św. Jana, czyli jo- 
annitów. Z kolei na jednej ze ścian 
widać rysunek szachownicy-czyż
by symbol średniowiecznej brygady 
budowlanej? Te ścienne znaki nie 
są niczym chronione: dachu koś
ciół już dawno nie ma. Nie ma także 
na tym obiekcie żadnej tablicy 
wskazującej na jego zabytkowy 
charakter oraz prawną opiekę.

Panie i Panowie Redaktorzy! 
Zróbcie coś, bo tak dłużej być nie 
powinno. Doprawdy trudno pojąć, 
dlaczego nikt nie interesuje się tym 
obiektem. Chcę wierzyć, że za spra
wą Redakcji służba konsei watorska 
dotrze do tych malowideł i da,dobre 
świadectwo swojej pracy. Życząc 
owocnej pracy, czekam na wiado
mości.

Andrzej Braksal
Szczecin

Redakcja „Spotkań z zabytkami"

W związku z artykułem Jacka 
Pajdy o cmentarzach z pierwszej 
wojny światowej w Beskidzie Ni
skim („SzZ", nr 8, 1982, s. 78-79) 
chciałbym podzielić się kilkoma 
uwagami:
1. Duśan Jurkovic (1868-1947) nie 
był Serbem, lecz Słowakiem i to 
z rodziny o ogromnych tradycjach 
patriotycznych (dziad Samuel był 
jednym z inicjatorów „gazdovky'h 
spolkouv ’zaś ojciec - Juraj jednym 
ze współzałożycieli Macierzy Sło
wackiej). Błąd w określeniu narodo
wości D.J. nie wiedzieć już przez 
kogo zapoczątkowany (zapewne 
z zasugerowania się znakami dia
krytycznymi), powtarza się upor
czywie od lat (patrz np. przewodniki 
Krygowskiego). A przecież wystar
czyłoby zajrzeć do leksykonu Thie
me - Beckera czy do którejś ze 
słowackich encyklopedii. Sam zre
sztą Jurkovic będąc naprawdę wy
bitnym, i to nie tylko na słowacką 
skalę, architektem doczekał się już 
dwu monografii (Zd. Wirtha i F. 
Żakavca).
2. Projekty w stylu, jak to określo
no, starosłowiańskim były tylko jed
nym z nurtów twórczości Jurkovi-
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cia. łV tym samym Beskidzie Ni
skim, tyle że w okolicach Nowego 
Żmigrodu - z równą swobodą pro
jektowa! cmentarze w duchu form 
lansowanych przez jego., wielkonie- 
mieckich" kolegów. A i samo okre
ślenie , .starosłowiańska'' w stosun
ku do tej stylistyki z perspektywy 
czasu wydaje się właściwsze dla 
określenia intencji niż rzeczywis
tych rozwiązań formalnych. Zresztą 
cmentarze beskidzkie to zaledwie 
ułamek bogatej i wszechstronnej 
twórczości Jurkovicia.
3. Autor nie dość dokładnie obej
rzał cmentarz na Pustkach. Świad
czy o tym zarówno załączony szkic, 
jak i stwierdzenie „mogił próżno 
szukać". Śmiem twierdzić, że jest to 
jeden z lepiej zachowanych cmen
tarzy. Czytelny jest (i to nawet zimą) 
układ większości mogił. Stało się 
tak w pewnym stopniu za sprawą 
wysokopiennego lasu bukowego, 
który stłumił rozwój krzewów i by
lin, największych, obok ludzkiej 
bezmyślności, wrogów cmentarzy. 
Nie podważa to w niczym obrazu 
zagrożenia tych obiektów, jaki 
przedstawił Autor-zapewne jest on 
w rzeczywistości jeszcze bardziej 
ponury.
4. Smutnym przejawem postawy 
charakterystycznej, niestety, dla 
bardzo szerokich rzesz, jest to, że 
Autor z jednej strony wydaje się 
świadom „funkcji, jakie w naszym 
kręgu cywilizacyjnym i kulturowym 
pełni cmentarz", z drugiej jednak 
dla uzasadnienia potrzeby ich 
ochrony musi udowadniać, że leżą 
tam Polacy, że jeszcze jedna polska 
tragedia etc. Tak jakby bycie Pola
kiem czy polskość były czymś 
uprzednim, pierwotnym, w stosun
ku do bycia człowiekiem i człowie
czeństwa. Chyba motywacji do 
opieki nad czyjąś mogiłą należy 
szukać w sferze humanizmu, a nie 
doraźnych koncepcji politycznych 
(jak to się niestety powszechnie 
dzieje). Odnosi się to w równej mie
rze do cmentarzy ewangelickich, 
kirkutów itp. Na marginesie, polskie 
nazwisko nie zawsze jest rękojmią 
polskości jego nosiciela (patrz J. 
Bobrowsky, „Młyn Lewina"s. 6).
5. I sprawa ostatnia: szkoda, że Au
tor nie wymienia, a może nie zna, 
pracR. Reinfussa(„Wierchy" 1938) 
i P. Patoczki („Teka Komisji Urba
nistyki i Architektury", XII, 1978) naj
poważniejszych, jak dotychczas, 
prac w tej materii.

Sławomir Parfianowicz
Warszawa

Informacji o prenumera
cie udzielają Oddziały RSW 
„Prasa-Książka-Ruch” o- 
raz urzędy pocztowe.
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Niech mi się przyśni dworek, skryty w białych sadach 
Z drewnianym gankiem w młodych, gęstych Winogradach; 
W nim staroświecka izba, tak spełzła i zbladła, 
Że siebie nie poznaje już w głębiach zwierciadła;
Sprzęty, w czystych pokrowców obleczone biele, 
Bezczynne i poważne, jak ludzie w niedzielę;
U progu pies, patrzący z rozumnym spokojem,
Choć rozumny, jak dziecko, nazwany Rozbojem..
Gdy wyjdę wczesnym rankiem, niech mnie w ganku czeka 
Na białym stole dobry, miły list z daleka
I dal wśród drzew, owianych słonecznym opyłem, 
Niech mi się wyda krajem, gdzie nigdy nie byłem,
By mi było w tern miejscu, nieznanem nikomu, 
Przedziwnie, jak w obczyźnie, i słodko, jak w domu.

Dworek
Dwór w Dąbrówce koło Sieradza (fot. K. Nowiński)

Leopold Staff
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Ginący świat
O nim traktuje nasz felieton, tu 
przedstawiamy kilka spotkań z giną
cym, drewnianym światem. Na za
mieszczonych zdjęciach jest babcia, 
która siedząc na przyzbie wiekowej 
chałupy snuje opowieść z czasów 
młodości (1 - fot. T. Wilde), są wspa
niałe przykłady dawnego budownic
twa (2-4 - fot. Z. Skrok) oraz rzadki 
już widok ręcznych prac przy drew
nie (5 - fot. Z. Skrok). Jest cały „drew
niany świat”, który bezpowrotnie, 
coraz bardziej oddala się od nas na 
zawsze...
1 2


