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NA OKŁADCE: Ikona z koń
ca XVI w. z cerkwi w Pa- 
nlszczewie w Bieszcza
dach. Jest to Hodegetrla - 
Maria otoczona postaciami 
proroków i praojców u- 
mieszczonymi - zgodnie z 
wpływami tradycji bałkań
skich - po bokach i przy 
dolnej krawędzi ikony. Ro
zważania na temat ikon po
granicza wschód-zachód 
na s. 7.

(fot. Marek Kalinowski)

SPOTKANIA
Z ZABYTKAMI
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY
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Od redakcji
Bardzo często odwiedzają redakcję osoby, któ
re chciałyby przejąć (zakupić, wydzierżawić) 
zabytkowe budynki. Powtarzają się pytania o 
lokalizację, stan obiektu, sposób załatwienia 
sprawy, cenę zakupu i cenę remontu. Nie za
wsze możemy udzielić pełnej informacji, kie
rujemy wtedy zainteresowanych do odpowied
nich władz w terenie. Niestety, często zdarza 
się, że wracają do redakcji z niczym. Przyczy
ny: niechęć urzędników, biurokracja, świado
ma lub nieświadoma niemożność, brak pod
stawowych wiadomości na temat obowiązują
cych przepisów. Nie zawsze też potencjalni na
bywcy mogą porozumieć się z wojewódzkimi 
konserwatorami zabytków. W tym miejscu na
leży jednak dodać, że kontrowersje przede 
wszystkim dotyczą proponowanego przez na
bywców sposobu odbudowy danego obiektu. 
Jak się okazuje, zbyt często chcą oni prze
kształcić np. dwór w typową daczę, proponują 
też wystrój wnętrza wołający o pomstę. Nie
mniej jednak problem kupna-sprzedaży obie
któw zabytkowych istnieje nadal i nie bez po
wodu pisaliśmy w tym miejscu w numerze 3, 
1989 o roli administracji, która powinna przede 
wszystkim zapewniać warunki do skutecznej 
działalności, także w ratowaniu zabytków. Ulgi 
i ułatwienia, jakie ostatnio przyniosły dla właś
cicieli i użytkowników przepisy prawne są za
chęcające, a przeszkody ze strony zbiurokraty

zowanej administracji - w ogóle nie powinny 
istnieć. Oczywiście zdarzają się ze strony u- 
rzędników chlubne wyjątki, czego przykładem 
zamieszczony w tym numerze list o zakupie 
baszty w Sielcu (rubryka „Kupić, nie kupić...”). 
Proponujemy także przeczytać o nowej usta
wie, zajrzeć na strychy warszawskich kamienic 
i zacząć szanować Kock, jak i każde małe za
bytkowe miasteczko, np. śląski Sławków, o 
którym na ostatniej stronie okładki.

Nie od dziś zdajemy sobie sprawę, jak wiele 
interesujących nas tematów znajduje się poza 
wschodnimi granicami kraju. Coraz częściej 
jeździmy do radzieckich republik - Ukraiń
skiej, Białoruskiej, Litewskiej i innych, gdzie 
pozostały polskie ślady - przywożąc stamtąd 
zdjęcia i wrażenia, które warto spisać. Na takie 
właśnie artykuły od przyszłego numeru czekać 
będzie nowy dzid naszego pisma, który umow
nie zatytułowaliśmy SPOTKANIA NA 
WSCHODZIE. Będą w nim także zamieszcza
ne drobne informacje o zabytkach mało zna
nych, działalności konserwatorów i organizacji 
polskich na tamtych terenach. W najbliższym 
czasie pokażemy w tym dziale m.in. Lwów z 
początku naszego stulecia, wymagające na
tychmiastowego ratunku zabytkowe obiekty 
tego miasta, także artykuł o zamku w Olesku i 
pomniku Trzech Krzyży w Wilnie.



Studenci o: 
sobie 
konserwacji 
konserwatorach

Studenci III roku konserwatorstwa Instytutu Za- 
bytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach kon
wersatorium otrzymali do pisemnego opracowa
nia temat: MOJE CREDO KONSERWATOR
SKIE; wybraliśmy do druku kilka z wypowiedzi.

Credo - to w tym wypadku wyznanie wiary 
przyszłego konserwatora zabytków na temat sen
su studiów, przyszłej pracy, ratowania zabytków, 
wreszcie o sobie. To warto przeczytać! Lekturę 
szczególnie polecamy tym, których za kilka lat 
dzisiejsi studenci zastąpią...

Ewa T.: Konserwatorstwo nie było jedynym kierunkiem, nad 
którym zastanawiałam się przed podjęciem decyzji o wyborze 
studiów. Jednakże wszystkie one były związane ze sztuką. 
Myślę jednak, że dobrze wybrałam i bynajmniej mojego wybo
ru nie żałuję. Cieszę się, że mogę studiować to, co mnie intere
suje i mam nadzieję, że zawód swój wykonywać będę rzetel
nie. Nie mam ambicji na pracę naukową. Wydaje mi się, że 
każdy powinien znać swoje możliwości. Nie pociąga mnie pra
ca naukowa także z tego względu, że zawsze chciałam mieć 
bezpośredni kontakt z zabytkami. Przeraża mnie jednak sy
tuacja, jaka panuje w PKZ-tach, w których przyjdzie mi pra
cować. Wiem, że wielu ludzi rezygnuje z pracy w tym przedsię
biorstwie nie tylko ze względów finansowych, choć niewątpli
wie jest to duży argument, ale także z panującej tam niemocy 
twórczej. Sytuacja gospodarcza w naszym kraju nie tłumaczy 
kryzysu, jaki przeżywają PKZ-ty. Nie rozumiem, jak to się 
dzieje, że ceny za usługi proponowane przez PKZ-ty są czasa
mi 10-krotnie wyższe od wysokości honorariów proponowa
nych przez osoby prywatne. Nietrudno też spotkać się z efek
tami nieprzemyślanych, pochopnie podjętych decyzji. Cho
ciażby na objeździe w Krakowie mieliśmy zorganizowane spo
tkanie z konserwatorem witraży z bożnicy na Kazimierzu. 
Miliony poświęcono na ich restaurację, podczas gdy budynek 
był na najlepszej drodze do ruiny. Jest całkiem prawdopodob
ne, że jeżeli w najbliższym czasie nie zabezpieczy się budynku 
(co oczywiście powinno być wykonane przed podjęciem pracy 
nad witrażami) będziemy mogli wkrótce podziwiać owe witra
że w którymś z krakowskich muzeów.

Dużym postępem 
jest oddanie w ręce 
prywatnych inwe
storów odnowy 
dworków i kamie
nic. Dzięki kapita
łom osób prywa
tnych wiele spo
śród tych zabytków 
powróci do dawnej 
świetności i będą je 
mogły podziwiać 
następne pokole

nia. Nie wiem tylko, czy wymagania stawiane przyszłym właś
cicielom nie są zbyt wygórowane. Głównym problemem jest 
doprowadzenie do stanu używalności samego budynku, zabez
2

pieczenie części konstrukcyjnych i zabezpieczenie przed de
strukcją. Natomiast wyposażenie wnętrza w istniejące tam 
niegdyś kominki, ozdobne boazerie i balustrady jest niewątp
liwie konieczne dla przywrócenia obiektowi charakteru epoki, 
w której powstał, ale niemożność wykonania tych prac w zap
lanowanym czasie nie powinna stanowić jakiejkolwiek prze
szkody w przejęciu budynku, a niestety często tak bywa. Pańs
twa nie stać na tak szeroko zakrojone przedsięwzięcia i wyda
je mi się, że należy się wdzięczność tym ludziom, którzy za
miast inwestować w przemysł drobnotowarowy chcą nieść po
moc zabytkom.
Do tej pory ustosunkowywałam się jedynie do niektórych pro
blemów i nieprawidłowości, których być nie powinno. Myślę, 
że w miarę możliwości i kompetencji będę się starała zapobie
gać, a co najmniej żywo reagować na niesłusznie - moim zda
niem - podejmowane decyzje. Tylko czy skutek będzie pozy
tywny - tego nie wiem. Mój pesymizm zrodził się chyba ze 
względu na rzeczywistość, która mnie otacza i przytłacza. W 
związku z tym, że proces wszelkich przemian w naszym kraju 
jest tak wolny, nie sądzę, aby po skończeniu przeze mnie stu
diów cokolwiek uległo zmianie. Przypuszczam, że będę musia- 
ła pracować w takich warunkach, jakie są teraz i stykać się z 
tymi samymi problemami, co obecni konserwatorzy.
Moją główną zasadą jest powiedzenie: „to, co robisz, rób do
brze”. Będę starała się zawsze o tym pamiętać. Nie toleruję 
fuszerki. Z natury jestem dokładna i drobiazgowa i myślę, że 
te cechy będą mi przydatne w mojej przyszłej pracy.
W zasadzie nie mam jeszcze skonkretyzowanych poglądów na 
moje przyszłe postępowanie. Sądzę, że na razie mam zbyt 
mało wiedzy, by wysuwać zbyt mądre postulaty.
Nie wiem, jak powinnam ustosunkować się do problemu - 
restaurować czy konserwować. Wydaje mi się, że jest to pro
blem dość płynny. Na przykład wydaje mi się słuszne pozosta
wienie ruiny starego zamczyska w stanie zastanym, gdy w 
obrębie jego murów od dawna pasie się bydło. Natomiast co 
uczynić z budynkiem zniszczonym w 70%, który stanowi część 
większego kompleksu? Jest on wówczas elementem niewątpli
wie szpecącym. Jego odnowa pochłonęłaby dużo większe ko
szty niż wyburzenie i postawienie nowego budynku, a więc z 
punktu widzenia ekonomicznego byłaby to inwestycja nieo
płacalna. Z drugiej jednak strony, stawianie makiety jest 
sprzeczne z zasadami ochrony zabytków - makieta będzie je
dynie oddaniem formy, zatrze namacalne ślady przeszłości, 
które są główną wartością dzieła sztuki i o ich zachowanie 



powinno się zabiegać. Przecież powołani je ieśmy po to, żeby 
nie burzyć, a zachowywać.

★ ★ ★
„Historia ochrony zabytków jest historią n 
współczesności na przeszłość”

kcji

Wacław Wagner
Izabela §.: Konserwatorstwo jest czymś bi dzo interesują
cym, być może nawet pasjonującym pod wari ikiem, że jest to 
konserwatorstwo w pełnym tego słowa znać eniu, a więc ta
kie, w którym wytyczając sobie cel rzeczywiś ie go osiągamy. 
Jeżeli konserwator zajmujący się określony! zabytkiem na
potyka przes Kody, których nie potrafi przez yciężyć i w re
zultacie nie osiąga zamierzonego efektu, to noim zdaniem 
uprawia on konserwatorstwo, które dla zabyti i jest „niezdro
we”. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że nie oc tego konse
rwatorstwa może wynikać niekoniecznie z j> [o nieumiejęt
ności zawodowych, może to być podyktowane i eloma innymi 
czynnikami, np. ciągłymi kłopotami finansów mi państwa - 
jak to się dzieje w naszym kraju. Uprawianie konserwators
twa w Polsce, w obecnej sytuacji gospodarczej j st szczególnie 
trudne. Dlatego też uważam, że polski konserw tor zabytków 
ma bardzo utrudnione zadanie, co z kolei wyi aga od niego 
zwiększonego wysiłku i uporu. To także wy mag szczególnego 
daru przekonywania innych o słuszności podję rh decyzji.
Przede wszystkim powinniśmy nauczyć się nie ić się mówić, 
nauczyć się obstawać przy swoich racjach, jeżel zważamy, że 
są słuszne. Za najważniejszą sprawę uważam ui ejętność do
brej argumentacji.
Konserwacją zabytków zajęto się stosunkowo ni lawno. Kon
serwatorstwo jest bowiem „dzieckiem” XIX w.1 Polsce roz
biorowej organizacja opieki nad zabytkami ksz litowała się 
różnie. W Królestwie Polskim do czasu powstał a w 1906 r. 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszło a nie było 
praktycznie żadnej służby konserwatorskiej - ar społecznej, 
ani państwowej. W państwie pruskim w 1843 r. pi ystał urząd 
konserwatora zabytków, na który powołano Fen nanda von 
Quasta; powołanie niemieckich konserwatorów p rwincjona- 
Inych w Wielkopolsce i na Pomorzu nastąpiło dop ro po 1891 
r. Jedynie w Galicji stosunkowo wcześnie został! zorganizo
wana polska służba konserwatorska. Z trzech za >rów tylko 
tu istniały do tego warunki.
Pisząc o tym chcę podkreślić, że konserwatorstwa est młodą 
dziedziną, której początki były trudne. Dlatego wyi tje mi się, 
że jeszcze wiele spraw, decyzji okaże się błędnyc za które 
przyjdzie płacić zabytkom, w związku z czym powii iśmy być 
na to przygotowani i robić wszystko, aby zabytki aciły jak 
najmniejszą cenę. Musimy mieć świadomość, że i ? robimy 
tego tylko dla siebie, ale także dla naszych potoi łych. Na 
poparcie tego chciałabym przytoczyć słowa polsku o konse
rwatora - Stanisława Tomkowicza: „Nie zapomi \jrny że 
może za najlepsze, za jedyne dobre dzieła naszej an i tektury 
poczyta nam potomność nasze sumienne restauracj 

Istnieją przeróżne koncep e na te
mat opieki nad zabytkarr niektó
rzy uważają, że powinno ę odbu
dowywać zabytki w stylu, r jakim 
pierwotnie powstały, inni s za tym, 
aby „dobudówki" robić w współ
czesnym materiale i w sposób 
współczesny, np. płyty beto >we, są 
tacy, którzy myślą, że w c )le nie 
powinno się odbudowywa zabyt
ków itd.
Moim zdaniem nie powinni ny po
zwolić na niszczenie zi ytków 
przez nieingerowanie. Uwa m, że 
dopuszczalne są pewne odi wy, a 
nawet jeżeli jest to konieczi - od
budowywanie, ale tylko w i ipniu, 
który nie zmieniłby pewnei cha

rakteru budowli. Rażą mnie niektóre posunięcia naszych kon
serwatorów, np. gdy widzę renesansowy zamek z budynkami 
przyzamkowymi, wśród których stoi kawiarnia dla zwiedzają
cych, w zupełnie nowoczesnym stylu, monumentalna, z żelbe
tonu, z całymi ścianami przeszklonymi. Wygląda to tak samo 
niefortunnie, jak niedźwiedź, który wdepnął w mrowisko. 
Józef Dutkiewicz odpowiedziałby na to, co napisałam: „Odbu
dowa zabytków jest oczywistym wykrzywieniem pojęcia 
prawdy w ochronie pomników przeszłości”. Nie neguję sądu 
Dutkiewicza, zwłaszcza gdy chodzi o odbudowę nieistnieją
cych zabytków. Dlatego myślę, że przy odtwarzaniu niezbęd
nych elementów należy przyznać się, że nie jest to element 
oryginalny. Wydaje mi się bowiem, że ludaie chcą oglądać 
zabytki takie, jakie one rzeczywiście były, aby „poznać inny 
język wzruszeń artystycznych, aby sprawdzić niejako miarę 
przebytego czasu...” (Dutkiewicz). Cytuję dalej Dutkiewicza: 
„człowiek żąda, aby dokument mu podany był w pełni prawdzi
wy".
Przechodząc do następnego problemu - wydaje mi się, że w 
Polsce większe znaczenie przywiązuje się do konserwacji za
bytków minionych epok niż do zabytków sztuki współczesnej. 
Moim zdaniem jest to niewłaściwe podejście. Np. w RFN po- 
wstają muzea „zabytków” już z lat pięćdziesiątych XX w. Myś
lę, że jest to dobre potraktowanie sprawy, ponieważ już teraz 
winniśmy dbać o to, co być może jeszcze nie jest zabytkiem, 
ale będzie nim w najbliższej przyszłości. Dziwię się bardzo 
dlaczego nie otacza się opieką zabytkowych drzwi w kamieni
cach. Obecnie na jednych z zajęć zajmujemy się drzwiami 
secesyjnymi w kamienicach. Dokonując ich pomiarów, zasta
nawiamy się, czy ktoś po nas zdąży jeszcze obejrzeć te drzwi, 
czy tylko nasze dokumentacje. Następna sprawa - to problem 
otaczania opieką układów przestrzennych zespołów budyn
ków wiejskich. Często zdarza się, że zachowały się jeszcze całe 
kompleksy zabytkowe na wsiach, których tylko poszczególne 
budynki podlegają ochronie, jeżeli w ogóle podlegają. Układa
mi wsi prawie nikt się nie interesuje i nikt ich nie chroni. 
Konserwatorów z prawdziwego zdarzenia jest w Polsce coraz 
mniej - moim zdaniem wynika to ze złej organizacji pracy 
oraz niskich płac. Mam jednak cichą nadzieję, że sytuacja ta 
zmieni się na lepsze i gdy nasz rok ukończy studia i rozpocznie 
pracę konserwatora - nie będziemy musieli „odkochiwać się” 
od zabytków i zakładać warzywniaków.

★ ★ ★

Katarzyna P.: Próbę sformułowania swojego konserwator
skiego credo mogę podjąć jedynie po zastrzeżeniu się, że nie
wiele wiem na temat zawodu konserwatora. Nie chcę tu oma-. 
wiać zasad postępowania konserwatorskiego zawartych w 
Karcie Weneckiej i wielokrotnie powtarzanych, chciałabym 
raczej zastanowić się, czym jest dla mnie konserwatorstwo i 
jakim konserwatorem musiałabym zostać, aby móc powie
dzieć, czy to, co robię, robię dobrze. Na razie mam niewielką 
wiedzę teoretyczną i niejasne wyobrażenie o pracy, którą będę 
wykonywała w przyszłości. Pewna jestem tylko dwóch rzeczy 
- nie będzie to praca lekka i nie przyniesie mi dużych korzyści 
finansowych. W tym miejscu jakiś racjonalista mógłby zapy
tać: jaki w takim razie sens ma studiowanie konserwatorstwa 
przy takich perspektywach? Myślę, że nie da się tego wytłu
maczyć, operując kategoriami rozumowymi. Rzecz w tym, że 
ludzie, którzy wybierają ten kierunek studiów, mają najczęś
ciej pewne ambicje artystyczne, za sobą - niepowodzenia od
niesione przy próbach dostania się na wyższe uczelnie pla
styczne, a przede wszystkim potrzebę obcowania z tym, co 
harmonijne, piękne, niezwykłe.
To moje pisanie o pięknie może wydać się naiwne i niedzisiej
sze, nie lubimy przyznawać się do takich rzeczy, a codzienna 
pogoń za niezbędnymi do życia (w sensie fizycznym, oczywiś
cie) artykułami nie zostawia wiele czasu na myślenie o spra
wach ducha. Jednakże wszyscy znamy potrzeby duchowe i 
zaspokajamy je w ten czy inny sposób. Skoro więc - z braku 
zdolności czy umiejętności warsztatowych - nie możemy 
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współtworzyć sztuki, to chcemy przynajmniej mieć swój u- 
dział w przedłużaniu życia obiektów, które są świadectwem 
kultury, dążeń, sposobu myślenia swoich twórców. Praca kon
serwatorska ma chyba stać się wspaniałą przygodą dla niektó
rych łudzi. Badania architektoniczne kojarzą mi się na przy
kład z rozwiązywaniem pasjonującej krzyżówki, kiedy można 
polegać tylko na swojej własnej wiedzy i - może kiedyś - 
doświadczeniu, a poprzez próby ustalenia pierwotnego wyglą
du i funkcji budowli są również próbą cofnięcia się w czasie, 
swego rodzaju kontaktem z architektem, murarzami, cieślami 
czy wreszcie samymi użytkownikami budynku. Inwentaryzo- 
wanie czy też wykonywanie dokumentacji zabytku nie jest 
zapewne jakimś wyjątkowo przyjemnym zajęciem, ale już for
mułowanie wytycznych konserwatorskich - może dlatego, że 
wiąże się to z wielką odpowiedzialnością, wymaga ogromnej 
wiedzy i poczucia estetyki - wydaje mi się (znowu muszę się 
zastrzec, że na razie) interesujące, żeby nie powiedzieć - pas
jonujące. Pogodzenie takich wyobrażeń z realiami pracy bę
dzie zapewne bardzo trudne.

Wiele słyszy się o trudnościach, z 
jakimi borykają się konserwato
rzy zabytków. Racje konserwa
torów często są sprzeczne z rac
jami władz, ekonomistów i archi
tektów, którym - nawiasem mó
wiąc - powinno się w czasie stu
diów wpajać większe poszano
wanie dla substancji zabytko
wej. Myślę, że konserwator idea
lny - to człowiek o dużej ogólnej 
wiedzy, którą wykorzystuje za
równo w propagowaniu idei kon
serwacji zabytków, jak i w kon
kretnych działaniach jednostko
wych. Powinien to być trochę 
pasjonat, który nie dałby się 
przekonać argumentami np. o fi
nansowej opłacalności niesłusz

nych z konserwatorskiego punktu widzenia rozwiązań, który 
żyłby sprawami zabytków powierzonych jego opiece, którego 
praca nie ograniczałaby się do siedzenia przy biurku. Konse
rwatorstwo jest dla mnie działaniem, ciągłą aktywnością, a 
także nieustannym pogłębianiem wiedzy fachowej - przecież 
od mądrej decyzji konserwatora zależy często „być albo nie 
być” zabytku, a ciągły postęp nauki i techniki daje możliwość 
stosowania coraz korzystniejszych dla zabytku rozwiązań 
konserwatorskich.
Niewesoła sytuacja ekonomiczna w naszym kraju sprawia, że 
na opiekę nad zabytkami przeznacza się śmieszne w stosunku 
do potrzeb sumy pieniędzy, a ludzie, którym zależy na losie 
powierzonych ich opiece obiektów, ogromną ilość czasu i ener
gii tracą na walkę o fundusze i na walkę z obojętnością, za
miast na konkretne działania konserwatorskie. Myślę, że w 
chwili obecnej zbyt często występuje konieczność kompromi
sów między dobrem zabytków a względami finansowymi. Za
pominamy, że idzie tu o świadectwa naszej przeszłości, jedyne 
w swoim rodzaju i niepowtarzalne, bez których nigdy nie byli
byśmy tym, czym jesteśmy, a już na pewno nie moglibyśmy 
nazwać się ludźmi kulturalnymi.
Rozpisałam się na temat „idealnego konserwatora”, choć zdaję 
sobie sprawę z tego, że takim konserwatorem nigdy nie będę - 
brak mi wielu niezbędnych ku temu cech. Z oczywistych powo
dów byłoby przyjemnie zostać na przykład wojewódzkim kon
serwatorem, ale wiąże się to z ogromną odpowiedzialnością, 
którą chyba bałabym się podjąć. Myślę, że można samoreali- 
zować się w charakterze zwykłego szarego pracownika służby 
konserwatorskiej, jeżeli robi się to z pasją, zaangażowaniem i 
przede wszystkim rzetelnie.
Celowo użyłam tu określenia „służba konserwatorska" analo

gicznego do „służba zdrowia” - tu również chodzi o przywraca
nie zdrowia i podtrzymywanie bycia, wprawdzie nie ludzkiego, 
ale będącego przecież wynikiem często jakże wspaniałej dzia
łalności człowieka. Może dopiero takie porównanie pozwala w 
pełni docenić rolę i znaczenie konserwatora.
Moje „wierzę”? Wierzę, że będę dobrym - na pewno nie idea
lnym, ale dobrym konserwatorem, będę się o to w każdym 
razie starała, myślę, że moi koledzy również. Nie łudzę się, że 
moje wyobrażenia na temat konserwatorstwa przegrają w 
konfrontacji z rzeczywistością, ale gra toczy się tu o zbyt wyso
ką stawkę, żeby pozwolić sobie na opuszczenie rąk.

★ ★ ★

Przemysław Z.: Myślę, że tak postawiony temat może stano
wić tylko bazę do rozważań nad charakterem przyszłego za
wodu. Nie wiem, czy w ogóle w tej dyscyplinie jest pole dla 
jakiegoś subiektywizmu. Mógłbym tutaj przytoczyć postano
wienia Karty Ateńskiej, Karty Weneckiej, programu Jana Za
chwatowicza i innych kodeksów zawodowych.
Konserwator oprócz wiedzy fachowej w tradycyjnym rozu
mieniu, musi mieć rozległą wiedzę interdyscyplinarną. Obiekt 
zabytkowy, z jakim się na co dzień styka, jest wykwitem i 
przejawem bardzo wielu historycznych, artystycznych i spo
łecznych uwarunkowań. Stąd też stanowi on konglomerat róż
nych problemów, które trzeba rozpatrywać w ścisłym powią
zaniu. Tylko taki sposób badania obiektu pozwoli sformułować/ 
właściwe wytyczne konserwatorskie. Człowiek pracujący w 
tym zawodzie powinien mieć zdolność widzenia merytorycz
nych problemów z bliskiego i odległego dystansu. Jako pra
cownik urzędu konserwatorskiego w jakimś mieście woje
wódzkim powinien orientować się, jaka jest struktura ludnoś
ci tego miasta i w jaki sposób ta ludność podchodzi do wszel
kich inicjatyw kulturalnych, a tym samym - jakie znaczenie 
mają dla niej działania podejmowane przez instytucję, której 
jest przedstawicielem. W trudnym okresie naszej historii 
trwającym od ponad czterdziestu ląt, dla niżej wykształconych 
warstw społeczeństwa borykających się na co dzień z wieloma 
bolączkami, brak papieru czerpanego czy złocenia vocailli po- 
zostaje co najmniej obojętne. Dlatego nadal aktualne jest wo
łanie Jana Zachwatowicza o popularyzację.

Bliski dystnas w widzeniu pro
blemów zawodowych opiera się 
chyba na doskonałej znajomości 
miasta, w którym się pracuje. U- 
waga konserwatorska powinna 
być wyczulona na wszelkie prze
jawy wandalizmu kulturowego 
uprawianego konsekwentnie, 
zwłaszcza przez nieoświecone 
masy i przez PKZ-ty.
Ochrona środowiska kulturowe
go jest zajęciem trudnym, wyda
wałoby się, że wręcz niewykona
lnym. Samo środowisko ulega 
przecież zmianom. Zmiany te są 
procesem nieuniknionym i do
puszczalnym, jeżeli nie niszczą 
otoczenia ukształtowanego 

przez człowieka i naturę w ciągu minionych wieków. Każda 
nowa budowla powinna być harmonijnie wkomponowana w 



tak zwany obszar kulturowy. Warunek idealnego dostrojenia 
architektury do krajobrazu jest zresztą zawsze aktualny, bez 
względu na to, gdzie ta architektura powstaje. I znowu znajdu
jemy się w błędnym kole, gdyż brak funduszy i ogólny upadek 
ambicji architektów wyciska trwałe piętno w postaci bądź to 
utylitarnych „kwadracików" jednorodzinnych bądź gigantycz
nych martwych za dnia blokowisk, zatracających „ludzką ska
lę”.
Zabytki są w naszym kraju niemalże jedynymi budowlami, w 
których możemy podziwiać ich niepowtarzalność i zaspokoje
nie naszych potrzeb estetycznych. Idealny obraz zabytkowych 
centrów tworzyłbym w interdyscyplinarnych grupach, do któ
rych zaprosiłbym oprócz architektów także socjologów i arty
stów, specjalistów od rozwoju turystyki. Ze względu na fakt, że 
historyczne centrum miejskie jest miejscem najbardziej dla 
danego miasta prestiżowym, najczęściej odwiedzanym przez 
mieszkańców i turystów oraz najbardziej nośnym kulturowo - 
widziałbym na jego terenie jak największy udział nowej sztu
ki. Udział ten zaczynałby się na poziomie parteru ulicy, gdzie 
całe „umeblowanie” uliczne zostałoby od nowa zaprojektowa
ne. Witryny sklepowe przestałyby straszyć połamanymi ma
nekinami, a każdy nowy wielki szyld czy neon musiałby rów
nież niestety podlegać kontroli. Tereny staromiejskie stałyby 
się zupełnie otwarte dla wszelkich akcji artystycznych. Współ
czesna rzeźba i malarstwo mogłyby być eksponowane na uli
cach tak, aby całkowicie przenikały się ze strefą codzienności. 
Oczywiście, ekspozycja taka nie mogłaby pod względem prze
strzennym rozbijać charakteru ulicy, jeśli chodzi o oddziały
wanie wyłącznie wizualne, dopuściłbym nawet dzikie malars
two. Otoczenie kulturowe jest nadzwyczaj korzystnym miejs
cem do prezentacji dokonań sztuki współczesnej. Zabytek nie 
może być spreparowanym pomnikiem dawnej świetności. U- 
dział nowej sztuki (nie ingerujący oczywiście w jego struktu
rę), tak jak dobrze dobrana funkcja, przedłuża jego życie. Elik
sirem takim jest też turystyka. Tutaj również przy odpowied
nim ustawieniu polityki władz miasta można by poczynić od
powiednie posunięcia.
Ogólnie rzecz biorąc, służba konserwatorska powinna działać 
prężnie i aktywnie, powinna wykorzystywać wszelkie możli
wości, jakie stwarzają najnowsze zdobycze nauki i techniki. 
Wyniki badań socjologicznych i antropologicznych mają u- 
możliwić zrozumienie reakcji ludzi stykających się codziennie 
z zabytkami w swoim otoczeniu. Chodzi o to, aby stworzyć 
warunki umożliwiające jak najbardziej aktywny odbiór relik
tów przeszłości przez masowych odbiorców. Jednakże wszyst
ko to ściśle wiąże się z podniesieniem kultury artystycznej 
całego społeczeństwa.
Oczywiście większość problemów, które tu poruszyłem, obraca 
się wokół właściwych zadań konserwatorskich, jak badania i 
analiza struktury obiektów, ich zabezpieczenia, wytyczanie 
wskazówek dotyczących ich ekspozycji itd. Nie chciałem jed
nak powtarzać poglądów zawartych w licznych publikacjach. 
Myślę, że rozwiązanie poruszonych przeze mnie problemów 
stanowiłoby doskonałą bazę, zaplecze i tło do właściwego od
czytania działań konserwatorskich, które w tej chwili często 
pozostają obojętne dla masowego odbiorcy.

★ ★ ★

Tomasz W.: Jak dotychczas wszystko wskazywało na to, że 
nieprzypadkowo studiuję konserwatorstwo, więcej: byłem 

przekonany o słuszności podjętej decyzji. Kiedy jednak teraz 
próbuję precyzyjniej określić stosunek do zawodu, który mam 
wykonywać w przyszłości, przychodzi mi to z niejaką trudnoś
cią. Napisałem „zawodu”, bo kiedy zdecydowałem się na studia 
w Toruniu, to przede wszystkim myślałem o zdobyciu zawodu. 
Po upływie pięciu semestrów wątpię czasem w możliwość zdo
bycia rzetelnych umiejętności w czasie studiów.
Pamiętam, że kiedy jeszcze nie pozwolono mi jeździć samemu 
pociągami (a milicjant był dobrym wujkiem, który pomoże mi 
znaleźć drogę do domu), bardzo często miałem kontakt z zaby
tkami. Zwiedzałem je przy okazji wycieczek szkolnych czy 
wyjazdów z dorosłymi do innych miast. Im były starsze, tym 
przygoda była większa. Oczywiście nie mogę też pominąć lek
tury książek Zbigniewa Nienackiego, bo śledząc z zapartym 
tchem perypetie Pana Samochodzika, ileż to razy marzyłem, 
żeby być jak on kustoszem w muzeum, w cichym niewielkim 
mieście. Dlaczego jednak o tym wszystkim piszę? Bowiem 
wydaje mi się, że tamte lata są ważne, bo choć nieco później 
chciałem zostać leśnikiem, to sentyment do zabytków zrodził 
się właśnie wtedy. Później już zawsze oczarowany byłem 
atmosferą starych budowli. Wydaje mi się, że nie należy lek
ceważyć wychowania jako pewnej profilaktycznej formy kon
serwatorstwa. Przecież przyczyną ruiny wielu zabytków jest 
niszczycielska działalność ludzi, którzy nie czują szacunku do 
dzieł swoich ojców, bo być może, nigdy ich tego nie nauczo
no.

Gdyby się jeszcze dłużej za
stanowić, to muszę przyznać, 
że ów od dawna obustronny 
sentyment często nie pozwa
la mi zwątpić w sens studiów 
i przyszłej pracy. Zdarza się 
bowiem, że nie potrafią prze
konać mnie wielkie słowa o 
dziedzictwie kulturowym, o 
konieczności zachowania go 
dla przyszłych pokoleń. Pra
cując w muzeum widziałem 
zabytki, które przechowywa

ne w opłakanych warunkach, w kilka miesięcy po ich konse
rwacji wracały niemal do stanu, w jakim znajdowały się przed 
jej dokonaniem. Ogólna degradacja kultury społeczeństwa, 
puste sale wystawowe muzeów i galerii, warunki, w których 
aktem pozostawienia po sobie śladu na świecie staje się częś
ciej destrukcja niż tworzenie; te dość przypadkowe, ale chyba 
prawdziwe przykłady wystarczą, by zasiać zwątpienie. Czy 
rzeczywiście użyteczność społeczna zabytku, która przynaj
mniej dla mnie jest istotnym motorem działania, jest tak wiel
ka? Czy tłumy turystów w Wenecji, Paryżu czy Warszawie - to 
nie wynik snobizmu? Przecież istnieje mnóstwo ośrpdków 
równie ważnych, a o wiele rzadziej odwiedzanych. Jak bardzo 
przeciętny, szary człowiek potrzebuje sztuki? Na ile trafia ona 
do niego? Wydaje mi się, że nie da się jednoznacznie odpowie
dzieć na te pytania, a są one ważne, szczególnie w obecnych 
warunkach rozwoju dużych miast.
Fakt, że konieczność wysadzenia w powietrze blokowiska w 
St. Luis świadczy o tęsknocie mieszkańców miast do życia w 
przestrzeni niezunifikowanej (w naszych warunkach, z wiado
mych względów, takie manifestacje nie są możliwe). Chyba 
jednak nie tak łatwo dać odpowiedź na pytanie, czy najpierw 
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przeznaczyć pieniądze na remont dziewiętnastowiecznej ka
mienicy (która pewno wytrzyma jeszcze kilka lat), czy na wy
budowanie nowego, funkcjonalnego, komfortowego bloku na 
słonecznym i przytulnym Ursynowie. Przy odrobinie zdrowe
go rozsądku szanse zabytku powinny być większe, ale jak sta
łoby się w rzeczywistości? Czy konserwator ma w obecnych 
czasach szansę realnej ingerencji w rozwój przestrzenny mia
sta, czy może zapobiegać tłamszeniu miejskiej tożsamości 
przez takie molochy jak Ursynów?
Jak widać, tych ryzykownych pytań jest coraz więcej; kiedy 
jednak znajomi pytają mnie - co będę robił po studiach, z 
uśmiechem odpowiadam, że będę ratował zabytki. Zdaję sobie 
sprawę z istnienia wielu doniosłych racji związanych z ciąg
łością tradycji kulturowej czy wręcz natury filozoficznej, jed
nak im bliżej końca studiów - coraz bardziej obawiam się, że 
nie wytrzymają one konfrontacji z rzeczywistością. Nie tylko 
perspektywa przyszłych zmagań z trudnościami ekonomicz
nymi czy administracyjnymi coraz bardziej przekonuje mnie, 
że konserwatorstwo jest przede wszystkim sztuką kompromi
su. Bo czy bez tej pożytecznej umiejętności uda się przełamać 
twardsze niż od tylu lat hartowana stal argumenty polityczne? 
Czy jednak ów kompromis nie posunie się za daleko, czy nie 
przerodzi się w biurokratyczną, konformistyczną postawę? Te
raz jestem przekonany, że nie. Co powiem za lat dziesięć? 
Podobno zaczynamy oddychać coraz świeższym powietrzem. 
Być może, że polityczna atmosfera nie będzie aż tak gęsta, ale 
czy zniknie smog nad Krakowem, czy środowisko naturalne i 
kulturowe ulegnie też oczyszczeniu? 

także jak sobie wyobrażam moją przyszłą pracę, czego się spo
dziewałam po tych studiach.
Może ta moja niechęć wynika z tego, że nie jestem do końca 
przekonana do mojego kierunku studiów. Ciągle jeszcze szu
kam, a że nie stać mnie na zmianę... Nie powiem, że nie podoba 
mi się to, co robię. Tylko, że inaczej wyobrażałam sobie to 
wszystko. Denerwuje mnie fakt robienia z nas na studiach na 
siłę historyków sztuki. Te prace proseminaryjne, seminaryjne, 
magisterskie! Myślałam, że przynajmniej praca magisterska 
będzie innego typu, nie naukowa, a np. inwentaryzacja jakie
goś obiektu. Mam nadzieję, że moja praca w przyszłości będzie 
związana z ruchem. Nie chcę przebywać stale w jednym miejs
cu i roztrząsać tych samych problemów. Chcę robić konkretne 
rzeczy. Chcę mieć wpływ na losy zabytków, być w bezpośred
nim z nimi kontakcie. Na temat czy konserwować, czy restau
rować - wolę się nie wypowiadać. Po prostu wiem, że w starciu 
z konkretnym zabytkiem moje racje mogą okazać się nie
słuszne. Mam nadzieję, że w przyszłości wiedza i praktyka 
pozwolą mi na podejmowanie własnych decyzji.
Kończąc przepraszam, ale nie jestem w stanie więcej napisać. 
Bez sensu wydaje mi się wplatanie w to wszystko historii czy 
cytatów z wypowiedzi znanych historyków sztuki, gdyż tak 
właściwie nie wiemy nawet gdzie leży prawda. Poza tym może 
lepszą formą byłaby dyskusja na ten temat, ożywiona wymia
na poglądów niż pisanie podobnego credo - a może właśnie 
takiemu celowi ma to służyć?

★ ★ ★

Anna Ć.: Nie wiem, czy zdołam „wypocić” te przepisowe cztery 
strony, tym bardziej, że pisanie tego rodzaju prac wydaje mi 
się bezsensowne. Poza tym nigdy nie miałam talentu pisar
skiego ani łatwości wypowiadania się.
Wydaje mi się, że jesteśmy jeszcze za mało zorientowani i za 
mało wiemy, aby wypowiadać swoje credo konserwatorskie. 
Mogłabym oczywiście zacytować tutaj wypowiedzi kilku uzna
nych konserwatorów i podpisać się pod nimi lub nie - ale nie 
chcę. Do tego również potrzebna jest wiedza i praktyka. Trze
ba w tym wszystkim siedzieć, na co dzień rozważać różne pro
blemy, by mieć wyrobiony pogląd, którego nie zmienia się za 
byle powiewem. Moje poglądy na konserwację zabytków 
zmieniają się w tej chwili szybko. Wynika to może właśnie z 
niewiedzy i braku praktyki.

(wszystkie rys.: Małgorzata Tabaka)

Pisanie tej pracy 
wszystkich nas po
ruszyło - to fakt. 
Zbieraliśmy się, 
dyskutowaliśmy o 
różnych zawodach, 
które podejmują 
konserwatorzy.
Tylko, że to się do 
niczego nie sprowa
dza. Bo co z tego, że

coś sobie wymyślimy, skoro w konkretnej sytuacji mogliby
śmy mieć zupełnie inne zdanie. Problemów jest tak dużo, że 
wobec ich mnogości jestem bezradna. Ja mogę oczywiście na
pisać moje credo konserwatorskie. Nawet w kilku zdaniach, a

WSPÓLNE PRZEDSTAWICIELSTWO
ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO 

W POLSCE I FUNDACJI 
IMIENIA RODZINY NISSENBAUMÓW 

POSZUKUJE
• wysoko wykwalifikowanych specjalistów konserwa
cji manuskryptów, starodruków, archiwaliów i książek 
oraz malarstwa sztalugowego i tkanin,
• materiałów i urządzeń niezbędnych do prowadzę- "j 
nia konserwacji tego zakresu,
• przedmiotów o wartości muzealnej i zabytkowej z 
zakresu sztuki, kultury i obrzędów żydowskich,
• wszelkich pamiątek żydowskich w tym oryginalnych 
zdjęć fotograficznych, książek wydanych przed 1940 r., 
czasopism, plakatów, afiszy, reklam itp.
• przedmiotów kultowych oraz codziennego użytku I 
wyposażenia domowego o wyraźnych cechach judai
ków.
Szczegółowe oferty prosimy składać na adres: Współ- ' 
ne Przedstawicielstwo. Żydowski Instytut Historyczny, 
Warszawa, ul. Tłomackie 3/5.

6



Ikony 
pogranicza

Gdy kijowski książę Włodzimierz w 988 r. przyj
mował chrzest i ogłaszał chrześcijaństwo religią 
panującą na Rusi, nikt nie przypuszczał, że krok 
ten zwiąźe z tradycją bizantyjską i kościołem pra
wosławnym nie tylko przyszłą Rosję, ale też roz
ległe obszary późniejszej Rzeczypospolitej. Zie
mie ruskie, zwane obecnie Ukrainą, blisko 600 lat 
były istotną częścią wieloetnicznego państwa pol- 
sko-litewsko-ruskiego.

p
JL rzez cały ten czas 

dwa kręgi kulturowe: wschodni i zachodni współ
istniały w obrębie jednego organizmu państwo
wego. Zaowocowało to oryginalnością kultury na
szego kraju, a obie tradycje chrześcijańskie - ka
tolicka i prawosławna, zachowując swą odrębność 
- wzajemnie wzbogacały się. Stąd w polskich koś
ciołach rzadkie gdzie indziej w Europie łacińskiej 
formy kultu obrazów, jak na przykład zwyczaj 
przybierania ich srebrnymi sukienkami. Stąd też 
przejmowanie wschodnich typów ikonograficz
nych, jak choćby wizerunek Marii w postaci Ho- 
degetrii, najbardziej znany z obrazu Matki Bo
skiej Częstochowskiej. Sam zresztą charakter 
kultu maryjnego przejęty został z ortodoksyjnej 
religijności.
Z kolei tradycje i wzory zachodnie wkradły się do 
sztuki cerkiewnej. Ażeby jednak mogło do tego 
dojść, musiało minąć kilka stuleci współistnienia 
obu kultur. Dystans w stosunku do tradycji za
chodnich wynikał między innymi z odmiennego 
rozumienia roli sztuki religijnej. Chrześcijański 
Wschód traktował formy materialne przede 
wszystkim jako środek przekazu wyższych idei. 
Szczególną rolę odgrywała tu ikona. Nie była ona 
zwykłym obrazem religijnym. Poprzez trwały, ok
reślony uświęconymi kanonami wzorzec przeka
zywać miała treści duchowe, była pośredniczką 
między wiernym, który ją kontemplował, a pier

wowzorem, którego materialne kształty były na 
niej zarysowane. Ikony nie przedstawiały jedynie 
wizerunków czy scen, nie były też tylko ich sym
bolami, lecz poprzez układ linii i barw uzmysłowić 
miały wiernym chrześcijańskie przesłanie ducho
we, wprowadzić w świat nadprzyrodzony. Toteż 
malowanie ikon uważano za święte posłannictwo, 
stanowiące właściwie akt religijny. Pracownie po
zostawały pod opieką i nadzorem klasztorów.- 
Rozpoczęcie dzieła poprzedzać musiały odpowied
nie modlitwy i posty, zalecane w podręcznikach 
malarstwa, a mające na celu oczyszczenie duszy 
malarza. Obyczaje malarzy określały surowe za
lecenia moralne, nakazując im niemal zakonny 
tryb życia; wielu z nich pozostawało zresztą w kla
sztorach.
Ikonę bardziej niż do obrazu porównać można do 
księgi. Podobnie jak w księdze, forma materialna 
była w niej drugorzędna w odniesieniu do przęka- 
zywanej treści, a kolejne kopie były tymi samymi 
ikonami, tak jak poszczególne egzemplarze na
kładu danej książki pozostają tą samą księgą. 
Różnica zasadzała się w tym, że dla zrozumienia 
treści księgi potrzebne było wykształcenie, nato
miast ikona przemawiała bezpośrednio do świa
domości i duszy z pominięciem umysłu. Wprowa
dzanie więc jakichkolwiek zmian i odbieganie do 
kanonów przedstawień zatwierdzonych przez 
Kościół Wschodni groziło zaciemnieniem czy na
wet zatarciem treści ikon i uniemożliwiało ich 
właściwy odbiór. Toteż długi czas, bo aż do począt
ku XVII w. malarze ikon w Rzeczypospolitej pozo
stawali obojętni na wzory malarstwa zachodnie
go. O wiele większe znaczenie miały dla nicń na
tomiast wpływy przenikające z sąsiadującej od 
południa prawosławnej Mołdawii, a także trady
cje promieniujące z krajów bałkańskich: Wołoszy, 
Bułgarii, Macedonii i Serbii. Formy prawosławnej 
sztuki chrześcijańskiej stanowiły tam swego ro
dzaju naturalną kontynuację antyku, czego nie 
było na Rusi.
Ekspansja turecka na kraje bałkańskie, a także 
pogarszająca się sytuacja polityczno-gospodarcza 
na Węgrzech, sąsiadujących wówczas z nąszym 
krajem, wzmogły od początku XV w. napływ przy-



byszów z południa; wśród nich byli także malarze 
ikon. Śladami ich pobytu i działalności są nie tyl
ko specyficzne sposoby przedstawiania określo

nych tematów, nie znane w północnych księs
twach Rusi. Wpływy bałkańskie czytelne są rów
nież w plastycznym modelunku postaci przedsta
wianych na ikonach, w doskonałych proporcjach i 
naturalności ich ruchu, a także w ornamentyce i 
szczegółach zdobniczych.
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1.2. Deisis czyli scena ikonostasu przedsta
wiająca modlitwy orędowników ludzkości: 
Marii i św. Jana Chrzciciela do Chrystusa - 
ikona z XVI w. z cerkwi w SSriśskom Rovnom 
na Słowacji (Sśriśskie Muzeum w Bardejovie) 
(1) i ikona z 1643 r. z cerkwi w Krempnej w 
Beskidzie Niskim (Muzeum Budownictwa Lu
dowego w Sanoku) (2). Światłocieniowy mo- 
delunek twarzy, który w XI w. byt pozostałoś
cią tradycji bałkańskich, w ikonach XVII w. 
ustąpił manierze graficzno-płaszczyznowej. 
Przedmioty i ornamentyka - traktowane w 
XVII w. niemal równorzędnie z postaciami 
świętych - nadały ikonom charakter bardziej 
dekoracyjny.
3.4.5. Zwiastowanie - ikona z końca XVI w. w 
cerkwi w Daliowej (Muzeum Sztuki Ukraiń
skiej we Lwowie) (3), Św. Onufry - ikona z 
drugiej połowy XVII w. z cerkwi w Woli Korze- 
nieckiej (Muzeum Okręgowe w Przemyślu) 
(4) oraz Ostatnia Wieczerza z drugiej połowy 
XVII w. z okolic Przemyśla (Muzeum Okręgo
we w Przemyślu) (5). Architektura i przyroda 
na ikonach nie powinny być przedstawiane 
realistycznie i żeby w pełni uzyskać odreal
nienie wprowadzono zakłócenia perspekty
wy, często tzw. perspektywę odwróconą, któ
ra zamiast przestrzeni „uciekającej" przed
stawiała przestrzeń „zdążającą" ku osobie 
patrzącego - przestrzeń zamykała się w jegg 
sercu, co miało ułatwiać łączność z nadprzy
rodzoną rzeczywistością ikony. Na przedsta
wionych ikonach widzimy także ewolucję ob
ramować: proste ramki zdobione skromnym, 
złoconym ornamentem graficznym, w XVII w. 
zostały zastąpione bogato rozbudowanymi 
ramami o charakterze architektonicznym.
6.7. Chrystus Tronujący (6) z cerkwi w 
Szczawniku i Spas w Siłach (7) z cerkwi w 
Jastrzębiku (obie z ok. 1640 r. w Muzeum 
Okręgowym w Nowym Sączu). Te wizerunki 
Chrystusa zazwyczaj umieszczano w rzędzie 
Deisis ikonostasu. Zgodnie z tradycją połud
niową na ikonie ze Szczawnika Chrystus za
siada na realistycznie przedstawionym tro
nie. W przeciwieństwie do tego na utrzyma
nej w tradycji ruskiej ikonie z Jastrzębika tron 
jest odmaterializowany i przezroczysty, a ota
czająca go potrójna mandorla (owalna aureo
la) wyobraża wcielenie wszechmocy bożej.
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Znajomość i przyswojenie tradycji południowych 
w pewnym sensie przygotowały malarstwo ikono
we w Rzeczypospolitej do przyjęcia nowożytnych 
form sztuki zachodniej. Od końca XVI w. roślinne 
i geometryczne ornamenty bałkańskie zaczęto za
stępować coraz to bujniejszymi motywami rene
sansowymi, które stopniowo opanowały tła i obra
mowania ikon i stały się podstawą dekoracji nim
bów. To właśnie nowa ornamentyka, którą wpro
wadzano w partiach ikon uznanych przez mala
rzy - niesłusznie zresztą - za „mniej ważne”, za
początkowała ewolucję. Oprócz wzorów roślin
nych na ikonach pojawił się, popularny w owym 
czasie w całym kraju, okuciowy ornament nider
landzki. Obramowania przekształciły się w boga
te, architektoniczne ramy snycerskie lub kartu
sze, zaczerpnięte z wzorników zachodnich. Wsku
tek przekształcenia się ram ikon, pod wpływem 
estetyki renesansowej powstał także nowy 
kształt ikonostasu, różniący się zarówno od iko
nostasów bałkańskich, jak i rosyjskich.
Ewolucja sztuki cerkiewnej byłaby niemożliwa, 
gdyby równocześnie nie zmienił się status mala
rza ikonowego. Tradycyjna więź z klasztorami u- 
legła teraz rozluźnieniu; twórcy ikon stawąli się 
rzemieślnikami. Malarze mieszkający w więk
szych miastach nieustannie stykali się ze sztuką 
cechową, a nawet sami należeli do cechów. To z 
kolei wymagało od nich znajomości zachodnich 
sposobów malowania: zasad perspektywy, świa
tłocienia i umiejętności realistycznego oddania 
szczegółów. Toteż około połowy XVII w. w iko
nach widzimy już typowo zachodni modelunek 
światłocieniowy, a także odejście od usztywnio
nych schematów na rzecz miękkości i naturalnoś
ci. Pod koniec wieku pojawiają się nawet sceny 
rodzajowe i pejzaż.
Mimo tych zmian ikony nie zatraciły charakteru 
świętych wizerunków, które przekazywać miały 
wiernym niewyrażalne rozumowo prawdy wiecz
ne, dotyczące świata nadprzyrodzonego. Skupio
ne twarze, uświęcone, hieratyczne gesty i postawy 
znane ze starszych wzorów, nie rzucające cienia 
światło łagodnie rozsiane wokół postaci, a nade 
wszystko oczy - wielkie, nieruchomo wpatrzone w 
przestrzeń, nadające twarzom wyraz zasłuchania 
a przez to stwarzające dystans - to świadectwo

8.9. Hodeget ha- ikona z XV w. (Muzeum Okręgowe w Krakowie) (8) i Eleusa 
(Umilenije)z potowy XVII w. (Muzeum Narodowe w Krakowie) (9). W przedsta
wieniu tym Maria ukazuje wiernym Zbawiciela. Typowa dla starszych ikon hie- 
ratyczność i surowość ustąpiła w XVII w. na rzecz łagodności i ciepta, dzięki 
czemu ikony przekazywały nie tylko przesłania teologiczne, ale też obrazowały 
związek uczuciowy pomiędzy Matką i Synem.

(zdjęcia: 1-5, 8, 9 - Zofia Szanter, 6,7- 
Marek Kalinowski)
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łączności z wielowiekową tradycją chrześcijańs
twa wschodniego.
Niesionym przez te ikony wartościom nie prze
szkadzała wcale nowożytna, bogata ornamentyka 
czy plastyczne przedstawienie rysów twarzy i 
szat. Nowe środki wyrazu czyniły je raczej bar
dziej zrozumiałymi dla przedstawicieli ówczesne
go społeczeństwa ruskiego, które było przecież 
społeczeństwem Rzeczypospolitej. Dzięki nowym 
formom postacie z ikon nie pozostawały abstrak
cyjnymi ideami, lecz poprzez swą dotykalność 
stawały się bliskimi i dostępnymi, zwłaszcza dla 
środowisk dalekich od wysublimowanej religij
ności klasztorów.
Równocześnie istniał drugi nurt malarstwa iko
nowego, bardziej tradycjonalny. Reprezentują go 
ikony powstałe z dala od większych ośrodków 
kulturowych, przeznaczone dla wiejskich cerkie
wek zagubionych w górach lub wśród pól i lasów. 
Ikony te, przy całej swej zachowawczości i wier
ności dawnym kanonom, odbiegały jednak od naj
lepszych wzorów. Na skutek mechanicznego ko
piowania, przy braku zrozumienia istoty kano
nów i bez nadzoru klasztorów, pomijano w nich 
często pewne szczegóły - drobne lecz ważne z 
punktu widzenia teologii. Jednocześnie widzimy 
tendencję do zwiększania dekoracyjności ko
sztem głębi psychologicznej przedstawianych po
staci. Kanoniczne przepisy dotyczące malowania i 
zasad kompozycji schodziły niekiedy na plan dal
szy, podporządkowując się wymogom prozaicz
nym: możliwościom finansowym donatorów czy 
ich upodobaniom estetycznym. Brak wymagań ze 
strony odbiorców dopuszczał też niższy poziom 
warsztatowy - stąd na przykład mniej trwałe far
by, których kolor nie dotrwał do naszych czasów, 
czy zamiast złoceń - srebrzenie ornamentów.
Wiek XVII, w którym przebiegały opisane prze
miany w malarstwie ikonowym, był w Rzeczypos
politej również okresem unifikacji obu kościołów: 
Wschodniego i Zachodniego. Spośród licznych 
przyczyn wprowadzenia unii, najważniejszą wy- 
daje się chęć uniezależnienia Kościoła Wschod
niego od Rosji. Unia, przyjęta na synodach w 
Brześciu w 1595 i 1596 r. i wprowadzona w ciągu 
XVII w., podporządkowywała kościół prawosław
ny Rzymowi. Pozostawiono jednak odrębność hie
rarchii i niezmienioną liturgię prawosławną, nie 
ingerowano też w tradycyjne formy religijności i 
wystrój wnętrz świątyń ani nie wprowadzono 
żadnych nowych zasad dotyczących malowania 
ikon.
Zmiany, które w tak znaczny sposób wpłynęły na 
kształt materialny ikony, nie są więc wynikiem 

odgórnie narzuconych zaleceń, lecz powstały w 
drodze naturalnej ewolucji, która w XVII w. była 
możliwa tylko i wyłącznie na ziemiach ruskich 
Rzeczypospolitej. Przebiegało tu bowiem podwój
ne pogranicze kulturowe: nie tylko między dwo
ma kręgami tradycji prawosławnej - Bałkanami i 
Rusią Północną, ale przede wszystkim między 
prawosławnym Wschodem i katolickim Zacho
dem. Przenikanie się tych różnorodnych wpły
wów, a zwłaszcza przejęcie pewnych wartości i 
form z tradycji kultury zachodniej bardzo ożywiło 
sztukę cerkiewną. W XVII w. nastąpił niebywały 
jej rozkwit. Twórcza adaptacja tych nowych wzo
rów, fakt, że nie zostały one kopiowane niewolni
czo a były dostosowywane do potrzeb malarstwa 
ikonowego - zadecydowały o tym, że siedemna
stowieczną sztukę cerkiewną z naszych terenów 
uznać można za jedno z najoryginalniejszych zja
wisk w skali europejskiej.

Zofia Szanter

ZAKŁAD
ELEKTRON IC ZN Y 

W ■OK SI ENC I UK 
UL. SW I E RCZEWSK I EGO 
01-016W-WA 104M84

METAL 
DETECTORS

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ
I KONSERWACJI ZABYTKÓW 

„RENBUD” - s-ka z o.o. 
wykonuje:
• inwentaryzację architektoniczną oraz projekty renowa
cji i modernizacji obiektów zabytkowych,
• kompleksową renowację I modernizację architektury 
zabytkowej,
• opracowanie programów prac konserwatorskich w o- 
blektach zabytkowych,
• prace konserwatorskie kamiennej rzeźby, elementów i 
detali architektonicznych, sztukaterii, zabytkowych tynków 
szlachetnych, pozłotnictwa, malarstwa ściennego i sztalu
gowego oraz zabytków z drewna,
• konserwatorskie ekspertyzy techniczne i technologicz
ne,
• ekspertyzy mykologiczne I mikrobiologiczne obiektów 
zabytkowych.
Oferty prosimy przesyłać pod adres: 87-100 Toruń, ul. Koś
ciuszki 17, skr. poczt. 3, tel. 33-886.

:
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Na zagranicznych 
aukcjach

tr
JK> JL andel dziełami sztuki 

ma swoją historię, datowaną przynajmniej na pięć wieków przed naszą 
erą, a równoległą do wpływów sztuk Bliskiego Wschodu na kształt sztu
ki greckiej i kolejnej jej ekspozycji na rzymskie fora i całą Europę. 
Wraz z dziejami cywilizujących się narodów handel ten rozwijał się, 
upadał (zagłada imperium rzymskiego, zacofanie średniowiecza), odra
dzał (renesans, oświecenie) i wreszcie wykształcił formy działania w 
dzisiejszych czasach w postaci antykwariatów, targów kolekcjoner
skich, galerii sztuki, domów aukcyjnych itp.
O ile dzieła sztuki od momentu powstania miały i mają nadal wartość 
ponadczasową, o tyle przedmioty użytkowe - dawniej wytwarzane 
ręcznie i wyposażone przeważnie w formy dekoracyjne - tracąc z cza
sem walory funkcjonalne, zyskiwały walor zabytkowości i przez to 
właśnie stawały się również przedmiotami handlu dziełami sztuki i 
antykami. Handel ten na świecie przybrał różne formy organizacyjne, 
zaś w krajach socjalistycznych jest jeszcze bardzo ubogi i nie stanowi 
tak ważnej, jak na Zachodzie, transmisji pomiędzy twórczością arty
styczną a społeczeństwem.
W salach ekspozycyjnych i magazynach muzeów na całym świecie 
znajdują sie olbrzymie, często nie rozpoznane, zasoby dzieł sztuki i 
zabytkowych przedmiotów. Stanowią one niewyobrażalną wprost war
tość artystyczną, historyczną, naukową. Ale posiadają też swą wartość 
finansową. Czy jednak adekwatna do aktualnych wartości rynkowych? 
Polskie muzealnictwo na przykład nie ma systemu urealniania wartoś
ci muzealiów, dostosowywania jej do notowań rynkowych. Uaktualnia
nie tych wartości robi się tylko okazjonalnie, np. przy wypożyczaniu 
dzieł czy zaginięciu. Często w przypadkach kradzieży wychodzi na jaw 
- bulwersująca społeczność - symboliczna wartość ewidencyjna skra
dzionych eksponatów. Czy ta niewspółmiernie niska wartość muzea
liów nie stanowi dodatkowej zachęty dla złodzieja? Jest to problem do 
rozważenia przez resorty kultury i sztuki oraz finansów. Wszak środki 
trwałe i przedmioty nietrwałe w muzeach są rewaloryzowane w ewi
dencji księgowej w sposób ciągły.
Wróćmy jednak do meritum problemu. Środki publicznej informacji 
podają ostatnio bardzo często szokujące informacje o cenach uzyska
nych na różnych zagranicznych aukcjach dzieł sztuki. Mało kto zdaje 
sobie jednak sprawę, że nie są to tylko informacje dziennikarskie, lecz 
jedna z metod reklamowania działalności firm aukcyjnych.
A na reklamę, akwizycję i promowanie oferowanych przedmiotów za
chodnie firmy przeznaczają bardzo duże fundusze. W wielkich mia
stach Zachodu witryny i gabloty prezentują zdjęcia drogich dzieł sztu
ki, które wkrótce wejdą „pod młotek” aukcyjny. Wydawane są ilustro
wane katalogi dla każdej aukcji i coroczne, również bogato i barwnie 
ilustrowane, przewodniki-informatory o cenach uzyskanych, propono
wane są specjalnie atrakcyjne aukcje wielkich kolekcji, domy aukcyj
ne bezpłatnie służą swym klientom (w ich mieszkaniach) oceną facho
wą i wstępną wyceną antyków i dzieł sztuki, pomiędzy firmami aukcyj
nymi trwa nieustająca konkurencja o pozyskanie na własne aukcje 
znanych w świecie kolekcji. W samym Londynie w roku 1986 działało 
aż 10 domów aukcyjnych. Najpotężniejszym z nich i najbardziej 
wszechstronnym jest dom aukcyjny Sotheby's: handluje prawie 
wszystkim, od starych zabawek, poprzez rekwizyty i stroje teatralne, 
kreacje Diora aż po nieruchomości ziemskie, zamki i pałace. Trzeci 
tom jego przewodnika (736 stron i ponad 8 tys. zdjęć i opisów) wyda
nego w 1988 r., a prezentującego tylko wyroby rzemiosła artystycznego 
całego świata, numizmatykę, broń, zabawki, zegary, rzeźby itp., obej
muje 29 dziedzin zbieractwa, obsługiwanych przez 67 ekspertów. Do 
sprzedaży Sotheby's przyjmuje przedmioty o cenie wywoławczej mini
mum 5 funtów. Aukcje odbywają się niekiedy nawet codziennie, głów
nie w Londynie, a ponadto w 23 dużych miastach świata i niektórych 
stolicach. Ceny wywoławcze podawane są z reguły w funtach ang., dola
rach USA i walutach krajów, w których aukcje się odbywają. Za swoje 
usługi dom aukcyjny pobiera zarówno od sprzedającego, jak i nabywcy 
przedmiotu po 10% prowizji. Nabyte przedmioty można wywieźć za gra

nice Anglii, jeżeli nie przekroczyły 50 lat i nie mają wartości większej 
niż 10 tys. funtów ang. Na wywóz pozostałych antyków i dzieł sztuki 
potrzebna jest zgoda urzędu celnego (!).

Niżej przedstawiam ceny „młotkowe” z aukcji firmy Sotheby’s lat 1986 i 
1987, które nieznacznie tylko straciły na relatywności. Cytuję je za 
przewodnikiem Sotheby’s z 1988 r., pomijając w opisach szczegóły 
nieistotne, a uzupełniając informacjami. „Młotkowe" ceny podaję tylko 
w tysiącach dolarów, z zaokrągleniem do jednego miejsca po przecinku. 
Z ponad 8 tys. wymienionych w przewodniku eksponatów wybrałem 
tylko takie - lub zbliżone - z którymi spotykamy się na naszym rynku 
(typy, marki) oraz te, które osiągnęły skrajne ceny, to znaczy najwyż
sze lub najniższe w poszczególnych rodzajach dla zobrazowania rozpię
tości cen zależnej od stylu, wieku, poziomu artystycznego, proweniencji 
warsztatowej i innych cech.

Cena
Obiekt uzyskana

Mahoniowe biurko z żaluzją, styl Jerzego III, ok. 1760 r„ 
kształt pulpitu z szufladkami, bez ozdób 12,6
Mahoniowe biurko 2-osobowe, rzeźbione, styl jw., ok. 1920 r., 
kształt serpentyny, stopy gięte ,3” 14,5
Berżera, styl Ludwika XV, jasne obicie; kwieciste, poi. XVIII 
w. 3,4
Para luster w ramach z kości słoniowej bogato rzeźbionych, 
wys. 82,5 cm, ok. 1880 r. 4,9
Kandelabr sufitowy, 6-ramienny, brąz pozłacany, wys. 92 
cm, eklektyczny, ok. 1870 r. 2,3
Para lichtarzy figuralnych, styl Ludwika XIV, pocz. XVIII 
w., wys. 40 cm, brąz złocony (ormolu) 73,0
Para świeczników figuralnych, 6-ramiennych, brąz złocony, 
styl Ludwika XVI, koniec XVIII w„ wys. 58 cm 6,9
Szkatuła na nóżkach, z drewna tulipanowca, palisandru i 
różanego, intarsjowana, brązy złocone, styl Ludwika XV, 
wieko z lustrem, wyściełana jedwabiem, wys. 100 cm, poł.
XVIII w., ebenista B. v. Risambourgh 38,5
Komoda serpentynowa w stylu Regencji, fornirowana pali
sandrem, ok. 1720 r., sygn. FF, płyta wierzchnia marmurowa, 
brązy złocone, 3 szuflady, wys. 86 cm 8,5
Stół biurkowy, mahoń, styl Ludwika XVI, małe brązy złoco
ne, koniec XVIII w„ sygn. Crepi, wierzch ziel. skóra, wys. 81 
cm 62,7
Kołowrotek francuski XVIII w., drewno orzech, wys. 80 
cm 0,7
Zegar ścienny, kartel, styl. Ludwika XV, brąz złocony, poł. 
XVIII w., sygn. Pierre Le Roy De La Societe des Arts a
Paris, wys. 104 cm 40,7
Zegar kominkowy francuski, cynk + porcelana (2 kolumien
ki, na szczycie amfora, porcelanka ze scenką rodzajową), ok.
1880 r., mechanizm Japy Freres wys. 38 cm 0,3
Zegarek kieszonkowy, repetier kwadransowy, kalendarz, 
budzik, podwójna koperta Ag, Seb. Bauman, ok. 1750 r., ko
perta za sceną klasyczną, sygn. FCL 0 11 cm 26,4
Zegar ścienny, Szwarcwald, z kukułką, ok. 1890 r. wys. 63
cm, ażurowa snycerka 0,7
Szafka w stylu William & Mary na stojaku, ok. 1690 r., nóżki 
późniejsze, intarsja roślinna, szer. 121 cm 17,0
6 krzeseł bukowych, styl Ludwika XVI, koniec XVIII w., 
oparcia w kształcie liry, siedziska obite gobelinem w stylu 
Aubisson ze scenami bajek La Fontaine’a 17,4
Zegar kominkowy, chińszczyzna, złocony i malowany brąz,
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emaliowana tarcza, sygn. Monbro Aine A Paris, Jacquier 
Her, 3 figurki orientalne w szatach ciemnej czerwieni, złota, 
czerni, wys. 59 cm
Półmisek z Delft, ok. 1700 r., wzór kwiatowy chiński, dług. 
35,5 cm
Dzbanek na herbatę na podstawce, Delft, data 1762 r, orna
ment liściasty, wys. 23,5 cm
Amfora, Mettlach, 1885 r, na tle brązowym panele z cheru- 
binkami, ucha znad głów kariatyd, wys. 49 cm
Kufel kamionkowy, Mettlach, ornament figuralny, napisy, 
pokrywka metalowa, wys. 20 cm
Waza porcelanowa biała z pokrywą i tacą spodnią, Miśnia, 
ok. 1740 r., z serwisu rodzinnego, malowane i nakładane 
barwne kwiaty, złocenia, wys. 41 cm
Dwie białe patery porcelanowe, ażur, podtrzymywane przez 
półnagie kobiety, Miśnia, druga połowa XIX w„ wys. 30,5 
cm
Wazon prezentowy, porcelana, Berlin K.P.M., 1832 r. z pano
ramą Berlina, wys. 63 cm.
Wazon porcelanowy z pokrywką i podstawką, nakładane 
barwne kwiaty i amorki, idylliczne panele, Potschappel, ko
niec XIX w., wys. 85 cm
Figurka miśnieńska, pastuszek, ok. 1750-1760 r. modelowa
ny przez JJ. Kandlera, lewa ręka reperowana, wys. 25 cm 
„Krynolina” - dama w krynolinie i arystokrata, według mo
delu Kandlera, przypuszczalnie król August III i królowa 
Maria Józefina z Habsburgów, Miśnia, druga poł. XIX w„ 
wys. 21 cm.
Figurka wieśniaka, Ludwigsburg, ok. 1765 r., przypuszczal
nie model Hasselmeyera, wys. 14 cm
Porcelanowy kubełek na butelkę, Sevres, ok. 1770 r„ wys. 19 
cm, błękitny, brzegi złocone, kwiaty
Kubek ze spodkiem, Vincennes, ok. 1750 r„ wys. 18,5 cm., 
błękitny, złocenia, kwiaty
Wazon - amfora, Sevres, koniec XIX w„ uchwyty ze złocone
go brązu w formie figurek kobiecych, brzuśce malowane 
przez L. Moreau w scenki dworskie, wys. 95 cm 
Garnitur zegarowy Sevres: zegar z wazonem u góry + dwa 
kandelabry 6-ramienne, korpusy i tarcza cyfr porcelanowa 
ujęte w ozdobne, złocone brązy, malowane scenki rodzajo
we, wys. 58 cm, poł. XIX w.
Amfora z pokrywką, „3-kolor", kamionka Wedg-wood, XIX 
w., zdobna znakami zodiaku, dwa medaliony antyczne, gir
landy, wys. 24 cm
Para dzieci niosąca amforę, porcelana Royal Worcester, 
Anglia, 1884 r„ modelarz J. Hadley, forma lalkowata, wys. 25 
cm
Figurka porcelanowa nagiej kobiety odziewającej płaszcz 
kąpielowy, Royal Doulton, Anglia, 1928, wys. 19,5 cm 
Puchar herbowy weselny, szklany, emaliowany, złocenie - 
Beilby - ok. 1765 r., wys. 19 cm
Lampka do wina, szkło bezbarwne, Holandia, ok. 1760 r., cza
sza lejkowa, skromnie dekorowana emalią i grawerowa
niem, wys. 17 cm
Pucharek ze szkła bezbarwnego typu „Niepij”, Holandia, 
XVIII w., matowane sylwetki matki i dziecka, stopa w 
kształcie dzwonka, dźwięczącego przy przechylaniu, wys. 25 
cm
Para białych szklanych wazonów, Czechy, ok. 1880 r„ nakła
dana emalia, kwiaty, złocenia, wys. 43 cm
Spodek szklany, wielobarwny, wz. „millefiori”, Clichy (Fran
cja) średnica 7 cm
„Kąpiąca się”, kopia marmurowa figury dłuta E. Falconeta 
(„Ermitaż", Leningrad), poł. XIX w., wys. 130 cm
Akt kobiecy, marmur, sygn. T. Tadolini, ok. 1863 r., wys. 103 
cm
Para lamp cynkowych elektrycznych (kobieta trzymająca 
nad głową lampę), patynowane, ok. 1880 r. wys. 89 cm 
Figura Perseusza, brąz, rzeźbiarz sir A. Gilbert, wys. 31 
cm
wys. 72,5 cm
Eros i Psyche idący, brąz, rzeźbiarz JJ. Salmsen, ok. 1880 r., 
wys. 81 cm
Jeleń ścigany przez sforę psów, brąz, rzeźbiarz A.L. Barye, 
wys. 47 cm
Wazon szklany, trawiony i emaliowany, szkło żółte, cętko- 
wane, purpurowe bratki, sygn. Daum Nancy, wys. 40,5 cm 
Wazon szklany bezbarwny typu „cameo", Galie, ok. 1900 r., 
ornament kreskowy w kwiaty, sylwetka Joanny d’Arc na 
koniu, krzyż lotaryński, wys. 31 cm
Wazon ze szkła matowego, typu „cameo" Galie, ok. 1900 r„ 
barwa żółta i pomarańczowa, góra czerwień i brąz, orna
ment gałązki z liśćmi i śliwkami, wys. 33 cm
Lampa stołowa z brązu, elektryczna, umbra witrażowa ze 
szkła matowego, Tiffany-Studio,'ok. 1905 r„ wys. 63 cm

Dwie podobne lampy, umbry rodzaju Javrile glass”, sygn. 28,6 
Tiffany 13,2

13.7 Flakon smukły ze szkła opalizującego w barwie złota i pa
wiego błękitu, Tiffany, 1905 r„ wys. 48 cm 1,7

0,4 Paterka ze szkła opalizującego, od spodu wieniec płynących 
wklęsłych ryb, Lalique, 1925 r. „Martignes”, średnica 37

2,0 cm 1,5
Lustro w ramie cynowej, plater, styl secesyjny, prod, nie-

1,0 mieeka WMF, ok. 1905 r, wys. 66,5 cm 1,8
Czarka platerowa, styl secesyjny, dekorowana głowami dłu-

0,4 gowłosych kobiet i gałązkami, 4 nóżki H. Leven, ok. 1900 r. 0,9
Bufet, proj. Galie, ok. 1900 r., wys. 191,5 cm 70,2
Płaskorzeźba w drewnie lipowym „Św. Anna Samotrzecia”,

10,5 ok. 1510 r., wys. 67 cm 10,8
Statuetka z brązu Ludwika XIV na koniu wg M. Desjardins, 
pocz. XVIII w., 53,5 cm 34,0

2.2 Popiersie wojownika, marmur, sygn. F-J. Bosio, XVIII/XIX
' w., wys. 60 cm 30,8

38.7 Wenus obejmująca i całująca Adonisa, kość słoniowa, rzeź
biarz W. Schwarz, XIX w., wys. 28,5 cm 2,0
Figurka z kości słoniowej „Maria Antonina”, XIX/XX w., typ

3,0 „dziewica otwierająca”- poły spódnicy stanowiące tryptyk 
otwierany, zawierający 3 rzeźbione scenki utrzymane w sty-

1.2 lu Ludwika XV, wys. 27,5 cm 1,6
Kufel niemiecki, kompozycja kości słoniowej (naczynie) ze 
srebrem (pokrywka i stopa), koniec XIX w., korpus rzeźbio
ny wokół w antyczną scenę bitewną, na pokrywce klęczący

1,0 centurion, wys. 44,5 cm 6,9
Półmisek wiedeński, emaliowany, na dnie i rondzie 9 scenek

1,8 idyllicznych w typie Watteau „fete galante”, brzegi srebrne, 
dług. 31,5 cm 2,4

1.8 Kufel skandynawski, bogato rzeźbiony w drewnie brzozo-
wym, ok. 1683 r„ w manierze S.H.Fandena, wys. 21,5 cm 46,6

8.5 Kaseta florencka „pietra dura” z warsztatu Wielkoksiążęce
go ok. 1700-1720 r., drewno inkrustowane lazurytem, aga- 
tem i marmurem, ubytki, ornamenty i nóżki z brązu, szer. 53

2.5 cm 187,0
Relikwiarz zdobiony emalią limuzyńską, ok. 1190 r., grawe
rowane wizerunki Boga i świętych, tło z lazurytu zdobne 
kwiatkami, pewne uzupełnienie, szer. 20 cm 92,4

6.9 Półmisek cynowy, bogato ornamentowany, reperowany, No
rymberga, warsztat W. Horchaimera, XVI/XVII w., średnica
35,5 cm 6,9

0,5 Kufel cynowy z warsztatu Ch. Wareinga, ok. 1675 r„ grawe
rowane tulipany, wys. 16 cm 12,4
Kufel cynowy, kwartowy - 1,13 1 poj. angielski, przypu-

0,9 szczalnie Bristol, koniec XVIII w„ reperowany, wys. 20 cm 0,3 
Dzbanek srebrny, styl Jerzego III, warsztat J. Denziloe, Lon-

0,5 dyn, 1779 r., 782 g, wys. 35,5 cm 1,7
Dzbanek srebrny, G.F. Gerich-Augsburg, 1807 r., 464 g, wys. 20

7.4 cm 1,4
Samowar srebrny złocony w stylu Jerzego III, bogato zdo
biony w skrzydlate sfinksy, u spodu lampa podgrzewająca,

6.5 warsztat D. Scott i B. Smith II, Londyn, 1805 r„ 6593 g, wys.
38 cm 99,0
Czajnik + cukiernica + dzbanuszek, srebro, styl Williama
IV, warsztat W. Bateman, Londyn, 1830 r., 1387 g 0,9

3,8 Figurka marmurowa, półnaga Wenus, L. Ansiglioni, ok. 1684
r„ wys. 183 cm 28,1

1.6 Lampa hanukowa w kształcie ośmioramiennego stojącego 
kandelabru (judaicum), prod, niem., pocz. XX w. srebro, wys.

1.5 24 cm 0,8
Szabla oficera marynarki z szeroką, płaską klingą, poł. XIX

4.6 w. z pochwą i chwistem, używana 1,2
Pistolet kapiszonowy pruskiej kawalerii, ok. 1850 r„ kal. 15,6

16,4 mm, napis „Potsdam”, dług. 38 cm 0,6
Para pistoletów kapiszonowych, francuskich, ok. 1830 r.,

0,7 rusznikarz Pirmet, Paryż, 1 spust przesunięty, dług. 29,5 
cm 0,9

,13,0 Strzelba niemiecka z zamkiem kołowym, XVII w., kolba z 
23,1 drewna orzech, bogato inkrustowana kością słoniową i ro

giem jelenia, przesunięcia i reperacje, dług. 166 cm 10,4
4.1 ____________________________________________________________

§g Obserwując notowania w handlu antykami na Zachodzie można 
stwierdzić, że:

33 - na aukcjach prawie zupełnie nie ma wytworów ze strefy Europy sło-
’ wiańskiej i Bałkanów;

- wysokie ceny osiągają przedmioty stylowe o znakomitym poziomie
9 ą artystycznym i dużym wkładzie pracy ręcznej(samowar srebrny, złoco

ny, bogato zdobiony, waga 6593 g, z 1805 r. - 99 548 dolarów, natomiast 
trzy naczynia srebrne z 1830 r., waga 1387 g - tylko 938 dolarów);

115 “ występuje duża atencja cenowa dla wyrobów z XVH w. i wcześniej
szych.

13.1 Tadeusz Górski
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Nowa ustawa
Zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną w poprzednim numerze informujemy 
Czytelników o pracach przy nowej „Ustawie o ochronie dóbr kultury i mu
zeach”. Tym razem publikujemy tezy do nowej ustawy stanowiące efekt 
pierwszego etapu prac komisji pod przewodnictwem prof. Aleksandra Giey
sztora. Podkreślamy, że nie jest to jeszcze projekt ustawy, zostanie on przy
gotowany pod koniec roku po uzgodnieniach tez między zainteresowanymi 
resortami i po konsultacjach m.in. z organizacjami zajmującymi się ochro
ną zabytków. Interesujące będzie porównanie tych założeń z ostatecznym 
kształtem ustawy. Czekamy na tę chwilę, czekają też zabytki, co ilustruje 
kilka zdjęć. Mamy nadzieję, że tezy nie okażą się tylko pobożnymi życze
niami i znajdą zrozumienie w innych resortach, przede wszystkim finan
sów...

1. W miejsce obecnej ustawy wprowadza się nową, do 
której wchodzą pozytywnie sprawdzone dotychczaso
we postanowienia, i zgodnie z którą ochrona dóbr kul
tury zespolona zostaje z planowaniem i kształtowa
niem przestrzeni, ochroną środowiska, ochroną przyro
dy i wprowadzona do planów gospodarczo-społecznych 
na wszystkich szczeblach.

2. Definicję dobra kultury poszerza się o krajobraz kul
turowy, przestrzeń historyczną i niematerialne dobra 
kultury. Definicja ta wprowadza podział dóbr kultury 
na: materialne dobra kultury (nieruchome i ruchome) i 
niematerialne dobra kultury (indywidualne i zbiorowe). 
Pod pojęciem zabytków rozumie się w tym ujęciu 
wszystkie dawne dobra kultury.

3. Rozszerza się przedmiot ochrony o dobra kultury 
wprowadzone do nowej definicji. Ochroną prawną obej
muje się:
- dobra kultury wpisane do rejestru,
- wchodzące w skład muzeów i bibliotek,
- wszystkie dobra kultury (niezależnie od ich wpisania 
do rejestru) w zakresie ochrony ich przed zniszczeniem 
oraz w zakresie wywozu za granicę (wg ruchomej gra
nicy 40 lat),
- nieruchome dobra kultury w zakresie określonym w 
przepisach prawa miejscowego,
- krajobraz kulturowy przez tworzenie rezerwatów 
kulturowych postanowieniem Rady Ministrów, parków 
kulturowych uchwałą właściwej rady narodowej i stref 
konserwatorskich decyzją wojewódzkiego konserwato
ra zabytków,
- niematerialne dobra kultury: indywidualne lub zbio
rowe, wpisane do rejestru lub objęte rezerwatami kul
turowymi (np. historyczne nazwy ulic i miast, zanikają
ce umiejętości i tradycje).

4. Przedmiotem ochrony są także archiwalia, jeżeli nie 
podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Pomniki historii kultury (dobra kultury o najwyż
szej wartości) wpisuje się na listę krajową, a następnie 
zgłasza na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i 
naturalnego.

6. Dobra kultury związane z kulturą polską znajdujące 
się za granicą są ewidencjonowane oraz otoczone opie
ką przez właściwe placówki polskiej służby zagranicz
nej.

7. Stały organ państwowy, np. Komitet Rady Mini
strów ds. Ochrony Dziedzictwa Kultury, integruje dzia
łania zainteresowanych resortów.

8. Ustanowiona jest Państwowa Rada Ochrony Dóbr 
Kultury opiniująca i inicjująca projekty decyzji Komi
tetu. W skład Rady wchodzą eksperci ochrony zabyt
ków (w tym również reprezentanci nauki i organizacji 
społecznych), a także ochrony środowiska, przyrody, 
planowania przestrzennego. Prezes Rady Ministrów 
powołuje Przewodniczącego Rady, który przedkłada 
propozycje jej składu Radzie Ministrów.

9. Ministrowie, rady narodowe, samorządy miast i wsi, 
organizacje społeczne, jednostki organizacyjne i wszel
kie osoby prawne i fizyczne tworzą warunki ochrony 
dóbr kultury.

10. Naczelny nadzór nad ochroną dóbr kultury sprawu
je Minister Kultury i Sztuki przez Generalnego Konse
rwatora Zabytków działającego w jego imieniu.

11. Wojewódzki konserwator zabytków jest specjali
stycznym organem administracji, o kompetencji szcze
gólnej ds. ochrony zabytków, powoływanym i odwoły
wanym przez wojewodę w uzgodnieniu z Ministrem 
Kultury i Sztuki. Z wkz uzgadniane są plany zagospo
darowania przestrzennego regionalne i miejscowe.

12. Powołana zostaje Państwowa Inspekcja Ochrony 
Zabytków kierowana przez Generalnego Konserwato
ra Zabytków mająca delegatury terenowe. Państwowa 
Inspekcja współpracuje z wojewódzkimi konserwato
rami zabytków, opiniuje merytorycznie ich decyzje ad
ministracyjne i nadzoruje merytorycznie funkcjonowa
nie instytucji ochrony dóbr kultury. W resortach użyt
kujących liczne dobra kultury tworzone są komórki 
programowo-inspekcyjne, zajmujące się opieką nad 
tymi dobrami.

13. Minister Kultury i Sztuki tworzy centralne, a woje
wodowie terenowe, specjalistyczne instytucje ochrony 
dóbr kultury obejmujące muzea i ośrodki konserwa- 
torsko-dokumentacyjne o zróżnicowanym zakresie 
działania szczebla centralnego i wojewódzkiego.

14. Ustanawia się Narodowy Fundusz Ochrony Dóbr 
Kultury oraz fundusze terenowe, na które składają się 
środki budżetowe instytucji, opłaty za szkoły i zniszcze
nia dóbr kultury, wpłaty dobrowolne itp.
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15. Użytkownikom i właścielom dóbr kultury, osobom 
prywatnym i fizycznym zapewnia się korzystanie z ulg 
podatkowych, kredytów i dotacji, ulg w cenach i opła
tach. Ulgi podatkowe uzyskują podmioty prawne i fi
zyczne w przypadku ich świadczeń na ochronę dóbr 
kultury.

16. Użytkownicy i właściciele nieruchomych dóbr kul
tury użytkujący je niezgodnie z zasadami opieki nad 
nimi ponoszą odpowiedzialność materialną na wniosek 
wojewódzkiego konserwatora zabytków.

17. Inwestorzy finansują ratownicze badania architek
toniczne i archeologiczne na terenie inwestycji.

18. Odnośnie znalezisk monetarnych i kruszcowych 
państwo może zrezygnować częściowo z przysługujące
go mu prawa własności w przypadku ich zgłoszenia i 
przekazania organom ochrony dóbr kultury zgodnie z 
przepisami ustawy.

19. Ustanawia się przepisy dotyczące przekazywania 
nieruchomych dóbr kultury podmiotom prawnym i fi
zycznym i dotowania ich remontów konserwatorskich 
przez przeniesienie ustaleń uchwały Rady Ministrów 
nr 179 z 1978 r. do ustawy.

20. W użytkowaniu dóbr kultury i przy pracach konse- 
rwatorsko-remontowych odstępuje się od stosowania 
ogólnych przepisów technicznych i użytkowania.

21. W zakresie przedmiotów nie objętych zakazem wy
wozu, zamiast dotychczasowej cezury 9 V 1945 r., ustala 
się kroczącą granicę czasową wywozu (40 lat) dóbr kul
tury za granicę.

22. Definicję muzeum poszerza się, ustanawiając dla 
niego status specjalistycznej instytucji ochrony dóbr 
kultury.

23. Państwo zapewnia warunki i środki działalności 
muzeów państwowych. Innym muzeom środki te za
pewniają organy założycielskie. Minister Kultury i 
Sztuki określa kryteria i wymogi nadawania statusu 
muzeum.

24. Obok muzeów państwowych mogą tworzyć muzea 
osoby prawne i fizyczne.

25. Uprawnienia i obowiązki muzeów o specjalnym 
znaczeniu określone są dla muzeów o znaczeniu ogól
nokrajowym, ponadregionalnym i wojewódzkim oraz 
dla muzeów specjalistycznych. Dla muzeów ogólnokra
jowych organem bezpośredniego nadzoru jest Minister 
Kultury i Sztuki lub organ założycielski , dla ponadre
gionalnych Minister Kultury i Sztuki lub wojewoda na 
zasadzie umowy między województwami, na których 
terenie działa muzeum.

26. Muzea o specjalnym znaczeniu mają Radę Muzeal
ną powoływaną i odwoływaną na wniosek dyrektora 
muzeum przez organ nadzoru lub założycielski. Pozo
stałe mogą mieć Radę Muzealną w razie potrzeby.

27. Obok muzeów wyróżnia się zbiory dóbr kultury 
gromadzone i użytkowane przez instytucje państwowe, 
pozapaństwowe i fizyczne oraz kolekcje stanowiące 
jednorodną całość i mogące wchodzić w skład zbiorów. 
Minister Kultury i Sztuki określa zakres i zasady po
mocy państwa dla osób prawnych i fizycznych posiada
jących zbiory i kolekcje.

28. W ramach opieki społecznej nad zabytkami Mini
ster Kultury i Sztuki upoważni niektóre organizacje 
społeczne do społecznej kontroli stanu zachowania i 
sposobu użytkowania dóbr kultury, określi ich obowiąz
ki i uprawnienia, w tym powoływanie straży ochrony 
dóbr kultury egzekwującej mandaty od osób prawnych 
i fizycznych, działających na szkodę dóbr kultury lub je 
nieprawidłowo użytkujących.

29. Sprawy rozpatrywane przez sądy przenosi się do 
kodeksu karnego, a pozostawia się w ustawie wykro
czenia rozpatrywane przez kolegia.
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Wokół 
jednego zabytku
O zabytkach Wilanowa, zwłaszcza zespołu pałaco
wego, napisano wiele książek i jeszcze więcej arty
kułów, a mimo to wciąż jeszcze znajdujemy tam 
zabytki mało znane, warte zauważenia. W wilano
wskim kościele Św. Anny jest wiele feretronów - 

•przenośnych, dwustronnych obrazów religijnych, w 
ozdobnych ramach, na podstawach z otworami do 
wsunięcia drążków. Podobnie jak chorągwie, były 
one noszone w procesjach, podobnie też były fun
dacjami ex voto składanymi Deo Optimo Maximo 
jako wyraz wdzięczności.
W prawej nawie kościoła stoi więc feretron, ani spe
cjalnie stary, liczący sobie około stu lat, ani malowa
ny przez sławnego artystę, gdyż po prostu nie wia
domo, kto był jego autorem. A jednak jest to obraz 
szczególny z punktu widzenia etnografa, historyka 
sztuki, również teologa.
Nad łachą wiślaną, charakterystyczną dla tych oko
lic wówczas, gdy krajobraz ten nie byt zdominowany 
przez odrażające, potworne kształty elektrociepłow
ni Siekierki, kłębowiska przewodów, monstrualnych 
rurociągów i wyrw w ziemi, stoi zwykła drewniana 
chata kryta strzechą. Ostatnia taka chata, takąż 
strzechą kryta na Kępie Zawadowskiej, a więc o 
dwa kilometry od kościoła, została rozebrana w la
tach sześćdziesiątych, gdy żyzne pozalewowe 
grunty zamieniono w gigantyczną hałdę popiołów. 
Chata na obrazie jest wręcz przykładowa: nieco po
targana strzecha, do której przystawiono drabinę, 
bocianie gniazdo na kalenicy, podwóreczko prze
chodzące w łąkę, na której pasą się dwie krowy, 
wybieg dla domowego ptactwa. Nad widocznym na 
drugim planie zalewem chłop z typową do niedaw
na podrywką na krzyżaku z giętkich prętów wie
rzbowych - łowi ryby, których wówczas w Wiśle 
było sporo. Na pierwszym planie widzimy kobietę z 
dwojgiem dzieci. Młodsze w uszatym kapturku ra
dośnie igra w błocie, starszy synek „w koszuiinie, 
nagi, bosy przepasany wąską krajką"(jakby powie
dział poeta) wraz z matką wyciąga ręce w górę, w 
kierunku obłoku, z którego Bóg Ojciec rzuca im 
bochenek chleba.
Po cóż ten opis? Ano z kilku względów. Widziałem 
wiele feretronów w kościołach różnych krajów. Je
dyny podobny do wilanowskiego charakterem w

(fot. Jan Pruszyński)

małym kościółku opodal Halstattu w Austrii. W Pols
ce drugiego takiego nie ma. Nieliczne są też malar
skie przedstawienia Boga Ojca, zaś boską opatrz
ność przedstawia się najczęściej w formie oka 
wszechwidzącego, umieszczonego w trójkącie z 
rozchodzącymi się odeń promieniami. Ponadto, 
jako się rzekto, krajobraz przedstawiony na obrazie 
jest bez wątpienia miejscowy i całkowicie historycz
ny, jeżeli weżmiemy pod uwagę zakres i charakter 
przemian. Wreszcie ten chleb - „dar nieba", jak 
napisał Norwid, produkt zboża - którego sama ety
mologia łączy się z opatrznością, w taki prosty spo
sób przechodzący z ręki bożej w chłopską...

Obawiam się o dalsze losy tego zabytku. Stoi on na 
wysokości dostępnej każdemu człowiekowi, który 
przez nieuwagę opiera się o feretron podczas nabo
żeństw ramieniem i dziecko już obłupało pozłotę. A 
gdyby, przed jego lepszym zabezpieczeniem, wy
konać odbitki pocztówkowe? Czyż nie zaintereso
wałyby one licznych turystów zwiedzających Wila
nów?

Jan Pruszyński
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NASZ FELIETON

Wdzięczność

NA. iektorzy twier
dzą, że odróżnia nas ona od zwierząt - choć właś
ciciele psów protestują, mówiąc o przywiązaniu, 
wdzięczności i miłości swych czworonożnych 
przyjaciół. Faktem jest, że zwierzęta swej 
wdzięczności nie wyrażają w formie najrozmait
szych podarków wręczanych lub wsuwanych w 
łapę w urzędach, szpitalach, szkołach, ba, nawet 
na poczcie w „podzięce” za przysługę, lub przeciw
nie: „w szczot buduszczich błag, cztob znakomi 
byli!” - jak mawiają eksperci od tych zagadnień. 
Przykro jest uczciwym ludziom patrzeć, jak dale
ce ta forma obowiązkowych podarków staje się 
normą postępowania społecznego, ale bardziej niż 
przykro staje się, gdy stykamy się z rażącymi 
przykładami niewdzięczności. W przeciwieństwie 
zaś do wdzięczności - niewdzięczność jest poję
ciem prawnym! Rażąca niewdzięczność ze strony 
obdarowanego lub mającego być obdarowanym 
może powodować cofnięcie darowizny. A cóż, jak 
nie niewdzięczność, rażąca niewdzięczność ukry
ta pod szyldem ekspertyzy naukowej - gdy dar 
ogromnej wartości, ofiarowany ze szczerego serca 
przez osoby związane sercem ze swoją Ojczyzną - 
zaczyna być oglądany „mędrca szkiełkiem i o- 
kiem”, zaś wyniki tej, pożal się Boże, ekspertyzy 
są podawane do publicznej wiadomości. Czytelni
cy „Spotkań z Zabytkami” odgadują zapewne, że 
chodzi tu o bezcenną z każdego punktu widzenia - 
jako zespół i zbiór pojedynczych obiektów, jako 
dobro kultury i jako dar ofiarowany nam wszyst
kim - kolekcję Porczyńskich. Takiego daru nie 
otrzymaliśmy nigdy, jeżeli nie liczyć ofiarowanej 
miastu Lwowu i narodowi polskiemu w 1919 r. 
kolekcji Bolesława Orzechowicza, wbrew woli 
darczyńcy rozproszonej i pozostawionej za grani
cami Polski. Gdyby zebrać wszystkie podziękowa- 
ńa składane Państwu Porczyńskim, wszystkie 

artykuły na ten temat, byłoby ich wiele. Można 
też przytaczać entuzjastyczne wpisy do księgi 
zwiedzających. Czemu więc ma służyć rozdmuchi
wanie w prasie sprawy pewnej opinii, której au
torki rozmyślnie nie wymienię z nazwiska, opinii, 
która podważając autentyczność „Ofiarowania 
Dzieciątka” czy „Uczty Baltazara” w sposób dom
niemany zarzuca ofiarodawcom, że z pełną świa
domością podrzucili naiwnym rodakom bezwar
tościowe kicze!
Pomijamy już fakt, że nasze i nie tylko nasze mu
zea pełne są falsyfikatów, znanych lub odkrywa
nych w miarę postępu techniki, a także ekspo
natów rozmyślnie fałszujących historię. Nie pro
szę Pani Eksperta aby zapoznała się z referatem 
dr Ciszewskiej z Uniwersytetu Łódzkiego „Praw
da i fałsz w sztuce z punktu widzenia estetyki”, 
ani by podzielała pogląd Estreichera, że z punktu 
widzenia estetyki fałszerstwo nie istnieje. Chodzi 
mi o całkiem co innego: o wymiar moralny tego 
działania, o szkody, jakie taka opinia powoduje w 
świadomości społecznej, o to, że ludzie Polsce i 
Polakom nieprzychylni nie omieszkają tej spra
wy zdyskontować, pomawiając nas wszystkich o 
niewdzięczność.
Wyrządzono krzywdę ludziom w poważnym wie
ku, którzy za gorycz emigracji, wieloletnie pomó
wienia pod adresem tejże emigracji i jej nieczy
stych intencji odpłacili nam wszystkim króle
wskim darem. Przepraszam Pana, Panie Porczyń
ski!

Felietonista
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Zabytkowe nazewnictwo 
i prawo (1)
Pojęcie „zabytku” utożsamiane jest zazwy
czaj z zachowanymi do dnia dzisiejszego 
ruchomymi lub nieruchomymi dobrami ma
terialnymi, utrzymanymi w dobrym lub ztym 
stanie i mającymi określone wartości histo
ryczne, artystyczne czy naukowe. Nie od
nosi się natomiast tego terminu prawie w 
ogóle do nazw historycznych miast’, wsi, 
dzielnic, placów, ulic, różnego typu budowli 
czy obiektów fizjograficznych. To samo do
tyczy również takich niematerialnych dóbr 
•kultury, jak np. historyczne herby miast, 
dzielnic czy nazwy instytucji, organizacji 
państwowych i społecznych. Pomijanie 
„zabytkowości" w aspekcie niematerial
nym oraz niewiązanie jej z zabytkami mate
rialnymi jest o tyle niemożliwe do utrzyma
nia w dzisiejszych warunkach, że przecież 
historycznie utrwalone nazwy, więżące się 
z określonym obiektem, miejscem czy in
stytucją, mają niejednokrotnie dla naszego 
dziedzictwa narodowego, dla tożsamości 
państwowej wcale nie mniejsze znaczenie 
niż obiekty materialne, których dotyczą. 
Jakże często, wzajemnie się uzupełniając, 
tworzą nierozerwalną całość. Na przykład 
nazwa „Wawel" wiąże się nie tylko z pew
nym krakowskim kompleksem architekto
niczno-historycznym, ale i sama w sobie 
stanowi dobro o ukształtowanym już rodo
wodzie.

Nazewnictwo historyczne, podobnie jak i 
dobra materialne, mogło w ciągu stuleci 
podlegać procesowi ewolucji. Jedne na
zwy uległy zmianom lub zostały zapomnia
ne, a ich miejsca zajęło nowe nazewnictwo, 
niektóre jednak nazwy trwają przez wieki w 
formie niezmienionej (np. ulice Floriańska 
czy Wiślna w Krakowie)2.

Zanikanie nazw ma charakter naturalny i 
jest to zrozumiałe, jeżeli zważymy, że 
wszystko na świecie stopniowo przemija. 
Nawet najpotężniejsze budowle architektu
ry, powstałe ze szlachetnych i trwałych ma
teriałów mają ograniczoną żywotność, 
zwłaszcza wówczas, gdy nie są właściwie 
użytkowane, systematycznie konserwowa
ne i podlegają niszczącemu oddziaływaniu 
zanieczyszczeń atmosferycznych. Można 
oczywiście wskazać przykłady obiektów, 
które jakby na przekór prawu przemijania 
trwają niezmiennie przez całe tysiąclecia, 
tak jak to ma miejsce w wypadku piramid 
egipskich. Ten fenomen wytworzył nawet 
przekonanie, że „wszystko, co żyje, boi się 

upływającego czasu, a czas boi się pira
mid...”
Nazewnictwo historyczne jest o wiele ła
twiej administracyjnie usunąć z naszej rze
czywistości niż fizycznie wyeliminować za
bytkowe obiekty architektoniczne. Zniesio
ne nazwy żyją jednak niekiedy w świado
mości społeczeństwa nadal. W Krakowie 
wiele osób mówi o obecnej ul. Bohaterów 
Stalingradu - „Starowiślna”, a ul. Manifestu 
Lipcowego - to dla jednych nadal ul. Mar
szałka Józefa Piłsudskiego, a dla drugich - 
ul. Wolska. Można podać również takie sy
tuacje, gdy znikła już pierwotna architektura 
danej ulicy, a nazwa jej pozostała. Jeżeli 
jednak przy danej ulicy zachowała się his
toryczna zabudowa - to zabytkowa nazwa 
stanowi jej cenne dopełnienie, podkreśla
jąc zarazem wielowiekowy charakter miejs
ca. Historia może napisać w dziejach ulicy 
jeszcze inny rozdział, wymazując ją na za
wsze spośród arterii miejskich. Taki los 
spotkał niektóre ulice warszawskie. Niekie
dy pamięć o nich została utrwalona dla po
tomnych poprzez wmontowanie w bruk ta
bliczek informujących, że w danym miejscu 
była kiedyś ulica (w Warszawie upamięt
niono w ten sposób ulicę Chmielną).
Historyczne nazwy polskich miast, ulic, pla
ców i obiektów fizjograficznych były w dzie
jach naszego państwa niejednokrotnie 
zmieniane. W czasach nocy rozbiorowej 
trzej grabarze Rzeczypospolitej niemal so
lidarnie eliminowali niektóre polskie nazwy, 
zastępując je bliższymi im w formie i treści. 
Także w okresie drugiej wojny światowej, 
gdy nastały mroczne dni okupacji hitlero
wskiej polskie nazewnictwo podlegało 
eksterminacji niemal na równi z obywatela
mi, zabytkami i w ogóle kulturą narodową. 
Jeszcze i dzisiaj niektórzy zachowali w pa
mięci ostro brzmiące nazwy niemieckie ro
dzimych, polskich obiektów. W Warszawie 
np. przemianowano ul. Focha na Theater- 
strasse, al. Sobieskiego na Sudenstrasse 
(Południową), plac Piłsudskiego na Adolf 
Hitler-Platz (Warszawiacy z przekąsem ma
wiali o nim „Hycler Plac”), ul. Karasia na 
Buhnenstrasse (Sceniczną), al. Szucha na 
Strasse der Polizei, ul. Koszykową na dr 
Kurt Luckstrasse3. W Krakowie natomiast, 
którego nazwa polska została rozporzą
dzeniem Wydziału Spraw Wewnętrznych 
Generalnej Guberni (15 VII11941) zmienio
na na niemiecką „Krakau”, przemianowano 
m.in. Rynek Główny na Adolf Hitler-Platz, 

ul. Mikołajską na Hans Diirer Strasse, ul. 
Kilińskiego na Dunajcestrasse, ul. Siemi
radzkiego na Polizeistrasse, ul. Piłsudskie
go na Universitatstrasse, a ul. Basztową na 
Wehrmachtstrasse4. Zresztą także herb 
Krakowa został zmieniony. Usunięto bo
wiem zeń w 1941 r. orła5. Proces deformacji 
i zarazem germanizacji nazewnictwa został 
zatrzymany i odwrócony z chwilą klęski III 
Rzeszy.
Okres powojenny nie dla wszystkich nazw 
okazał się szczęśliwy. Stalinizacja Polski i 
w tej dziedzinie naszej kultury odcisnęła 
swoje piętno. Dla wielu nazw, zwłaszcza 
tych, które oceniono jako „wrogie klaso
wo” nie znalazło się miejsce wśród nazew
nictwa ulic i placów. Nowe nazwy upamięt
niały często postacie i wydarzenia związa
ne z historią Kraju Rad, co stanowiło echo 
podobnych przemian, jakie zaczęty wystę
pować w tym kraju jeszcze przed wybu
chem drugiej wojny. Proces ten ciągnął się 
zresztą jeszcze do połowy lat osiemdzie
siątych. Tak np. dzisiejszy Wołgograd do 
1925 r. nazywał się Carycyn a do 1961 r. 
Stalingrad i pod tą nazwą miasto to trwale 
wpisało się w historię ostatniej wojny świa
towej (od 1961 r. wszystkie nazwy z cząstką 
Stalin zostały zmienione). Uljanowsk do 
1924 r. był Symbirskiem, Leningrad do 
1914 r. Petersburgiem, Sankt - Pietierbur- 
giem, do 1924 Pietrogrodem, Pietrogra- 
dem, Kaliningrad do 1946 r. Kónigsberg 
(Królewiec); Kalinin - do 1931 r. Twer (Kali
nin osobiście nadał nową nazwę), Iwano- 
-Frankowsk - do 1962 r. Stanisław (Stanis
ławów); Czernienko - do 1985 r. Szarypo- 
wo, Breżniew - do 1982 r. Nabiereżnyje 
Czołny, Andropow - do 1946 r. Rybińsk, do 
1957 r. Szczerbakow, do 1984 r. ponownie 
Rybińsk6. Masowo zmieniano także przed
rewolucyjne nazwy ulic i placów; ostatnio 
postuluje się przywrócenie niektórych z 
nich.
Jak już wspomniano, także w Polsce powo
jennej doszło do zmian w nazewnictwie 
ulic, placów i miejscowości. Najgłośniejsze 
było przemianowanie w 1953 r. Katowic na 
Stalinogród (w 1956 r. powrócono do po
przedniej nazwy). Praktycznie niemal w 
każdej miejscowości dokonano do 1953 r. 
większych lub mniejszych zmian w nazew
nictwie ulic i placów. Po przełomie paździe
rnika 1956 r. przywrócono należne prawą 
tylko niektórym z nich. Przy tej okazji zmie
niano lub pomijano w nazwach patrona, dla 
którego w nowej sytuacji społeczno-poli
tycznej nie mogło być już dłużej miejsca. W 
ten sposób skrócono nazwę warszawskie
go Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina. 
Dawną nazwę zakrywa neonowy szyld „Pa
łac Kultury i Nauki". Niestety, nie wszystkie

18



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

3

nazwy przywrócono po 1956 r. Każdy za
pewne potrafiłby podać na to przykłady z 
miejscowości, w której zamieszkuje7. W 
Krakowie w porównaniu do okresu między
wojennego zmieniły się m.in. takie nazwy: 
ul. Bandurskiego na Kona, ul. Beliny Praż- 
mowskiego na al. Marchlewskiego, al. Mar
szałka Focha na Puszkina, ul. Św. Gertrudy 
na Waryńskiego, ul. Św. Tomasza na Sol

skiego, ul. Jabłonowskich na Ziaji, ul. Kad
rówki na Biblioteczną, ul. Kalwaryjską na 
Pstrowskiego, ul. Lea na Dzierżyńskiego, 
ul. Legionów na Cekiery, ul. Starowiślną 
na Bohaterów Stalingradu, ul. Pomorską na 
Wybickiego (powrócono już do poprzed
niej nazwy), ul. Marszałka Piłsudskiego na 
Manifestu Lipcowego (w przededniu 70. 
rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę imię pierwszego Marszałka II Rze
czypospolitej nadano jednej z obrzeżnych 
ulic, aczkolwiek prowadzącej w kierunku 
Kopca Piłsudskiego8; niestety wbrew ocze
kiwaniom znacznej części krakowian nie 
przywrócono nazwy w poprzednim miejs
cu).
W latach siedemdziesiątych zniekształco
no w Krakowie, nie nadając temu rozgłosu, 
nazwy niektórych ulic, mających jako pa
tronów świętych. Z ul. Św. Marka zrobiła się

1. Warszawa w czasie okupacji - al. Szucha prze
mianowana na Strasse der Polizei
2. Kraków - to zdjęcie jednej z niemieckich gazet 
opatrzono podpisem: „Powoli znikają nie dające 
się wymówić nazwy ulic..."
3.4. Pocztowe stemple okolicznościowe: z 1953 
r., na którym widnieje pełna nazwa Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie (3) i z 1971 r., na którym brak 
już patrona obiektu Józela Stalina (4)

1952
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ul. Marka, a z ul. Św. Anny - ul. Anny. W 
związku z I Pielgrzymką Ojca Świętego do 

Polski i wymianą tablic informujących o na
zwie ulićy powrócono do poprzedniego 
stanu. Proces ten okazał się jednak nie za
kończony, skoro w latach osiemdziesiątych 
zmieniono tablicę „Ul. Św. Wawrzyńca" na 

nową „Ul. Wawrzyńca”. Dotychczasowa 
nazwa zachowała się jednak przed budyn
kami prywatnymi, na tabliczkach informują
cych o numerze obiektu. Nazwa „Św. Wa

wrzyńca", pomimo zmian, o których mowa, 
prawnie nadal jest obowiązująca. Problem 
nieliczenia się z historycznością nazewnic
twa wystąpił z nową siłą w odniesieniu do 
starych nazw gór, miejscowości, wąwozów 
w Beskidzie Niskim i Bieszczadach. Z 
dniem 1 X 1977 r.9 zmieniono bowiem 120 
nazw miejscowości znajdujących się w pię
ciu województwach Polski południowo- 
wschodniej (m.in. Czystogarb na Górną 
Wieś, todynę na Łęgi, Kulaszne na Mię
dzygórze, Gorajec na Dąbrowę). Zmiany 
zostały dokonane z naruszeniem obowią
zujących przepisów prawnych. Część tych 
nazw miała pochodzenie niepolskie (np. 
wołoskie, słowackie, ruskie, ormiańskie czy 
niemieckie), ale legitymowały się wielowie
kowym już rodowodem i nie mogły być 
uznane za narzucone siłą w okresie nieist
nienia niepodległej Polski. Przeciwko takie
mu zubożeniu oryginalnego i bogatego na
zewnictwa historycznego wypowiadało się 
wiele osób i instytucji (w tym miejscu 
wspomnę tylko o dwóch interpelacjach po
selskich i zdecydowanych protestach Stu
denckiego Koła Przewodników Beskidz
kich z Warszawy). Na skutek społecznych 
reakcji minister administracji gospodarki 
terenowej i ochrony środowiska reaktywo
wał Komisję Ustalania Nazw Miejscowości 
i Obiektów Fizjograficznych, zlikwidowaną 
w 1975 r. Nowa Komisja zażądała przywró
cenia dawnych nazw bieszczadzkich, co 
nastąpiło dopiero na początku lat osiem
dziesiątych10.
Masowy protest przeciwko zmianom na
zewnictwa bieszczadzkiego uniemożliwił 
realizację podobnej operacji, przygotowy
wanej na wniosek wojewody lubelskiego 
przeciwko 416 nazwom o brzmieniu litew- 
sko-białoruskim. Spośród tej liczby, jak 
wykazał prof. P. Smoczyński, jedynie 15 
nazw mogło być zakwalifikowanych do 
zmiany, z tego bez dyskusji zaledwie 6. 
Warto wspomnieć, że zamierzano m.in. 
zmienić nazwę Horodła, ignorując absolut
nie fakt zawarcia w tej miejscowości unii 
polsko-litewskiej, która weszła do historii 
obu narodów jako „Horodelska"11.
Skoro mowa już o elementach obcych w 
nazwach miejscowości polskich - to

wspomnieć należy także o nazewnictwie 
pochodzenia niemieckiego na słowiań
skich i zarazem polskich terenach położo
nych na wschód od Odry. W ramach pro
cesu germanizacji zmieniano nazwy sło
wiańskie na niemieckie lub przerabiano je- 
fonetycznie. Po zakończeniu ostatniej woj
ny i powrocie do Polski tych ziem dokona
no repolonizacji nazewnictwa. Szczególną 
rolę odgrywała tutaj Komisja Ustalania 
Nazw Miejscowych przy Urzędzie Rady Mi
nistrów. Po analizie dokumentów historycz
nych przywracano miejscowościom stare, 
polskie określenia. Jeżeli nie znaleziono 
starej nazwy słowiańskiej dla miejscowości 
o nazwie niemieckiej, Komisja tworzyła na
zwy polskie. Pozostawiono jednak niektóre 
nazwy genetycznie niemieckie, jeżeli we
szły one już wcześniej do polskiego syste
mu nazewniczego i zostały dostosowane 
do zasad języka polskiego (np. Olsztyn, 
Wałbrzych)12. Podobne problemy związane 
są z nazwami ulic i placów w miejscowoś
ciach, które przez dziesiątki i setki lat były 
poddane intensywnej germanizacji. Zabie
gi zwolenników przywracania nazw histo
rycznych bywają niekiedy oceniane jako 
próby wskrzeszania nazw niemieckich, tyle 
tylko, że w brzmieniu polskim.13.

Piotr Dobosz

5. Okolicznościowy stempel z 1956 r. z nazwą 
Stalinogród (Katowice)
6. W latach siedemdziesiątych zmiany w nazew
nictwie nie ominęły miejscowości w Bieszcza
dach (zdjęcie z 1977 r.)

(zdjęcia i reprod.: Agata Pankiewicz)

Przypisy
1. O pochodzeniu nazw miast PRL pisze K. 
Rymut, Nazwy miast Polski, Wrocław 1987. 
Oprócz literatury podstawowej wymienio
nej w tej pracy zob. także: J. Ostroróg- 
Sadowski, O imieniu 1 nazwisku. Studium 
prawne, Warszawa 1902; W. Taszycki, Pol
skie nazwy osobowe, Kraków 1924; tenże, 
Polskie pamiątkowe nazwy miejscowe, (w:) 
Prace Onomastyczne, I Międzynarodowa 
Slawistyczna Konferencja Onomastyczna, 
Wydawnictwo PAN, 1961.
2. Zainteresowanych historią nazewnictwa 
krakowskiego odsyłam do: S. Tomkowicz, 
Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów - ich 
nazwy i zmiany postaci, Kraków 1926 (re
print: Kraków 1985) oraz A. Nowolecki, Wy
kaz ulic, placów, kościołów i domów miasta 
Krakowa i Podgórza, Kraków 1878.
3. W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, 
Kraków 1984, s. 140-141, 157, 160, 182, 
211, 340, 347.
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4. T. Wroński, Kronika okupowanego Kra
kowa, Kraków 1974, s. 43, 123, 166, 336 
oraz 412-429 (wykaz niemieckich nazw 
ulic, placów krakowskich w granicach 
sprzed 1 VI 1941 r.).
5. Ibidem, s. 170; zob. także: J. Dąbrowski, 
Rządy niemieckie w Krakowie, (w:) Kraków 
pod rządami wroga 1939-1945 (Biblioteka 
Krakowska nr 104), Kraków 1946, s. 29.
6. „Przegląd Tygodniowy”, nr 1 (353) z dn. 1
I 1989 r„ s. 10.
7. T. Biedzki, Stalinogród, „Przegląd Ty
godniowy", nr 46 (346) z 13 XI 1988 r., s. 7 
oraz List do Redakcji „Stalinogród" „Prze
gląd Tygodniowy", nr 2 (354) z 8 11989 r„ s. 
3; Były ulice..., „Przegląd Tygodniowy”, nr 
46 (346) z 13 XI 1988 r„ s. 3.
8. Uchwała Nr 21 Rady Narodowej Miasta 
Krakowa z 27 X 1988 r. w sprawie nazw nie
których ulic w Krakowie (Dz. Urz. Woj. 
Krak., Nr 21, poz. 183): „zmienia się nazwę 
ulicy Leśnej oraz części alei Do Kopca..., na 
aleję Józefa Piłsudskiego".
9. Zarządzenie ministra administracji gos
podarki terenowej i ochrony środowiska z

9 VIII 1977 r. w sprawie zmiany nazw nie
których miejscowości w województwach: 
krośnieńskim, nowosądeckim, przemy
skim, rzeszowskim i tarnobrzeskim (M. P., 
Nr 21, poz. 112); zob. także: W. Michało
wski, J. Rygielski, Spór o Bieszczady, 
wyd.ll, 1986, s. 80-90.
10. Żarz. MAGTiOŚr. z 27 I 1981 r. w spra
wie przywrócenia nazw niektórych miejs
cowości w województwach: krośnieńskim, 
nowosądeckim, przemyskim, rzeszowskim 
i tarnobrzeskim (M. P. Nr 7, poz. 61). Przy
wrócono według stanu obowiązującego 
przed dniem 1 X 1977 r. brzmienie i pisow
nię miejscowości wymienionych w Zarzą
dzeniu z dn. 9 VIII 1977 r. Utrzymano tylko 
nazwę przysiółka „Spokojna" w woj. tarno
brzeskim (dawniej: „Mordownia").
11. W. Michałowski, J. Rygielski, op. cit., s. 
89.
12. K. Rymut, op. cit., s. 18-20.
13. Zob. np. List otwarty do prezydenta, 
„Wiadomości Elbląskie” z 2 XII 1987 r. nr 
48 oraz uwagi polemiczne w nr. 2 i 3 z 1988 
r.

Zajrzyjmy 
na strychy...
Chroniąc zabytkowe kamienice czyn
szowe, otaczamy opieką nie tylko ich 
fasady. Wnętrza dorównują często 
kunsztownym elewacjom, toteż ener
gicznie protestujemy np. na wieść o 
zniszczeniu ozdobnych pieców, usu
nięciu sztukatorskiego wystroju klatki 
schodowej lub zdewastowaniu mar
murowych schodów.

Czy nie powinniśmy z podobnym pie
tyzmem zająć się także ochroną nie
których strychów? Tymczasem od lat 
panuje przekonanie, że strychy znaj
dujące się w budynkach zabytkowych 
są pomieszczeniami gospodarczymi i 
można przerabiać je na mieszkania 
lub pracownie bez istotnych strat dla 
zabytkowej wartości obiektu, w którym 
dokonuje się adaptacji. Czy jest to po
dejście słuszne z konserwatorskiego 
punktu widzenia?

Utrzymanie pierwotnej funkcji strychu 
pozwala przede wszystkim na ocale
nie wyeksponowanej tu w naturalny 
sposób ciesielskiej konstrukcji nośnej 
dachu. Pytanie o sens ochrony stry
chu jest zatem faktycznie pytaniem o 
zabytkową, historyczną lub pamiątko
wą wartość więźby.

W 1988 r. społeczni opiekunowie za
bytków zrzeszeni w Towarzystwie 
Przyjaciół Warszawy zwrócili uwagę 
na problem ratowania autentycznych 
więżb dachowych w czynszowych ka
mienicach. Rozpoczęto od sporządza
nia fotograficznej dokumentacji najcie
kawszych konstrukcji. Skąd to zainte
resowanie właśnie na warszawskim 
gruncie? Wydaje się, że zadecydowa
ła tu świadomość ogromu wojennych 
zniszczeń. Domy, których nie zburzo
no, padały najczęściej ofiarą pożaru. 
Zachowane przykłady więżby mają 
więc unikatowy charakter i są prawdzi
wym skarbem dla badacza dziejów 
warszawskiej czynszówki. Spotykamy 
je głównie na terenie Pragi i w połud
niowej części Śródmieścia, które w 

znacznym stopniu uniknęło tragiczne
go losu pozostałych regionów stoli
cy.
W przypadku więżby dachowej wiel
komiejskiej kamienicy czynszowej, 
liczba stosowanych rozwiązań kon
strukcyjnych była dość ograniczona. 
Budynek frontowy miał zazwyczaj 
dach dwuspadowy, a oficyny okalają- 

j ce podwórze-studnię - jednospa-

21



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

1-3. Zachowane więżby dachowe: kamienica Ku- 
likiewicza przy al. Ujazdowskich 49 z lat siedem
dziesiątych XIX w. (1), kamienica Karszo-Siedle- 
wskich przy al. Ujazdowskich 51 z 1868 r. (2), 
pałacyk przy al. Ujazdowskich 41 z 1909 r. (3)

dowe. O wyborze ustroju dachowego 
decydowała zarówno rozpiętość da
chu, jak i stopień nachylenia jego po
łaci. Belki konstrukcji wykonywano 
niemal wyłącznie z sosnowego drew
na.
W warszawskich czynszówkach (także 
z okresu międzywojennego) najczęś
ciej spotyka się ustroje jętkowe lub 
płatwiowo-kleszczowe. Pobieżny 
przegląd wskazuje na równoczesne 
stosowanie obu rozwiązań w zależ
ności od potrzeb. W pałacyku senato
ra Karnickiego (al. Ujazdowskie 39), u- 
kończonym w 1877 r„ zachował się 
modelowy przykład ustroju jętkowego 
z dwiema ścianami stolcowymi, nato
miast w typowej dla epoki kamienicy 
przy ul. Wilczej 32, zrealizowanej w 
tym samym okresie, oglądać możemy 
tradycyjny ustrój płatwiowo-kleszczo- 
wy. Jedną z najstarszych (i najlepiej 
zachowanych) więźb na Trakcie Króle
wskim jest konstrukcja nośna dachu 
w kamienicy Karszo-Siedlewskich (al. 
Ujazdowskie 51) pochodząca z 1868 r. 
Uznanie i podziw budzą konstrukcje 
hełmów, wieńczących domy docho
dowe. Przenikające się i krzyżujące 
wiązary tworzą tu misterne, koronko
we kompozycje - prawdziwe dzieła 
sztuki, dające pojęcie o mistrzostwie 
dawnych cieśli.
Oglądając więżby w poszczególnych 
kamienicach warto zwrócić uwagę na 
oznaczenia ciesielskie, wycinane na 
belkach i odgrywające istotną rolę w 
procesie montażu konstrukcji. Daje 
się tu zauważyć zróżnicowanie zna
ków i sposobów ich wykonania: od
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prymitywnych nacięć, po starannie 
wydfutowane linie. W warszawskich 
domach dochodowych praktycznie 
nie spotykamy zwyczaju datowania 
więżby. Jeżeli już decydowano się na 
umieszczenie daty, to nie wycinano 
jej, tylko malowano (najczęściej na 
stupie lub mieczu). Tak namalowaną 
datę (1871 r.) odnalazłem przed laty na 
jednym ze słupów więżby dachowej w 
kamienicy Lucińskiego przy pl. Trzech 
Krzyży 3.

Zachowane więżby traktować możemy 
jako świadectwo kunsztu dawnego 
rzemiosła polskiego. Stwarzają one 
możliwość prześledzenia ewolucji sto
sowanych konstrukcji i połączeń cie
sielskich oraz określenia częstotli
wości występowania poszczególnych 
ustrojów dachowych. Wydaję się, że 
jest to pierwszy, niebagatelny argu
ment na rzecz ścisłej ochrony więżby, 
a tym samym - zachowywania pier
wotnej funkcji strychów w zabytko
wych domach dochodowych.

Warto wspomnieć także o specyficz
nej dla stolicy, pamiątkowej wartości 
wielu więżb. O ile w innych miastach 
można mieć niekiedy wątpliwości co 
do tego, czy oglądana konstrukcja wy
mieniona była po 1945 r„ to w Warsza
wie mamy w takim wypadku niezawo
dny test: ślady odłamków i pocisków 
na belkach. Podczas przeglądu śród
miejskich strychów i wykonywania fo
tograficznej dokumentacji wyjęto z be
lek kilkanaście odłamków i pocisk ka
rabinowy. Trafiały się też i groźne zna
leziska. W kamienicy przy ul. Próżnej 
14 natrafiono latem 1988 r. na niewy
pał pocisku artyleryjskiego małego 
kalibru, tkwiący w mieczu od 44 lat. 
Tym razem konieczna była interwencja 
saperów. Dokładne oględziny strychu 
w kamienicy Karszo-Siedlewskich wy
kazały, że podczas Powstania War
szawskiego również na poddaszu 
doszło do wymiany ognia. Wskazują 
na to liczne okrągłe otwory w słupach
- ślady karabinowych pocisków. 
Częściowe zwęglenia drewna, prze
strzelmy, wyrwy i charakterystyczne 
szramy na krokwiach, słupach oraz in
nych elementach konstrukcji znajduje
my praktycznie w każdej warszawskiej 
kamienicy, gdzie zachowała się auten
tyczna więżba. Niekiedy pocisk artyle
ryjski wpadał na strych i pękał, rozry
wając części konstrukcji. Ślady po

wstańczych walk, stanowiące cząstkę 
historii miasta, nie powinny być likwi
dowane, bądź zacierane w wyniku 
przeróbek strychów. Oto kolejny, choć
- jak zaznaczyłem - specyficznie war

szawski argument na rzecz ochrony 
więżb dachowych w zabytkowych 
czynszówkach.

Ciesielskich konstrukcji dachów nie 
projektowano z myślą o dostarczaniu 
estetycznych przeżyć oglądającym. 
Czy można jednak powstrzymać się 
od rozważenia problemu ochrony 
więżby również z takiego punktu wi
dzenia?

Fotografie nie są zazwyczaj w stanie 
oddać plastycznego bogactwa drew
nianych konstrukcji, tworzących czę
sto interesujące kompozycje prze
strzenne. Gdy strych oświetlają jedy
nie wpadające przez dymniki długie 
smugi słońca, wyłaniający się z pół
mroku las poczerniałych belek robi 
duże wrażenie. Każde poddasze ma 
swoją niepowtarzalną atmosferę także 
dlatego, że jest ono jedynym po
mieszczeniem w czynszówce nie pod
legającym praktycznie żadnym zmia
nom od momentu jej wzniesienia. Tu 
wszystko wygląda tak samo, jak przed 
dziesiątkami lat, toteż lubimy odwie
dzać strychy w starych kamienicach, 
jeżeli nadarza się taka okazja.

Dążenie do utrzymania wartościowych 
więżb w zabytkowych obiektach nie 
zawsze spotyka się ze zrozumieniem. 
Istotne zagrożenie dla ciesielskich 
konstrukcji dachu (nawet jeżeli prze
trwały w dobrym stanie technicznym) 
stwarza perspektywa remontu kapital
nego kamienicy, połączonego z wy
mianą stropów. Istnieje, co prawda, 
możliwość starannego rozebrania 
więżby, poddania jej elementów kon
strukcji przeciwogniowemu zabezpie
czeniu, a następnie - ponownego 
montażu dokonanego po wymianie 
stropów. Dotychczas nie korzystano 
jednak z takich rozwiązań. Stara więź- 
ba lądowała na śmietniku lub szła na 
opał, a jej miejsce zajmowała stalowa 
konstrukcja. Oprócz sporych kosztów 
utrzymania oryginalnej więżby, kluczo
wą rolę odgrywały przepisy przeciw
pożarowe, których stosowanie pocią
gało za sobą stopniową eliminację 
drewnianych konstrukcji.

Jakie rozwiązania stosowane będą w 
przyszłości? Wiele zależy od postawy 
konserwatora zabytków. Dobrze więc 
się stało, że wysunięta przez działaczy 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy 
propozycja zachowania najcieka
wszych przykładów więżb dachowych 
w wypadku wymiany stropów spotkała 
się z akceptacją stołecznego Urzędu 
Konserwatorskiego. Wobec uzasad

nionej wymiany drewnianej konstruk
cji społeczni opiekunowie zabytków 
sugerowali natomiast pozostawienie 
na strychu wybranego, niewielkiego 
fragmentu więżby (np. noszącego śla
dy wojny) - już tylko jako ciekawostki i 
historycznej pamiątki.

Wiele kontrowersji wywołuje ostatnio 
akcja adaptowania strychów na cele 
mieszkalne, zapoczątkowana u progu 
lat osiemdziesiątych. Jej inicjatorzy 
„dyplomatycznie” przemilczeli pewien 
bardzo istotny, choć niewygodny fakt: 
poddasza znajdują się ńiemal wyłącz
nie w obiektach wzniesionych przed 
1939 r., a zatem dość liczna grupa tych 
budynków figuruje w rejestrze zabyt
ków bądź też wkrótce się tam znaj
dzie. W takiej sytuacji zakrojona na 
szerszą skalę akcja adaptacyjna musi 
prowadzić do działań sprzecznych z 
ideą ochrony dóbr kultury, z czego po
mysłodawcy bez wątpienia doskonale 
zdawali sobie sprawę. Sądzili jednak 
najwyraźniej, że konserwatorów jakoś 
się „przekona" lub zakrzyczy, organi
zacje społeczne uciszy i dewastacja 
zabytków potoczy się bez przeszkód. 
W Warszawie akcja adaptacyjna od 
początku prowadzona jest chaotycz
nie i przy zastosowaniu niedopu
szczalnych metod. Oprócz likwidowa
nia ciekawych przykładów więżby, na 
dachach wznosi się najdziwniejsze 
konstrukcje: obijane blachą budy, 
drewniane „komórki" i murowane 
pudła, degradujące całe zespoły do
brej architektury. Wywołuje to coraz 
silniejsze, zrozumiałe odruchy spo
łecznego protestu.

Co więcej, faktycznie przebieg akcji 
niewiele ma wspólnego z jej piękną 
ideą. Jak wynika z coraz liczniejszych 
publikacji prasowych, zamiast „mło
dych, biednych małżeństw bez dachu 
nad głową” (oficjalna oprawa propa
gandowa całej akcji), za adaptowanie 
strychów zabrali się głównie nowobo
gaccy agresywni inwestorzy i obraca
jący milionami cwaniacy, dla których 
zabytkowa czy też historyczna wartość 
niszczonego budynku nie ma żadne
go znaczenia (zob.: E. Wilk, Strych 
normalnego niepokoju, „Życie War

szawy” z 5 I 1989, nr 4; Szantaż na 
dachu?„Kurier Polski" z 18 IV 1989, nr 
76). Społeczny zysk płynący z akcji a- 
daptacyjnej (dodatkowe mieszkania) 
jest niewpółmiernie niski w stosunku 
do strat wynikających z degradacji 
kulturowego dziedzictwa.

Byłbym skłonny bronić stanowiska 
wykluczającego możliwość przeróbek
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4-9. Zachowane hełmy kamienic i ich konstruk
cje: przy ul. Wilczej 29a z 1910 r. (4,5), przy al. 
Jerozolimskich 47 z 1906 r. (6,7) i przy al. Jerozo
limskich 51 z 1905 r. (8,9)
10. Oznaczenia ciesielskie w pałacyku Karnickie- 
go przy al. Ujazdowskich 39 z 1877 r.
11. Przebita odłamkami krokiew w budynku szko
ły z 1927 r. przy ul. Grójeckiej 93
12. Przy wykonywaniu dokumentacji strychów 
można znaleźć odłamki pocisków i karabinowe 
kule
(zdjęcia: 1, 2, 3, 7 - Ryszard Sujecki, 4, 6, 8, 12 - 
Janusz Sujecki, 5, 9, 10, 11 - Magdalena Żóra-

• wska)

strychów w obiektach zabytkowych. W 
wyjątkowych wypadkach można nato
miast dopuszczać do ich adaptowania 
na pracownie plastyczne, pod warun
kiem zachowania starej konstrukcji 
ciesielskiej w nienaruszonym stanie. 
Kwestię ochrony więźb dachowych 
starałem się zarysować na warsza
wskim przykładzie. Problem ma natu
ralnie wymiar ogólnopolski. Miłośni
ków zabytków w innych miastach za
chęcam do podejmowania wysiłków, 
mających na celu ratowanie najcieka
wszych przykładów więźb i sporzą
dzanie ich fotograficznej dokumenta
cji.

Janusz Sujecki
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Naparstki
Co? I to też ma być zabytek? Przecież 
wszystkie naparstki są jednakowe! 
Blaszane lub plastykowe, groszkowa
ne ochraniacze na palec z babcinej 
skrzynki z przyborami do szycia. Dziś 
używane coraz rzadziej, bo szyje się 
przeważnie na maszynie, a zresztą 
współczesna kobieta nie ma czasu na 
ślęczenie nad robótką, gdy „spod i- 
gietek kwiaty rosną, mknie za ście
giem ścieg..." Ten drobny przedmiot 
jest dowodem, że w dziejach kultury 
każda rzecz ma swe miejsce, swą 
barwną historię, ba! swoją legendę.
Zacznijmy od legendy. Podobno w 
Amsterdamie, mieście do dziś na
parstkami słynącym niejaki Mikołaj 
van Benschoten wykonał taki arty
styczny złoty kapturek dla narzeczonej 
Myfrow van Rosselaer, by haftując or
nat nie kłuła sobie pięknych palu
szków. Miało to być w 1684 r., a cacko 
ofiarowane na urodziny ze słowami: 
„ Przyjm zacna panno, tę przeze mnie 
obmyśloną ochronę dla twego pilne
go, pracowitego paluszka"-zapewni
ło mu wzajemność. Wśród legend o 
starym Krakowie jest podobna - o za
kochanym czeladniku jubilerskim, któ
ry zrobił naparstek dziewczynie szyją- 
cej suknię ślubną, gdyż żal mu było jej 
pokłutych rączek. Może, jak chcą nie
którzy, nazwa „naparstki” pochodzi od 
kwiatów naparstnicy, podrzucanych 
przez dobre skrzaty na stół mozolące
go się krawca tak długo, aż ten zrozu
miał, że to dla ochrony jego rąk. Tak 
naprawdę wynalazcy naparstków nie 
uda się ustalić. Najstarsze wykonane z 
rogu, kości lub brązu mają starożytną 
proweniencję, choć kształtem niewiele 
odbiegają od dzisiejszych. Byty też u- 
żywane w średniowieczu. Uczony Hil
degard von Bingen wspomina w swej

1. Fragment kolekcji naparstków
2. Naparstki pamiątkowe: od lewej - mosiężny 
wyrób współczesny z Madonną di Pompei, srebr
ny i pozłacany wyrób austriacki z końca XIX w. z 
Marią Zell oraz metalowy z orzełkiem z 1921 r.
3. Naparstki reklamowe: od lewej - aluminiowy z 
paczek UNRRA z 1946 r., mosiężny z lat trzydzie
stych reklamujący niemiecką fabrykę maszyn do 
szycia oraz dwa naparstki (mosiądz i aluminium) 
niemieckie z reklamą odżywek
4. Od strony lewej - belgijskie etui z początku XX 
w. zawierające srebrne nożyczki i naparstek oraz 
różne przybory do szycia z końca XIX w. (igły i 
igielniki z kości słoniowej, francuskie pozłacane 
nożyczki, szyldkretowe i srebrne szydełko z Kra
kowa, włoskie czółenko i szpulka z masy perło
wej)
5. Srebrne naparstki ozdobne; od lewej - francu
ski z okresu II cesarstwa, angielski z lat czterdzie
stych XIX w., niemiecki z lat międzywojennych, 
francuski z początku XIX w., rosyjski naparstek 
krawiecki z końca XIX w., włoski i znów rosyjski z 
tego samego czasu
6. Naparstki żelazne używane przez jeńców obo
zów niemieckich (Auschwitz, Muna)

(zdjęcia: Jerzy Bojarski)
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kronice z 1150 r. o „vingerhuth”, czyli 
dosłownie - kapeluszu na palec!
Około 1380 r. producenci naparstków 
są wyraźnie wymieniani wśród norym
berskich rzemieślników, a handlarze 
naparstkami i inną „norymberszczyz- 
ną" (jak nazwano przybory do szycia 
sprzedawane przez wędrownych kra
marzy) zyskują przywileje na handel 
tym pokupnym towarem, W herbie ce
chu krawców z XVI w. w tejże Norym
berdze widnieją w miejscu koron... trzy 
naparstki! Z początkiem XIX w. na
parstek staje się wyrobem przemysło
wym. Kolejne fazy jego produkcji, od 
blaszanego krążka, przez miseczkę, 
aż po groszkowany kapturek z wywi
niętym brzegiem ukazuje ekspozycja 
w wiedeńskim Muzeum fur Kunst und 
Gewerbe. Najpoważniejsze kolekcje 
muzealne zawierają naparstki niegdyś

chroniące paluszki dam, które prze
szły do historii wcale nie dzięki szyciu. 
Bywają też zbiory będące wynikiem 
zamiłowań kolekcjonerskich, jak ten w 
National Museum of American History. 
Przeszło 400 naparstków uzbieranych 
przez panią Mary Gallatin Hoppins - 
złotych, ręcznie malowanych, repuso- 
wanych i grawerowanych. Czy warto je 
zbierać? Nie mniej i nie bardziej niż 
inne przedmioty, które przestały być 
użytkowymi. W zbiorach może się zna
leźć srebrny naparstek z Matką Boską
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lub motywami patriotycznymi, napars
tek, którego główkę stanowi wyszlifo- 
wany i groszkowany kamień półszla
chetny, najczęściej ametyst lub karne- 
ol, emaliowane ptasiokształtne cu
deńko z dalekiego Wschodu, lub po
dobnie bogaty meksykański wyrób z 
ornamentem z perłowej macicy. Punce 
jubilerskie wskazują niekiedy, że zo
stały one wykonane przez znanych, 
nawet wybitnych mistrzów w swym za
wodzie.
Są też naparstki, których historia jest 
na nich napisana. Oto jeden z nich 
ciemno szmelcowany, z gotyckim na
pisem „Gott strafe England!" dla ko
biety niemieckiej z czasów Wielkiej 
Wojny, która każdy sztych igły wbijała 
w serce „perfidnego Albionu". Oto 
inny, aluminiowy - zachęcający do ku
powania odżywki dla niemowląt. Jesz
cze inny, mosiężny z napisem „Nah- 
maschinen Singer", lub wreszcie na
parstek z napisem „Care. USA"z unr- 
rowskiej paczki.
Obok pięknych przedmiocików zdo
bionych kamieniami, emalią, haftowa
ną w różyczki opaską, porcelanowym 
oczkiem - szare, wykrzywione napars
tki z blachy stalowej. Służyły do szycia 
więźniom niemieckich obozów! Bla
szany koloru feldgrau - z wyposażenia 
wehrmachtowca i podobny, koloru 
khaki z „kit bag” amerykańskiego G.l. 
Naparsteczek angielski o średnicy 8,5 
mm z napisem „For a good girl"(gdzie 
są palce z tamtych lat), naparstki z 
herbami miast od Toledo, aż po Pana
mę, z wizerunkami świętych, z wpaso
wanymi w denko monetami. To 
wszystko jeszcze przedmioty użytko
we, bo są też i inne - naparstki dla 
kolekcjonerów.
Oczywiście, można przywieźć z woja
żu zagranicznego naparstek całkowi
cie użyteczny, pięknie zdobiony, cza
sem z napisami Wien, Roma, Assisi, 
Ricordo di Firenze, ozdobiony wia
traczkiem - gdy z Holandii, jeżdźcem 
ze „spanische Reitschule” w Wiedniu, 
wtopionymi w szkło kwiatuszkami 
Caithlessa z Anglii lub rogowy ze 
szkockiego wybrzeża. Ot, taki 
wdzięczny przedmiocik wywołujący 
miłe wspomnienie, gdy go włożymy na 
palec. Są jednak inne, nie mniej boga
te, choć już niczemu nie służące. 
Capo di monte, Hutschenreuter, Royal 
Doulton lub japońska Shibata produ
kują dla turystów kolorowe cacka, na 
których znaleźć można dosłownie 
wszystko - od kwiatów i ptaków przez 
herby miast i reklamy renomowanych 
wyrobów, od whisky aż po pastę do 
butów, postaci od Betty Boops po 

Lady Dianę, od Nippera słuchającego 
„głosu swego Pana” po... angielską 
parę królewską w strojach koronacyj
nych. Klasyczny jasnobtękitny Wed
gewood z białą postacią niewieścią, 
szwedzki Rórstrand z koronami, A- 
dams z sielskim obrazkiem jak na fa
jansowych talerzach, kwiaty na wyro
bach Oakley, Cainori, Coalport, Royal 
Albert, Hammersley, głęboki granat z 
Limoges, ciemny cynober na wyro
bach Noritake, błękitny wiatraczek - to 
Mosa. Tych porcelanowych cudeniek 
można by zebrać kilka setek - a bar
dzo ładnie prezentują się one w zawie
szonej na ścianie skrzynce z ciemne
go drewna.
A polskie naparstki? Najstarsze w ko
lekcji sprzedawane w Krakowie byty 
zwykle sprowadzane hurtem zza gra
nicy, ale tu dodatkowo zdobione, cza
sem ornamentem lub zakazanym na
pisem patriotycznym, bywały z orłem 
Legionów i napisem „Jeszcze Pol
ska”, z wąską biało-czerwoną opaską 
z emalii. Może „matki, siostry, w ciem
nych izbach wyszywały na sztanda
rach” mając takie na palcach. Może 
dlatego tak mało u nas złotych i srebr
nych - bo oddane zostały na Skarb 
Narodowy w 1863? Czasem spoczy
wają w ozdobnej kasetce wraz z deli
katnymi nożyczkami, igłą do angiel
skiego haftu, perłową szpuleczką, etui 
do woskowania nitki, igielnikiem. Nie
kiedy mieszczą się w nóżce grzybka - 
zapomnianego urządzenia do cerowa
nia dziurawych pończoch lub w kie
szonce poduszki na szpilki. O tych 
przedmiotach - przyborach do szycia 
naszych prababek można by napisać 
oddzielną historię. Czy patrząc na or
dynarny, niezdarnie wykonany na 
wtryskarce, z burego tworzywa na
parstek kupiony w sklepie z pasman
terią można wyobrazić sobie, że może 
być inaczej, że najprostszy przedmiot 
codziennego użytku może być pięk
ny? Właśnie dlatego i naparstek jest 
zabytkiem zasługującym na naszą u- 
wagę, abyśmy otoczeni zewsząd se
ryjną brzydotą me zapomnieli, że mo
głoby być inaczej.

Agnieszka Pruszyńska

PS. W Chessington w Anglii istnieje Klub 
Zbieraczy Naparstków; firma Franklin Por- 
zellan GmbH z Ottobrunn przyjmuje zamó
wienia na naparstki porcelanowe najsłyn
niejszych firm światowych; srebrne 
naparstki z okolicznościowym napisem 
byty w ograniczonej ilości wybite z okazji 
ślubu księcia Walii. Na via Concillatione w 
Rzymie można kupić naparstek z Janem 
Pawłem II. Zbierajcie naparstki! Kolekcja 
ładna, bardzo kobieca no i co nie bez zna
czenia - zajmuje niewiele miejsca!

Szacunek 
dla Kocka
„Przez przywileje królów zaszczycone zo
stawszy miasto prawem saxonu czyli Mag
deburgu niepowszechny znaydować po
winno u obywatelów szacunek y uwagę"- 
tak pisała w Ustawach powszechnych dla 
dóbr moich rządców... księżna Anna z Sa
piehów Jabłonowska, właścicielka Kocka 
w okresie od 1750 do 1800 r.
Niewielkie dzisiaj, ale pełne uroku i godne 
uwagi miasteczko kojarzy się powszechnie 
jedynie z dwoma faktami historycznymi - 
ze śmiercią w bitwie z Austriakami w 1809 r. 
walecznego Żyda-Polaka - Berka Josele- 
wicza (co ujęte bywa często w formie po
rzekadła: „zginął jak Berek pod Kockiem") 
oraz z ostatnią bitwą wojsk polskich w 
kampanii wrześniowej 1939 r. - walkami 
Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie1, 
dowodzonej przez gen. Franciszka Klee
berga, z oddziałami hitlerowskimi.
W pamięci mieszkańców Kocka utkwiła 
jeszcze jedna historyczna postać: wspom
niana już księżna Anna z Sapiehów Jabło
nowska, „pani na Kocku" od połowy do 
końca XVIII w. To właśnie efektem jej refor
matorskiej i gospodarczej działalności jest 
kształt przestrzenny miasteczka - jeden z 
wcześniejszych, najpełniej chyba zrealizo
wany przykład przebudowy miast na zie
miach polskich w myśl oświeceniowych 
założeń urbanistycznych.
Początki Kocka wiążą się z funkcjonowa
niem od XII w. klucza dóbr biskupów płoc
kich, gdzie Kock pełnił funkcję ośrodka ad
ministracyjnego i kościelnego. Prawa miej
skie otrzymał z rąk Władysława Jagiełły w 
1417 r. W XVI w. stał się własnością rodu 
Firlejów, którzy po 1522 r. wznieśli tu swoją 
obronną siedzibę, otoczoną renesanso
wym ogrodem. Miasto stało się wówczas 
ważnym ośrodkiem kalwinizmu ze słynną w 
Europie kalwińską oficyną wydawniczą. 
Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XVII w. 
były dla Kocka, tak jak i dla setek miast 
Rzeczypospolitej, okresem upadku. W 
1648 r. został spalony przez Kozaków, a w 
czasie „potopu” złupiony przez Szwedów. 
W ostatnich dziesiątkach lat XVII w. sytua
cja miasteczka poprawiła się. Odbudowa
ny i przebudowany został zespół Firlejo- 
wskiego założenia rezydencyjno-obron- 
nego. W kompozycję miasta wprowadzone 
zostały nowe elementy - długie osie wido
kowe, charakterystyczne dla kompozycji 
barokowych. Inicjatorem tych .prac był hr. 
Jan Wielopolski, właściciel dóbr kockich 
pod koniec XVII i na początku XVIII w. Być 
może autorem projektu przebudowy rezy
dencji i zmian w układzie przestrzennym 
miasteczka był słynny architekt Tylman z 
Gameren. Wiek XVIII, a szczególnie jego 
druga połowa - to dla Kocka okres znaczą
cych przemian: przebudowy niemalże całe
go organizmu miejskiego, co było zasługą 
- jak już wspomniano - księżnej Anny z 
Sapiehów Jabłonowskiej. Kock stanowił
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wówczas przedmiot wielkich eksperymen
tów gospodarczych i społecznych, prze
prowadzanych zgodnie z postępowymi 
nurtami myśli oświeceniowych.
Temu okresowi warto poświęcić więcej u- 
wagi, bowiem nadany wtedy miastu kształt 
przestrzenny i architektoniczny zadecydo
wał w dużej mierze o obecnym wyrazie, 
walorach i charakterze Kocka.
Zadanie przebudowy Kocka podjęte zosta
ło przez Jabłonowską z chęci uporządko
wania miasta - zlikwidowania żywiołowości 
w rozwoju jego układu i anarchii budowla
nej, wreszcie ożywienia gospodarczego. W 
tym zamierzeniu wyraźnie widoczne jest 
realizowanie nowej myśli urbanistycznej e- 
poki Oświecenia, objawiły się tu zwłaszcza 
wpływy francuskiej i angielskiej myśli urba
nistycznej. Wyraża się to w traktowaniu po
szczególnych elementów miasta - placu, 
ulic, zabudowy mieszczan, budynków uży
teczności publicznej, alei, ogrodów - jako 
integralnych części całego organizmu. 
Realizacją myśli urbanistyki oświeceniowej 
było nowe usytuowanie placu rynkowego, 
bliżej zespołu rezydencyjnego oraz wyty
czenie regularnej, prostokątnej sieci dosyć 
szerokich ulic, poprowadzonych równoleż-

1.2. Widok Kocka Zygmunta Vogla z 1794 r.: od 
strony kanatu (1) i rzeki Wieprz (2)

nikowo i południkowe. Dla zgodności z o- 
świeceniowymi zasadami budowy miast 
zaprojektowana i zrealizowana została kla- 
sycystyczna architektura monumentalna 
zespołu rezydencji, zespołu kościelnego i 
zespołu budynków użyteczności publicznej 
w formach wspaniale powiązanych z kom
pozycją przestrzenną i skalą miasteczka. 
Autorem projektów tej architektury - pałacu 
z oficynami, zespołu kościelnego tworzą
cego południową pierzeję rynku, ratusza z 
kramami w pierzei zachodniej i zabudowy 
pierzei północnej rynku - był znakomity ar
chitekt polski - Szymon Bogumił Zug. 
Wzorem dla rozwiązania architektoniczne
go pierzei południowej rynku, którą tworzy 
zespół kościelny, był projekt Inigo Jonesa 
dla Covent Garden pod Londynem. Ratusz 
projektu Szymona B. Zuga nie przetrwał do 
naszych czasów; kościół, choć przebudo
wany, zachował pierwotną fasadę, układ 
wnętrza i dwóch dzwonnic. Pałac przebu
dowany został w 1825 r. przez znanego ar
chitekta Henryka Marconiego.

Szeroko zakrojona przebudowa miasta na 
podstawie opracowanego po 1750 r. planu 
regulacyjnego z wielu powodów nie została 
zakończona. Nie zostały wytyczone i zabu
dowane wszystkie ujęte w planie ulice. 
Cała wschodnia część miasteczka, tzw. so
czewka, zachowała pierwotny, nieregularny 
układ uliczek i działek. Stało się tak głów
nie za sprawą ciągłych kłopotów finanso
wych właścicielki Kocka oraz przeciągania 
się w czasie trudnych spraw wywłaszcze
niowych, związanych z zamianą gruntów 
mieszczan.
Kock był dla Jabłonowskiej rezydencją let
nią, dlatego dużo uwagi poświęcała też o- 
taczającemu zespół pałacowy ogrodowi. 
Obecnie zachowany park pałacowy w 
części tylko zachował elementy założenia 
ogrodowego z czasów Jabłonowskiej. Wie
my z zachowanych opisów, iż był to ogród 
w stylu angielskim. Rosło w nim 590 gatun
ków drzew i krzewów, w tym sporo egzo
tycznych roślin północnoamerykańskich. 
Rośliny ciepłolubne rosły w parkowej oran
żerii.
Księżna Jabłonowska wprowadzała refor
my we wszystkich swoich miastach, jed
nakże Kock jest jedynym przykładem tak 
szeroko zaplanowanych i zrealizowanych 
prac urbanistycznych i architektonicznych, 
które w zasadniczy sposób zmieniły cha
rakter tego ośrodka miejskiego. Reformy 
ks. Jabłonowskiej przerwane zostały w do
syć dramatyczny sposób - właścicielka 
Kocka zbankrutowała i musiała opuścić 
Kock w 1800 r. Miasteczko przejął jeden z 
bankierów warszawskich. Do czasów nie
malże współczesnych zabudowa Kocka 
nie wyszła poza obszar miasta rozplanowa
nego za czasów ks. Anny Jabłonowskiej.
Położenie Kocka na krawędzi wysoczyzny, 
przylegającej od południa do rozległej, za- 
bagnionej doliny rzeki Tyśmienicy i Wie
prza, sprawia, iż ośrodek ten ma niezaprze
czalne walory krajobrazowe. Jadąc z Lubli
na oglądamy ciekawą sylwetę miasteczka, 
na którą składają się: wysoka zieleń parku i 
zieleń przykościelna oraz bielejące wśród 
niej kontury architektury pałacowej, kościo
ła i murowanej zabudowy przyrynkowej. 
Wschodnią część panoramy miasteczka 
zajmuje architektura o drobniejszej skali 
wśród zieleni ogrodów. Dominantą w tej 
panoramie jest wieżyczka kościoła. Nieste
ty, pojawiły się już współczesne elementy 
niszczące ową harmonię - sztywne w wyra
zie, przeskalowane jednorodzinne budynki 
mieszkalne o płaskich dachach.
Mimo doceniania przez urbanistów, archi
tektów, władze miasta dużych wartości za
bytkowych, przestrzennych i krajobrazo
wych zespołu staromiejskiego Kocka, 
współczesne budowanie miasta nie tylko 
nie dba o harmonię nowej zabudowy z za
budową historycznie ukształtowaną, ale 
wręcz niszczy chronioną strukturę. Na ob
raz nowych realizacji składa się brzydka, 
sztampowa zabudowa jednorodzinna i wy
soka zabudowa blokowa. Daje się też zau
ważyć brak dbałości o zachowane, histo
ryczne elementy planu miasta - nie są ho
norowane linie zabudowy, układ działek.
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Niepokojąca jest sytuacja zespotu parko
wego i zespotu zabudowy przyrynkowej, 
będącej pod ochroną konserwatorską. 
Wspaniale zaprojektowany i zrealizowany 
w drugiej połowie XVIII w. plac rynkowy (o- 
becnie pl. Dzierżyńskiego) jest terenem 

przypadkowych inwestycji, przykładem złe
go gospodarowania, jest obszarem bała
ganu przestrzennego i zwykłego brudu.
Czas najwyższy, aby podjęte zostały przez 
centralne władze konserwatorskie i władze 
województwa lubelskiego decyzje o rewa

loryzacji zespołu staromiejskiego Kocka, o 
zakończeniu złej praktyki przestrzennej i 
budowlanej, wreszcie o wykorzystaniu wa
lorów kulturowych i ekologicznych dla po
trzeb wypoczynku i turystyki, zwłaszcza tu
rystyki jednodniowej z obszaru aglomeracji
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lubelskiej. W roku bieżącym przypadają 
obchody 50 rocznicy wybuchu drugiej woj
ny światowej, a zarazem 50 rocznicy „pol
skiego września 1939 r", będzie więc głoś
no o Kocku z okazji rocznicy ostatniej bitwy 
września 1939 r.
Pragnę, by ten artykuł był apelem do 
wszystkich, którzy ze społecznych lub za
wodowych zainteresowań mogą pomóc w 
zachowaniu, wyeksponowaniu i właściwym 
wykorzystaniu walorów zabytkowych, kra
joznawczych i ekologicznych Kocka.

Tadeusz Wróblewski

3. Współczesna panorama miasta od strony po
łudniowej
4. Rynek (pl. Dzierżyńskiego) jest parkingiem dla 
ciężkich samochodów
5. Ul. Wojska Polskiego zaprojektowana według 
zasad urbanistycznych Oświecenia, obecnie za
kłóconych bryłą wysokiego bloku (z prawej)
6. Typowa zabudowa z okresu międzywojenne
go
7. Zespół pałacowo-parkowy
8. Zdewastowany cmentarz żydowski
(zdjęcia: 3 - Krzysztof Mazur, 4-8 - Tadeusz Wró

blewski)
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Wille 
w Turczynku
Jedną z cech Warszawy końca XIX w. i początku 
naszego stulecia był brak w mieście większych 
dzielnic willowych. Wyjątek stanowiła zabudowa 
stosunkowo niewielkiego odcinka Alei Ujazdo
wskich między placem Trzech Krzyży i placem Na 
Rozdrożu. Przyczyną tej sytuacji było objęcie 
Warszawy początkowo jednym, później zaś dwo
ma zewnętrznymi pierścieniami fortyfikacji rosyj
skich, funkcjonujących niemal do wybuchu pier
wszej wojny światowej. W obrębie miasta-twier- 
dzy zabudowa stawała się coraz bardziej gęsta, 
tak, że po roku 1900 tylko najbogatszych przed
stawicieli burżuazji i arystokracji stać było na ut
rzymanie w nim luksusowej willi bądź pałacu. W 
tym czasie zamiast willi częściej wznoszono eks
kluzywne kamienice czynszowe, z obszernymi 
mieszkaniami właścicieli i jednocześnie przyno
szące dochód z najmu lokali.1. Warszawska bur- 
żuazja nie rezygnowała jednak całkowicie z bu
dowy willi i zaczęły one coraz częściej powsta
wać w okolicach miasta. Najbardziej modnymi

miejscowościami stały się Konstancin i Milanó
wek, które zabudowano dziesiątkami luksuso
wych rezydencji. Część z nich miała jedynie cha
rakter letniskowy, inne przystosowane były do 
zamieszkania przez cały rok. Do drugiej grupy 
należały dwie malownicze wille położone w Tur
czynku między Milanówkiem a Podkową Leśną. 
Pierwotnie były własnością spowinowaconych ze 
sobą rodzin Wilhelma Wellischa i Jerzego Meye
ra. Stanowiły one najbardziej okazałe siedziby w 
pobliżu Milanówka. Obecnie pełnią funkcję pawi
lonów szpitala internistycznego w Turczynku. 
Dzięki swej architekturze oraz usytuowaniu, nale

żą do dzieł wyjątkowych na terenie dawnego za
boru rosyjskiego.
Kariera inicjatora budowy willi w Turczynku - Wil
helma Wellischa związana była z osobą jednego 
z największych finansistów warszawskich drugiej 
połowy ubiegłego stulecia - Jana Blocha. Oko
liczności przybycia do Warszawy Wellischa opi
suje Ryszard Kołodziejczyk2. W latach siedem
dziesiątych XIX w. pełnomocnikiem Blocha był 
Morawianin Maksymilian Jellinek. Oddany swe
mu mocodawcy byt dla niego cennym współpra
cownikiem. Prowadził między innymi nadzór nad 
budową kolei Libawsko-Romneńskiej, później

zaś zajmował się należącym do Blocha młynem 
parowym na Solcu w Warszawie. Około 1873 r. 
sprowadził on do Polski swojego krewnego Wil
helma Wellischa. Wellisch urodził się około 1853 
r. w Moravskim Krumlovie, w zniemczonej rodzi
nie żydowskiej. Po przybyciu do Warszawy, dzię
ki pomocy Maksymiliana Jellinka uzyskał posadę 
pomocnika biurowego. Błyskawicznie nauczył się 
języka polskiego oraz wykazał wybitnymi zdol
nościami, szybko też zwrócił tym na siebie uwagę 
Blocha, który zaczął przekazywać mu coraz waż
niejsze sprawy. Popierany przez mocodawcę 
wprowadzony został do burżuazyjnych salonów

32



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Warszawy. 0 jego karierze i osiągniętej pozycji 
społecznej świadczyć może zawarcie przez niego 
małżeństwa z przedstawicielką jednego z najbar
dziej znanych rodów bankierskich - Franciszką z 
Toeplitzów. W 1887 r., podobnie jak wielu finansi
stów pochodzenia żydowskiego, nawrócił się 
wraz z najbliższą rodziną na protestantyzm. Z 
czasem pozycja Wellischa rosła. Nastąpiło to 
zwłaszcza po 1897 r„ po przejęciu spraw prowa
dzonych dotąd przez Jellinka, zmuszonego do 
opuszczenia Warszawy.
Między latami 1898 a 1904 Wellisch wraz z Je
rzym Meyerem, spowinowaconym z nim poprzez 
małżeństwo z siostrą jego żony, zakupił dużą po
sesję wydzieloną z dóbr Grodów. W1904 r. doko
nał kolejnego zakupu terenu, powiększając ob
szar przeznaczony pod wzniesienie przyszłej re
zydencji. Około 1904 r„ a może nawet przed tą 
datą rozpoczęto budowę dwóch willi. Jedna z 
nich przeznaczona była dla rodziny Wellischa, 
druga-Meyera. Prace budowlane trwały niespeł
na półtora roku, wykonywały je firmy warszawskie 
oraz łódzkie. Budynki wyposażono w wiele nowo
czesnych urządzeń cywilizacyjnych, między inny
mi centralne ogrzewanie zainstalowane przez fir
mę Arkuszewskiego, elektryczność oraz kanali
zację. Wraz z budową willi wzniesiono na przeci
wległych skrajach posiadłości dwa zespoły zabu
dowań gospodarczych. Jak donosił „Przegląd 
Techniczny" w trakcie prac budowlanych wyko
rzystano wyłącznie materiały wyprodukowane na 
terenie kraju, wyjątek stanowiła ceramiczna da
chówka, sprowadzona najprawdopodobniej z

1-4. Willa A - obecnie pawilon I: przekrój poprzeczny (pomiar z 1985 r. Pra
cowni Projektowej PKZ „Zamek") (1), elewacja boczna (2), szczyt oraz otwory 
okienne ryzalitu elewacji bocznej (3) i widok na elewację tylną (4)
5.6. Willa B - obecnie pawilon II: elewacja boczna (5) i nastawa kominowa 
(6)
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Niemiec. W połowie 1905 r. prace budowlane 
były już ukończone3.
Autorem projektu budynków był Dawid Lande 
{1868-1928). Należał on do najwybitniejszych ar
chitektów doby dojrzałego historyzmu i malowni
czego eklektyzmu w Królestwie Polskim. Związa
ny z Łodzią, projektował głównie na zlecenie bur- 
żuazji łódzkiej oraz warszawskiej. Oprócz willi w 
Turczynku wzniósł wiele kamienic mieszczań
skich w Warszawie i Lodzi, wille w Lodzi, Często
chowie, Tomaszowie, Wiązownej i Klenku, Bank 
Państwa i Grand Hotel w Lodzi i innie budowle4. 
Projektowane przez niego obiekty niejednokrot
nie odznaczały się nowatorskimi rozwiązaniami 
konstrukcyjnymi i stylistycznymi. Takie realizacje, 
jak zniszczone w czasie wojny warszawskie ka
mienice Spokornego w Alejach Ujazdowskich i 
Winkowskiego przy ul. Marszałkowskiej, stawiały 
artystę w rzędzie czołowych twórców architektury 
secesyjnej w Polsce.
Obydwie wille w Turczynku zwrócone są do sie
bie fasadami i usytuowane na wspólnej osi 
wzdłużnej w odległości 50 m od siebie; rozdzie
lone zostały owalnym klombem kwiatowym. Sta
nowią one całość kompozycyjną. Dawniej z jed
nej ze stron do okien budynków dochodziły gałę-
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7. Dawny budynek gospodarczy - obecnie blok 
mieszkalny nr 6
8. Brama wjazdowa prowadząca na teren jedne
go z dziedzińców
9.10. Projekty Dawida Lande w Lodzi: willa przy 
ul. Gdańskiej 89 (9) i kamienica przy ul. Zielonej 3 
(10)

(zdjęcia: Jerzy S. Majewski)

zie starych, leśnych drzew, z innych otaczał je 
ogród kwiatowy. W głębi lasu, w kierunku drogi 
wiodącej do Brwinowa wytyczona została półkoli
sta aleja obsadzona dwoma szpalerami lip. Na jej 
zakończeniu znajdowała się ceglana brama, za
mknięta żeliwnymi wierzejami. Po drugiej stronie 
drogi rozciągał się teren należący do Lilpopów, 
nazwany później Stawiskiem. W okresie między
wojennym, w trakcie parcelacji lasu pod budowę 
Podkowy Leśnej, Stawisko otrzymał w wianie 
zięć Lilpopów Jarosław Iwaszkiewicz, który w naj
bliższym sąsiedztwie willi w Turczynku wybudo- 
wą swoją rezydencję.
Wille w Turczynku wzniesione zostały na planach 
nieregularnego wieloboku, łatwego do wpisania 
w kwadrat i uzyskały charakterystyczną dla tego 
typu budowli dyspozycję wnętrz. Są podpiwni
czone, piętrowe z rozbudowanym poddaszem, 
częściowo użytkowym, dwukondygnacyjnym. W 
wyrastających ponad poziom gruntu piwnicach 
umieszczono pierwotnie pomieszczenia pomoc
nicze i gospodarcze, parter zaś zajęty został 
przez największe pod względem powierzchni po

mieszczenia reprezentacyjne. W centrum obydwu 
budynków zaprojektowano wielką, dwukondy
gnacyjną halę z klatką schodową, pierwsze piętro 
zaś wykorzystano na pomieszczenia mieszkalne. 
Obok umieszczonych w hali reprezentacyjnych 
schodów poszczególne kondygnacje związane 
były za pośrednictwem bocznych klatek schodo
wych. Hale pełniące zarazem funkcje salonu, sie
ni i klatki schodowej były najważniejszymi po
mieszczeniami w obu budynkach. Z trzech stron 
hal zgromadzone były ważniejsze sale parteru i 
pierwszego piętra, z czwartej zaś strony hale o- 
świetlone byty olbrzymimi otworami przebitymi w 
ścianach. Układ przestrzenny willi byt rozwiąza
niem bardzo nowoczesnym, stosowanym w wil
lach wznoszonych głównie na terenie Niemiec 
oraz Europy Środkowej pod wpływem architektu
ry angielskiej.
W przeciwieństwie do innych pomieszczeń, nieo
mal pozbawionych wystroju architektonicznego, 
hale uzyskały staranne wykończenie. Ozdobiły je 
między innymi dekoracyjne kominki oraz stolarka 
schodów i drewnianych galerii zawieszonych na 
poziomie pierwszego piętra. Do willi dostawione 
zostały duże werandy, które uzyskały drewniane 
konstrukcje szkieletowe, wypełnione szybami; 
pełniły funkcję ogrodów zimowych.
Elewacje obydwu budynków utrzymane są w sty
lu malowniczego eklektyzmu, w twórczy sposób 
kompilującego i przetwarzającego różnorodne 
motywy historyczne. Styl ten na przełomie stuleci 

był niezwykle modny w Europie, w rezydencjo- 
nalnej architekturze podwarszawskiej wykorzy
stywano go jednak bardzo rzadko. Ściany ze

wnętrzne budowli pozbawione są dekoracji rzeź
biarskiej. O malowniczości willi zadecydowało 
zatem odpowiednie ukształtowanie ich planów 
oraz brył. Obydwie wille zostały ozdobione licz
nymi wieżyczkami nakrytymi hełmami bądź igli
cowymi daszkami, szczytami, lukarnami oraz 
stromymi, łamanymi dachami stanowiącymi 
główny element dekoracyjny architektury budo
wli. Ponad budynkami górują duże wieże miesz
czące pierwotnie na poziomie swych ostatnich 
kondygnacji zbiorniki na wodę.
Poszczególne otwory okienne willi ujęte zostały 
w pseudośredniowieczne obramienia, dekorowa
ne zarówno prostymi belkami nadproży, jak i tu
kami kotarowymi lub trójlistnymi. Część szczytów 
ozdobiły łukowato wygięte deski pseudoszachul- 
ca. Ten motyw dekoracyjny znalazł się również 
we fryzach oraz w zwieńczeniu wieży mniejszej 
willi. Pseudoszachulcowa dekoracja elewacji na- 
daje jej bardzo charakterystyczny wygląd. Roz
wiązanie to na terenie Królestwa Polskiego sto- 
'sowane było bardzo rzadko. Najczęściej wyko
rzystywano je w architekturze łódzkiej, natomiast 
w okolicach Warszawy jeden z nielicznych przy
kładów - obok willi w Turczynku - stanowić może 
rezydencja Natansonów w Jeziornie.
W wystroju zewnętrznym mniejszej willi odnaleźć 
można także pewien świadomie zastosowany 
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żart architektoniczny. Na poziomie pierwszego 
piętra w jej elewacji zachodniej, u podstawy 
wyeksponowanej nastawy kominowej, umiesz
czona została ptycina mająca imitować ślepy o- 
twór okienny, jednakże z niesłychaną „beztro
ską” architekt pozbawił tego niby-otworu dolnej 
części prawego ościeża. Sprawia ono wrażenie 
jakby uciętego. Zamiast niego w miejscu najmniej 
oczekiwanym pojawia się prawdziwy, szczelino
wy otwór okienny. Jego szerokość równa jest 
szerokości „wyciętego” ościeża płyciny. Na tym 
jednak nie koniec. Złudzenie naruszenia zasad 
tektoniki potęguje fakt pozornego podcięcia na
stawy kominowej. Wydaje się, że ma ona zaraz 
runąć.
W pewnej odległości od willi Lande zaprojekto
wał dwa zespoły zabudowań gospodarczych. 
Większy z nich znajduje się w pobliżu drogi War
szawa - Grodzisk Mazowiecki, drugi mniejszy, 
usytuowany jest z drugiej strony posiadłości. Po
dobnie jak wille, jeden z zespołów zabudowań 
należał do Wellischów, drugi do Meyerów. Bu
dynki obydwu zespołów pełniły funkcje magazy
nów, stajni oraz wozowni. Wzniesiono również 
niewielki, piętrowy budynek mieszkalny. Zabudo
wania te założono na nieskomplikowanych, funk
cjonalnych planach, większość ma plan wydłużo
nego prostokąta. Są jedno- lub dwutraktowe. 
Wszystkie budynki uzyskały podobny, zewnętrz
ny kostium architektoniczny. Wzniesiono je w a- 
historycznym stylu ceglanym. Zgodnie z jego za
sadami detal architektoniczny budynków ograni
czono do minimum i sprowadza się on do kilku 
podstawowych elementów. Elewacje poszcze
gólnych budynków artykułowane są rozdzielają
cymi poszczególne osie ceglanymi lizenami. Bu
dynki wsparte są na ceglanych cokołach, zaś 
część otworów okiennych ozdabiają wyekspono
wane, ceglane tuki odciekowe. Gdzieniegdzie po
jawiają się ceglane fryzy. Ponad budynkami 
wznoszą się dwuspadowe dachy kryte dachów
ką.

Po śmierci Wilhelma Wellischa (15 XI11911) nale
żąca do niego willa przeszła na własność jego 
żony. Na początku pierwszej wojny światowej w 
1914 r. schronił się w niej zaprzyjaźniony z synem 
Wellischa - Leopoldem (znanym przemysłow
cem, kolekcjonerem i mecenasem sztuki) jeden z 
najznakomitszych malarzy polskich początku stu
lecia - Leon Wyczółkowski.

W okresie międzywojennym jedna z willi nadal 
była zamieszkana przez Annę Wellisch, druga 
przez Meyerów. Po śmierci Jerzego Meyera oraz 
wydaniu jego córki za mąż w obydwu budynkach 
mieszkały już tylko dwie starsze wdowy. Tak było 
do wybuchu drugiej wojny światowej. W latach 
okupacji wille stały opustoszałe. Dopiero po 1945 
r. zostały zajęte wraz z przylegąjacym do nich 
terenem przez żołnierzy Armii Czerwonej. W la
tach pięćdziesiątych posiadłość oficjalnie 
przeszła na własność państwa i przekazano ją na 
szkołę Związku Młodzieży Polskiej. Wówczas do
konano znacznych przekształceń zabudowań 
gospodarczych, zaadaptowanych na koszary dla 
junaków.
W latach sześćdziesiątych, po przeniesieniu 
szkoły, w budynkach willi umieszczono szpital, 
początkowo płucny, obecnie internistyczny, zaś 

„przystosowane" do celów mieszkalnych dawne 
zabudowania gospodarcze przejął kwaterunek w 
Milanówku. W najbliższym otoczeniu dawnych 
zespołów gospodarczych wyrosły ogródki dział
kowe oraz rozległe wysypiska śmieci.
W chwili obecnej budynki dawnych willi znajdują 
się w dość dobrym stanie technicznym. Dla no
wych potrzeb adaptowano wnętrza budowli oraz 
całkowicie przebudowano werandy, pozbawiając 
je wystroju architektonicznego. Mimo zadowala
jącego stanu obiektów funkcjonowanie w nich 
szpitala w obecnych warunkach jest niemożliwe. 
Zaprojektowany bowiem dla innych potrzeb uk
ład wnętrz uniemożliwia prawidłowe działanie 
szpitala. Istnieją wprawdzie plany rozbudowy 
przez połączenie istniejących pawilonów za po
średnictwem nowego skrzydła-łącznika, jednak
że nie wydaje się, by z punktu widzenia architek
tury szpitalnej było to rozwiązanie właściwe, zaś z 
całą pewnością byłoby katastrofalne dla tych o- 
biektów jako zabytków. Jedynym rozsądnym 
wyjściem jest od dawna oczekiwana budowa no
wego, wielkiego szpitala w Grodzisku, stwarzają
cego odpowiednie warunki do hospitalizacji cho
rych. Dawne wille można natomiast przeznaczyć 
na niewielki zakład opieki społecznej, dom pracy 
twórczej bądź pensjonat. Najlepszym wyjściem 
wydaje się jednak przywrócenie im pierwotnej 
funkcji rezydencjonalnej. Nie jest to chyba nie
realne, gdyż w sąsiedniej Podkowie Leśnej po- 
wstają nowe, niewiele mniejsze domy mieszkal
ne.
Znacznie gorsza jest sytuacja dawnych zabudo
wań gospodarczych. Ich stan techniczny jest ka
tastrofalny. W sposób prowizoryczny adaptowa
no je na mieszkania pozbawione elementarnych 
urządzeń cywilizacyjnych. W wyniku niewłaściwe
go użytkowania zamienione zostały w przeludnić-. 
ne rudery. Konieczna jest zmiana przeznaczenia 
tych budynków. W wypadku podjęcia decyzji ro
zbudowy szpitala możliwe jest przekazanie obie
któw Zespołowi Opieki Zdrowotnej i adaptowanie 
ich na cele gospodarcze lub pomocnicze. Między 
innymi mogą znaleźć się tu magazyny lub garaże. 
Podobne funkcje mogą pełnić budynki, gdyby 
wille zostały adaptowane na pensjonat, dom pra
cy twórczej itp. Dopuszczalne jest także wykorzy
stanie owych budynków na cele turystyczne. Uła
twia to ich położenie w pobliżu trzech kilkunasto
tysięcznych miast-ogrodów oraz w sąsiedztwie 
ruchliwej szosy Warszawa-Grpdzisk Mazowiecki. 
Pozostaje żywić nadzieję, że przyszłość dla opi
sanych zabytków nie okaźe się zgubna.

Jerzy S. Majewski
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Akcja domy robotnicze

W zagłębiu 
olkuskim
Bolesław i Krążek to bezpośrednio sąsia
dujące z sobą miejscowości leżące w gmi
nie Bukowo pod Olkuszem. Bolesław jest 
bardzo starą wioską o długoletnich trady
cjach górniczych i gminnych. Pierwsze 
wzmianki pochodzą z 1279 r. z czasów Bo
lesława Wstydliwego, który użyczył swego 
imienia tej miejscowości. O Krążku dowia
dujemy się z dokumentów z XVII w; były to 
wtedy tereny górnicze zwane Krążek. Jed
nak kolonia górnicza powstała tu w XIX w. 
Tak Bolesław, jak i Krążek rozwijały się lub 
upadały w rytm rozwoju lub upadku górnic
twa i hutnictwa cynkowo-ołowiowego. Po 
dwuwiekowym niemal zastoju tego prze
mysłu w rejonie olkusko-bolesławskim w 
wieku XIX, nastąpiło jego ożywienie, gdy 
obok ołowiu i srebra, metalem użytkowym 
stał się cynk. Uruchomiono kopalnie gal- 
manu, które dostarczały tego surowca do 
nowo powstałych hut śląskich.
Staraniem Stanisława Staszica zaczęła roz
wijać się kopalnia „Ulisses”. W 1890 r. po
wstała rządowa kopalnia „Józef" w Starym 
Olkuszu. Kopalnie te zostały następnie wy
dzierżawione spółce rosyjskiej Szewcow- 
-Derwiz-Pomarańcew finansowanej przez 
kapitał francuski.
Bolesław wraz z jego kopalniami wykupił 
przemysłowiec niemiecki von Kramsta. Za
częli napływać ludzie do pracy z różnych 
stron kraju. Ponieważ przedsiębiorcom za
leżało na stałej załodze, stworzyli dogodne 
warunku do indywidualnego budownictwa 
mieszkaniowego. W Bolesławiu, Krążku, 
Hutkach i Tłukience powstają domki górni
cze. Do dzisiaj zachowało się kilka takich 
domków z końca XIX w. Jeden z nich po
siada nawet wyrytą datę „1864” na belce 
stropowej. Typowy dom górniczy tego ok
resu składał się z sieni, kuchni i pokoju. 
Powstawały również domy wielorodzinne. 
Do dzisiaj istnieje w Krążku piętrowy budy
nek postawiony w 1882 r. o powierzchni 
użytkowej 425 m2. Mieszkało tu wielu zna
nych w zagłębiu olkuskim ludzi m.in. rodzi
na Waśniewskich: Józef Waśniewski (1868 
- 1938) - zawiadowca kopalni „Ulisses", 
działacz oświatowy, niepodległościowy i 
przywódca miejscowej organizacji PPS, 
Jan Waśniewski (1896 - 1945) - syn Józe
fa, autor trylogii górniczej (Na podszybiu, 
Po dniówce i Ognie w pirytach) spiker Pol
skiego Radia w latach trzydziestych.
W samym Bolesławiu znajduje się co naj
mniej dziesięć domów robotniczych po
chodzących z przełomu XIX i XX w. Nie są 
to budynki ciekawe architektonicznie, do
dają jednak niepowtarzalnego uroku tej 
starej wiosce górniczej. Warto przyjrzeć się 
bliżej chociaż niektórym. Każdy mieszka
niec Bolesławia i okolicy zna tzw. Stodoły. 
Są do dwa długie parterowe domy robotni
cze (ul. Główna 48 i 50) użytkowane po
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1. Typowy domek górniczy w Krążku z końca XIX 
w.
2. Dom robotniczy w Krążku z 1882 r.
3, Jeden z bliźniaczych domów robotniczych w 
Bolesławiu z 1899 r„ zwanych Stodołami"
4, „Długa kamienica" w Bolesławiu z 1905 r.
5.6. Inne domy robotnicze; w Bolesławiu przy ul. 
Głównej (z 1906 r„ zmodernizowany w 1960 r.) (5), 
w Krążku z końca XIX w. z sienią, obszerną kuch
nią, dwoma pokojami i dużą komorą (stan z 1952 
r.) (6)

(zdjęcia: Mieczysław Śliwiński)

dzień dzisiejszy (m.in. przez Urząd Poczto
wy). Budynki te wzniesione w 1899 r. służy
ły początkowo jako stajnie dla koni. Na 

strychu przechowywano paszę: słomę i 
siano; stąd powstała nazwa „Stodoły". Ko
nie potrzebne były w miejscowej kopalni 
galmanu, wszystkie bowiem prace trans
portowe wykonywane byty tą siłą pociągo
wą. Dopiero podczas pierwszej wojny 
światowej wybudowano kolejkę z Bolesła
wia do stacji kolejowej w Bukownie. Trans
port zewnętrzny i wewnętrzny zmechanizo
wano i konie w tak dużej liczbie stały się 
zbędne. „Stodoły" adaptowano na domy 
robotnicze. Każdy z tych domów ma 434 m2 
powierzchni użytkowej. Mury o grubości 56 
cm wzniesione są z kamienia łamanego, a 
stropy i dach mają konstrukcję drewnianą. 
Domy te były pierwotnie pokryte gontem, 

obecnie eternitem i nie posiadają podpiw
niczenia. Innym domem robotniczym jest 
tzw. Długa kamienica wzniesiona w 1905 r. 
przy ulicy Głównej 32. Zgodnie ze swą na
zwą jest to najdłuższy dom mieszkalny w 
Bolesławiu, ma dwie kondygnacje, piwnice 
oraz poddasze. Mury o grubości 65 cm wy
konane zostały z kamienia łamanego. W 
okresie międzywojennym w części parteru 
tego budynku mieściła się ochronka. Zwie
dzał ją 2 września 1919 r. generał Haller 
przy okazji wizytacji stacjonujących w Bole
sławiu wojsk, o czym świadczy osobisty 
wpis w kronice Straży Ochotniczej Ognio
wej.

Józef Liszka
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Akademia 
Rycerska 
w Legnicy
W centrum Legnicy wypełniając cały kwar
tał zabudowy przyrynkowej, stoi wspaniały 
gmach dawnej Akademii Rycerskiej. Budo
wla o kubaturze przekraczającej 80 000 m3 
składa się z pięciu dwupiętrowych skrzydeł 
zamykających rozległy wewnętrzny dzie
dziniec. W pobliżu budynku znajdują się 
kolegium pojezuickie, kościół Św. Jana 
oraz dawna kuria opatów lubiąskich, obec
nie Muzeum Miedzi.

Ten monumentalny zespół urbanistyczny o 
największej wartości historycznej i archi
tektonicznej nie ucierpiał na szczęście 
zbytnio w czasie ostatniej wojny, mimo że 
dotknęło to dotkliwie sąsiednią zabudowę. 
Wartości tych nie przekreśliła również sza
blonowa, tandetna, powojenna zabudowa 
niektórych sąsiadujących z budowlą pie
rzei. Gmach Akademii Rycerskiej jako dzie
ło sztuki architektonicznej jest znany i wy
soko ceniony. Zofia Bandurska, autorka 
studium historyczno-architektonicznego o- 
biektu pisze: „mówi się o niej jako o jed
nym z najcenniejszych na Śląsku obiektów 
barokowej architektury świeckiej".

Obiektowi temu poświęcono w przeszłości 
dużo uwagi, dzięki czemu pozostało sporo 
przekazów, opracowań, materiałów, w tym 
ikonograficznych. Opierając się na opinii 

znawcy śląskiego baroku Henryka Dziurli, 
można w pełni ocenić znaczenie tej budo
wli jako dzieła o randze europejskiej.

Powstanie Akademii Rycerskiej w Legnicy 
łączy się z istnieniem fundacji księcia leg- 
nicko-brzeskiego Jerzego Rudolfa. W 1646 
r„ pod koniec toczącej się wówczas wojny 
trzydziestoletniej, książę Rudolf ustanowił - 
dla wzmocnienia wpływów kościoła prote
stanckiego - fundację Św. Jana, przezna
czoną również na utrzymanie książęcej 
szkoły. Następca Rudolfa, książę Ludwig IV 
dokonał połączenia tej szkoły ze szkołą 
miejską, działającą przy kościele Św. Św. 
Piotra i Pawła. O fakcie połączenia szkół 
świadczy dokument książęcy oraz marmu
rowa tablica z 1658 r.

W wyniku układów Habsburgów z prote
stanckim królem szwedzkim Karolem XII, 
który przebywał wówczas na Śląsku, ce
sarz Józef I - przywracając swobody prote
stantom - ufundował w 1707 r. Akademię 
Rycerską, przeznaczoną dla młodzieży 
szlacheckiej obydwu wyznań, zorganizo
waną na wzór powstałej w 1682 r. Akademii 
Wiedeńskiej. Po zajęciu Śląska przez Prusy 
do szkoły przyjmowano już wyłącznie mło
dzież protestancką, a od 1771 r. obowiązy
wała w Akademii znajomość języka nie
mieckiego. Akademia przetrwała do 1811 r. 
Wtedy to władze pruskie zmieniły ją na 
gimnazjum państwowe „Johanneum". 
Przez jego mury przewinęło się około 1000 
uczniów, z których ponad 10% stanowili 
Polacy. Pobierali nauki w Legnicy m.in.: Lu- 
bomirscy, Zamoyscy, Szembekowie, O- 
ssolińscy, a wśród nich Stanisław Lubomir
ski - marszałek wielki koronny i Andrzej 
Zamoyski - kanclerz wielki koronny, twórca 
wielkiego dzieła Zbiór praw sądowych.

Akademię Rycerską umiejscowiono w 
zwartym ciągu siedmiu kamienic miesz
czańskich, uprzednio adaptowanych na 
potrzeby szkoły książęcej św. Jana. W pier
wszej fazie istnienia tej uczelni o charakte
rze szkoły półwyższej jedynym nowym bu
dynkiem była potrzebna szkole ujeżdżalnia 
do jazdy konnej, której budowę zaczęto w 
1709 r. Jej projekt przypisywny jest Julia
nowi Simonettiemu z Bolesławca. W1711 r. 
powstał pierwszy projekt budowy Akade
mii przygotowany przez profesora tej szko
ły Krystiana Hertla. Przewidywał on zajęcie 
całej kwatery miejskiej pod nowy gmach. 
Jednak plan ten nie doczekał się realiza
cji.
Gmach Akademii swoje uformowanie prze
strzenne zawdzięcza projektowi cesarskie
go architekta Antoniego Martinellego oraz, 
zdaniem wielu badaczy, niezwykłej konse
kwencji, z jaką kolejni budowniczowie reali
zowali ideę twórcy. Jednak dopiero powo
łanie przez cesarza Karola VI w 1726 r. ko
misji budowlanej spowodowało intensyw
ną rozbudowę Akademii. 12 lipca 1728 r. 
przystąpiono do prac budowlanych, które 
trwały do 1735 r. W tym też roku oprócz 
ujeżdżalni zburzono stare zabudowania 
szkoły i przeniesiono ją do nowej części, 
natomiast w miejsce starej zabudowy 
wzniesiono nową ujeżdżalnię jako czwarte

1. Miedzioryt C. M. Trappa z 1741 r. przedstawia
jący gmach Akademii Rycerskiej
2. Fragment wyremontowanego dachu
3.4. Rzeźby ryzalitu głównego: przed konserwa
cją (3) i w trakcie demontowania do prac konse
rwatorskich (4)

TAB X
■' (I
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północne skrzydło. Uroczystość położenia 
kamienia węgielnego pod nowy gmach od
była się 24 czerwca 1735 r. i z tej okazji 
wybito pamiątkowy medal według projektu 
Mateusza Donnera. Realizacji projektu nie 
zakończono, co wynikało z trudnej sytuacji 
gospodarczej Śląska. Spowodowało to, że 
w bryle Akademii znajdują się obecnie 
dwie ujeżdżalnie: pierwsza z 1709 r. i nowa, 
z 1735 r. W 1809 r. postanowiono przysto
sować nową ujeżdżalnię do innych celów 
szkolnych. Przestrzeń jej podzielono na 
trzy kondygnacje sal, połączone środko
wym korytarzem. W XIX w. zbudowano na 
dziedzińcu dwie stajnie. W 1902 r. przebu
dowano najwyższe piętro części budynku 
mieszczącego ujeżdżalnię. W wyniku prze
budowy powstała bogato zdobiona neoba- 
rokowa sala przeznaczona na spotkania re
prezentacyjne; otrzymała ona nazwę króle
wskiej. Na pierwszym piętrze skrzydła fron
towego powstała natomiast tzw. Aula Jo- 
hanneum z bogatą dekoracją stiukową na 
suficie. W sprawozdaniach konserwator
skich z lat 1907-1908 wspomina się o pra
cach remontowych przy elewacji budowli, 

również w 1933 r. wykonano reperacje da
chów, pieców oraz malowanie elewacji i 
wnętrz.
Po zakończeniu wojny słynna niegdyś Aka
demia Rycerska przez trzydzieści lat pełni
ła funkcję magazynu, w związku z czym bu
dynek uległ znacznej dewastacji. Niezwy
kle trafna deczyja władz administracyjnych 
i konserwatorskich, przeznaczająca gmach 
byłej Akademii Rycerskiej dla Legnickiego 
Centrum Kultury przerwała agonię tego za
bytku.
W 1971 r. Wojskowe Biuro Projektów Bu
dowlanych wykonało inwentaryzację archi
tektoniczną obiektu, a następnie część 
prac remontowych na parterze. W 1981 r. 
opracowano studium historyczno-architek- 
toniczne, w którym po analizie stanu zacho
wania i wyeksponowaniu oryginalnych de
tali architektonicznych, przedstawiono za
lecenia konserwatorskie dla przyszłego u- 
żytkownika i inwestora prac remontowych. 
Równocześnie prowadzono, w bardzo o- 
graniczonym zakresie, prace projektowe i 
remontowe. Władze administracyjne mia
sta nie mogły jednak znaleźć generalnego

5. Prace konserwatorskie przy wystroju skrzydła 
północnego

(zdjęcia: Ryszard Kocot)

ich wykonawcy. Dopiero w 1985 r. funkcji 
tej zarówno w zakresie projektowania, jak i 
realizacji podjęło się działające w Legnicy 
Przedsiębiorstwo Zagraniczne „Renopol”, 
specjalizujące się w konserwacji obiektów 
zabytkowych. Prace rozpoczęto od nie
zbędnych ekspertyz, opinii technicznych i 
mykologicznych więźby dachowej, której 
stan był katastrofalny. W ciągu czterech 
miesięcy, w trudnych warunkach technicz
no-organizacyjnych, wyremontowano więź- 
bę północnego skrzydła Akademii. Należy 
podkreślić, że ze względu na stan obiektu 
prace rewaloryzacyjne prowadzone są 
równocześnie z projektowymi. Postępujący 
proces niszczenia zabytku spowodował 
odstąpienie od powszechnie stosowanej 
zasady wyprzedzania prac remontowych 
pełnym projektem, dzięki czemu uniknięto 
kłopotów, które spotkały m.in. gmach hote
lu „Bristol” w Warszawie. Pozwoliło to wy
konać duży zakres prac remontowo-zabez- 
pieczających, zmniejszyć ich koszt i przys
pieszyć termin oddania obiektu. Skalę prac 
konserwatorskich, ze względu na wielkość 
obiektu, jego zniszczenie i przeznaczenie 
na cele kulturalne, można porównać z dzia
łaniami przy remoncie pałacu biskupiego w 
Nysie czy pałacu w Żaganiu, gdzie prace 
prowadzone były kilkanaście lat.
W 1987 r„ przy udziale mieszkańców Leg
nicy powstał Społeczny Komitet Rewalory
zacji Akademii Rycerskiej, którego głów
nym celem jest przekazanie miastu tego 
cennego zabytku.
Warto również przypomnieć o inicjatywie 
wojewódzkiego konserwatora zabytków w 
Legnicy zorganizowania tzw. otwartych dni 
Akademii. W latach 1987-1988 kilkaset 
osób zwiedziło gmach poddawany zabie
gom rewaloryzacyjnym. Opiekę nad zwie
dzającymi sprawowali historycy sztuki z 
Biura Dokumentacji Zabytków i projektanci 
oraz nadzór techniczny reprezentujący ge
neralnego wykonawcę. Zwiedzaniu towa
rzyszyła mała wystawa przedstawiająca 
historię obiektu, stan techniczny budowli i 
zakres prac remontowych. Prace przy re
waloryzacji tego obiektu trwają.

Krystyna i Andrzej 
Wawrzeńczakowie
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Groby 
w Berlinie Zachodnim
Pomnik, przed którym stoję, nie wyróżnia 
się ani wielkością, ani architekturą, ani o- 
zdobami. Ten obelisk z kamienia, ogrodzo
ny płytkami z marmuru i otoczony klombi- 
kiem kwiecia i murawy ma 185 cm wyso
kości. Zwraca uwagę osób, które odwie
dzają zachodnioberliński cmentarz Św. Mi
chała przy Hermannstrasse, dzięki rytemu 
w kamieniu napisowi: „Tu spoczywa w 
Bogu śp. Karól Loeckell, ur. 2 marca 1810 
w Belgradzie, urn. 2 marca 1876. Założycie
lowi pierwszego Towarzystwa Polskiego w 
Berlinie i niezmordowanemu pracownikowi 
w Towarzystwie Polsko-Katolickiem. 
Wdzięczni rodacy proszą przechodnia o 
pobożne westchnienie”.
Gdy staję przed tym pomnikiem, czuję za 
każdym razem głębokie wzruszenie. Nie 
tylko ze względu na zasługi zmarłego i nie 
tylko ze względu na przetrwanie - pod wła
dzą Bismarcka i Hitlera - obelisku z pol
skim napisem. Pomnik ten do 1973 r. znany 
był tylko z dokumentów polskich organiza
cji wychodźczych w Berlinie i opisów w 
książkach, ale nawet ci historycy, publicyś
ci i pamiętnikarze, którzy o pomniku Karola 
Loeckella wspominali, uznawali go za daw
no zapomniany i przypuszczalnie nieistnie
jący. Takiego zdania byli autorzy pracy 
zbiorowej: Polacy w Berlinie (1937 r.), po
święconej dziejom polskiej emigracji za
robkowej. Mieszkający w tym mieście ro
dacy podczas pierwszego mojego pobytu 
w Berlinie Zachodnim też uważali, że jeśli 
nawet szczątki pomnika przetrwały pier
wszą wojnę światową, to nie zdołałyby 
przetrwać drugiej.
Kim był Karól Loeckell, tak zasłużony dla 
naszej emigracji, że jego pomnik starannie 
pielęgnuje (zastrzegając sobie anonimo
wość) jeden z mieszkających stale w Berli
nie Zachodnim rodaków, członek organiza
cji polonijnej, nawiązującej do tradycji to
warzystw, których nazwy figurują na płycie? 
Otóż Karól Loeckell był... rodowitym Niem
cem. Urodził się wprawdzie w owym „Bel
gradzie”, czyli Białogardzie na polskim Po
morzu, lecz w rodzinie niemieckiej i otrzy
mał typowe dla Niemca w państwie pru
skim wychowanie i wykształcenie, które 
miały przysposobić go do wykonywania 
odziedziczonego po ojcu zawodu kupca. W 
młodości wyjeżdżał do wielu miast w Euro
pie i Ameryce, zwiedził nawet Egipt. Ze 
wszystkich podróży największe wrażenie 
wywarty na nim wyjazdy do Warszawy i in
nych miast w Polsce. Pod wpływem tych 
wizyt nad Wisłą i Wartą młody Niemiec 
przekonał się, jak nikczemną rolę w nisz
czeniu Polaków odgrywają liczni jego roda
cy, szczególnie zaś władze w Prusach, tak 
państwowe, jak i kościelne. Te odkrycia i 

związane z nimi przemyślenia w połączeniu 
z rozmiłowaniem się w polskiej kulturze i 
polskich obyczajach sprawiły, że Karól 
Loeckell stał się Polakiem z własnego wy
boru - ożenił się z Polką, zmienił wyznanie 
z ewangelickiego na katolickie, gdyż uwa
żał to za utożsamienie się z pojęciem pol
skości, po polsku myślał, mówił, ubierał 
się, jadał i bawił.
Ośrodkiem, który zwrócił uwagę Karola 
Loeckella, był Berlin. Od XVIII w. przebywali 
w tym mieście liczni Polacy: dyplomaci, 
handlowcy, duchowni i akademicy, później 
emigranci polityczni; dwie ostatnie grupy 
próbowały powoływać własne stowarzy
szenia, ale natychmiast likwidowała je pru
ska policja. W połowie XIX w. przybyli nowi 
wychodźcy - polscy chłopi, robotnicy, cza
sem rzemieślnicy i kupcy, przede wszyst
kim ze Śląska, Wielkopolski i Pomorza. W 
Berlinie, który wtedy szybko się rozwijał, 
widzieli szanse znalezienia pracy i poprawy 
doli. Materialnie te nadzieje w pewnej mie
rze spełniały się, gorzej było z warunkami 
życia kulturalnego i duchowego w obcym 
otoczeniu.
Karól Loeckell uznał, że jedynym obrońcą 
polskich wychodźców może być powołany 
przez nich samych związek. W jednej z ber
lińskich gazet zamieścił płatne ogłoszenie, 
aby zainteresowani członkostwem zebrali 
się w określonym dniu w 1865 r. w gospo
dzie przy Taubenstrasse. Na tym zgroma
dzeniu Karól Loeckell wystąpił z propozy
cją powołania w Berlinie Towarzystwa Pol
skiego pod opieką Matki Boskiej Często
chowskiej i patrona Polski św. Stanisława, 
przedstawił też projekt statutu. W 1870 r. 
zmieniono nazwę na Towarzystwo Polsko- 
Katolickie, do grona patronów dołączono 
św. Wojciecha. Inicjator powołania organi
zacji Lyt aż do śmierci aktywnym działa
czem, doczekał się powstania podobnych 
stowarzyszeń w innych miastach w Pru
sach, min. w Spandau, które nie było wte
dy dzielnicą Berlina. O uznaniu zasług 
przez rodaków świadczy pamięć i ów pom
nik z polskimi napisami - najstarszy zaby
tek w Berlinie związany z naszą emigracją 
zarobkową.
Dlaczego pomnik na pewien czas pozosta
wał w zapomnieniu? Otóż po wielkim na
pływie Polaków do miasta nad Sprewą na 
przełomie XIX i XX w., gdy szacowano licz
bę rodaków na około 150000 osób, po 
obu wojnach światowych nastąpiły fale 
reemigracji - pierwsza do Poznania, druga 
do Szczecina. W okresie hitleryzmu ograni
czono, zaś po 1 września 1939 r. zakazano 
działalności polskich organizacji w Rzeszy 
Niemieckiej. Z około 150 organizacji pol
skich w Berlinie, po zdobyciu miasta przez 

żołnierzy radzieckich i polskich 2 maja 
1945 r. odrodziły się tylko: Towarzystwo 
Śpiewu Polskiego „Organ” i dwa oddziały 
Związku Polaków w dzielnicach: Neukoelln 
i Charlottenburg. Grupa Polaków, która z 
rodzinnych, majątkowych lub innych wzglę
dów pozostała, liczyła kilkanaście tysięcy 
osób, z nich tylko kilka tysięcy zrzeszyło 
się w organizacjach polonijnych, nawiązu
jących do tradycji z okresu Karola Loeckel
la. O zasługach tego Polaka z wyboru pa
miętano, nie wiedziano jednak nic o jego 
grobie.
W 1973 r. zmart w Berlinie Zachodnim Jan 
Wachę, współzałożyciel i prezes organiza
cji, którą powołano tu w 1955 r. pod wy
mowną nazwą Zjednoczenia Polaków w 
Berlinie Zachodnim, a więc już z tej racji 
nawiązującą do jedności i do ograniczenia 
zakresu działalności. Pogrzeb odbyt się na 
cmentarzu Św. Michała, z udziałem wielu 
rodaków z Berlina Zachodniego i przyby
szów z kraju. Wtedy też odnaleziono pom
nik Karola Loeckella. Nie stoi on już na gro
bie działacza, gdyż został przesunięty, ale 
przetrwał w dobrym stanie. Zarząd cmenta
rza po usłyszeniu, o jaką wybitną postać 
chodzi, wystąpił nawet z propozycją prze
niesienia pomnika w bardziej eksponowa
ne miejsce. Od tej pory rodacy w Berlinie 
Zachodnim, teraz wraz z nową emigracją 
zarobkową, często ten pomnik odwiedzają 
i składają przed nim wiązanki kwiatów.

★ ★ ★

Stolica Trzeciej Trzeszy była tym miastem, 
na którego brukach i na którego niebie pol
sko-niemiecki rozdział drugiej wojny świa
towej trwał od 1 września 1939 do 2 maja 
1945 r. Pierwsza data - to alarm lotniczy, 
ogłoszony w Berlinie z powodu stwierdze
nia w pobliżu miasta polskich samolotów, 
druga - dzień zatknięcia polskich sztanda
rów na Kolumnie Zwycięstwa i Bramie 
Brandenburskiej oraz w innych punktach 
miasta. Na placach i ulicach poległo wtedy 
stu Polaków, straty byty stosunkowo nie
wielkie, gdyż nasi żołnierze, często byli 
partyzanci i powstańcy warszawscy, świet
nie radzili sobie podczas walk w mieście. 
Na kilku placach, ulicach i podwórkach u- 
sypano prowizoryczne mogiły, po zakoń-, 
czeniu wojny prochy poległych przewiezio-' 
no na cmentarz wojenny w Siekierkach na 
polskim brzegu Odry.
Polacy walczyli tu jednak wcześniej niż za
częła się operacja berlińska. Już w 1939 r. 
członkowie polskiego ruchu oporu, byli 
działacze Związku Polaków w Niemczech, 
zawiązali spisek, aby z wystawy wojennych 
trofeów w arsenale przy Unter den Linden 
wykraść polskie insygnia marszałkowskie. 
W Berlinie operował polski wywiad, dwie 

jego współpracowniczki, siostry: Stefanię 
Przybył i Helenę Przybył-Maćkowiak gesta
po aresztowało, sąd skazał je na śmierć; 
pierwszej powiodła się ucieczka z więzie-
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nia w Moabicie, druga zginęła pod gilotyną 
w więzieniu w Plótzensee.
Ale w Berlinie znajduje się tylko jedno 
miejsce, na którym spoczywają prochy pol
skich żołnierzy pod płytami z kamienia z 
wyrytymi na nich polskimi orłami. Jest to 
Brytyjski Cmentarz Wojenny (British War 
Cemetery) przy długiej i ruchliwej Heerstra- 
sse, oddzielony od niej pasmem trawni
ków, krzewów i drzew.
Wzgórze, na którym rozciąga się cmentarz, 
pokryte jest zawsze starannie strzyżoną 
murawą oraz zielonymi drzewami. Do 
cmentarza prowadzi droga zakończona 
bramą z trzema sklepieniami; tu wykłada 
się księgi poległych i księgi wpisów pa
miątkowych. Za bramą widać kwatery gro
bów żołnierzy ze Zjednoczonego Króles
twa: Anglików, Szkotów, Walijczyków i Ir
landczyków, a także Kanadyjczyków, Au
stralijczyków, Nowozelandczyków, Hindu
sów i innych. Na każdym grobie stoi ka
mienna płyta z wyrytymi nazwiskami poleg
łych oraz emblematami ich formacji.
Wśród mogił Jan Mieszkalski, działacz 
Zjednoczenia Polaków w Berlinie Zachod
nim, pomaga mi trafić do pięciu grobów, 
które wyróżniają się tym, że zamiast emble
matu formacji lub pułku wyryto na nich pol
skie orły: J. Skonieczny 300 SODN, 6TH 
February 1943, Polish Forces - czytam na 
pierwszej tablicy. I następne: Kpt. C. Z. Raj- 
pols, 18. O. T. U., 26 TH August 1943; Ppor 
F. Matuszewski 300 SODN, 16TH January 
1945, Age 26, Polish Forces, Kpt. M. Piotro
wski, 300 SODN, 16TH January 1945, Age 
28, Polish Forces, Kpt. A. Smoczkiewicz, 
300 SODN. 16 TH January 1945, Age 22, 
Polish Forces. Trzej ostatni byli członkami 
załogi jednego samolotu, bombowca Lan
caster nr PD 257, strąconego 16 stycznia 
1945 r. w czasie powrotu z nalotu na zakła
dy optyczne Karl-Zeiss w Jenie. Czterej 
pozostali członkowie załogi tego samolotu, 
trafionego w pobliżu Hohenlinden, urato
wali się skacząc na spadochronach i do
stali się do niewoli.
Na cmentarzu spoczywa 3580 poległych, a 
wśród nich: 2680 Brytyjczyków, 527 Kana
dyjczyków, 223 Australijczyków, 56 Nowo
zelandczyków, 31 południowych Afrykań- 
czyków, 50 Hindusów, 8 żołnierzy niezna
nych i tylko 5 Polaków...

Wiesław Danielak

1. Fragment British War Cemetery w Berlinie Za
chodnim
2.3. Trzy spośród pięciir grobów polskich lotni
ków (A. Smoczkiewicz, M. Piotrowski, F. Matusze
wski) (2) i jedna z licznych grup polskich składa
jąca na grobach kwiaty (3)

(zdjęcia: Czesław Romiński)
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Kaliningrad
Wielkość podróży nie zależy od przebytej 
drogi, jakże często bowiem cel, z pozoru w 
zasięgu ręki, zagradzają nam niemożliwe 
do przebycia bariery. 130 kilometrów szosy 
z Olsztyna do Kaliningradu - to 4 godziny 
na myślenie. Badacz sztuki ziem pruskich 
dotyka omal legendy, która nie może się 
ziścić, ale którą chciatby przynajmniej od
malować żywymi kolorami w naturalnym 
historycznym otoczeniu. Zaopatrzony w i- 
konografię, kartografię i wskazówki ludzi 
bywałych, czuje się w obowiązku rozsą
dzić, choćby na swój użytek, rozpowszech
niane racje. Dopiero jednak pobyt drugi i 
trzeci uspokaja, daje poczucie trwałości o- 
pinii, upoważnia do jej głoszenia.
Zdumiewająca dla kogoś, kto naczytał się i 
nasłuchał o zburzeniu Królewca, jest za
sobność Kaliningradu w zabytki architektu
ry. Kościół katedralny i mauzoleum Kanta, 
długi odcinek dziewiętnastowiecznej forty
fikacji z licznymi fortami i bramami, kościół 
pamiątkowy królowej Luizy (obecnie teatr 
lalek), kościół katolicki w dzielnicy Haber- 
berg (obecnie sala koncertowa), kościół 
Krzyża Świętego, opera, inne budowle pu
bliczne, jak dworce kolejowe, poczta, nowa 
giełda (pałac kultury marynarzy), Stadthalle 
(gmach muzeum obwodowego). W mu
zeum, na rysunku wykonanym przez jedne

go ze zdobywców twierdzy Kónigsberg w 
kwietniu 1945 r., widziałem nieznacznie tyl
ko uszkodzony kościół parafialny Starego 
Miasta, projektowany przez znakomitego 
Karla Friedricha Schinkla. Istnieje przebu
dowany nie do poznania gmach uniwersy
tetu (obecnie także uniwersytet), którego 
autorem był uczeń Schinkla, Friedrich Au
gust Stiizler, oraz kościoły na dawnych 
przedmieściach Judyty (cerkiew), Kalthof 
(obserwatorium astronomiczne), Ponarth i 
Rosenau. Pięknie zachowana jest urbani
styka i architektura wielu dużych ulic, pla
ców i podmiejskich osiedli (m.in. willowe 
osiedla Amalienau, z kościołem królowej 
Luizy). Dolny i górny staw zamkowy, wraz z 
przyległym terenem, skupiają funkcje wy
poczynkowe. Łaskawiej obeszła się histo
ria z dawną stolicą książąt w Prusach niż z 
wieloma polskimi miastami kresowymi...
Królewiec nie schodzi z kart naszej histo
riografii. Było to wszak - jak pisze Maria 
Bogucka - centrum kultury polskiej w XVI 
wieku. Jeszcze do końca XVIII w. młodzież 
polska licznie studiowała na tamtejszym u- 
niwersytecie, w latach 1718 - 1720 ukazy
wała się „Poczta Królewiecka". Oddalenie 
w czasie i w przestrzeni sprawia jednak, że 
nawet wytrawnym badaczom myli się topo
grafia miasta albo nic zgoła o niej nie wie
dzą, przestawiają budowle i mnożą arty
stów, dezorientując redaktorów, a tym bar
dziej czytelników. W jednym tylko tomie 
Historii Pomorza znaleźć można wystarcza
jąco dużo dowodów na to, jak Królewiec 

jest nam mało znany. Pod fotografią przed
stawiającą ratusz w Knipawie (w literaturze 
niemieckiej zwany także „Junkerhof”) prze
budowany w latach 1695-1697, widnieje 
podpis: „Ratusz Starego Miasta z połowy 
XVIII wieku", z dopiskiem w nawiasie 
„Kneiphof"-co jest niemiecką nazwą Kni- 
pawy! Dalej w tekście informacje na temat 
proskrybowanych budowli są już właściwe. 
Królewieccy rzeźbiarze z rodziny Dóblów 
oraz Izaak Riga w pewnym miejscu przypi
sani zostali do Warmii, Warmińczyk zaś, 
dobromiejski złotnik Jakub Lettau, dla rów
nowagi występuje jako mistrz z Królewca. 
Jedno z wybitniejszych dzieł pruskiej rzeź
by sepulkralnej - leżąca marmurowa figura 
kanclerza Kospotha na nagrobku w kate
drze - miała być jakoby klęcząca.
Są to być może drobne, ale kłujące Szczegó
ły. Podobnie odbiera się pisane z oddale
nia powojenne prace niemieckich history
ków sztuki o Prusach i Pomorzu. Obecne 
otwarcie - oby trwało wiecznie! - stwarza 
wyjątkową szansę na rozszerzenie pola ba
dawczego, implikując wszakże podniesie
nie wymagań wzlędem nowo powstających 
opracowań. Ma ono w Kaliningradzie wy
miar praktyczny, wyrażający się nie tylko w 
odkryciu nie znanej dotychczas i obcej 
przeszłości, ale także w konkretnych dzia
łaniach. Podczas mojego pobytu w tym 
mieście mówiło się o powołaniu towarzys-

1. Widok Królewca na epitafium Hansa Nymp- 
tscha z 1557 r. (Muzeum Warmii i Mazur)
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najstarszy malarski widok miasta w epita
fium Hansa Nymptscha, prezentowanego 
już na łamach „Spotkań" (nr 2,1987).
Przede wszystkim jednak prowadzone są, 
na etapie dyskusji i ustalenia programu, 
przygotowania do restauracji kościoła ka
tedralnego. Porosła zielenią wyspa Knipa- 
wy, której wschodnią część zajmuje kated
ra, jest od lat plenerową galerią rzeźby 
współczesnej. Funkcję galerii - ewentual
nie w połączeniu z biograficznym muzeum 
Kanta - miałby spełniać również kościół po 
odbudowie. Duże wrażenie robi troska o 
dobro zabytku (chodzi przede wszystkim o 
znalezienie fachowego wykonawcy) u 
osób, które przygotowują kompetentne o- 
pinie dla mających zapaść decyzji. Tum 
królewiecki to ważny pomnik kultury euro
pejskiej i jako dzieło gotyckiej architektury, 
i jako nekropolia książąt w Prusach, od Al
brechta do Jerzego Wilhelma; miejsce u- 
pamiętnione działalnością i spoczynkiem 
wielu wybitnych postaci z Immanuelem 
Kantem, ozdabiane przez pokolenia dzieła
mi najwyższego kunsztu, autorstwa arty-

2. Tum królewiecki w pełnej krasie
3. Fasada na wzór kościoła farnego w Chełmnie
4. Wnętrze prezbiterium; w głębi widoczny nagro
bek Albrechta
5. Widok wnętrza katedry ku zachodowi
6. Mauzoleum Kanta
7. Nowa giełda i nowe osiedle

(zdjęcia: 1 - Wojciech Sękowski, 2, 3, 4, 6 - 
Andrzej Rzempofuch, 5,7- Romuald Odoj) 

twa miłośników historii; już wcześniej było 
duże zainteresowanie Immanuelem Kan
tem i Kopernikiem, który jako lekarz byt w 
Królewcu na zaproszenie księcia Albrechta 
w 1541 r. Międzynarodowe sympozjum po
święcone Kantowi planowano na listopad. 
Muzeum obwodowe zamierza zorganizo
wać wystawę o Królewcu, na której poka
zany będzie (na razie w postaci fotogramu) 

stów obcych i miejscowych. Stan obecny 
budowli - o czym świadczą zdjęcia - jest 
wcale dobry, prace konserwatorskie zatem, 
poza odbudową sklepień i dachów, winny 
być zachowawcze, ograniczone do utrwa
lenia ocalałych form architektury i detalu; 
być może konieczne okaże się wzmocnie
nie statyki murów. Podziwu godną krzep- 
kość zawdzięcza kościół restauracji z lat
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1901 - 1907, przeprowadzonej pod kierun
kiem ówczesnego konserwatora zabytków 
w Prusach Wschodnich, Richarda Dethlef- 
sena, którą późniejsi badacze określili jako 
bezwględną i głęboko ingerującą w stan 
pierwotny. Kilkakrotnie, w miarę potrzeby, 
prace zabezpieczające podejmowali Ros
janie. Ostatnio odnawiano mauzoleum 
Kanta.
Szkoda, że integralną częścią zamierzonej 
galerii nie mogą być, wypełniające niegdyś 
wnętrze, dzieła takich rzeźbiarzy, jak: Cor
ners Floris, Willem van den Blocke, Michał 
Dóbel, Christian Daniel Rauch i inni. Za
chowały się jedynie architektoniczne kon

strukcje nagrobka księcia Albrechta i epita
fium pierwszej jego żony, księżny Doroty 
(oba pomniki autorstwa Florisa); na ścia
nach zewnętrznych ponadto kilka płyt na
grobnych i jedna gotycka figura świętego. 
Pod koniec lat siedemdziesiątych istniała 
jeszcze górna część pomnika księżny Elż
biety, małżonki margrabiego Jerzego Fry
deryka, oraz gotycka płyta nagrobna 
dwóch biskupów sambijskich.
Szukałem w Kaliningradzie przede wszyst
kim zabytków najstarszych, co przy dotkli
wym braku czasu ograniczyło zasięg tych 
penetracji do wyspy knipawskiej. Tym 
większa była moja satysfakcja, gdy w dro

dze powrotnej mogłem obejrzeć gotycki 
kościół w Riabinowce (dawne Muhlhau
sen koło Pruskiej Iławki), z póżnomaniery- 
styczną kruchtą i zakrystią. Tuż za Bagratio- 
nowskiem (Pruska Iławka), w pięknym kra
jobrazowym parku, szeroka, prostopadła 
do szosy aleja pnie się pod górę do pom
nika wspólnych rosyjsko-pruskich bohate
rów bitwy pod Iławką w lutym 1807 r.: feld
marszałka Benningsena oraz generałów 
L'Estocqa i Dierickego - ulubionego tła pa
miątkowych fotografii. Dalej nitka szosy 
biegnie prosto aż do Bezled po polskiej 
stronie.

Andrzej Rzempołuch
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Polska - Ukraina
W „Spotkaniach z Zabytkami” coraz częściej poja
wiają się artykuły o polskich zabytkach na Ukrainie, 
utrzymujemy żywe kontakty z redakcją pisma „Zaby
tki Ukrainy” w ramach zawartego w ubiegłym roku 
„Porozumienia o współpracy” pomiędzy naszymi 
redakcjami (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 6, 
1988). Z satysfakcją więc odnotowujemy kolejny 
krok - powstanie i pierwsze posiedzenie wspólnej 
komisji polsko-ukraińskiej zajmującej się ratowa
niem zabytków obu narodów; poniżej publikujemy 
komunikat na ten temat. Przy okazji zawiadamiamy 
wszystkich, którzy chcą dopomóc w ratowaniu 
cmentarzy: Łyczakowskiego i Orląt we Lwowie (re
dakcja otrzymuje wiele telefonów i listów w tej spra
wie), aby zgłaszali swoje propozycje do Fundacji 
Kultury Polskiej, 00-252 Warszawa, ul. Podwale 1/3 
tei. 635-76-28 (sekretariat) lub 26-70-21 w. 235 (p. 
Ewa Piśniak). Wpłaty można dokonywać na konto: 
Polski Bank Krajowy XIII Oddział w Warszawie nr 
370044-2916-132-3, z dopiskiem „Cmentarz na Ły
czakowie”.

W dniach 16 i 17 maja 1989 r. odbyto 
się we Lwowie pierwsze spotkanie 
Międzypaństwowej Polsko-Ukraiń
skiej Komisji do spraw ochrony, kon
serwacji i rekonstrukcji cmentarza na 
Łyczakowie, powołanej w wyniku u- 
mowy podpisanej pomiędzy mini
strami kultury i sztuki Polski i Ukrai
ny. W skład ukraińskiej grupy weszli:, 
przewodniczący - Emanuel Pietre
wicz Mysko - rzeźbiarz, profesor, 
rektor Instytutu Sztuk Pięknych we 
Lwowie, przewodniczący Ukraińskiej 
Fundacji Kultury; członkowie: Oleg 
Konstantynowicz Czamara - główny 
architekt miasta Lwowa; Roman Mi- 
kotajewicz Fedoriw - dyrektor Archi
tektonicznego Kompleksu Zabytko
wego miasta Lwowa; Dmitrij Stepa- 
nowicz Golenko - zastępca prezy
denta miasta Lwowa; Dmitrij Pietre
wicz Krwawicz - rzeźbiarz, profesor; 
Iwan Andrejewicz Kudin - zastępca 
przewodniczącego Ukraińskiego To
warzystwa Ochrony Zabytków Kultu
ry i Historii - oddział we Lwowie; Ro
man Iwanowicz Mogiticz - kandydat 
nauk, dyrektor Instytutu Restauracji i 
Konserwacji Zabytków Architektury 
we Lwowie: Mirosław Wasilewicz 0- 
nyszko - zastępca naczelnego archi
tekta obwodu lwowskiego; Wasilij 
Andrejewicz Plichiwski - dyrektor Ar
chitektonicznego Kompleksu Zabyt
kowego miasta Lwowa; Jurij Jarce- 
wicz Śliwka - profesor Instytutu 
Nauk Społecznych we Lwowie; Piotr 
Filipowicz Zozulak - naczelnik Wy
działu Kultury Rady Narodowej we 
Lwowie. Ze strony polskiej udział w 
obradach brali: przewodniczący - 
prof, dr hab. Alfred Jahn, geograf, 
członek PAN; członkowie: mgr Józef 
Bobrowski - dyrektor „Energopolu”

Redakcja

we Lwowie; doc. dr hab. Ryszard 
Brykowski - Instytut Sztuki PAN w 
Warszawie; prof. Marian Konieczny- 
rzeźbiarz, poseł na Sejm IX kadencji; 
doc. dr hab. Stanisław Nicieja - his
toryk z Wyższej Szkoły Pedagogicz
nej w Opolu, inź. Władysław Nissner 
- dyrektor krakowskiego oddziału 
PKZ, doc. dr hab. Tadeusz Polak - 
dyrektor naczelny PKZ, prezes Za
rządu Fundacji Kultury Polskiej w 
Warszawie; mgr Michał Siera - ho
norowy dyrektor Centrali Handlu Za
granicznego „Budimex" w Warsza
wie. Ponadto w obradach udział 
wzięło wielu obserwatorów, w tym: 
Józef Fijat - polski konsul we Lwo
wie; prof. Leszek Mazepa - przewod
niczący Polskiego Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego we Lwowie, 
przedstawiciele prasy, radia i tele
wizji.
W pierwszym dniu obrad przyjęto, źe 
cmentarz na Łyczakowie stanowi ze
spół zabytkowy o europejskiej ran
dze, na którym od przeszło 200 lat 
spoczywają prochy różnych narodo
wości zamieszkujących tę ziemię: 
Polaków, Rusinów, Ukraińców, Or
mian, Austriaków, Czechów, Słowa
ków, Rosjan, Niemców i innych. 0- 
becny stan zachowania cmentarza 
zmusza do podjęcia pospiesznych 
prac konserwatorsko-rekonstrukcyj- 
nych. W tym celu powołano dwie 
mieszane podkomisje: do spraw in
wentaryzacji oraz konserwatorsko- 
-techniczną. Strona polska wysunęła 
postulat uznania cmentarza za za
mknięty zabytek historyczny, co o- 
znaczałoby wstrzymanie dalszego 
chowania zmarłych. Strona ukraiń

ska odnosząc się życzliwie do tego 
wniosku oświadczyła, źe zostanie on 
rozważony, zwłaszcza, że obecnie 
chowanie jest ograniczone jedynie 
do osób zasłużonych. Podjęto de
cyzję o rozpoczęciu w 1989 r. wspól
nych prac konserwatorskich. W go
dzinach popołudniowych pierwsze
go dnia obrad przeprowadzono wizję 
lokalną części Cmentarza Łyczako
wskiego. Oprowadzał doc. dr hab. 
Stanisław Nicieja, autor książki 
Cmentarz Łyczakowski we Lwowie 
(zob. „Spotkania z Zabytkami" nr 1, 
1989).
W drugim dniu obradowały podko
misje. Strona ukraińska zapoznała 
stronę polską z wynikami prac in
wentaryzacyjnych. przeprowadzo
nych w całości na pięciu kwaterach 
(6, 7,10,11,12), w stosunku do 85, 
na jakie podzielony jest cmentarz. 
Przyjęto też listę 22 nagrobków z 214 
uznanych dotąd za zabytkowe, któ
rych konserwację przeprowadzi stro
na ukraińska w 1989 r. Są to nagrob
ki najbardziej interesujące spośród u- 
znanych za zabytkowe, jakie znajdują 
się tuż przy trasie turystycznej (liczbę 
nagrobków na całym cmentarzu sza
cuje się na około 20 000). Strona pol

ska zgłosiła dalsze, m.in. kwatery po
wstańców z 1831 i 1863 r. oraz zobo
wiązała się do rozpoczęcia w 1989 r. 
prac konserwatorskich na kwaterze 
nr 6; poruszono wstępnie sprawę ra
towania Cmentarza Orląt.

Prace konserwatorskie na Cmenta
rzu Łyczakowskim będzie koordyno
wać i dostarczy fachowców krako
wski oddział PKZ. Prowadzone będą 
one przy wydatnym zaangażowaniu i 
pomocy „Energopolu", który już po
rządkuje kwatery powstańcze. Prace 
prowadzone przez stronę polską bę
dzie finansować Fundacja Kultury 
Polskiej, podobnie jak prace prowa
dzone przez krakowskie PKZ-ty w 
kaplicy-mauzoleum Fredrów przy 
kościele w Rudkach.
Na zakończenie ustalono, że następ
ne spotkanie obu podkomisji powin
no odbyć się we Lwowie, w lipcu, 
całej zaś Komisji jesienią w Polsce. 
Najdonioślejszym ustaleniem zapro
ponowanym przez stronę ukraińską 
w pierwszym dniu obrad było obję
cie działalnością Komisji wszystkich 
ukraińskich zabytków sztuki i kultury 
znajdujących się w Polsce i polskich 
na Ukrainie.

Ryszard Brykowski

Na Łyczakowie
Jak bardzo potrzebna jest 
wspólna i energiczna działal
ność Międzypaństwowej Pol
sko-Ukraińskiej Komisji niech 
świadczy następujący fakt. W 
czasie odwiedzin lwowskiego 
cmentarza na Łyczakowie w 
maju ubiegłego roku mogłem 

skonstatować niezły stan zacho 
wania grobowca żołnierzy Po
wstania Listopadowego z ins
krypcją „ Weteranom Wojska 
Polskiego z 1830/31 r.", tarczam 
herbowymi Polski, Litwy i Rusi, a 
na wieku sarkofagu atrybutami 
czynu wojennego: czakiem pol
skiego ułana, lancą, szablą i 
sztandarem w splotach wawrzy
nu. To piękne dzieło wybitnego 
artysty Henryka Periera z 1886 r. 
stoi w centrum kwatery „Żelaz

Grobowiec ze zdewastowanym or
łem (obrysowany kreską)

(fot. Tadeusz M. Trajdos)
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nej Kompanii" - 47 żelaznych 
krzyży. Grobowiec ten wieńczy 
rzeźba orta z rozpostartymi 
skrzydłami - zaklęty w kamień 
symbol „Warszawianki”. Orzeł 
ten jednak miał odtłuczoną gło
wę i skrzydła - na wykonanym 
przez S.Nicieję (Cmentarz Ły
czakowski we Lwowie, Ossoli
neum, 1988, s. 274, II. 213) zdję
ciu przed rokiem 1987 - uszko
dzeń tych nie widać. Będąc po
nownie we Lwowie w czerwcu 
1989 r. stwierdziłem, że uszko
dzenia te pozostały.
Tego rodzaju objaw barbarzyńs

twa - jakże często pojawiający 
się na wielu cmentarzach - mo
żna pozostawić bez szerszego 
komentarza. Zamiast niego 
zwracam się do czynników 
sprawujących pieczę nad cmen
tarzem, aby nie tylko w myśl za
wartego porozumienia zapewni
ły warunki dla systematycznej 
pracy konserwatorów przy nisz
czejących pomnikach na Łycza
kowie, ale aby skutecznie zapo
biegały dalszym aktom wanda
lizmu wobec drogocennych pa
miątek polskiej historii.

TMT

Kupić, 
nie kupić...
(pod redakcją
Hanny Krzyżanowskiej)

Nareszcie mogę Państwu, Drodzy 
Czytelnicy, przekazać radosną wia
domość: baszta obronna w Sielcu w 
woj. chełmskim, oferowana do za
gospodarowania w numerze 3 „Spo
tkań" z 1988 r., ma już właściciela! 
Nabyta ją p. Maria Bednarska z War
szawy, która zawiadomiła redakcję 
telefonicznie o tym wydarzeniu, a na
stępnie przysłała list. Oto jego 
treść:.
„Z prawdziwą przyjemnością pragnę 
powiadomić Panią, że dzięki Pani 
(jest mi bardzo miło za słowa uzna
nia, ale moja zasługa najmniejsza) i 
"Spotkaniom z Zabytkami« kupiłam 
na jesieni ubiegłego roku przedsta
wioną w rubryce »kupić«, nie kupić* 
basztę w Sielcu wraz z fragmentem 
zabytkowego muru.
Piszę ten list trochę »ku pokrzepie
niu serc* ewentualnych następnych 
nabywców zabytków, bowiem działa
nia administracyjne poprzedzające 
ten zakup trwały tylko pół roku I Znam 
smutne historie innych chętnych na 

zakup zabytków, którzy rezygnowali 
po 2-3 latach bezowocnych starań, 
administracyjnej opieszałości, nie
chęci i niemocy władz gminnych, 
strachu przed powrotem »starego*. 
Często wygodniej było dopuścić do 
zniszczenia obiektu niż do sprzeda
ży: wygodniej było nie podejmować 
żadnej decyzji.
Oczywiście nie osiągnęłabym tego 
bez pomocy grona życzliwych spra
wie osób; szczególne wyrazy 
wdzięczności kieruję pod adresem 
mec. A. Żółkiewskiego z Minister
stwa Kultury i Sztuki, Wojewódzkie
go Konserwatora Zabytków w Cheł
mie mgr. L. Samockiego I prężnego 
Urzędu Gminy w Leśniowicach. Oby 
każdy, kto chce uratować część na
szej historii przed bezmyślną dewa
stacją, spotkał na swojej drodze tak 
pomocnych ludzi".
W postscriptum pani Maria Bednar
ska dodaje: „Służę poradą, znajo
mością przepisów i zdobytą praktyką 
wszystkim chętnym do zakupu za
bytków". W związku z tym prosimy 
listy do p. Bednarskiej kierować pod 
adresem redakcji.
Niedługo przekażemy Państwu infor
macje o losach innych zabytków pre
zentowanych w naszej rubryce. 
Może nie tylko baszta w Sielcu miała 
szczęście?

Portret
„dziwnie piękny”
Franciszek Ksawery Prek, kra
kowski malarz i literat, autor zna
nych pamiętników, 27 stycznia 
1822 r. zanotował swe estetycz
ne przeżycie w czasie wizyty u 
hr. Potockich w pałacu „Pod Ba
ranami”: „Siedząc u stołu mia
łem właśnie naprzeciwko portret 
ostatniego z Tęczyńskich, który 
na polowaniu uganiając się za 
dzikiem życie utracił. Nie mo
głem prawie oka z niego spuś
cić. Twarz młodziuchna, 
wdzięczna, wzrok pełen ognia, 
pędzel dokładny czynią go jed
nym z najładniejszych obrazów. 
Jest stojący, jedną rękę wspiera 
na biodrze, a drugą trzyma na 
stole nakrytym kobiercem. Na 
głowie ma aksamitną karmazy
nową czapkę, którą zdobi czaple 
pióro z przepinką, na sobie kon- 
tusz biały z guzami srebrnymi fi
ligranową robotą, obłożony so
bolami, spinka diamentowa pod 
szyją u żupana, karabella z bo
gatą rękojeścią; buty żółte uzu
pełniają strój jego".
Portret Stanisława Tęczyńskie- 
go, zdobiący obecnie, jedną z 
komnat zamku wawelskiego, za
liczany jest do najpiękniejszych 
wizerunków staropolskich. Oso
ba Stanisława w nikłym stopniu 
znana jest historykom, niewiele 
też można powiedzieć o okolicz
nościach, w jakich wygasł zna
mienity ród Tęczyńskich.
Ród ten herbu Topór, wywodzą
cy się rzekomo od Sieciecha - 
w XIV w. osiadł w Tenczynie (o 
zamku w Tenczynie zob. „Spot
kania z Zabytkami”, nr 1,1983, s. 
54). Widomą oznaką wzrastają
cej zamożności Tęczyńskich 
stał się potężny zamek gotycki, 
który po renesansowej przebu
dowie w XVI w. nazywano nawet 
„drugim Wawelem". Zaangażo
wani politycznie, doszli nieba
wem do wysokich godności 
państwowych, choć ambicje nie 
przerastały nigdy ich patriotyz
mu. Godny podkreślenia jest 
fakt, że więzy pokrewieństwa łą
czyły Tęczyńskich wyłącznie z 
rodami polskimi, mimo że utrzy
mywali kontakty z zagranicznymi 
dworami, o . czym świadczy 
choćby tytuł hrabiowski nadany 
im przez cesarza Ferdynanda w 
1561 r. Poczynając od XVI w. tra
fiały się coraz częściej w rodzie 
bezpotomne zgony, co dopro
wadziło w XVII w. do wymarcia 
linii męskiej. Jan Tęczyński - 

wojewoda krakowski, cześnik 
królewski i starosta płocki, ze 
swą żbną Dorotą z Mińskich 
miał trzech synów i jedną córkę. 
Tragedia rozpoczęła się w 1629 
r., kiedy umarł przebywający na 
studiach w Louvain najstarszy 
syn Gabriel. Trzy lata później 
zmarł w nieznanych okolicznoś
ciach jego młodszy brat Krzy
sztof. W tym stanie rzeczy god
na podziwu jest postawa zarów
no starego wojewody, jak i - 
przede wszystkim - jego naj
młodszego syna Stanisława (ur. 
w 1611 r.), który dla obrony kra
ju, w czasie przygotowywanej 
wyprawy na Turcję, wyruszył na 
niebezpieczny posterunek woj
skowy do Kamieńca Podolskie
go. Zmarł tam w 1634 r., według 
tradycji z ran zadanych mu przez 
dzika na polowaniu. Trzy lata po 
tym dramacie, w 1637 r., zmarł 
wojewoda jako „ultimus virorum 
de Tenczyn" (ostatni z Tęczyń
skich), zostawiając dobra rodo
we córce Izabeli, nad którą usta
nowił opiekę w osobach swej 
siostry Agnieszki Firlejowej i To
masza Zamoyskiego. Kilka lat 
później, zapewne w 1642 r„ Iza
bela poślubiła Łukasza Opaliń
skiego, który stał się dziedzicem 
zamku. W drugiej połowie XVIII 
w. zamek tenczyński, uprzednio 
już mocno zniszczony podczas 
najazdów szwedzkich, popadł w 
ruinę, a jego wyposażenie prze
jął August Aleksander Czartory
ski z Krzeszowic, który następ
nie przekazał je córce Izabeli, 
żonie Stanisława Lubomirskie
go. Odziedziczyła je z kolei ich 
córka Julia, przyszła żona Jana 
Potockiego. Tą drogą portret 
Stanisława Tęczyńskiego prze
szedł w ręce Potockich, którzy 
byli jego ostatnimi prywatnymi 
właścicielami.
Na początku XIX w. obraz znaj
dował się w krzeszowickim pa
łacu, gdzie zachwycił się nim Ju
lian Ursyn Niemcewicz. Kariera 
portretu rozpoczęła się z chwilą 
przeniesienia go jeszcze w pier
wszej ćwierci XIX w. do pałacu 
„Pod Baranami” w Krakowie. 
Wdzięczna młodzieńcza sylwe
tka Tęczyńskiego, jego barwny 
szlachecki strój, odpowiadały 
niewątpliwie ówczesnej roman
tycznej wrażliwości. Znamionuje 
to zarówno cytowana wypo
wiedź F.K. Preka, jak też liczne, 
niewielkie kopie z tego czasu
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(tot. E. Rachwaf)

(m.in. akwarela Konstantego 
Kopffa, litografia Józefa Brodo
wskiego). Do spopularyzowania 
dzieła w XIX w. przyczyniła się w 
dużej mierze krakowska wysta
wa jubileuszowa ku czci Jana III 
Sobieskiego w 1883 r„ na której 
portret byt eksponowany. Po
nownie przeniesiony został do 
pałacu w Krzeszowicach, za
pewne w końcu XIX w. i znajdo
wał się tam do drugiej wojny 
światowej. Po zakończeniu dzia
łań wojennych został przejęty 
wraz z częścią zbiorów Potoc
kich przez Muzeum Narodowe w 
Warszawie, a w 1946 r. przeka
zany przez Ministerstwo Kultury 
i Sztuki Państwowym Zbiorom 
Sztuki na Wawelu.
Łaciński napis na portrecie in
formuje, że oglądamy podobiz
nę Stanisława, hrabiego w Ten- 
czynie, syna Jana, wojewody 
krakowskiego, ostatniego z Tę- 
czyńskich. Gdyby inskrypcja zo
stała wykonana równocześnie z 
całym malowidłem, mielibyśmy, 
do czynienia z wizerunkiem po
śmiertnym, powstałym w czasie, 
kiedy już było wiadomo, że oj
ciec Stanisława jest ostatnim z 
żyjących członków rodu - po 
mieczu (ostatnim w chronologii 
urodzeń był Stanisław). Za tym, 
że Stanisława sportretowano za 
życia, przemawia jednak zarów
no stwierdzony przez konserwa
torów fakt, że napis jest nieco 
późniejszy, jak też wrażenie 
wiernego odtworzenia postaci, 
zwłaszcza twarzy, oparte nie
wątpliwie na studium żywego 
modela. Z dużą ostrożnością 
można przyjąć, że Jan Tęczyński 
po śmierci starszych synów za
mówił portret jedynego pozosta
łego przy życiu, zanim wyruszy 
on na niebezpieczną wyprawę 
wojenną. Jest też jednak możli
we, że portret powstał nieco 
wcześniej, z przeznaczeniem do 
galerii rodowej. O jej istnieniu w 
przeszłości świadczy inwentarz 
zamku, co prawda znacznie póź
niejszy, bo z 1733 r., wymieniają
cy 16 wizerunków, w tym 14 w 
jednej, stołowej sali.
Portret Tęczyńskiego, malowany 
techniką olejną na płótnie, ma 
wymiary 108x195 cm. O jego 
ekspresji artystycznej decyduje 
w znacznym stopniu sposób
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odtworzenia przez artystę mło
dzieńczej twarzy Stanisława. 
Lekko owalna, o delikatnych, 
niemal kobiecych rysach, mimo 
nieco konwencjonalnego typu 
urody tchnie naturalnym spoko
jem, nie pozbawiona jest jedno
cześnie wyrazu dumy, którą wy
rażają dość wydatne usta. O 
wartości dzieła decyduje też 
jego dekoracyjność, rozumiana 
nie w sensie ornamentalnej sty
lizacji naturalnych form, lecz 
przejawiająca się w odpowied
nich zestawieniach barwnych 
płaszczyzn. Wypływa to głównie 
z bogactwa kolorystycznego 
szlacheckiego stroju, które arty
sta starał się umiejętnie podkre
ślić, umieszczając np. czerwony 
kołpak na tle błękitu nieba. 
Znaczną rolę odgrywa światło, 
kontrastując jasną postać z 
ciemnym tłem i wzmacniając e- 
fekty plastyczne, zwłaszcza gło
wy i kołpaka.

Kim był autor portretu, tak wy
różniającego się swą klasą na 
tle ówczesnych polskich wize
runków szlacheckich? Polakiem 
czy cudzoziemcem? Z jakich o- 
środków malarstwa europej
skiego czerpał impulsy arty
styczne - z Włoch czy Niderlan
dów? Najstarszy pogląd, sięga
jący XIX w., łączy portret ze 
szkołą włoską i z osobą wenec- 
ko-polskiego malarza Tomasza 
Dolabelli. Po drugiej wojnie 
światowej prof. Tadeusz Dobro
wolski wysunął hipotezę, że ob
raz jest pędzla działającego w 
Polsce nieznanego artysty ni
derlandzkiego. Znamienna jest 
wypowiedź prof. Władysława 
Tomkiewicza w 1957 r. na sesji 
poświęconej sztuce baroku: 
„chwiejność diagnozy, gdy cho
dzi nawet o szeroko pojętą ge
netykę obrazu - często bywa u 
nas wręcz żenująca Powołam 
się tutaj na nierozstrzygniętą po 
dzień dzisiejszy kwestię przyna
leżności głośnego potretu Tę- 
czyńskiego do szkoły włoskiej, 
czy też niderlandzkiej, a warto 
nadmienić, że żadna z wypowia
dających się stron nie wykro
czyła poza kategorie sądów o- 
gólnych".
Szersza analiza stylistyczno-po- 
równawcza portretu Tęczyńskie- 
go, przeprowadzona przez auto
ra niniejszego artykułu w 1970 r„ 
doprowadziła do wniosków 

zbjeżnych ze stanowiskiem łą
czącym dzieło z artystą włoskim 
działającym w Polsce. Kompo
zycja ze stolikiem i oknem w tle, 
miękkość, powściągliwa swo
boda i naturalność pozy, typ lek
ko idealizowanej twarzy o deli
katnych rysach, z łagodnym 
wzrokiem skierowanym spokoj
nie i dość obojętnie na widza, 
wreszcie jakości malarskie - ko
lorystyczna harmonia nieco stłu
mionych barw czerwonych i bru
natnych z błękitnymi, łagodnie 
rozprowadzony światłocień - to 
wartości znane dobrze malars
twu portretowemu Paola Vero
nese, Jacopa Tintoretto czy 
Leandra Bassano. Autor portre
tu Tęczyńskiego zetknął się nie
wątpliwie z ich twórczością, co 
więcej - jego osobowość arty
styczna rozwinęła się zapewne 
w środowisku weneckim w koń
cu XVI w. Typowych analogii do 
wawelskiego dzieła nie znajdu
jemy już jednak w malarstwie 
weneckim drugiej ćwierci XVII 
w„ z czego wypływa wniosek, że 
jego autor działał w pewnej izo
lacji od macierzystej szkoły. To 
oderwanie malarza od rodzimej 
gleby artystycznej zdaje się po
twierdzać fakt, że portret różni 
się od najbliższych mu wzorów 
weneckich bardziej schema
tyczną kompozycją, nieco inną 
rolą okna w tle, które nie stano
wiąc źródła światła straciło funk
cję pogłębiania przestrzeni, 
wreszcie - nadanie pozie por
tretowanego cech reprezenta- 
cyjności, typowej dla sposobu 
bycia polskiej szlachty.

Jedynym znanym nam mala
rzem wykształconym na wzo
rach weneckich drugiej połowy 
XVI w. i działającym w Polsce w 
interesującym nas okresie był 
nadworny malarz Wazów - To
masz Dolabella, ściągnięty do 
Krakowa przez Zygmunta III w 
1598 r. (zmarły tu w 1650 r.). Wy- 
daje się, że związani z dworem 
Tęczyńscy, chcąc zamówić por
tret, mogli mieć ułatwiony do
stęp do królewskiego serwitora. 
Wiadomo, że Dolabella malował 
wiele portretów królewskich, ża
den z nich nie przetrwał jednak 
do naszych czasów. Hipoteza o 
jego autorstwie w stosunku do 
portretu Tęczyńskiego jest więc 
dziś trudna do obrony. Można 
znaleźć niejakie potwierdzenie 

formalne w zestawieniu dzieła z 
malowanymi postaciami anio
łów w kaplicy Św. Jacka kościo

ła Dominikanów w Krakowie, 
które dają pojęcie o sposobie 
ujmowania przez artystę indywi
dualnych postaci. Mniej podo
bieństw stylistycznych można 
odkryć przy porównaniu portre
tu z wielkimi wielopostaciowymi 
kompozycjami, które na ogół są

Informacje
14 kwietnia 1989 r. Zarząd Głów
ny Stowarzyszenia Konserwato
rów Zabytków przyznał nagrody 
dla wyróżniających się książek 
związanych z ochroną zabytków, 
opublikowanych w latach 1987—
1988. Za najważniejszą książkę 
uznano dzieło Edmunda Mała
chowicza pt. Ochrona środowi
ska kulturowego. wydane przez 
PWN w 1988 r. Jest to dwutomo
we, (niezwykle obszerne i pier
wsze w ogóle kompendium wie
dzy Ina temat ochrony i konser
wacji urbanistyki, architektury i 
krajobrazu kulturowego. Pier
wszy tom poświęcony jest och
ronie krajobrazu, układów urba
nistycznych i budowli, drugi - 
konserwacji detalu architekto
nicznego. Zawiera on również 
obszerny zestaw najważniej
szych aktów prawnych między
narodowych i polskich. Autor 
jest profesorem Politechniki 
Wrocławskiej i autorem wielu 
wybitnych prac poświęconych 
historii architektury Wrocławia; 
był także konserwatorem miasta 
Wrocławia.
Wyróżnienia otrzymały książki: 
Stanisława Stawickiego Papiru
sy tebańskie (Ossolineum 1987 
r.) - studium poświęcone unika
towym tekstom z III w. n. e. zna
lezionym w Tebach, dotyczące 
technologii i konserwacji dzieł 
sztuki w starożytności; Mirosła
wa Przyłęckiego Miejskie fortyfi
kacje średniowieczne na Dol
nym Śląsku - ochrona, konser
wacja, ekspozycja 1850-1980, 
(Pracownie Konserwacji Zabyt
ków, 1987 r.)- pierwsza niezwy
kle sumienna monografia fortyfi
kacji miast dolnośląskich budo
wanych od XIII w. i reliktowo za
chowanych do dzisiaj; Jerzego 
Maika Wyroby włókiennicze na 
Pomorzu z okresu rzymskiego i 
ze średniowiecza (Ossolineum, 
1988 r.) - publikacja o tkaninach 
pochodzących z badań wykopa
liskowych (637 próbek), mono- 
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dziełem zbiorowym pracowni 
Dolabelli. Istnieją argumenty 
przemawiające za tym, że właś
nie Dolabella jest autorem wize
runku ostatniego z Tęczyńskich, 
słuszne jednak wydaje się sta
wianie przy tej atrybucji znaku 
zapytania - tajemnicy autorstwa 
dzieła nie można bowiem na ra
zie ostatecznie wyjaśnić.

Kazimierz Kuczman

grafia tematu nie podejmowane
go od ponad ćwierć wieku w 
Polsce, podstawa do prac kon
serwatorskich i rekonstrukcji 
tkanin używanych na ziemiach 
polskich przed powstaniem 
państwa, (mhk)

★ ★ ★
Rozstrzygnięty został pierwszy 
Rzemieślniczy Konkurs Rewalo
ryzacji Zabytków w woj. opol
skim, dotyczący obiektów odno
wionych przez rzemieślników w 
1988 r. Dwie pierwsze nagrody 
otrzymali: Michał Banach i jego 
firma „Ornament" z Nysy za u- 
dane odnowienie fasady i oto
czenia Pałacu Biskupiego z XVIII 
w. w Otmuchowie oraz Stefan 
Piechaczek z Suchej za wzoro
wo przeprowadzoną renowację 
wnętrz i fasady budynku szkoły 
nr 1 w Strzelcach Opolskich. 
Drugie miejsce przyznano Mar
celemu Majewskiemu i jego bry
gadzie za renowację fasad ka
mienic przy pl. Zamkowym 2, 4, 
6 w Prudniku (prace wykonane 
zostały według kosztów włas
nych, w czasie 20 dni). Trzecie 
miejsce zajął Otto Maus z Ol
brachcie za renowację murów 
miejskich miasteczka Biała. 
Trzeba podkreślić, że z wyją
tkiem M.Banacha pozostali rze
mieślnicy są samoukami w kon
serwacji zabytków i umiejętnoś
ci nabyli w trakcie wykonywania 
prac. Ważne jest także ich oso
biste zaangażowanie. W skład 
komisji konkursowej wchodzili: 
Ryszard Hładko - przewodni
czący, przedstawiciel Zarządu 
Wojewódzkiego PTTK, Janusz 
Prusiewicz - wojewódzki konser- 
rwator zabytków, Jolanta Kowal 
- Stronnictwo Demokratyczne i 
Jan Szabelski - Izba Rzemieśl
nicza. Konkurs ma być konty
nuowany każdego roku. Propo
nujemy, aby podobne konkursy 
dla rzemieślników pracujących 
przy renowacji zabytków organi
zowały także inne wojewódz
twa.
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akcJa
DWORY

Dwór w Raszkowie
Szanowny Panie Redaktorze!
IV załączeniu przesyłam opis i zdjęcie dworu, znajdującego się 
we wsi Raszków, gm. Słupia Jędrzejowska, woj. kieleckie. Jest to 
siedziba rodowa rodziny Kopaszyna Sikorskich, której jestem 
potomkiem. Obecnie dwór znajduje się pod zarządem Spółdziel
ni Kółek Rolniczych „Jasieniec". Piękny, stary dwór ulega z roku 
na rok coraz większej ruinie i dewastacji, pozostawiony bez opie
ki i zabezpieczenia. Ostatnio (w 1988 r.) miałem wiadomość, że 
Zarząd Spółdzielni w Jasieńcu otrzymał dotację na remont tego 
obiektu. Przed laty Spółdzielnia (wówczas Spółdzielnia w Słupi) 
również otrzymała dotację na ratowanie dworu w Raszkowie, lecz 
jej nie wykorzystała zgodnie z przeznaczeniem, tłumacząc się 
brakiem odpowiednich fachowców, co spowodowało dalszą de
wastację dworu, parku i budynków gospodarczych.
Uprzejmie proszę o opublikowanie tej sprawy, co w konsekwen
cji mogłoby spowodować zainteresowanie obiektem odpowied
nich czynników państwowych lub osoby prywatne, które mogły
by wykorzystać dwór na cele mieszkalne lub inne. Okolica jest 
piękna, lesista, nie skażona zanieczyszczeniami przemysłowymi. 
Ja, najmłodszy z pozostałej rodziny mam 76 lat i nie mam sił ani 
środków, aby osobiście zająć się tą sprawą. Jako wieloletni stały 
czytelnik Waszego pisma wierzę, że przy Waszej pomocy uda się 
uratować ten piękny, polski dwór.
W odpowiedzi na apel zamieszczony w Waszym piśmie, opis 
dworu w Raszkowie wysłałem także do Stowarzyszenia History
ków Sztuki w Kielcach.
Łączę wyrazy poważania i szacunku dla Pana Redaktora oraz 
życzę dalszej owocnej pracy całemu Zespołowi Redakcyjnemu.

★ ★ ★
Dwór w Raszkowie, gmina Słupia, powstał na przełomie XVII i 
XVIII w. Majątek Raszków należał ongiś do rodziny Odrowążów, 
następnie Wielogłowskich. Drogą dziedziczenia i wianowania 
przeszedł w ręce rodziny Blaskich. Około 1860 r. Stefania Blaski 
poślubiła Juliana Sikorskiego herbu Kopaszyna, właściciela ma

jątku Poręba Dzierzna koło Wolbromia. Do 1945 r. Raszków po
zostawał w rękach rodziny Kopaszyna Sikorskich. Ostatnim jego 
właścicielem był Antoni Sikorski, ożeniony z Marią Gedroyć Su
checką.
Budynek jest murowany, tynkowany, wystawiony na planie regu
larnego prostokąta, dwukondygnacyjny. Dach łamany: polski, 
początkowo kryty gontem, po drugiej wojnie - blachą. Parter od 
frontu ma 10 okien, rozmieszczonych symetrycznie po obu stro
nach wejścia głównego. Na piętrze znajdują się dwa okna oraz 
oszklone drzwi balkonowe. Środkową część budynku zdobią 

dwa pilastry tworząc z pięterkiem rodzaj ryzalitu. Piętrowa nadbu
dówka (nad środkową częścią budynku) jest zwieńczona trójkąt
nym daszkiem, pod którym znajduje się rodzaj tympanonu bez 
żadnych ozdób. Balkon na piętrze posiadał bardzo ładną balu
stradę z lanego żelaza, harmonizującą z dwiema ławeczkami, 
również tej samej konstrukcji, umieszczonymi po obu stronach 
wejścia głównego (obecnie nie istnieją). Wejście główne prowa
dzi do dużej sieni-hallu, z którego na prawo znajdują się drzwi do 
dwóch dłuższych pokoi oraz jednego mniejszego (w małym po
koju sufit sklepiony jest beczkowato). Na lewo z sieni od frontu 
znajdują się trzy pokoje. Na wprost drzwi wejściowych prowadzą 
z sieni drzwi do dawnego salonu, pokoju o trzech oknach wycho
dzących na ogród. W tym pokoju znajdują się w dwóch narożni
kach półokrągłe nisze, pozostałość po istniejących ongiś pie
cach kaflowych. Na prawo wiodą drzwi do dwóch pokoi i dawnej 
kuchni, na lewo znajdują się trzy pokoje. Z sieni prowadzą na 
górę drewniane schodki; tu znajdują się dwa pokoje: jeden od 
frontu (nad wejściem głównym) posiada dwa okna i drzwi balko
nowe, drugi pokój, oddzielony od pierwszego małym korytarzy
kiem, jest duży, o trzech oknach wychodzących na ogród. 
Wszystkie pomieszczenia były ogrzewane piecami kaflowymi (o- 
becnie rozgrabione). Cały dom jest podpiwniczony, ma bardzo 
grube mury (około 80 cm), dzięki czemu był bardzo ciepły. Dwór 
nie był skanalizowany. Po wojnie doprowadzono do budynku 
elektryczność. Przed front domu, od bramy wjazdowej prowadził 
żwirowany podjazd, otaczający duży gazon. Przy drodze od bra
my wjazdowej rosły piękne, stare lipy, jesiony, wiązy i kasztany. 
Nieliczne już stoją do dnia dzisiejszego. Od strony północnej 
domu rozciągał się mały park ozdobny, przez który przebiega 
fragment okopów z czasów walk kościuszkowskich pod Szcze
kocinami. Dwór wraz z parkiem byt otoczony kamiennym murem, 
obecnie zastąpionym siatką drucianą.
Z budynków gospodarskich, które znajdowały się w sporej odle
głości od dworu, do chwili obecnej zachował się jedynie spi
chlerz (murowany z cegły, piętrowy o ładnej architekturze z XIX w.) 
oraz jedna duża stodoła drewniana na filarach z cegły. Po parce
lacji w 1945 r. inne budynki gospodarcze, będące w dobrym sta
nie użytkowym, zostały rozebrane na budulec.
Od północnej strony dworu, przy drodze wysadzanej jesionami 
znajduje się zabytkowa kapliczka z dużą figurą św. Jana Nepo
mucena, przed którą odprawiano ongiś dla mieszkańców dworu i 
służby dworskiej nabożeństwa majowe.
Nie jestem fachowcem w dziedzinie architektury ani budownic
twa, więc mój opis może nie jest zbyt precyzyjny, ale starałem się 
opisać moje gniazdo rodzinne możliwie dokładnie i z nadzieją, że 
może znajdzie się ktoś, kto uratuje je od całkowitej zagłady. W 
chwili obecnej budynek i park są zdewastowane, ale jeszcze w 
stanie nadającym się do uratowania. Dach jest w dobrym stanie, 
mury niezawilgocone. Zniszczona jest stolarka okienna, drzwio
wa i częściowo podłogowa.

Kazimierz Sikorski

Dwór w Raszkowie w 1939 r.
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1-3. Stan cmentarzy: ewangelickie
go w Żurze, gm. Osie (1), ewangeli
ckiego (2) i pocholerycznego (3) w 
Brzezinach, gm. Osie

Akcja cmentarze

Ratujmy 
cmentarze 
na Pomorzu
Cmentarze. Miejsca ostatniego prze
znaczenia człowieka i nieodłączne e- 
lementy krajobrazu. Były one w kul
turze europejskiej zawsze obszarem 
szczególnej pamięci o zmarłych, na 
nich najlepiej daje się zauważyć bieg 
historii. Stare cmentarze mówią nam 
o „ich mieszkańcach", o kulturze re
gionu, sztuce i o polskości. Niektóre 
bowiem nagrobki - to prawdziwe 
dzieła sztuki, to wspaniałość formy, 
to „archiwa historii", a w końcu, to 
milczący świadkowie naszej narodo
wości. To także pomniki kultury. My
ślę tu również o cmentarzach Ka
szub, bogatych w polskość cmenta
rzach. Pomorza.
Przypomina mi się wyktad historii 
sprzed wielu lat, na którym była 
mowa, jak Niemcy w czasie okupacji 
zacierali na nagrobkach polskie na
zwiska, niszcząc w ten sposób 
wszystko, co język polski i historię 
przypominało. Minęło ponad 40 lat 
od tych wydarzeń, a problem pozo
stał ciągle aktualny. Niekiedy milczą
cy stosunek człowieka do tych 
miejsc jest wyrachowanym zaciera
niem pamięci o ludziach i o czasie, w 
którym żyli, a także o historii, za którą 
w wielu wypadkach oddawali życie. 
Dziś nie tylko niszczenie tablic na
grobnych jest faktem, ale dewastacja 
i kradzieże grobowców. Zachodzi tyl
ko jeden wyjątek - dokonuje się to 
nie rękoma okupantów, ale Pola
ków.
Różne bywają cele niszczycielskiego 
działania człowieka. Jednym z nich 
jest chęć odnalezienia cennych 
przedmiotów, które rzekomo zako
pano w ziemi łącznie ze zwłokami, 
Inną przyczyną jest grabież marmu
rowych lub granitowych krzyży, kwia
tonów, tablic, płyt nagrobkowych, u- 
żywanych jako materiał wtórny do 
wypełniania fundamentów lub ich 
przenoszenie (po uprzednim odno
wieniu) na inne miejsce, aby w ten 
sposób służyły „nowym użytkowni
kom". Tragiczny los spotyka również 
ogrodzenia i parkany cmentarne. 
Wykonane np. z kamienia, stanowią 
doskonały budulec stosowany do u- 
twardzania dróg, a następnie zalane 
zostają asfaltem; tak stało się m.in. z 
parkanem cmentarza w Spławiu, gm. 
Drzycin.
Bywa i tak, że administratorzy cmen

tarzy, przy całej swojej gorliwości o 
podległy im teren, dewastują drze
wostan będący istotnym elementem 
założenia ogrodowo-parkowego. 
Czasem owi administratorzy błędnie 
pojmują słowo „porządek", które ko
jarzy im się z usuwaniem starych 
drzew, likwidacją grobów innowier
ców, a tam gdzie wiodą aleje - wybe
tonowaniem ich. Porządkować - to 
nie znaczy niszczyć. Pomniki ewan
gelików, tak często spotykane na po
morskich cmentarzach katolickich, 
zasługują także na opiekę. Lecz dzie
je się zupełnie inaczej, a wypadki 
barbarzyństwa są tu widoczne.

Od czterech lat mieszkam we wsi 
Osie, położonej na skraju Borów Tu
cholskich. Dokonano tu przed dwo
ma laty „porządkowania" terenu 
cmentarnego. W wyniku tego usu
nięto groby ewangelickie, łącznie z 
secesyjnymi kratami, które je otacza
ły, tylko dlatego, że były stare i za
niedbane, jakby nie można było ich 
odnowić. Tylko jeden grób oparł się 

tej trosce: okazał się zbyt ciężki i 
wielki. Trzymając się konsekwentnie 
tej zasady, należałoby wyburzyć 
mnóstwo poewangelickich kościo
łów, które jednak adaptowano do 
wymogów kultu katolickiego. 
Chciałbym wskazać na praktyczne 
możliwości opieki nad tymi cmenta
rzami. Nie jest sprawą łatwą rozstrzy
gnąć, kto ma się tym zajmować i ja
kie ma podjąć działania. Pierwszym 
krokiem, wydaje się, musi być zloka
lizowanie cmentarzy zapomnianych, 
mogił zbiorowych, cmentarzy ewan
gelickich, grobów z wojen świato
wych, cmentarzy cholerycznych, któ
re znajdują się na terenie prawie każ
dej gminy. O tym, że nie jest to takie 
proste, przekonałem się osobiście. 
Bowiem dopiero po trzech latach zo
rientowałem się, że na terenie moje
go środowiska, takich obiektów jest 
aż sześć. Nikt z młodego pokolenia 
mieszkańców wsi, na terenie których 
cmentarze te się znajdują, nie wie
dział o ich istnieniu. Jedyną pomocą 
mogą być tu wyłącznie ludzie starsi. 
Od zlokalizowania obiektu do jego 
ochrony jest już krótka droga. I tu 
odpowiadam na pytanie: kto ma się 
tego podjąć? Niemałą rolę może tu 
odegrać szkoła przez swoją działal
ność dydaktyczną, odbywającą się w 
ramach kół zainteresowań. Pozytyw
nie więc może oddziaływać na mło
dzież z kółka geograficznego, histo
rycznego i harcerstwa, oczywiście 
pod patronatem opiekuna. Sam wy
niosłem ze szkoły podstawowej taką 
praktyczną naukę, troszcząc się o 
groby żołnierzy radzieckich na 
cmentarzu w Karsinie.
W sukurs młodym pójść zapewne 
powinno Zrzeszenie Kaszubsko-Po- 
morskie w wypadku Pomorza, a jego 
współpraca z placówkami duszpa
sterskimi i starszymi ludźmi, powinna 
dać pozytywne rezultaty. Szersze 
mówienie o tych problemach i publi
kowanie ich na łamach „Pomeranii” 
zahamowałoby pewne niszczyciel
skie procesy i ocaliło wiele cennych 
pomników kultury. Dobry ku temu 
początek zrobiła Redakcja „Spotkań 
z Zabytkami". Warto włączyć się chy
ba do ogólnopolskiego alarmu: ra
tujmy cmentarze!
Non moris omnia. Tak jak mieszkań
cy kraju mają prawo do obywate
lstwa, tak cmentarze nie mogą być 
go pozbawione. Jak dba się o spuś
ciznę pokoleń w całej kulturze naro
dowej, tak nie można zapomnieć o 
tych, którzy na terenie regionu kultu
rę tę tworzyli żyjąc w zasięgu jej pro
mieniowania, a dziś tu „odpoczywa
ją"

ks. Zdzisław Ossowski
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Niecodzienne muzea

Muzeum 
Farmacji
To pełne wspaniałych zabytków mu
zeum mieści się w nie mniej intere
sującym, zabytkowym budynku. Ka
mienica przy ul. Marszałkowskiej 72 
w Warszawie, na parterze której znaj
duje się historyczna „Apteka Mar
szałkowska", wybudowana została w 
1897 r. w stylu neogotyckim. W tym 
właśnie miejscu stał przedtem oto
czony parkiem pałacyk Kronenber- 
gów. W 1895 r. posesję tę nabył od 
Kronenbergów przedsiębiorca bu
dowlany Władysław Frąckiewicz, któ
ry na przełomie 1895 i 1896 r. roze
brał stylową oranżeriępałacową, wy
rąbał stare drzewa, a w rok później 
wybudował neogotycki dom czyn
szowy z pomieszczeniami sklepowy
mi na parterze. Dom ten jest dziś je
dynym oryginalnym zabytkiem z XIX 
w. przy całej ul. Marszałkowskiej.
W 1985 r. na piętrze budynku, w po
mieszczeniu odstąpionym na ten cel 
przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia 
Farmaceutycznego „Cefarm”, po
wstało Muzeum Farmacji, któremu 
patronuje pierwsza Polka z dyplo
mem magistra farmacji - Antonina 
Leśniewska
W ciągu trzech lat kustosz muzeum 
doktor Teodor Kikta zgromadził 
mnóstwo interesujących ekspona
tów. Większość z nich - to dary osób 
prywatnych i licznych aptek. Zbiory 
te znajdują się w czterech pomiesz
czeniach. W piewszej sali urządzono 
oryginalne dwudziestowieczne labo
ratorium apteczne. Tu można obej
rzeć unikatowe wagi analityczne, 
mnóstwo odczynników chemicz
nych, specjalne naczynia laboratoryj
ne, mieszadła, a także zabytkowy 
moździerz z 1855 r. Stąd wiedzie dro
ga do wnętrza dziewiętnastowiecznej 
apteki. W szafach z kaukaskiego 
drzewa orzechowego, oszklonych 
kryształowymi szybami stoją butle na 
lekarstwa - cztery z nich, dobrze za
bezpieczone, zawierają lecznicze na
lewki z... 1903,1914 i 1941 r. Na ap
tecznej ladzie stoi waga tarowa z 
1880 r., przedwojenna waga anali
tyczna (kosztowała 2200 zł) i aptecz
ny zegar firmy A. Modro z 1910 r. Tu 
też znajduje się cenna Księga giów-

1. Sala urządzona na wzór apteki z 
XIX w.
2. Przyrząd do wykonywania korków
- jeden z najstarszych eksponatów 
muzeum z 1800 r.
3.4. Apteczna porcelana (3) i butelki 
(4)

(zdjęcia: Ewa A. Kamińska) 

na apteczna z lat 1895-1898, prowa
dzona wówczas przez aptekarza 
Jana Flatta w Nowym Dworze Mazo
wieckim. W niej aptekarz zapisywał 
wszystkie recepty, na które wydawał 
leki. W sali tej można też obejrzeć 
bezcenne tableau studentów farma
cji Uniwersytetu w Moskwie z 1893 
roku.
Następne pomieszczenie - to „ma
gazyn" pozostałych eksponatów. 
Zgromadzono tu bogaty zestaw por
celany aptecznej holenderskiej, pol
skiej (Ćmielów), saskiej (Miśnia), nie
mieckiej (Rosenthal), przedwojenne 
naczynia kryształowe, butle ze szkła 
rubinowego i miodowego. Dużą war
tość mają butle kobaltowe z XIX w. 
do przechowywania leczniczych ko
niaków (w jednej takiej butli mieściło 
się 101 płynu), nóż do krajania ziół z 
XVIII w. i rondle z XIX w. z apteki 
Juliana Różyckiego.
Niecodzienną ciekawostką są przed
wojenne mosiężne bańki i specjalny 
aparat do ich stawiania, sita ze skóry 
cielęcej do przesiewania ziół, rosyj
skie odważniki „zołotniki" do waże
nia kruszców i stopów monetarnych, 
za które kupowano niegdyś leki, czy 
też... odważnik dwudrachmowy.
Szczególnego rodzaju eksponat, nie 
związany tematycznie z pozostałymi, 
ale jakże cenny, to gałązka oliwna z 
Cmentarza Wojskowego w Tobruku, 
pod którym w czasie wojny walczyła 
polska Brygada Strzelców Karpa
ckich.
Muzeum może poszczycić się też 
wspaniałą biblioteką. Tu znajduje się 
12-tomowa Encyklopedia Farmaceu
tyczna, komplet Kalendarzy Farma
ceutycznych Franciszka Heroda 
(1921-1939), komplet Bibliografii Le
karskiej XIX wieku Stanisława Ko
nopki, wiele tomów „Acta Poloniae 
Pharmaceuticae" i „Wiadomości Far
maceutycznych". Ćenne są też do

kumenty - oryginalne koncesje na u- 
ruchomienie aptek, przedwojenne 
dyplomy i wizytówki farmaceutów.
Z fundacji Tarchomińskich Zakładów 
Farmaceutycznych znalazło się w 
muzeum tysiąc fotografii dotyczą
cych produkcji środków leczniczych. 
Są one uzupełnieniem jedynego w 
Polsce zbioru liczącego 380 katalo
gów, cenników i prospektów przed
wojennego przemysłu farmaceutycz
nego.
Muzeum Farmacji zaprasza wszyst
kich, którzy mieli i mają związek z far
macją naukową, zawodową, społecz
ną, przemysłową do współpracy. W 
stolicy mieszka około trzech tysięcy 
farmaceutów. Jeśli część z nich po
daruje muzeum choćby jedną wizy
tówkę, jego zbiory nie tylko rozrosną 
się, ale i uaktualnią.

Ewa A. Kamińska
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O talizmanach 
i obrazkach
W numerze 1,1989 ukazał się drugi 
artykuł M. Gradowskiego na temat 
talizmanów. Chciatbym do tego arty
kułu dodać kilka uwag. W swoich 
zbiorach również mam podobną 
kartkę z modlitwą (czy inwokacją) do 
św. Agaty. Jest to kartka o rozmia
rach 6,5 x 10,3 cm z dość grubego 
papieru czerpanego z XVIII w. Takie
go papieru nie używano do druku a 
najczęściej na wyklejki opraw. Kartka 
zawiera tylko tekst bez żadnych ob
razków i wielokrotnie złożona używa
na była jako szkaplerz. Tekst prawie 
identyczny z tekstem opublikowa
nym przez J. Prószyńskiego w arty
kule umieszczonym w numerze 1,
1989. Ale różni się jednym, dość is
totnym słowem. Brzmi to następują
co: Mentem Sanctam + Spontaneam 
+ honorem Deo + et Patriae libera- 
tionem. Ignis a lasera protege nos 
Agalhapia. O ile pierwszą część tek
stu tłumaczyć można tak, jak to po
dał J. Pruszyński, to drugie zdanie w 
tym tekście brzmi już zupełnie ina
czej. Zamiast słowa „laesura” - rana, 
jest tu słowa „lasura”, które wpraw
dzie nie występuje w żadnym słowni
ku łaciny klasycznej, ale w XVII i XVIII 
w. używane było czasem na ozna
czenie nieba - lazur nieba. Zdanie to 
można wtedy przetłumaczyć: „Od 
ognia z nieba ochroń nas świątobli
wa Agato". Wydaje mi się, że jest to 
właściwsze i pierwotnie prawidłowo 
użyte słowo. Przemawiają za tym 
dwa argumenty. Św. Agata jest pa
tronką od ognia, w tym głównie pio
runów. Przyimek łaciński „a" nie o- 
znacza nigdy spójnika „i”, ale „z”, 
„od”. Kartka reprodukowana w pier
wszym artykule na ten temat była 
prawdopodobnie przepisywana z 
tekstu w brzmieniu wyżej cytowa
nym, kiedy już słowo „lasura” wyszło 
z użycia i przepisujący nie wiedząc o 
co chodzi, zmienił je na słowo „lae
sura" - rana. Na odwrocie kartki 
znajduje się niezbyt zrozumiały od
ręczny napis: „Grobu.... (słowo nie
czytelne - może imię) Golasowcego 
nieiest barzą dobry ale nieiest y Zy" 
(„Grobu... Golaszowczego nie jest 
bardzo dobry, ale nie jest i zły"). 
Zaskoczyła mnie informacja o pro
weniencji austriacko-niemieckiej obu 
talizmanów opisywanych w artyku
łach. Datując kartkę na drugą połowę 
XVIII w. uważam, że tekst, który jest 
konkretną inwokacją najbardziej pa
suje do stosunków politycznych Pol
ski tego okresu. O ile wiem, w żad
nym kraju Europy nie walczono w 
imię Boga o wyzwolenie ojczyzny, 
pomijając przy tym osobę władcy.

Prawidłowo tekst ten powinien 
brzmieć:

honorem Deo, pro rege et Patriae 
liberationem" („..cześć Bożą, za kró
la i ojczyzny wyzwolenie"). Pominię
cie zwrotu „pro rege" było swojego 
rodzaju blużnierstwem. Hasło „Ho- 
nore Del et Patriae liberatione "głosili 
u nas przede wszystkim konfederaci 
barscy i żołnierze Kościuszki. 
Chciatem przy okazji zwrócić uwagę 
Czytelników na nie doceniane u nas 
zabytki, jakimi są tzw. obrazki święte 
popularne przecież i obecnie, na ktc - 
re nie ma nawet ogólnie przyjętej na
zwy; używa się czasem określeń: 
„druki dewocyjne", „grafika dewocyj- 
na”. W omawianych artykułach o ta
lizmanach autorzy reprodukowali 
tego rodzaju obrazki jako formy taliz
manów. Są to jednocześnie dzieła 
sztuki, bardzo często ludowej, cho
ciaż w tym wypadku trudno rozdzielić 
sztukę ludową od artystycznej pro
fesjonalnej. Tu też istniały style, 
mody na świętych i techniki wykona
nia.
Obrazki takie krążyły po całej Euro
pie niezależnie od języka podpisów 
czy modlitw na nich umieszczonych. 
Nie miało to większego znaczenia, 
gdyż wierni z ludu kupujący na odpu
stowych straganach czy w ośrod
kach kultu w większości nie umieli 
czytać, a umieszczony na obrazku 
tekst w niezrozumiałym dla nich języ
ku dodawał tylko tym przedmiotom 
atrakcyjności i tajemniczości. Stąa 
też na terenie Polski sprzedawano 
dużo obrazków z tekstami niemiecki
mi lub włoskimi. Zjawisko to musiato 
być masowe, jeżeli synod krakowski 
w 1621 r. zabronił sprowadzania ich 
do Polski z terenu Niemiec. Uchwały 
synodu niewiele pomogły i nadal ob
razki niemieckie docierały do Polski. 
W XVI i XVIII w. takim ośrodkiem wy
dającym obrazki na wysokim pozio
mie był Augsburg. Działała tam gru
pa wybitnych artystów m.in. bracia 
Klauberowie. W XVIII w. Śląsk zaopa
trywany byt przez ośrodek wydawni
czy w Pradze (Balzer), a potem z po
granicza morawsko-czeskiego (Kra- 
liki Morawskie?). W XIX w. w produk
cji obrazków m.in. dla Polski wyspe
cjalizowała się Norymberga, umiesz
czając na nich również napisy w ję
zyku polskim. Oprócz tego istniały 
własne, lokalne ośrodki wydawnicze 
obrazków związane najczęściej z o- 
środkami pątniczymi i działalnością 
obraźników w wypadku twórczości 
ludowej oraz zakładami litograficzny
mi w miastach. Obecnie większość 
obrazków dla Polski drukowana jest

<£itabrnbi!b
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1. Omawiania w artykule kartka szkaplerza z napisem: „Mentem Sanctam + 
Spontaneam + honorem Deo + et Patriae liberationem. Ignis a lasura protege 
nos Agatha pia"
2. Dusze czyśćcowe - miedzioryt z końca XVIII w. (Niemcy?)
3. Matka Boska Częstochowska (sic!) - drzeworyt ludowy z XVIII—XIX w. z 
pogranicza morawsko-śląskiego: wizerunek zupetnie fantazyjny
4. Matka Boska Częstochowska - drzeworyt „przemysłowy", Częstochowa, 
druga potowa XIX w.
5. Matka Boska Niepokalana z Gietrzwałdu, woj. olsztyńskie; staloryt z XIX w. z 
Norymberg!; obrazek tzw. koronkowy (marginesy w formie koronki)

53



ROZMAITOŚCI

I
 MODLITW.
Do£ Anloniwpi Bufory.

hji*łi dopomoże ludowy TWoJ 

mu proiumv Panu przrzurne 
i^Wn rwwty' I Uyf • A«Ł> nryo ■ 
nahu.nd udiawu'zm ™>dW»'a 
Worały na* n* tym suiecw TUnyi 
Utky godiwny wxmiH*.i napriy 
,Pxfy-m wń«Łnyd>raduś«ucd4‘ 
.TUjmL PrzrzPan* tufeesoJe- 
.xu^iGuyfeuaSyn* 'Ik-ujo 
Kio ryz TM’*, źyie.i KrAua 
triedxvicy Dudu itnaWie-l 

— KinurKow Amen.

I

6. Miedzioryt ludowy ręcznie kolorowany z końca XVIII w. (Polska); teksty mod
litwy również wykonane techniką miedziorytową

na terenie Włoch. Każdy stary modli
tewnik naszych babć czy prababć 
zawiera dziesiątki obrazków włożo
nych lub wklejonych między kartki. 
Często na odwrocie znajduje się na
pis, gdzie został on kupiony czy też 
przez kogo ofiarowany. Do niedawna 
istniał zwyczaj, że jadący na piel
grzymkę lub odpust, przywoził stam
tąd obrazki dla wszystkich członków

rodziny i znajomych. Nie zauważane 
w domach niszczeją lub - co gorsza 
- po śmierci starych właścicieli tych 
książek, wyrzucane są na makulaturę 
lub palone. Warto się nimi zaintere
sować, są jeszcze stosunkowo łatwe 
do zdobycia i przy kolekcjonowaniu 
zajmują bardzo mało miejsca.

Roman Sękowski

Szanowna Redakcjo!
Do napisania tego listu skło

nił mnie artykuł Andrzeja Rzem- 
potucha, zatytutowany „Zamek 
w Lidzbarku Warmińskim”z nu
meru 6, 1988 „Spotkań z Zaby
tkami", które to, chociażby z ty
tułu mojego zawodu, są stałą 
moją lekturą. Bezpośrednią ins
piracją było dla mnie zdanie 
kończące bardzo krytyczną oce
nę ostatnich prac przy konse
rwacji malowideł ściennych w 
kapitularzu zamkowym, które 
cytuję: „Przy okazji stworzono 
ważki przyczynek do nowej his
torii malarstwa ściennego w 
dawnych Prusach".

Otóż mając na względzie ko

nieczność oparcia wspomnia
nego przyczynku na wiarygo
dnych, rzetelnych faktach, a nie 
tylko na zgrabnej recenzji kry
tycznej Pana Rzempołucha, po
zwolę sobie dorzucić parę wy
jaśnień. Upoważnia mnie do 
tego fakt, że kieruję pracownią 
konserwatorską, która wykony
wała krytykowane prace, zresztą 
przezornie nie wymienioną w ar
tykule.

Po pierwsze wydaja mi się, że 
zupełnie różnie z autorem rozu
miemy pojęcia „rekonstrukcja”. 
Otóż w moim rozumieniu może 
to być, w wypadku malowideł 
ściennych, odtworzenie brakują
cych fragmentów (czy nawet ca
łych scen) w oparciu o przekazy 
ikonograficzne. Tego typu za
biegi nie miały jednak miejsca w 
Kapitularzu Lidzbarskim, czego 
dowodem są zdjęcia scen 
sprzed i po konserwacji. Zwra
cam uwagę na pozostawienie 
jednobarwnych plam w partii nie 
zachowanych twarzy niektórych 
postaci czy też fragmentów 
zniszczonych przekuciem wtór
nych otworów, itp. Podpowia
dam autorowi, że przeprowa
dzone przez nas prace w facho
wej nomenklaturze konserwa
torskiej zwane są „scalaniem".

Po drugie, zarzucane nam 
również przemalowanie scen 

można jednocześnie wykluczyć 
oglądając malowidła w promie
niach podczerwonych - do cze
go serdecznie autora zaprasza
my, służąc odpowiednim sprzę
tem. Szkoda tyko, że badacz tej 
klasy, co Pan Rzempołuch nie 
zna, czy też nie pamięta o istnie
niu tej metody.

Po trzecie prace te wykony
wało grono czterech dyplomo
wanych konserwatorów fachow
ców, zarówno konserwatorów 
jak i historyków sztuki, że 
wspomnę tylko mgr Annę Dia- 
kowska-Czarnota i mgra Marci
na Kozarzewskiego z Zakładu 
Konserwacji Malarstwa i Rzeźby 
Uniwersytetu w Toruniu, jak 
wreszcie z prof. Władysławem 
Ślesińskim, który pozytywnie o- 
cenił nasze prace.

Doceniając głęboką wiedzę 
autora artykułu, żałujemy, że 
trwoni ją na pisanie recenzji kry
tycznych, w sumie małej wagi, 
zamiast opracowań naukowych, 
które mogłyby być faktycznie 
rzetelnym przyczynkiem do ba
dań nad dziedzictwem kultury i 
sztuki nie tyle dawnych Prus, co 
obecnego terenu Warmii i Ma
zur.

Łączę wyrazy szacunku

mgr Joanna 
Tytus-Wańkowska 

kierownik Pracowni Konserwacji
Dzieł Sztuki PP PKZ-Olsztyn

Odpowiedź autora
Prawdą jest, że cenię sobie 
zgrabność i'zwięzłość wypowie
dzi, tym bardziej na łamach po
pularnonaukowych „Spotkań z 
Zabytkami") nie uważam jednak 
tych zalet dobrej publicystyki za 
kłócące się z wiarygodnością. 
Wiarygodność moich, publiko
wanych w „Spotkaniach" infor
macji łatwo mogą sprawdzić 
Czytelnicy odwiedzający miejs
cowości i zabytki, o których tutaj 
pisałem; poruszam zaś jedynie 
zagadnienia dobrze mi znane i 
zasługujące na publiczne odno
towanie: Z tego względu uzna
łem za swój obowiązek dać wy
raz, przynajmniej w kilku zda
niach, jednoznacznie negatyw
nej oceny prac konserwator
skich w kapitularzu zamku 
lidzbarskiego. Ponieważ pro
blem ma wymiar ogólny, tożsa
mość sprawcy wydała mi się w 
tym momencie drugorzędna, 
przewidywałem zresztą, że sam 
się zgłosi.

Fachowa polemika na ten te
mat nadawałaby się bardziej do 
„Ochrony Zabytków” (gdzie 
chętnie bym ujrzał sprawozda
nie z prac konserwatorskich; za
praszam), tutaj chciatbym ogra
niczyć się do kilku uwag, inne 
argumenty i cytowanie autoryte
tów rezerwując sobie na póź
niej: 1) list p. Joanny Tytus- 
Wańkowskiej nie podważa 
słuszności ani jednego zdania w 
moim artykule „Zamek w 
Lidzbarku Warmińskim" (może 
należałoby czytać ten artykuł w 
wierszach, a nie między nimi); 2) 
nasze bohaterskie PKZ-ty winny 
być dumne z porównania z Kon
radem Steinbrechtem; 3) aby 
jednak niepotrzebnie w dumę 
nie popadły, niech sobie moja 
Polemistka zechce przypom
nieć, jaką dokumentacją „nau
kową" lub „fachową" dyspono
wały w trakcie już zaawansowa
nych prac „na ścianie", kiedy to 
głównym problemem były termi
ny i pieniądze. Informacje o ma
teriałach ikonograficznych, znaj
dujących się w Instytucie Sztuki 
PAN w Warszawie, osoba odpo
wiedzialna za prace w Lidzbarku 
otrzymała ode mnie; 4) wśród 
wymienionych w Uście konsul
tantów brak jest historyka sztuki 
specjalizującego się w proble
matyce gotyckiego malarstwa 
ściennego na Pomorzu 
Wschodnim. Prawdziwe nazwi
sko drugiego podanego konsul
tanta brzmi Kozaczewski; 5) o 
gruntowności studium nad tymi 
malowidłami świadczy choćby 
zupełnie zacierające sens od
czytanie i zrekonstruowanie 
przez restauratorów z Olsztyna 
fragmentu podpisu (dominus) 
pod postacią biskupa Jana; 6) 
poziom wykonawstwa prac re- 
stauratorskich w Lidzbarku mo
żna porównać z kiepską jakoś
cią fotografii wykonanych do 
dokumentacji konserwatorskiej 
w olsztyńskim Oddziale PKZ.

Andrzej Rzempołuch

Szanowni Państwo!
W numerze 6, 1988 „Spotkań 

z Zabytkami" zamieszczona zo
stała interesująca rozmowa z 
generalnym konserwatorem za
bytków, panem Tadeuszem Ziel
niewiczem. Nawiązując do tego 
wywiadu chciałbym podzielić 
się kilkoma uwagami dotyczący
mi szczególnie fragmentów wy
powiedzi na temat rangi woje
wódzkich konserwatorów zabyt
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ków oraz tzw. policji konserwa
torskiej. Od ponad ośmiu lat 
związany jestem ze społeczną 
działalnością na rzecz ochrony 
zabytków, prowadzoną przez 
Polskie Towarzystwo Turystycz
no-Krajoznawcze. Pełnię szereg 
funkcji społecznych związanych 
z ochroną zabytków, temat ten 
pasjonuje mnie. Ochronę zabyt
ków traktuję jako obowiązek i 
hobby, rozumiejąc równocześ
nie całą złożoność problemów 
związanych z sytuacją polskich 
zabytków. Nie o tym jednak 
chciatbym mówić. Pragnę zwró
cić uwagę na pewne rezerwy 
społeczne, które są realnym po
tencjałem nie wszędzie i nie w 
pełni wykorzystanym. Mam na 
myśli Społecznych Opiekunów 
Zabytków PTTK z terenu całego 
kraju. Najbliższe są mi zagad
nienia dotyczące województwa 
poznańskiego, dlatego o nim 
mogę się w pełni wypowiadać. 
IV tym wypadku mamy do czy
nienia ze 180 opiekunami oraz 
40-osobową grupą młodzieży 
tzw. młodzieżowych opiekunów 
zabytków PTTK. Znaczenie spo
łecznych opiekunów było w cią
gu lat różne, dziś różnie kształtu
je się w różnych wojewódz
twach. Konserwatorzy z tzw. wo
jewództw nowych nie wyobraża
ją sobie działania Urzędu Kon
serwatorskiego bez współpracy 
ze społecznymi opiekunami za
bytków. Z kolei w innych woje
wództwach czynione są nie
śmiałe próby, jednak sytuacja 
nie jest wyjaśniona do końca.

Chciatbym zadać pytanie: czy 
społeczni opiekunowie zabyt
ków PTTK nie mogliby się pod
jąć wypełniania roli tzw. policji 
konserwatorskiej? Zdaję sobie 
sprawę, że nie wszyscy jeste
śmy fachowcami tej klasy co 
konserwatorzy, architekci czy 
historycy sztuki, ale do wykony
wania wielu niezbędnych czyn
ności nie potrzebne są aż tak 
wysokie kwalifikacje. Najlep
szym tego przykładem może 
być najprostsze działanie w po
staci dostarczania informacji na 
temat danego obiektu zabytko
wego. Do tego potrzebne jest 
tylko zezwolenie od konserwa

tora na wstęp do danego obiek
tu lub obiektów. Wojewódzki 
konserwator zabytków przy 
szczupłej obsadzie swojego u- 
rzędu nie jest w stanie w ciągu 
roku czy nawet kilku lat obje
chać i sprawdzić choćby części 
obiektów zabytkowych z terenu 
województwa. Zakładając na 
przykładzie województwa po
znańskiego, że potowa opieku
nów zadeklarowałaby chęć wy
konywania tego typu prac pod 
nadzorem konserwatora, na 
jego zlecenie i oczywiście dar
mowo, to ,w stosunkowo krótkim 
czasie na biurko konserwatora 
spłynęłoby niemało informacji 
bieżących. Koordynacji tego 
typu zadań mogłaby się podjąć 
z powodzeniem Wojewódzka 
Komisja Opieki nad Zabytkami. 
Widzę w tym działaniu dwie 
ważne korzyści: dostarczanie 
cennych, bo aktualnych danych 
o zabytkach i dowartościowanie 
roli społecznych opiekunów za
bytków.

Zdaję sobie sprawę z tego, że 
moje wnioski nie są żadną re
welacją, domyślam się, że 
przedstawiony model funkcjo
nuje z powodzeniem w niektó
rych województwach. Z drugiej 
jednak strony wiem, że nie 
wszędzie jest doceniany. Być 
może pomoc generalnego kon
serwatora zabytków mogłaby 
taki model współpracy rozpo
wszechnić. Myślę, że gdyby 
społecznicy (często określani 
mianem „zwariowanych na 
punkcie zabytków") mogli 
wspomóc swoją bezinteresow
ną pracą konserwatorów, tu zy
skaliby znacznie więcej zado
wolenia i skorzystałyby zapew
ne same zabytki.

Zdaję sobie sprawę z tego, że 
generalny konserwator zabyt
ków nie ma zbyt wiele wolnego 
czasu, ale jako czytelnik „Spo
tkań z Zabytkami" zechce być 
może zwrócić uwagę na reze
rwy, o których wspomniałem w 
mojej wypowiedzi i ustosunkuje 
się do tej propozycji.

Z wyrazami szacunku 
mgr inż.

Paweł Domachowski
Poznań

Szanowna Redakcjo!
List mój jest odpowiedzią na 

publikowany w nr. 6, 1988 „Spo
tkań z Zabytkami" artykuł pt. 
„Myśleć, działać, nie czekać..." 
dotyczący działań lwowskiego 
towarzystwa „Lewa” na rzecz 
konserwacji i uporządkowania 
cementarza Łyczakowskiego we 
Lwowie.

Jestem z wykształcenia kon
serwatorem zabytków, absol
wentką kierunku Zabytkoznaw- 
stwo i Konserwatorstwo UMK w 
Toruniu. Obecnie pracuję jako 
asystentka w Katedrze Historii 
Sztuki we Wrocławiu. Mam za 
sobą kilka lat pracy w PKZ w 
Toruniu i szereg dokumentacji 
naukowo-historycznych, w tym 
kilka opracowań cmentarzy za
bytkowych. Zdaję sobie sprawę 
z konieczności szybkiego spo
rządzenia szczegółowej i ob
szernej dokumentacji Łyczako
wskiego cmentarza przed przy
stąpieniem do właściwych prac 
konserwatorskich. Chętnie słu
żę pomocą - myślę tu oczywiś
cie o pracy społecznej - jestem 
np. w stanie podjąć się współu
czestnictwa w opracowaniu ta
kiej naukowo-historycznej do
kumentacji. Z chęcią pomogę 
też w pracach porządkowych na 
terenie cmentarza. Gdyby w ja
kikolwiek sposób pomoc moja 
mogła się przydać, proszę u- 
przejmie o odpowiedź na adres: 

Anna Błażejewska, Hotel Asys
tencki, ul. Pasteura 18, pok. 308, 
Wrocław.

Na prośbę mgr Marii Żuro- 
wskiej-Gangi, posiadającej takie 
same kwalifikacje i gotowej do 
podjęcia pracy na rzecz cmenta
rza na Łyczakowie na takich sa
mych warunkach, podaję także 
jej adres: Maria Żurowska-Gan- 
gi, ul. Grudziądzka 34 m 17, 87- 
100 Toruń, oraz uprzejmie pro
szę o ewentualne skontaktowa
nie się z p. Żurowską bezpo
średnio lub za moim pośrednic
twem.

Z poważaniem 
Anna BŁażejewska

★ ★ ★

Piszę pracę magisterską pt. 
„Louis C. Tiffany w zbiorach i 
galeriach w Polsce" i zwracam 
się do wszystkich z Państwa, 
którzy mogliby udzielić mi infor
macji na powyższy temat. 
Szczególnie cenne będą dla 
mnie listy od osób, które mają w 
swoich zbiorach prace tego ar
tysty. Wszelkie informacje pro
szę kierować na adres:

Ewa Hordejuk
22-100 Chetm 

ul. Kolejowa 76/6

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące wszelkich u- 
sług związanych z ratowaniem zabytków, a także 
wszystkie Inne spoza tej dziedziny - prosimy nadsy
łać pod adresem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Ma
zowiecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem (w 
wypadku instytucji podpis głównego księgowego). 
Po przyjęciu zamówienia przez redakcję należy 
wpłacić odpowiednią sumę na konto Ośrodka Do
kumentacji Zabytków w Warszawie: NBP V O/M nr 
1052-1137-131. Ceny: 800 zł za 1 słowo w wypadku 
ogłoszeń tekstowych ze składu drukarskiego albo 
140 000 zł za reklamę zajmującą 1 stronę druku, 
70 000 zł - 0,5 strony, 35 000 zł - 0,25 strony oraz 
30 000 zł za pozostałe rodzaje reklam; w wypadku 
koloru zwyżka o 100%. UWAGA: przy stałym rocz
nym zamówieniu (6 ogłoszeń lub reklam) przysługu
je zniżka 20%, przy zamówieniu półrocznym (3 ogło
szenia lub reklamy) - zniżka 10%.

WARUNKI PRENUMERATY
Cena: 280 zł, półrocznie 840 zł, rocznie 1680 zł.

Prenumerata na kraj według ogólnie obowiązujących zasad. Prenu
merata ze zleceniem wysyłki za granicę jest o 50% droższa dla 

zamawiających indywidualnie i o 100% droższa dla instytucji i zakła
dów pracy.
Uwaga: archiwalne egzemplarze „Spotkań z Zabytkami" można na
bywać w redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.00 - 14.00, 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 26-93-57).
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FUNDAMENTY I ŚCIANY
- KONSTRUKCJE MUROWE

FUNDAMENT - najniższy element konstrukcji budyn
ku, przenoszący jego ciężar na grunt; w architekturze 
historycznej fundament miał najczęściej formę ławy* 
lub stopy.
ŁAWA FUNDAMENTOWA - fundament o podstawie w 
kształcie wydłużonego prostokąta pod ścianę lub rząd 
słupów (filarów, kolumn).
STOPA FUNDAMENTOWA - fundament o podstawie 
zbliżonej do kwadratu pod pojedynczy słup, filar lub 
kolumnę.
ODSADZKA FUNDAMENTU - poziomy uskok funda
mentu, tworzący jego schodkowe zwężenie ku górze.

Konstrukcje ścian
ŚCIANA - element budynku, stanowiący pionową prze
grodę, oddzielającą budynek od przestrzeni zewnętrz
nej łub poszczególne pomieszczenia w jego wnętrzu.
ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - ściana, która oprócz 
własnego ciężaru przenosi również obciążenia z innych 
elementów budynku (stropy, sklepienia, ściany wyż
szych kondygnacji, dach itd).
ŚCIANA DZIAŁOWA - ściana służąca tylko podziałowi 
przestrzeni budynku, nie przenosząca obciążeń z in
nych elementów; zazwyczaj o grubości mniejszej od 
ścian konstrukcyjnych.
MUR - ściana samodzielna (nie związana z budyn
kiem), pionowa przegroda, wykonana z cegły, kamienia 
naturalnego lub sztucznego, betonu, żelbetu lub połą
czenia tych materiałów.
ŚLEPY MUR - mur pozbawiony otworów (analogicznie 
ślepa ściana).
LICO (ściany, muru, ciosu) - zewnętrzna, pionowa 
płaszczyzna ściany (muru, ciosu).
CIOS - kamień ciosany, blok kamienny o regularnych 
kształtach uzyskanych w wyniku obróbki (najczęściej 
prostopadłościenny), stosowany do wznoszenia mu
rów.
KOSTKA - drobny cios o powierzchni licowej zbliżonej 
do kwadratu; stosowany m.in. w architekturze romań
skiej.
SPOINA (fuga) - przestrzeń pomiędzy poszczególnymi 
elementami (kamieniami, cegłami itd) muru, wypełnio
na zaprawą.
GŁÓWKA - krótszy bok cegły, wyznaczony przez jej 
najkrótszy (a - grubość) i średni (b - szerokość) wy
miar.
WOZÓWKA - dłuższy bok cegły, wyznaczony przez jej 
najdłuższy (c - długość) i najkrótszy (a - grubość) wy
miar.
BLAT - powierzchnia cegły, wyznaczona przez jej naj
dłuższy (c - długość) i średni (b - szerokość) wymiar; w 
zwykłym ułożeniu jest to górna lub dolna powierzchnia 
cegły, niewidoczna w licu muru.
WIĄZANIE muru, WĄTEK - układ cegieł lub kamieni 
w murze; w odniesieniu do wątków używanych głównie 
w starożytności i średniowieczu używa się łacińskiego 
określenia OPUS (dosł. „dzieło”). Ważniejsze wątki ce
glane to: główkowy (w licu widoczne tylko główki); wo- 
zówkowy (w licu widoczne tylko wozówki); wendyjski 
(słowiański) - (wozówka - wozówka - główka), w Polsce 
stosowany w XIII w.; polski (gotycki) - (wozówka-głów- 
ka, przy tym główka każdej warstwy na osi wozówek 
warstw sąsiednich), od XIV do XVI w.; kowadełkowy 
(blokowy) - (przemiennie warstwy wozówek i główek) 
od XVI w.; krzyżowy (krzyżykowy, wenecki) - (j.w., lecz 
co druga warstwa wozówkowa przesunięta o 1/2 cegły 
w odniesieniu do poprzedniej) od XVII w.; holenderski 
- (przemiennie warstwa główkowa i wozówka - głów
ka), w Polsce stosowany rzadko od XVII w.

Technologie murów,
wątki kamienne i kamienno-ceglane

mur cyklopowy (cyklopski) - z wielkich, nie obrobio
se

nych, ale dopasowanych wielkością bloków kamien
nych, nie połączonych zaprawą;
mur poligonalny - z kamieni przyciętych tak, aby ich 
powierzchnia licowa miała zarys wieloboku; spoiny 
tworzą nieregularną siatkę, bez podziału na warstwy; z 
uwagi na podobieństwo nazywany jest czasem murem 
cyklopowym;
opus antiquum (incertum) - o nieregularnie ułożonych 
kamieniach (polnych lub łamanych): nazwa współczes
na; mur kamienny nieregularny; nazwa potoczna: dziki 
mur;
mur warstwowy - z kamienia płytowego (tj. o co naj
mniej 2 powierzchniach w przybliżeniu płaskich i rów
noległych), z wyraźnym podziałem na warstwy (o wyso
kości jednego lub kilku kamieni);
mur rzędowy - z kamienia łupanego (tj. z grubsza obro
bionego), dobranego tak, że rząd kamieni tworzy wars
twę o jednakowej wysokości, natomiast poszczególne 
warstwy mają różną wysokość;
mur (wątek) mozaikowy - z kamieni o regularnym, 
prostokątnym licu, lecz bez podziału na warstwy;
opus isodomum - ciosy układane w warstwach o jedna
kowej grubości; w układzie główkowym; nazwa ta sto
sowana jest głównie w odniesieniu do budowli starożyt
nych;
opus pseudoisodomum - ciosy ułożone w warstwach o 
różnej grubości (przemiennie), zazwyczaj w układzie 
główkowo-wozówkowym; zastosowanie j.w.;
opus emplectum - warstwy licowe muru z regularnych 
ciosów, wnętrze muru wypełnione nieregularnymi od
łamkami kamieni zalanymi zaprawą; wypełnienie to 
nosi nazwę opus caementicum;
opus testaceum - warstwy licowe z cegły, wypełnienie z 
kamienia łamanego;
opus quadratum - odmiana opus isodomum o sześcien
nych ciosach;
opus reticulatum - kamienie (zazwyczaj niewielkie) w 
układzie sieciowym; wątek występujący w architektu
rze rzymskiej;
opus spicatum - o układzie jodełkowym (w Polsce wy
stępował w budowlach przedromańskich); nazwa stoso
wana czasem do posadzek o takim układzie;
opus romanum - określenie stosowane w średniowie
czu ogólnie do murów z regularnych bloków lub kostek 
kamiennych;
opus rusticum - mur rustykowany - rustyka; lica po
szczególnych ciosów obrobione są na wzór naturalnego 
łomu kamienia; w całości lub z pozostawieniem gład
kiego obramienia: płaskiego (szlak brzeżny) lub stażo
wanego. Rustyką nazywane jest niekiedy naśladownic
two w tynku muru rustykowanego. Zob. też: boniowa- 
nie (cz. 4).
Określenie „opus” stosowane jest również do innych 
technik budowlanych np. mozaiki:
opus vermiculatum - mozaika z bardzo drobnych kos
tek lub płytek;
opus tessellatum - mozaika z regularnych drobnych 
kostek (sześcianów);
opus sectile - okładzina z płytek różnej wielkości two
rzących barwny wzór.
W odniesieniu do budowli średniowiecznych używa się 
również nazw wątków wywodzących się z terminologii 
francuskiej:
grand appareil (wielki wątek) - z dużych ciosów, odpo
wiednik opus isodomum lub quadratum;
petit appareil (mały wątek) - z małych ciosów (kos
tka);
moyen appereil (średni wątek) - o warstwach miesza
nych z ciosów różnej wielkości;
allonge appareil - z wydłużonych, niskich ciosów.

W następnym numerze: konstrukcje ścian drewnia
nych.

* Określenia podane kursywą w tej części Słownika i 
następnych są oddzielnie definiowane.
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Sławków
Miasteczko (ok. 800 mieszkańców) z 
drewniana zabudowa (XVIII—XX w ) w 
woj. katowickim, tuz obok Dąbrowy 
Górniczej i huty ..Katowice". To 
właśnie huta miała być mecenasem 
ratowania Sławkowa Nie dotrzyma
ła zawartego w 1980 r. porozumienia 
i dziś o zachowanie miasta wałcza 
miejscowe władze oraz Towarzys
two Miłośników Sławkowa Znajduje 
się tu jeszcze ponad 150 obiektów 
zabytkowych, z czego ok. 100 wyma
ga natychmiastowego remontu. 
PRZYPOMINAMY - podobno najbo
gatsze w kraju województwo ma 
dwie takie zabytkowe ..perły": muro
wana Pszczynę i właśnie drewniany 
Sławków!

1 Sławków widoczna zabudowa rynku z ratu 
szem pośrodku
2. Najpiękniejsza z nielicznych juz karczom poi 
skich z 1771 r . odremontowana własnym 
sumptem jest siedziba Miejskiego Ośrodka 
Kultury
3. Drewniany dom przy rynku z pierwszej polo 
wy XIX w (obecnie muzeum)
4 5 6 Zabudowa sławkowskich ulic z XIX w

(odjęciu 1 - zt>. ODZ. 2-6 - Jerty Bojarski)

KRAJOWA
AGENCJA 
WYDAWNICZA Cena 280 zł
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