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NA OKŁADCE: Zawsze 
chętnie wracamy w „Spo
tkaniach” do drewna. Jest 
to przecież naturalne śro
dowisko człowieka, w któ
rym czuje się najlepiej. A 
jeśli jeszcze nad ludzką 
siedzibą czuwa Chrystusik 
Frasobliwy...

(fot. Jarzy Wilde)

SPOTKANIA
Z ZABYTKAMI
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 

1(47) XIV Warszawa 1990

Od redakcji
Miło nam poinformować naszych Czytelników, 
że w październiku 1989 r. „Spotkania z Zaby
tkami” otrzymały nagrodę Stowarzyszenia 
Dziennikarzy RP za konsekwentnie budowa
ny patriotyzm, niestrudzone ratowanie obie
któw kultury narodowej, staranne i przejrzyste 
redagowanie pisma oraz troskę o piękną szatę 
graficzną. DZIĘKUJEMY - także w imieniu 
tych Czytelników, którzy od początku współre
dagują pismo.

W ubiegłym roku historia sztuki i ochrona za
bytków poniosły dwie straty: 27 września zmarł 
prof, dr Jerzy Szabłowski, 4 października - 
prof, dr Jadwiga Puciata-Pawłowska. Sylwetkę 
prof. Szabłowskiego - dyrektora Państwowych 
Zbiorów Sztuki na Wawelu (od 1952 r.), organi
zatora ochrony zabytków, rewindykatora pol
skich dzieł sztuki, nauczyciela wielu pokoleń 
historyków sztuki - prezentowaliśmy w 1980 r. 
Natomiast prof. Pawłowska przedstawiła się 
naszym Czytelnikom dwoma artykułami: o go
tyckich stallach kościoła NMPanny w Toruniu 
(nr 4,1984) i o spotkaniach z zabytkami Stanis
ława Wyspiańskiego (nr 3-4,1985). Była wycho
wawcą młodzieży, profesorem Wydziału Sztuk 
Pięknych UMK w Toruniu, autorką ponad 100 
opracowań naukowych i popularyzujących 
historię sztuki. Z kontaktów redakcji z prof. 
Pawłowską możemy dodać, że był to człowiek 
niezwykle przyjazny dla ludzi, którym zawsze 
służyła pomocą.

Nie wiemy, kiedy ukaże się ten numer, chcemy 
jednak przypomnieć (anons ukazał się w po
przednim numerze), że w związku z wydaniem 
w tym roku pięćdziesiątego numeru pisma 
oczekujemy od Czytelników odpowiedzi na 
dwa pytania:
1) Jaką rolę według Pana(i) oceny odgrywają 
„Spotkania z Zabytkami” w kształtowaniu 
świadomości Polaków o kulturze narodowej, 
zabytkach i ich ochronie, o narodowej tradycji, 
pamięci i szacunku dla przeszłości?

2) Które poruszane przez nas sprawy i proble
my, a także artykuły, dzidy lub akcje, wzbu
dziły (wzbudzają) u Pana(i) największe zainte
resowanie i dlaczego?
Nie ograniczamy objętości wypowiedzi, które 
oprócz honorarium (w wypadku ich publikacji) 
nagrodzimy książkami.
W tym numerze dużo spraw przedstawianych 
jest pod znakiem wyznaczanego przez zegary 
czasu. Minęło wiele wieków nim Wawel stał się 
dla nas po prostu rezerwatem, nim angielscy 
aktorzy zaczęli odtwarzać postacie żyjące nie
gdyś w pałacu Audley End, nim zamek w Ole- 
sku stał się muzeum, a kilka zaledwie lat od 
chwili, gdy nasza prasa stosowała cytowane w 
tym numerze - ku pamięci i „dla śmiechu” - 
chwyty propagandowe. Natomiast odpowiedź 
na pytanie prof. J. Białostockiego, czy należy 
kojarzyć historię sztuki z literaturą - /najdzie
my w następnym numerze.
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Czy historykowi 
sztuki wolno 
być literatem?
^^zy wolno żenić 

historię z literaturą? Takie pytanie staje przed 
niejednym przedstawicielem dyscypliny mającej 
na celu analizę, badanie i historyczny opis zja
wisk artystycznych. Jest to pytanie o dość zasad
niczym znaczeniu, dotyczy ono bowiem granicy 
pomiędzy nauką i sztuką, a więc pomiędzy obsza
rem prawdy i fikcji, poznania i twórczości. Grani
ce te są oczywiste w przypadku dalekich od siebie 
sfer działania; niezależnie od tego, jak wielką rolę 
odgrywają w muzyce matematycznie określone 
stosunki pomiędzy wartościami dźwięków, a tak
że niezależnie od tego, jak potężną rolę odgrywa 
inwencja twórcza w matematyce, nikt nie ma 
wątpliwości co do tego, iż matematyka należy do 
sfery nauki, a muzyka jest sztuką.
Ale w dziedzinie badań humanistycznych sprawa 
wygląda inaczej. Jakkolwiek silne są dziś tenden
cje do matematyzacji w naukach o literaturze, 
znaku i kulturze, jakkolwiek silne są inspiracje 
pochodzące od badań nad tymi obszarami zja
wisk, gdzie ludzka ekspresja uwikłana jest głębo
ko w świat regularności przyrodniczych - mam 
na myśli językoznawstwo i psychologię - trudno 
oprzeć się wrażeniu, że walne zebranie każdej 
akademii nauk gromadzi w jednej sali ludzi mó
wiących różnymi specjalistycznymi językami, 
szukających odpowiedzi na pytania dotyczące 
trudno porównywalnych obszarów, ludzi produ
kujących dzieła, których sprawdzalność, przydat
ność i wartość są niewspółmierne.
Można więc i należy zawęzić te refleksje do pyta
nia o stosunek pomiędzy naukami humanistycz
nymi i sztuką. Wśród tych nauk, które nazywamy 
humanistycznymi, historycznymi bądź społeczny
mi, wyodrębnić można dyscypliny poświęcone 
wytworom ludzkiej działalności artystycznej. Wy
twory te można, oczywiście, badać metodami 
nauk ścisłych. Można i należy: analiza chemiczna 
kamienia, z którego wyrzeźbiono romański tym
panon, rozpoznanie składu pigmentów, których u- 
żyto do wykonania ikony, ustalenie datowania 
przedmiotów znalezionych w czasie wykopalisk 

metodą analizy karbonizacji przynoszą w niejed
nym przypadku informacje przesądzające o usy
tuowaniu badanych obiektów w czasie i w prze
strzeni. Im bardziej wszakże badanie zbliża się do 
swego naczelnego celu, do ujawnienia miejsca 
konkretnego zjawiska artystycznego w ludzkim 
życiu, w przeszłości i w teraźniejszości, tym bar
dziej wkracza ono w dziedziny od nauk ścisłych 
oddalone kierując się ku - uznanemu przez Ary
stotelesa za najbardziej filozoficzny - obrazowi 
poezji.
Arystoteles przeciwstawiał poezję historii widząc 
w sztuce, jaką jest poezja, walory filozoficzne, któ
rych - jego zdaniem - pozbawiona jest historia. 
„M^dzy historykiem bowiem i poetą - pisał Sta- 
giryta - zachodzi różnica nie tylko w tym, że jeden 
posługuje się prozą, a drugi wierszem (...), ale owa 
różnica polega raczej na tym, żp jeden opowiada o 
tym, co się rzeczywiście stało, a drugi, co się mo
gło było stać.
Dlatego też poezja jest filozoficzniejsza i głębsza 
od historii, bo przedstawia więcej to, co jest ogól
ne, a historia to, co jest szczegółowe, indywidual
ne"1. Historia opisuje więc, wedle Arystotelesa, 
jak się konkretne rzeczy miały, gdy poezja tworzy 
ogólne, typowe obrazy, odpowiadające prawdzie 
nadrzędnych zasad, pozbawione przypadkowości, 
jaka zakłóca wszelką prawidłowość w chaosie 
przeciwstawnych często sił i bodźców współ
kształtujących każdy moment rzeczywistego 
ludzkiego życia.
Zjawiska artystyczne same w sobie - przynaj
mniej w poezji, pojmowanej przez Arystotelesa 
przede wszystkim jako poezja dramatyczna - u- 
jawniały więc, zdaniem starożytnego filozofa, o- 
gólne prawdy, których nie umiała uchwycić przy
wiązana do jednostkowych - nieraz przypadko
wych - faktów historia. Przejąwszy się takim po
glądem można by zapytać, czy poddawanie arty
stycznych zjawisk historycznej analizie nie jest 
jałowe. Czy skatalogowane, datowane, wyjaśnio
ne ikonograficznie i zanalizowane co do swej for
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malnej i symbolicznej struktury nie tracą one 
właściwej sobie poetyckiej siły działania, spra
wiającej, iż Arystoteles widział w nich nie tylko 
drogę do wyższego, bardziej filozoficznego pozna
nia, ale także - dzięki katartycznej kuracji 
wstrząsowej - środek moralnej odnowy.
A jednak odrębność badających sztukę dyscyplin 
wyraża się między innymi w tym, iż analizując 
dzieło artystyczne torują nieraz drogę do jego zro
zumienia i przeżycia. Ujawnienie symbolicznego 
sensu średniowiecznej miniatury bądź urbani
stycznego założenia barokowego nie tylko nie 
zmniejsza intensywności estetycznego przeżycia, 
lecz może je nawet wzbogacić.
Wówczas, gdy dyscypliny, do których należy ba
danie zjawisk artystycznych, zdobywały katedry 
uniwersyteckie, zaliczano je do wydziałów filozo
ficznych. Dziś określane są wprawdzie w języku 
potocznym tradycyjną nazwą nauk humanistycz
nych, jednak w praktyce organizacyjnej - przy
najmniej w naszym kraju - klasyfikowane są ina
czej. W organizacji szkół wyższych należą do wy
działu historii, w strukturze Polskiej Akademii 
Nauk - do dziedziny nauk społecznych. I te właś
nie cztery kategorie, które służyły, bądź służą, do 
ich wyróżnienia, mówią o nich niemało: filozofia, 
historia, nauki humanistyczne, nauki społeczne. 
Każde z tych określeń ujmuje jakiś aspekt bada
jących sztuki dyscyplin: dwie pierwsze mówią ra
czej o sposobie widzenia i badania, dwie drugie - 
raczej o przedmiocie badań. Twórczość artystycz
na jest działaniem ludzkim; jej twory, dzieła sztu
ki, jako najbardziej bodaj niezwykły produkt czło
wieka, należą w sposób niewątpliwy do dziedziny 
badań humanistycznych. W badaniach tych od 
dawna dominuje podejście historyczne i utrzymu
je się ono nadal, pomimo niewątpliwej tendencji 
do wzbogacenia go analizami systematycznymi 
typu strukturalistycznego bądź semiotycznego. 
Twórczość artystyczna wynika z poprzedzających 
ją doświadczeń ludzkich i - jakkolwiek produkuje 
dzieła przekraczające w swym trwaniu granice 
jednostkowego życia ludzkiego, swą egzystencję i 
oddziaływanie rozciągające na wiele pokoleń, 
tworzące niemal własny, pozaczasowy świat este
tyczny - może być właściwie zrozumiana tylko 
przez odwołanie się do wkaźników czasu i miejs
ca, dzięki historycznej analizie roli, jaką w okreś
lonym kontekście dziejowym dzieło sztuki pełni
ło; dzięki rekonstrukcji alternatyw, w jakie uwik
łane były wybory jego twórcy; wzorów, które naś
ladował bądź odrzucał; norm, które akceptował 
bądź którym się sprzeciwiał; problemów, które 
pragnął rozwiązać bądź które ignorował.
Ale i przynależność badań nad sztuką do wydzia
łu nauk społecznych ma swe głębokie racje i u

jawnia inne jeszcze wymiary świata sztuki. Ary
stoteles pojmował twórczość bądź jako naślado
wanie tego, co stworzyła natura, oądż jako uzupeł
nienie jej dzieł tym, czego zaniedbała wytworzyć. 
Mimetyczna czy twórcza produkcja dzieł sztuki 
jest procesem uwikłanym w sytuacje międzyludz
kie, a samo już pojęcie dzieła sztuki, pojęcie ot
warte, jakim się dzisiejsza nauka o sztuce posłu
guje, wynika ze społecznego przyzwolenia, które 
jest niezbędne, by jakiś ludzki wytwór mógł być 
za dzieło sztuki poczytany. Czy dzieło sztuki poj
mowane jest jako nośnik informacji adresowanej 
do określonego odbiorcy czy określonej grupy od
biorców, czy też jako swobodna ekspresja ludz
kiej niepowtarzalnej osobowości, jak tego pragnę
li romantycy; czy jest narzędziem kształtowania 
zbiorowej świadomości, czy próbą rozwiązania 
techniczno-artystycznego problemu - dzieło sztu
ki jest faktem społecznym i społeczna analiza, 
podobnie jak historyczna, konieczna jest, by zro
zumieć jego rolę, miejsce w dziejach i sens.
Najdawniej stosowaną kategorią nadrzędną, wią- 
żąca badania naukowe nad sztuką z grupą innych 
nauk, była filozofia. Do drugiej wojny światowej, 
a nawet przez jakiś czas po jej zakończeniu, i u 
nas historia sztuki należała przecież do wydziału 
filozoficznego uniwersytetów. Dziś filozofia stała 
się zespołem wysoce wyspecjalizowanych dzie
dzin intensywnie zmatematyzowanej wiedzy lo
gicznej, metodologicznej, naukoznawczej. A jed
nak zachowała ona nieco z dawnych ambicji nau
ki o pierwszych zasadach, nauki przekraczającej 
wyniki badań szczegółowych, zmierzającej do o- 
garniającej wszystko mądrości, konstruującej 
wielki obraz rzeczywistości kosmicznej i ludzkiej, 
ontologicznej i moralnej. Taka filozoficzna inter
pretacja zjawisk artystycznych, wykorzystująca 
wyniki analizy przeprowadzonej metodami nauk 
historycznych i społecznych, pozwala na zrozu
mienie ich znaczenia w ogólnym procesie prze
mian, charakteryzujących ludzką myśl i wrażli
wość.
Interpretacja dzieł sztuki, ich grup, procesów i 
zjawisk artystycznych, formułowana przy wyko
rzystaniu wyników badawczej analizy przeprowa
dzonej metodami historycznymi, krytycznymi, so
cjologicznymi, podobnie zresztą jak interpretacja 
niejednego zjawiska historycznego, wymaga 
twórczej inwencji, intensywnej wyobraźni, pomy
słowości w użyciu słów i budowie budzących sko
jarzenia sformułowań. Często pozwala zobaczyć 
nagle mechanizmy życia kultury, oświetla nieo
czekiwane więzi, ujawnia niedostrzegane, a oczy
wiste znaczenia symboliczne, których obecność 
wiąże analizowane dzieła w wielkie ciągi tworzo
ne przez ludzką wyobraźnię
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W 1636 roku Agostino Mascardi opublikował typo
wy dla doby Baroku traktat De arte historica. 
Nikt nie miał wówczas wątpliwości, że historia 
jest sztuką. Pewnie, że sztuki obejmowały wtedy 
nie tylko muzykę i poezję, lecz również astrono
mię i gramatykę. Ale faktem jest, iż historia znaj
dowała się pod opieką muzy. Tej samej Clio, którą 
wytworny malarz Vermeera portretuje w wiedeń
skim obrazie zwanym Alegorią malarstwa. I gdy 
XVII-wieczny artysta uwiecznił jej posągową uro
dę, podopieczni muzy, historiografowie, odwza
jemniali się artystom podejmując trud uwiecznie
nia zasług malarzy, opisywali ich żywoty i dzie
ła.

Niełatwo też zarysować linię wyraźnie dzielącą 
literaturę od nauki w pismach Winckelmanna i 
wydaje się, że to właśnie aspekty literackie - jak
kolwiek byśmy je dziś oceniali - a nie naukowe, 
zadecydowały w dużej mierze o długotrwałym od
działywaniu jego pism. Można by było sądzić, gdy 
w XIX wieku powstały katedry uniwersyteckie i 
zespoły naukowych pracowników muzealnych, u- 
trwali się rozbrat pomiędzy badaniem a piśmien
nictwem twórczym. Gdy Thore, krytyk, który po 
opuszczeniu ojczyzny z powodów politycznych za
jął się badaniami historyczno-artystycznymi, po
wrócił do Francji, jego przyjaciele, malarze w 
Barbizon, nie mogli go poznać. Uznali, że „les sa
vants I’ontgate" że „uprawia mikrografię i archi
wistykę sztuki”2. Ale Thore umiał połączyć precy
zyjną wiedzę historyczną i znawstwo z umiejęt
nością pięknego pisania o sztuce, tak jak w tymże 
XIX wieku Stendhal i Merimee, Gautier i Fro- 
mentin, Justi i Thode, Ruskin i Pater, Buckhardt i 
Klaczko nieustannie przekraczali granicę pomię
dzy nauką i literaturą pisząc o sztuce i wnosząc w 
jej poznanie wkład nigdy odtąd nie zapomniany. 

W czternastotomowym dziele Maxa J. Friedlande- 
ra o malarstwie staroniderlandzkim, jednym z 
najdojrzalszych produktów międzywojennej his
torii sztuki, zawarte są katalogi obrazów artystów 
XV i XVI wieku od van Eycka do Bruegla, propo
zycje atrybucji i datowania. Ale zasadniczy tekst 
stanowi zbiór literackich portretów tych malarzy 
i ich twórczości, portretów konstruowanych z mi
strzowską, lapidarną trafnością. Aparat naukowy 
zredukowany do minimum usuwał się w cień po
zostawiając otwarte pole dla słowa toczącego z 
obrazem zwycięską walkę o adekwatny wyraz.

Kraje wielkiej tradycji retorycznej wydały litera
turę naukową o sztuce w innym stylu; kunsztow- 
ność Henri Focillona syciła się wielką tradycją 
francuskiej kultury literackiej, a jego uczniowie, 
Andre Chastel i Francuz z wyboru Karol Sterling, 
umieli kontynuować tę doskonałość formy nawet 

w pracach analitycznych o dużym stopniu specja
lizacji.
Największy bodaj sukces literacki, jaki przypadł 
w udziale historykowi sztuki, odniósł Roberto 
Longhi, profesor w Bolonii i Florencji, wycho
wawca całego pokolenia włoskich badaczy sztuki. 
Nie tylko zebrano i wydano, częściowo pośmiert
nie, wszystkie jego prace w wielotomowej publi
kacji. Pozbawione ilustracji i przypisów, a więc 
traktowane wyłącznie jako dokumenty sztuki sło
wa, najcenniejsze pisma Longhiego ukazały się w 
wydanej przez Mondadoriego serii Meridiani, za
wierającej dzieła klasyków literatury. Każdy, kto 
wie, ile Longhi wniósł w zbadanie i rozwiązanie 
licznych konkretnych zagadnień, istotnych dla 
dziejów włoskiej ^ztuki, uzna, że ten swoisty lite
racki triumf nie został okupiony żadnym ustęps
twem w stosunku do wymogów naukowej dyscy
pliny.
Literatura to pojęcie bogate, złożone, i - jak sztu
ka - otwarte. Mieści ono w sobie rozmaitość po
staw, celów i sposobów. Nie moja to też sprawa 
rozważać definicje literatury i rozszczepiać to po
jęcie, choć taka analiza nie byłaby pewnie bez 
znaczenia dla poruszanej tu sprawy. Zbyt daleko 
by to nas jednak zaprowadziło.
Mało jest zapewne ludzi piszących na tematy hu
manistyczne, którzy nie chcieliby czynić tego do
brze, to znaczy prawdziwie, użytecznie i pięknie. 
A już szczególnie ci, którzy piszą o sztuce i nieus
tannie odczuwają nieadekwatność słów wobec ob
razów i idei. Jeśli spotykają się z uznaniem czytel
nika, jest to dla nich radością, gdyż spełnia się 
zamierzony w dziele proces transmisji pomiędzy 
piszącym i adresatem; ale jeśli ich akceptują ci, 
których specjalnością jest prawdziwe i piękne sło
wo, stanowi to jedną z najwyższych satysfakcji, 
jakiej humanista może oczekiwać. Stanowi to też 
jeszcze jedno potwierdzenie przekonania, że 
świata myśli i słów nie da się podzielić żadnymi 
przegrodami, skoro wypowiedzi adresowane nie
raz do kręgu specjalistów znajdują uznanie w o- 
czach przedstawicieli najszerzej pojmowanej lite
ratury.
Myślę, że na postawione na początku pytanie mo
żna niekiedy udzielić odpowiedzi pozytywnej. Na 
pewno wolno i należy kojarzyć w trwały związek 
historię sztuki i literaturę, a z tego związku obie 
one mogą odnieść korzyść. jan Białostocki
Powyższy tekst został opublikowany w: Refleksje i syntezy ze 
świata sztuki, Cykl drugi, PWN, Warszawa 1987.
Przypisy
1. Arystoteles, Poetyka, 1451, b, 3-8, w: Myśliciele, kronikarze i 
artyści o sztuce od starożytności do 1500 r., wybrał i opracował 
J. Białostocki (Historia doktryn artystycznych, wybór tekstów, 
część I, tom 1) Warszawa 1978, s. 41-42 (przekład T. Sinki).
2. A. Blum, Vermeer et Thore Burger, Geneve 1946, s. 52, który 
cytuje słowa Thóodore Rousseau.
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Wawelskie 
rezerwaty

Ww w awel, symbol na
szej narodowej przeszłości, to nie tylko wspaniałe mu
zeum sztuki, ale także olbrzymi zespół architektonicz
ny, reprezentujący wszystkie style ostatniego tysiącle
cia. Większość budowli najwcześniejszych - średnio
wiecznych, z biegiem lat uległa zniszczeniu lub przebu
dowie. Relikty części z nich zostały odkryte w trakcie 
wieloletnich prac konserwatorskich prowadzonych na 
Wzgórzu Wawelskim od początku naszego wieku. 
Szczególną rolę w ich odkrywaniu odegrały badania 
prowadzone przez Adolfa Szyszko-Bohusza; stworzył 
on na Wawelu pierwsze rezerwaty architektoniczne. 
W okresie powojennym badania archeologiczne ujaw
niły resztki nie znanych dotąd budowli przedromań- 

skich, romańskich i gotyckich oraz liczne pozostałości 
zabudowy drewnianej i fortyfikacji wczesno- i późno
średniowiecznych. Odkryto także pozostałości osadnic
twa kultury łużyckiej oraz ślady działalności człowieka 
z okresu paleolitu.
Rezultaty badań powojennych zroaziły myśl, by wzo
rem trwałych ekspozycji zapoczątkowanych przez A. 
Szyszko-Bohusza (relikty tzw. I katedry romańskiej i 
rotundy NP Marii) przynajmniej niektóre z nowo od
krytych budowli wyeksponować w obrębie rezerwatów. 
Czołowe miejsce w tego typu ekspozycjach zajmuje o- 
becnie rezerwat architektoniczno-archeologiczny znaj
dujący się w przyziemiu budynku zamykającego od 
strony zachodniej dziedziniec arkadowy i noszący wraz

1 Południowo-wschodnia absyda 
rotundy Najświętszej Marii Panny z 
oryginalnym otwoiem okiennym
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2. Fragment ekspozycji „Wawel 
zaginiony" mieszczącej się w 
byłych wozowniach królewskich
3. Dalsza część ekspozycji „Wawel 
zaginiony" - lapidarium kamieniarki 
renesansowej
4. Park archeologiczne-
-architektoniczny: 
pozostałości kościoła Św. Michała 
eksponowane na dziedzińcu 
zewnętrznym
5. Pozostałości kościoła Św. 
Jerzego eksponowane na 
dziedzińcu zewnętrznym

(zdjęcia: Tadeusz Ślusarczyk)
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z wystawą zabytków ruchomych nazwę „Wawel zagi
niony". Najcenniejszym prezentowanym tu zabytkiem 
jest przedromańska rotunda NP Marii (znana od XIV 
w. p.w. ŚŚ. Feliksa i Adaukta), pochodząca z końca X 
lub przełomu X i XI w. Została odsłonięta przez A. Szy- 
szko-Bohusza, który zrekonstruował ją w postaci tetra- 
konchosu o wieżowej sylwetce i wysmukłym jednokon
dygnacyjnym wnętrzu. Rezerwat obejmuje także pozo
stałości królewskich kuchni renesansowych i później
szych wozowni oraz zabudowy gotyckiego zamku. 
Problemy konserwatorskie, z jakimi tu się zetknięto w 
trakcie przygotowywania ekspozycji, były bardzo złożo
ne i różnorodne. Jednym z najtrudniejszych zadań było 
umożliwienie jak najlepszego dostępu do obiektów 
przy równoczesnym izolowaniu ich od zwiedzających. 
Zrealizowano koncepcję tzw. zawieszonej ścieżki, au
torstwa S. Walczego i A. Młodzianowskiego, która nie 
niszcząc zabytkowej substancji pozwala na oglądanie 
jej z różnych poziomów. Aby pokazać jak najwięcej 
autentycznej substancji zabytkowej, wprowadzono 
m.in. w rotundzie NP Marii szklane płyty, pod którymi 
widoczne są fragmenty przedromańskiej posadzki, tzw. 
piątej absydy, oraz otwór służący być może do osadze
nia stipesu (monolitowa płyta z piaskowca lub marmu
ru) ołtarza. Prace konserwatorskie prowadzone w ro
tundzie pozwoliły na pozostawienie w stanie „suro
wym" autentycznych wątków murów; zostały one tylko 
częściowo uzupełnione. Natomiast partie rekonstruo
wane zbudowane są ze szkieletu drewnianego z wypra
wą wapienną od strony wewnętrznej; rekonstrukcja ta 
może łatwo zostać zmodyfikowana. W sąsiedztwie ro
tundy, od zachodu znajdują się relikty przedromań- 
skiego „mauzoleum" z częściowo zachowanym pochów
kiem szkieletowym.
W początkowej fazie udostępnienia ekspozycji relikty 
architektoniczne nie były poddane zabiegom konser
watorskim, jedynie zabezpieczono tzw. świadki archeo
logiczne. Niszczący wpływ otoczenia spowodował jed
nak konieczność ingerencji konserwatorskiej. W latach 
1986-1988 przeprowadzono prace mające na celu kon
solidację murów rotundy i jej aneksów, a także pozo

stałości nowożytnych pieców w jednej z kuchni króle
wskich. Po odczyszczeniu murów do wzmocnienia za
prawy i kamienia użyto środków chemicznych (prepa
rat Osolan KL w rozpuszczalnikach organicznych, Osa- 
kryl KM rozcieńczony wodą, Oktamid KSM rozcieńczo
ny wodą).
Ta część rezerwatu stanowi ekspozycję architektonicz- 
no-archeologiczną, natomiast część druga, znajdująca 
się w dawnych wozowniach oraz pomieszczeniu 
„mniejszej” kuchni królewskiej, jest prezentacją prze
de wszystkim o charakterze muzealnym. Na tle auten
tycznych wątków murów umieszczone zostały nowo
czesne gabloty z zabytkami z wczesnego i późnego 
średniowiecza Wzgórza Wawelskiego. Obok modeli bu
dowli już nieistniejących eksponowany jest duży wy
bór zabytków wykonanych z żelaza, drewna, kości i 
rogu, znajduje się tu także ceramika, monety z fra
gmentem srebrnego dónarka Władysława Łokietka 
oraz ozdoby ze srebra, brązu i szkła. W innych salach 
wystawione są kamienne detale architektoniczne po
chodzące głównie z pałacu renesansowego oraz kafle i 
rekonstrukcje renesansowych pieców.
Drugim wawelskim rezerwatem są pozostałości 
wschodniej części tzw. I katedry romańskiej, czyli koś
cioła Św. Gereona. Odkrył go i częściowo zrekonstruo
wał A. Szyszko-Bohusz, Zachowane są tu fragmenty 
krypty pod prezbiterium i mury wschodniej ściany 
transeptu z półokrągłymi absydami. W północnym ra
mieniu transeptu wyeksponowana jest jedna kolumna 
z kapitelem ozdobionym romańską plecionką oraz dol
na część drugiej kolumny. Obok romańskich wątków 
murów zachowały się także ślady gotyckiego wnętrza z 
okresu, gdy świątynia została przebudowana przez Ka
zimierza Wielkiego na kaplicę pałacową Św. Marii Egi
pcjanki. Obecnie rezerwat ten jest udostępniany jedy
nie specjalistycznym grupom zwiedzających. Zamknię
tym rezerwatem budowli romańskich są także piwnice 
tzw. Pawilonu Gotyckiego w północno-wschodnim na
rożu pałacu. Eksponowane są tu pozostałości wieży ob
ronnej zwanej stołpem, zachowane w postaci dolnej 
partii muru południowo-zachodniego z otworem strzel-



niczym oraz narożnika zachodniego wieży, sięgającego 
aż do drugiego piętra pałacu. W rezerwacie stołpu mury 
romańskie ukazano na tłe późniejszych faz budowy 
zamku.
W katedrze wawelskiej mieści się kolejny rezerwat - 
krypta Św. Leonarda. W 1938 r. A. Szyszko-Bohusz 
gruntownie ją odnowił, odsłaniając m.in. jedno z daw
nych wejść. Otwarto także wówczas pięć romańskich 
okienek oświetlających wnętrze, a w trakcie prac wy
kopaliskowych odkryto centralnie usytuowany grób 
biskupa Maurusa zmarłego w 1118 r. Po przywróceniu 
pierwotnego poziomu posadzki i dokonaniu nielicznych 
przeróbek udostępniono kryptę do zwiedzania. Jest to 
obecnie jedno z najliczniej odwiedzanych miejsc na 
Wawelu.
W trakcie prac wykopaliskowych w latach 1948-1964, 
związanych z porządkowaniem dziedzińca zewnętrzne
go po zmianach z czasów austriackich i drugiej wojny 
światowej, powstała ekspozycja plenerowa prezentują
ca zabudowę tzw. miasteczka wawelskiego. Po odsło
nięciu reliktów gotyckiego kościoła Św. Michała z 1355 
r. w postaci fundamentów i późniejszych krypt, teren 
zasypano pozostawiając nadbudowane partie funda
mentowe świątyni. Podobnie postąpiono z resztkami 
drugiego gotyckiego kościoła Św. Jerzego z 1346 r. oraz 
renesansowego domu kapitulnego zwanego domem ks. 
Borka. Zarysy murów prezentowane są na tle zieleni 
trawnika i niskopiennych krzewów. Pozostawiono tak
że świadek archeologiczny w postaci małego kopca, za
wierającego nawarstwienia z okresu przed rozpoczę
ciem prac porządkowych na dziedzińcu. Taka forma 
świadka została podyktowana tradycją istnienia mię
dzy kościołami Św. Michała i Św. Jerzego pagórka, na 
którym władcy mieli ferować wyroki.

W pobliżu bramy Berecciego prowadzącej do pałacu 
królewskiego, w nawierzchni dziedzińca zaznaczone są 
płytami z czerwonego piaskowca zarysy istniejących 
pod ziemią fundamentów budynku tzw. grodu staroś
cińskiego i stajni królewskich z XVIII w.
Eksponowane na dziedzińcu zewnętrznym pozostałości 
dawnej zabudowy „miasteczka wawelskiego” wraz z 
częściową repliką murów obronnych można określić 
jako park archeologiczno-architektoniczny. Kolejne re
zerwaty znajdują się w trakcie realizacji lub są zapla
nowane na najbliższą przyszłość.
W piwnicach nowego budynku administracyjnego, zbu
dowanego między dawnym Seminarium i basztą Zło
dziejską (w miejscu wyburzonego szpitala austriackie
go) widoczne są odkryte w latach 1948-1950 relikty go
tyckich domów wikariuszy katedralnych oraz fragment 
wczesnośredniowiecznego wału obronnego. Planowane 
jest udostępnienie ich do zwiedzania jako tzw. trwałej 
ruiny, oczywiście po wykonaniu odpowiednich prac a- 
daptacyjnych i konserwatorskich.
W 1956 r. w wyniku prac prowadzonych w południowej 
części wzgórza przy rekonstrukcji obronnego muru go
tyckiego, w miejscu dawnej baszty Tenczyńskich ujaw
niono w ziemi warstwy bardzo bogate w zabytki (m.in. 
konstrukcje drewnianych chat średniowiecznych). Pod
jęto więc realizację rezerwatu ściśle archeologicznego. 
W latach sześćdziesiątych wykonano projekt dr. S. Wal- 
czego, polegający na przykryciu rezerwatu kopułą 
wspartą na potężnym podciągu, czterech filarach oraz 

na rekonstrukcji średniowiecznego muru obronnego. 
Kopuła jest konstrukcją żelbetową i ma dziewiętnaście 
warstw izolacyjnych. Przykrywa ona przestrzeń około 
1000 m2. Natomiast klimatyzację poprowadzono w licu 
zrekonstruowanego średniowiecznego muru obronne
go. Projektowane jest wykonanie „ścieżki” dla zwiedza
jących - analogicznej jak w rezerwacie rotundy NP 
Marii, zawieszonej nad reliktami zabudowań drewnia
nych.
W 1966 r. w sąsiedztwie odkryto resztki przedromań- 
skiego kościoła, zwanego kościołem „B”, pochodzącego 
prawdopodobnie z drugiej połowy X w. W przyszłości i 
one mogą być włączone w obręb rezerwatu.
W trakcie realizacji znajduje się obecnie kolejny reze
rwat, zlokalizowany nad Smoczą Jamą, którego inte
gralną częścią będzie sama jaskinia. Będzie on prezen
tował rozwój fortyfikacji wawelskich od IX do XIX w., 
resztki budowli przedromańskiej odkrytej w latach 
pięćdziesiątych oraz pozostałości wschodniej części 
domniemanego kościoła romańskiego.
Odkrycia z lat 1977-1986 przy baszcie Sandomierskiej 
pozwoliły na stworzenie koncepcji rezerwatu związane
go z ekspozycją murów budowli romańskich - rotundy i 
prostokątnego budynku datowanych na przełom XI i 
XII w.
Zadaniem na dalszą przyszłość jest nakreślona przez 
prof. J. Szabłowskiego koncepcja wielkiego rezerwatu 
archeologiczno-architektonicznego, którego pierwszym 
etapem jest rezerwat wokół rotundy NP Marii. Następ
nie planuje się stworzenie ciągu podziemnych przejść, 
łączących wszystkie rezerwaty zlokalizowane w obrę
bie zamku, dziedzińca arkadowego i budynku zamyka
jącego dziedziniec od strony zachodniej. Wstępnym e- 
tapem tego ogromnego założenia będzie połączenie re
zerwatu archeologicznego drewnianej zabudowy śred
niowiecznej (tzw. Rabsztyn) z resztkami kościoła „B” 
oraz barokowych stajni w jeden kompleks powiązany 
podziemnym tunelem z rezerwatami rotundy NP Marii 
i kościoła Św. Gereona. Tunel komunikacyjny będzie 
drążony w ziemi i częściowo kuty w skale. W później
szym etapie planuje się przedłużenie go w ten sposób, 
aby połączył wspomniane rezerwaty z przedromańską 
budowlą czworokątną odkrytą w 1949 r. w północno- 
zachodniej części dziedzińca arkadowego oraz z istnie
jącym już częściowo rezerwatem dużej partii głównego 
skrzydła gotyckiego zamku pod południową częścią 
dziedzińca arkadowego. W ten sposób będzie można 
ukazać zwiedzającym pełny obraz przemian zabudowy 
Wzgórza Wawelskiego od wczesnego średniowiecza po 
czasy nowożytne. Takie bezprecedensowe zamierzenia 
wymagają wielu studiów merytorycznych i technicz
nych oraz archeologicznego przebadania znacznej po
wierzchni kryjącej jeszcze wiele zagadek.
Prace związane z udostępnieniem zabytków architek
toniczno-archeologicznych wymagają też działań kon
serwatorskich, bardzo pracochłonnych i kosztownych. 
Muszą być one wielokrotnie powtarzane z powodu de
gradującego wpływu środowiska. Jest to szczególnie is
totny problem w Krakowie, gdzie stale ulega niszczeniu 
przebogata substancja zabytkowa. Umiejętność zacho
wania jej dla przyszłości będzie świadectwem naszych 
czasów.

Maria Dębicka
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Synagogi 
w Polsce

RM .9 rak nam obecnie 
przewodnika po „zabytkach historycznych Żydów 
w Polsce”. Dzieło Majera Bałabana pod takim 
właśnie tytułem, wydane w Warszawie w 1929 r., 
dawno się zdezaktualizowało. Warto przypom
nieć, że jednym z bodźców do napisania tej książ
ki były straty materialne poniesione przez gminy 
żydowskie w czasie pierwszej wojny światowej, a 
przecież straty z czasów drugiej wojny są niepo
równywalnie większe. Nie zamierzamy ich tutaj 
omawiać, ograniczając rozważania do ocalałych 
budynków synagog (bóżnic) i domów modlitwy. 
Synagogi na ziemiach polskich charakteryzowały 
się zawsze różnorodnością pod względem rozmia
rów, materiału budowlanego i zewnętrznych form 
architektonicznych, a także wystroju wnętrz. We
dług zwyczajów żydowskich wspólne miejsce 
modlitwy powinno być organizowane tam, gdzie 
społeczność liczy co najmniej 10 dorosłych męż
czyzn (powyżej 13 roku życia), w praktyce co naj
mniej 10 rodzin. Od początku osadnictwa żydo
wskiego w Polsce bóżnice budowano zgodnie z 
lokalnymi tradycjami z drewna lub z kamienia; 
początek powszechniejszego użycia cegły przy- 
padł dopiero na wiek XVIII. Wielkość i wyposaże
nie bóżnic miejskich były zależne od liczebności i 
zamożności gmin żydowskich; szczególne kontra
sty pojawiły się w drugiej połowie XIX w. Środki 
finansowe na budowę bóżnic pochodziły wyłącz
nie z różnego rodzaju składek członków danej 
gminy; czasami tylko w miastach prywatnych 
drewniany budulec bywał darowany gminie przez 
dziedzica.
W miarę wzrostu terytorialnego miast i związane
go z tym rozwoju osadnictwa żydowskiego po
wstawały bóżnice służące mieszkańcom różnych 
dzielnic (np. „przedmiejska” we Lwowie). Od dru
giej połowy XVIII w. zaczęły pojawiać się oddziel
ne bóżnice chasydzkie - styl modlitwy chasydów 
był nie do pogodzenia ze stylem ściśle ortodoksyj
nym (chasydzi - żydowski odłam religijny; zainte
resowanych odsyłamy do książki M. Bubera, Opo
wieści chasydów, Poznań 1986). W drugiej połowie 
XIX w. pojawiły się także synagogi tzw. reformo
wane, wzorowane częściowo na kościołach prote
stanckich. Swoje bóżniczki miewali też przedsta
wiciele poszczególnych cechów czy zawodów, np. 
krawcy czy tragarze. Sale modlitwy urządzano też 

w domach prywatnych (w Warszawie w pierwszej 
ćwierci XIX w. było ich ponad 100), zarówno cha
sydzkie, jak i ortodoksyjne; znajdowały się one 
również w szpitalach żydowskich. Przy synago
gach, zwanych nieraz szkołami żydowskimi lub 
po prostu szkołami, istniały też przyszkółki, czyli 
domy nauki religii (hebr.: beit hamidrasz; Żydzi 
polscy wymawiali to besmedresz lub besmed- 
rysz), również wyposażone w sale modlitwy.
Należy zdać sobie sprawę, że to, co ocalało z o- 
gromnej liczby różnorodnych obiektów służących 
żydowskiemu kultowi religijnemu w różnych jego 
odmianach - jest przypadkowe, nie może być 
traktowane w żadnym wypadku jako w pełni re
prezentatywne. Są to szczątki, dla których należy 
znaleźć miejsce w żmudnie rekonstruowanych 
historiach miast i społeczności. Powojenni właści
ciele lub użytkownicy tych obiektów są także 
przeważnie przypadkowi. Po zakończeniu drugiej 
wojny światowej nie prowadzono ich dokładnego 
rejestru. Pierwszego spisu ocalałych bóżnic doko
nała w 1953 r. Anna Kubiakowa - obejmował tyl
ko 25 obiektów, przeważnie z XVI-XVIII w., w 
większości zrujnowanych (niestety, architektury 
z XIX w. nie uważano wówczas za zabytkową). 
Stopniowo znajdowano dla budynków pozbawio
nych naturalnych gospodarzy różne zastosowa
nia. Część z nich w związku z nowymi funkcjami 
przebudowano prawie nie do poznania (np. w Bie
żuniu lub Gorlicach); część popadła w ruinę po 
intensywnym użytkowaniu jako magazyny czy 
garaże; nie wiemy, ile z nich rozebrano. Nawet 
umieszczenie w Katalogu zabytków sztuki w 
Polsce nie uratowało przed rozbiórką synagog: w 
Chrzanowie (1784-1786), w Pabianicach (1847), w 
Opatowie (XVII w.), w Mikołowie (1816) i w Pia
secznie (XVIII w.). Część pozostaje w ruinie od 
czasów wojny. Niektóre odbudowano wielkim na
kładem pracy (Kraków, Tykocin, Warszawa), kil
kanaście z nich znajduje się obecnie w remon
cie.

Trzeba tu przypomnieć, że pierwszego spisu syna
gog w Polsce ze zwróceniem uwagi na sposób ich 
użytkowania dokonała badaczka amerykańska 
Carol Herselle Krinsky w pierwszej połowie lat 
osiemdziesiątych. Jej zestawienie objęło około 70 
obiektów z terenu Polski i dwa (chyba przypadko-
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wo) z terenu ZSRR. Osiem z tych obiektów już nie 
istnieje, a wiele innych zmieniło przeznaczenie. 
Niniejszy spis powstał w wyniku kilkunastolet
nich poszukiwań i wielokrotnych weryfikacji 
przy pomocy mieszkańców, lokalnych działaczy 
społecznych oraz służb konserwatorskich. Obej
muje on 245 obiektów, które tu wymieniamy w 
podziale na obecne rodzaje użytkowania. Dokład
ne adresy lub dodatkowe informacje podajemy 
tylko dla tych obiektów, które nadal służą celom 
kultu lub których kilka znajduje się w tej samej 
miejscowości. W niektórych wypadkach umiesz
czamy w nawiasach bliższe określenia funkcji lub 
dodatkowe funkcje. Przy obiektach remontowa
nych podajemy planowane przeznaczenie.
I. Obiekty kultowe (synagogi i domy modlitwy): Biel
sko Biała, ul. Mickiewicza 26, Buk (brak adresu), By
tom, pl. Grunwaldzki 62, Dzierżoniów, ul. Krasickiego 

28, Gliwice, ul. Dolnych Wałów 9, Katowice, ul. Młyńska 
13, Kraków, ul. Szeroka 49, Kraków, ul. Miodowa 24, 
Legnica ul. Chojnowska 17, Lublin, ul. Lubartowska 10, 
Łódź, ul. Rewolucji 1905 r., Łódź, ul. Zachodnia 78, Przy
rów, ul. Lelowska 2, Szczecin, ul. Niemcewicza 2, Tar
nów, ul. Goldhamera, Wałbrzych, ul. Mickiewicza 18, 
Warszawa, ul. Twarda 6, Wrocław, ul. Włodkowica 9, 
Zgorzelec, ul. Bohaterów Getta 3, Żary, ul. Armii Czer
wonej 3a.
Muzea judaistyczne: Kraków, ul. Szeroka 24, Łańcut, 
Tykocin (wielka synagoga).
II. Inne muzea lub galerie: Barczewo, Kolbuszowa, Le
sko, Łęczna, Mosina, Nowy Sącz, Rzeszów (tzw. Nowo- 
miejska), Tykocin (beit hamidrasz), Włodawa (wielka 
synagoga). Biblioteki: Czudec, Inowłódź, Jarosław, Ko
nin, Niebylec, Piotrków Trybunalski (tzw. duża i mała - 
dwa obiekty), Przemyśl (Steinbacha), Radzanów, Strzy-
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1. Synagogi w Polsce (oprać. E. Bergman)
2.3. Góra Kalwaria, dawna synagoga miejska przy ul. Pijarskisj 5: elewacja 
frontowa (stan z 1986 r.) (2); obecnie mieszczą się tu: na parterze wytwórnia 
wód gazowanych i sklepy, na piętrze mieszkania - w jednym z nich stup 
dawnej galerii dla kobiet (stan z 1967 r.) (3)
4.5. Gorlice, dawna synagoga, elewacja frontowa w 1967 (4) i w 1980 r. 
(obecnie piekarnia) (5)

żów, Środa Wielkopolska, Tarnobrzeg, Ustrzyki Dolne, 
Zamość. Archiwa: Kielce, Rzeszów (tzw. Staromiejska), 
Sandomierz.
III. Domy kultury, kluby: Biecz, Chełm, Kraków, ul. 
Szeroka 16, Lubraniec, Modliborzyce, Praszka, Sejny, 
Siemiatycze, Sokołów Małopolski, Susz, Szczebrzeszyn, 
Szadek, Szydłów.
Kina: Białystok (ul. Lenina), Bieżuń, Chęciny (i biblio
teka), Czerwińsk, Działdowo, Grajewo, Kazimierz Dol
ny, Kleczew, Krynki, Krośniewice, Lipno, Lututów, 
Łaszczów, Milejczyce (i biblioteka), Obrzycko, Opoczno, 
Ożarów, Parczew, Pniewy, Radłów, Sieraków, Turek, 
Wolsztyn, Żaklików, Żarki.
Szkoły, przedszkola: Bobowa, Jarosław, Kraków (ul. Ag
nieszki), Parczew (przedszkole), Raciąż, Sokółka, 
Wrzeszcz (szkoła muzyczna), Zamość—Nowa Osada 
(przedszkole).
Biura: Jarosław, Kraków (Brzozowa 6 i magazyn), Łu
ków, Połaniec, Przemyśl-Zasanie (i warsztaty), Sanok, 
Słupca (biura LOK), Sompolno.
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6. Bieżuń, dawna synagoga przerobiona na kino; obok na pierwszym planir 
dawny dom rabina (stan z 1980 r.)
7. Opoczno, dawna synagoga, obecnie kino (stan z 1988 r.)
8. Biata Rawska, dawna synagoga, elewacja frontowa (stan z 1984 r.)
9. Czyżew, dawna synagoga, obecnie magazyn (stan z 1989 r.)
10. Ciepielów, dawna synagoga, obecnie magazyn (stan z 1989 r.)
11. Ostrów Wielkopolski, dawna synagoga, obecnie magazyn, fragment 
elewacji bocznej (stan z 1989 r.)
12. Rymanów, dawna synagoga w ruinie (stan z 1980 r.)
13. Działoszyce, dawna synagoga w ruinie (stan z 1988 r.)
(zdjęcia: 2. 3 - Andrzej Stasiak. 4. 5, 9. W. 12, 13 - Jan Jagielski; 6 - Piotr 
Mastalerz; 7 - Krystyna Kowalska; 8 - Adam Jankiewicz; 11 - Sławomir

Pniewski)
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Mieszkania: Babiak, Brzeg, Białogard Gdański, Często
chowa, Dąbie, Falenica, Maków Mazowiecki, Olsztyn, 
Oświęcim (ul. B. Joselewicza), Truskolasy, Warta, Szu
mowo (własność parafii katolickiej).
Magazyny: Bochnia, Chmielnik, Ciepielów, Cieszanów, 
Czyżew, Chrzanów, Dąbrówno, Gorzów Wielkopolski, 
Góra Kalwaria (ul. Pijarska 10/12), Grabów, Grybów, 
Gryfice, Izbica Kujawska, Kolno, Koniecpol, Koszyce, 
Kraków (ul. Warszawera), Kraków (ul. Brzozowa 6 i 
biura), Krasnopol, Krasnosielc, Krynki, Leszno, Medy
ka, Mielnik, Międzyrzecz, Odolanów, Opole, Ostrów 
Wielkopolski, Oświęcim, Radymno, Rozprza (i sklep), 
Siedlce, Sieradz, Szczekociny, Skarżysko, Sokołów Pod
laski (ul. Magistracka), Wieliczka (dwa obiekty), Wy
rzysk, Wielkie Oczy, Wodzisław Śląski, Żychlin.
Sklepy: Bircza (punkt skupu), Busko (i biura), Dębica 
(dom handlowy), Głogówek (Pewex), Kalwaria Zebrzy
dowska, Lipno, Rutki-Kossaki, Ryki (dom towarowy), 
Starogard Gdański (dom handlowy), Sokołów Podlaski 
(ul. Bohaterów Chodakowa i biura), Sokołów Podlaski 
(ul. Piękna i mieszkania).

Zakłady wytwórcze, usługowe: Gorlice (piekarnia), 
Góra Kalwaria (ul. Pijarska 5 - wytwórnia wód gazowa
nych, sklepy i mieszkania), Kosów Lacki (młyn), Kra
ków (ul. Józefa - pracownia konserwacji rzeźby PKZ), 
Krasnystaw (spółdzielnia krawiecka), Leżajsk (młyn), 
Łuków, Nisko, Parczew, Płock (spółdzielnia krawiecka), 
Przemyśl, Pyzdry, Skierniewice, Wieliczka.
Remizy strażackie itp.: Biała Rawska, Bychawa (MPO), 
Gorlice, Stawiski.
Restauracje itp.: Gielniów, Jasło, Kęty, Warta (pijalnia 
piwa).
Basen kąpielowy: Poznań.
IV. Ruiny: Bierutów, Dukla, Działoszyce, Gliwice (ul. 
Dolnych Wałów 15), Głusk, Kraków (ul. Węgierska), 
Kraków (ul. Grodzka 28/30), Krynki, Krzepice, Książ 
Wielki, Łaszczów, Mikołajki, Mstów, Nowy Korczyn, 
Radoszyce, Rymanów, Tarłów, Tarnów (ul. Żydowska), 
Toszek, Wodzisław, Wrocław (ul. Włodkowica), Zło
czew.
V. W remoncie: Ciechanowiec, Dąbrowa Tarnowska, 
Józefów Biłgorajski, Kępno, Klimontów (na ośrodek 
kultury), Kraków (ul. Izaaka), Kraśnik (2 obiekty), Łódź 
(ul. Piotrkowska 114), Orla, Pińczów (na muzeum), 
Przysucha (na muzeum), Tarnogród (na muzeum),Woj
sławice (na bibliotekę), Włodawa (na muzeum).
VI. Brak danych na temat obecnego użytkowania: Bia
łystok (dwa obiekty), Fordon, Inowrocław, Lidzbark 
Warmiński, Nowy Targ, Nałęczów, Połczyn Zdrój, Pra
buty, Rybotycze, Skoczów, Słupsk, Stary Dzików, U- 
stroń, Widawa, Zgierz.
Wydaj e nam się, że powyższy spis w zestawieniu z załą
czoną mapką mówią same za siebie. Nasz komentarz 
ograniczy się więc tylko do wyjaśnień niezbędnych. 
Dokonaliśmy podziału obiektów na sześć kategorii: 
trzy pierwsze odzwierciedlają nasz pogląd na obecny 
sposób użytkowania synagog (I - prawidłowo, II - z 
zastrzeżeniami, III - nieprawidłowo); dwie kolejne za
żerają obiektywne informacje (IV - ruina, V - obiekt 

remoncie); do ostatniej, VI, zaliczono obiekty, dla któ
rych nie dysponujemy aktualnymi danymi.

Z powyższego wynika, że tylko dwa sposoby użyt
kowania uznajemy za prawidłowe: kiedy budynek 
służy celom żydowskiego kultu religijnego lub 
mieści muzeum judaistyczne. Wydaje się to oczy
wiste. Nasze zastrzeżenia w kategorii II nie doty
czą samej funkcji, lecz wynikających z niej ewen
tualnie konsekwencji przestrzennych. Zastrzeże
nia te należałoby może stopniować, są one więk
sze wobec urządzenia biblioteki w synagodze za
mojskiej, gdzie regały zasłaniają wspaniały wy
strój sklepień z XVI w., niż np. w skromnej syna
godze radzanowskiej, którą wyposażono w spe
cjalnie stylizowane żyrandole i kinkiety. Ogólnie 
biorąc, do kategorii II zaliczyliśmy spokojne spo
soby użytkowania o ustabilizowanym charakte
rze.
Kina i domy kultury, mimo że tradycyjnie, wręcz 
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z definicji uznawane za obiekty kultury, zaliczyli
śmy do kategorii III ze względu na brak możli
wości kontrolowania repertuaru filmów czy ro
dzaju prowadzonej działalności (np. dyskoteki). 
Także za nieprawidłowe uznaliśmy użytkowanie 
synagog w charakterze szkół i przedszkoli, biur, 
mieszkań, magazynów, sklepów, zakładów wy
twórczych i warsztatów, remiz strażackich, re
stauracji i basenu kąpielowego. Wprowadzenie 
wymienionych funkcji jest powodem daleko idą
cych przekształceń zacierających pierwotne ukła
dy wnętrz i jest całkowicie sprzeczne z przezna
czeniem obiektów. Może się wydać dziwne, że 
stwierdzenie to odnosimy także do szkół, ale nale
ży pamiętać, iż dawniej nauczano tu i studiowano 
wyłącznie Pismo Święte i religijne komentarze.
Dwie pierwsze kategorie obejmują niewielki pro
cent obiektów, do których zapewne niedługo mo
żna będzie doliczyć niemal połowę z obecnie re
montowanych synagog. Zdajemy sobie sprawę, że 
nie można domagać się na większą skalę przy
wracania funkcji kultowych ani też urządzania 
muzeów judaistycznych. Na pewno jednak za
miast sklepów, piekarni czy młynów powinny się 
w dawnych bóżnicach mieścić raczej biblioteki, o 
ile można urządzone z uwzględnieniem specjalne
go charakteru wnętrz. Takie nasze podejście nie 
wynika z przesłanek religijnych. Synagogi nawet 
dla ortodoksyjnych Żydów nie są miejscami świę
tymi, jak groby i cmentarze. Uważamy jednak, że 
traktowanie synagog w sposób możliwie najmniej 
sprzeczny z ich dawnym przeznaczeniem powin
no mieć znaczenie symboliczne dla współczes
nych mieszkańców Polski. Przede wszystkim u- 
ważamy, że te ocalałe obiekty nie mogą pozostać 
anonimowe, należy je „zdekonspirować”, choć tak 
wiele wysiłku włożono w zatarcie śladów obecnoś
ci Żydów w tylu miejscach. Należy te obiekty opa
trzyć odpowiednią informacją: czym były? komu i 
czemu służyły? kiedy powstały? Powinny świad
czyć o przeszłości, o historii miast i miasteczek, 
podtrzymywać ich tożsamość.
Nie zajmujemy się tu oceną wartości architekto
nicznej i estetycznej tych budynków - ta sprawa 
była już przedmiotem różnych studiów. Zwraca
my jednak uwagę, że wiele spośród obiektów bę
dących w ruinie - to zabytki o dość dawnej metry
ce: bóżnica w Rymanowie powstała w XVII lub 
może nawet w XVI w., bóżnice w Dukli, Krzepi
cach, Łaszczowie, Nowym Korczynie, Radoszy
cach i Tarłowie wzniesiono w XVIII w.; są w tej 
grupie również wybitne obiekty z XIX w. - syna
goga we Wrocławiu z 1829 r. (arch. K. F. Lang
hans) i w Działoszycach z 1852 r. (arch. F. A. Fran
kowski), a także pochodząca prawdopodobnie z 
początku XX w. bardzo interesująca bóżnica w 
Złoczewie. Spośród obiektów pełniących funkcje 
magazynów wypada zwrócić uwagę na budynek 
synagogi w Lesznie z 1626 r., czyli z okresu naj
większej świetności tego miasta, którą zawdzię
czało wówczas przede wszystkim bogatym kup
com żydowskim. Należy równocześnie mieć świa

domość specyficznej wartości tych nawet naj
mniej efektownych i względnie nowych obiektów 
z XX w., które pozostały często jedynymi materia
lnymi śladami istnienia wspólnot żydowskich. 
Jako zupełnie odrębny problem potraktowaliśmy 
przekształcenie synagog w kościoły w Jaworze, 
Strzegomiu i Oleśnicy; dokonano tego w XV-XVI 
w. po wypędzeniu Żydów; wywołuje to refleksje 
historyczne o całkiem innym zasięgu. Równocześ
nie nie budzi naszych zastrzeżeń przeksztacenie 
jednej z krakowskich synagog (ul. Szpitalna 24) w 
cerkiew, ponieważ służy celom kultu religijnego. 
Obiekty te pozostawiamy na razie poza naszymi 
rozważaniami. Uważamy jedynie, że powinny one 
zostać opatrzone dobrze widoczną informacją o 
ich pierwotnym przeznaczeniu.
Nie jest naszym celem ustalanie hierarchii po
trzeb, ani też sugerowanie kolejności działań w 
zakresie remontów i zmian funkcji budynków 
dawnych synagog. Wydaje się, że w ostatnich la
tach problem ten zaczyna znajdować coraz szer
sze zrozumienie w społeczeństwie polskim. W na
szym artykule staraliśmy się przedstawić możli
wie pełny obraz, ale pomimo starań wciąż brak 
nam wielu danych. Liczymy na to, że pomogą nam 
je uzupełnić także Czytelnicy.

Eleonora Bergman 
Jan Jagielski

WSPÓLNF PRZEDSTAWICIELSTWO
ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO 

W POLSCE I FUNDACJI
IMIENIA RODZINY NISSEN0AUMOW 

POSZUKUJE
• wysoko wykwalifikowanych specjalistów konserwa- 
cji manuskryptów, starodruków, archiwaliów i książek 
oraz malarstw^sztalugowego i tkanin.

’f< • materiałów i urządzeń niezbędnych do prowadze
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- y 
ae Przedstawicielstwo. Żydowski Instytut Histoiyczny, 
Warszawa, ul. Tlomackte 3/5.
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„Polacy
nie gęsi...”(?)
Są to fragmenty pracy dyplomowej pt. Metaforyka prasowych tekstów poli
tycznych, napisanej przez naszą redakcyjną koleżankę na Wydziale Dzien
nikarstwa UW. Praca oparta została na cytatach z dwóch dzienników: „Try
buny Ludu” („TL”) i „Rzeczypospolitej” („Rz”) z roku 1982 (stan wojenny!). 
Obejmuje metaforykę tekstów dotyczących polityki zagranicznej i spraw 
krajowych. Wybraliśmy tylko te drugie, w których dziennikarska metafora 
polityczna i propaganda nabrały największego rozmachu. Stosowano tu 
metafory religijne, sportowe, medyczne, mitologiczne, przyrodnicze itp. - z 
których przedstawiamy metaforykę wojskową.
Artykuł umieszczamy z całą świadomością w naszym piśmie, choć w tym 
wypadku z wydźwiękiem pejoratywnym. Mamy bowiem nadzieję, że są to 
rzeczywiście już zabytki, i że w odróżnieniu od innych ten język, te metafo
ry, ten rodzaj propagandy odeszły w przeszłość i na łamy prasy nie powrócą. 
Wyjątkowo więc w „Spotkaniach z Zabytkami” ten rodzaj zabytków traktu
jemy negatywnie i wyjątkowo nie zachęcamy do ich ochrony.

Ww w yraz „metafo
ra” pochodzi z języka greckiego i znaczy dosłow
nie „przeniesienie znaczenia”. W języku polskim 
ma szersze znaczenie - „przenośni” i węższe - 
„przenośni artystycznej, literackiej”, środka styli
stycznego, polegającego na takim językowym uj
mowaniu zjawisk, że zjawiska nowe określa się 
za pomocą wyrazów już znanych. Niektórzy języ
koznawcy dokonują jeszcze innego rozróżnienia - 
„metaforą” nazywają oryginalny, świeży związek 
wyrazowy lub wyraz, „przenośnią” zaś związek 
wyrazowy utarty, powszechnie używany, o cha
rakterze szablonu.
Szczególnym rodzajem metafor są występujące w 
tekstach prasowych metafory publicystyczne. 
Nieustannie oscylują one między metaforami ob
razowymi a potocznymi. Bliższe są jednak meta
forom potocznym - łączy je z nimi dążność do 
komunikatywności, a w związku z tym odwoływa
nie się do pojęć powszechnie znanych, zawierają
cych rzeczową treść. Z metaforami obrazowymi 
wiąże przenośnie publicystyczne tendencja do od
działywania emocjonalnego, do kształtowania 
reakcji uczuciowych czytelnika wobec zawartych 
w nich treści. Oryginalność, niecodzienność sko
jarzeń zapewnia metaforze publicystycznej eks- 
presywność; odwoływanie się do powszechnie 
znanych związków między realiami gwarantuje 
jej komunikatywność.
Wartościowanie, wprowadzania oceny, oddziały
wanie na emocje przy jednoczesnym komuniko

waniu treści - te cechy metafory predystynują ją 
do pełnienia funkcji szczególnego środka przeko
nywania w tekstach propagandowych. Warto tu 
dodać jeszcze jedną cechę metafory: niemożność 
jej zanegowania. Wynika to z faktu, że w odniesie
niu do metafory właściwie nie istnieje kwestia 
prawdy i fałszu, ponieważ metafora jest niejedno
znaczna. Przenośnie każą zatem przyjmować 
pewne rzeczy jako oczywiste. Tak więc oprócz u- 
możliwiania zgodnego z celem funkcjonowania 
tekstów politycznych, metafora żyje w nich nieja
ko własnym życiem. Pomaga kreować nowy 
świat, inną rzeczywistość, oddziaływać na odbior
cę. Jednocześnie mobilizuje umysłową i uczucio
wą aktywność odbiorców, ułatwiając tym samym 
ich przekonywanie.
Rozpatrując funkcjonowanie metafory jako tech
niki perswazyjnego oddziaływania w tekstach po
litycznych, należy wziąć pod uwagę zewnętrzne 
warunki istnienia przekazów propagandowych, 
ich percepcji. Wprowadzenie stanu wojennego 
znacznie wpłynęło na zmianę stosunku odbiorców 
zarówno do prasy i pozostałych środków masowe
go przekazu, jak i do przekazywanych przez nie 
treści. Silnie zarysowały się wówczas dwie skraj
ne postawy: bierna akceptacja i programowy 
sprzeciw. Największą jednak grupę stanowili ci 
odbiorcy, którzy w mniejszym lub większym stop
niu byli podatni na perswazję. Do nich właśnie 
kierowano informacje o niezbędności dokonania 
określonego wyboru, ich starano się przekonać o 
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słuszności jakiegoś punktu widzenia czy całości 
jakichś poczynań.
Odbiór przekazów na tematy polityczne wzbudza 
szczególne emocje. Stosunki między wydarzenia
mi politycznymi, związki przyczynowe między 
czynnikami ideologicznymi, społecznymi, ekono
micznymi są tak skomplikowane, że ogarnięcie 
ich w całości przekracza możliwości laika. Sprzy
ja to deformacjom obrazu w kierunku zgodnym z 
panującym nastawieniem emocjonalnym, wyol
brzymianiu pewnych zjawisk, a tuszowaniu czy 
niedostrzeganiu innych. Proces ten zaostrza się 
znacznie w czasie szczególnych napięć politycz
nych, takich właśnie, jak wprowadzenie stanu wo
jennego.
Ahy przekazy propagandowe na tematy politycz
ne działały zgodnie z linią wyznaczoną przez de
cydentów, konstrukcja słowna tekstów publiko
wanych w okresie stanu wojennego była specjal
nie opracowywana. Dużą wagę przywiązywano tu 
do słownictwa emocjonalnego, w tym do metafor, 
wyznaczających kierunek perswazji językowej. 
Biorąc pod uwagę wykorzystywane w owym cza
sie tematyczne źródła metafor, można stwierdzić, 
że nadawcy korzystali najczęściej z metaforyki 
militarnej.
Przykłady frazeologii wojskowej służą przedsta
wianiu sytuacji w Polsce jako sytuacji w kraju, w 
którym nie tyle wprowadzono stan wojenny, co po 
prostu toczy się wojna, a ogłoszenie stanu wojen
nego - to tylko jeden z jej epizodów. Rozbudowa
ne obrazy nie pozostawiają co do tego żadnych 
wątpliwości. Przenośnie informują wprost: „Jeste
śmy w ogniu walki. Na terytorium Polski i w du
szach Polaków toczą się w istocie dwie jednocześ
nie bitwy: o państwo i o naród. I nikt, komu losy 
państwa i tożsamość narodu nie są obojętne, nie 
może być dziś kibicem. Czasy wymagają zaanga
żowania, działania, ponoszenia współodpowie
dzialności, każdy na swoim odcinku. Tak bywa na 
froncie." („Rz”, nr 1, s. 2); „Stan wojenny (...) jest 
przełomowym momentem w toczonej od miesięcy 
bitwie o państwo. Bitwie, w której szala zwycięs
twa (...) przechyla się zdecydowanie na stronę 
państwa i jego ocalenia.” („Rz", nr 1, s. 2). W woj
nie bierze udział cały naród, bo „stoją przed nami 
zadania wielkie. Ich ogrom wymaga dziś tego, co 
można by nazwać pospolitym ruszeniem obywa
teli.” („Rz”, nr 50, s. 3). Ale szczególna rola przypa
da tu partii, która „(...) jest orężem polskiej klasy 
robotniczej (...)” („TL”, nr 6, s. 5), jest „(...) głównym 
bojownikiem, rzeczywiście kroczącym w pier
wszym szeregu, który nie tylko inspiruje ruch ro
botniczy i nadaje mu kierunek, ale broni naród 
zarówno od błędów popełnionych przez przyja
ciół, jak od pułapek zastawionych przez wrogów." 
(„Rz”, nr 60, s. 7) „Każdy członek partii (...) walczy 
zawsze z otwartą przyłbicą.” („TL”, nr 6, s. 5); „Pla
cówki partyjne obronią się same.” („Rz”, nr 112, s. 

2); „Bronią partii jest marksizm, zwiadem partii 
są POP.” („Rz”, nr 37, s. 2); „Uzbrojona partia siłą 
klasy robotniczej zwycięży przeciwników ustroju 
i obce marksizmowi naleciałości.” („TL”, nr 198, s. 
4). „Dowódcą partii jest generał Jaruzelski. Pro
wadzi on najtrudniejszą bitwę swego życia. Dzie
je się tak dlatego, że cel strategiczny polega na 
pozyskaniu ogromnej większości oponentów. Jest 
to zadanie bardziej ryzykowne niż zwykłe poko
nanie przeciwnika. Ponadto generał Jaruzelski 
jest zajęty na wielu frontach.” („Rz”, nr 142, s. 7). 
Okazuje się więc, że przeciwnikami partii w tej 
wojnie nie są konkretni ludzie czy konkretne siły, 
tylko wrogowie bliżej nieokreśleni; nadawca za
kłada, że odbiorca wie, o kim mowa. Zauważmy, 
jak banalne są użyte do powyższych opisów meta
fory, zleksykalizowane, stanowiące szablon meta
foryczny.
Zupełnie inaczej przedstawia się drugą, zaanga
żowaną w wojnie stronę. „Zarówno autorzy pro
gramu KPN, jak i jego wykonawcy walczą od 
dawna o przejęcie władzy w kraju, chcą stworzyć 
z Polski detonator sytuacji światowej, przyczółek 
do działań przeciw Związkowi Radzieckiemu i 
bazę do rozbicia wspólnoty socjalistycznej.” („TL”, 
nr 78, s. 4). Natomiast „«Solidarność» po wygraniu 
batalii poprzedzającej rejestrację zaczęła zaraz 
pobrzękiwać szabelką.” („TL”, nr 87, s. 2). Jeszcze 
przed wprowadzeniem stanu wojennego, działa
cze „Solidarności" „wznosili liczne barykady, ale 
największy tłok panował na ich szczycie, wśród 
sadowiących się okrakiem. Ulokowani tak twier
dzili, że wynosi ich tam rozsądek i obiektywizm. 
Przeważnie jednak pozycję kawalerzystów przyj
mowało się w wyniku konformizmu, aby zaaseku- 
rować się na obie strony i bezpiecznie czekać na 
wynik zmagań." („Rz”, 195, s. 3). „Solidarność” ob
rała „taktykę wpełzania do fortecy ustroju” („TL”, 
nr 236, s. 6) i „kurs na wojnę z władzą ludową.” 
(„TL”, nr 239, s. 2); „Orężem "Solidarności* były 
papier, farba, narzędzia drukarskie, aparatura do 
nadawania”. („Rz”, 195, s. 7); „Wpewnym momen
cie skończył się ostrzał propagandowy i wkroczo
no na wojenną ścieżkę”. („TL”, nr 6, s. 4); „Głów
nym sztabem ideowym opozycji stała się grupa 
działaczy Uniwersytetu Warszawskiego.” („TL”, 
41, s. 4). Mimo to „"Solidarność* nie mogła zdobyć 
reduty partyjnej." („TL”, nr 286, s. 4). Wówczas 
„rozległy się nawoływania do chwycenia za broń 
strajkową.” („Rz”, nr 98, s. 1); „Strajk był jednym z 
wielu poligonów, na którym miały się odbywać 
ćwiczenia przed decydującą rozgrywką.” („TL”, nr 
11, s. 4); „W strajkowych okopach” („TL", nr 11, s. 
4) „podoficerowie "Solidarności* tworzyli szerokie 
zaplecze i ewentualną rezerwę kadrową.” („TL”, 
nr 61, s. 3). Jednocześnie „do ataku frontalnego 
namawiał Wałęsa, który uważa się za nieskazitel
nego bojownika o związkowe racje.”(„TL”, nr 306, 
s. 5), zaś „niejaki Zbigniew Romaszewski, który
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(rys. Małgorzata Tabaka) 

zdobywał ostrogi kontrrewolucyjne w KKS KOR, 
przygotowywał rebelię, wymierzoną przeciw rzą
dowi." („TL”, nr 158, s. 4). „Kuroń chciał oczyścić 
przedpole związkowego gruzowiska" („TL”, nr 
113, s. 4) i „nawoływał do tworzenia podziemnego 
frontu czynnej walki.” („TL”, nr 16, s. 5). „Bujak i 
Lis zapowiadali konfrontację siłową." („TL”, nr 
265, s. 7). „^Solidarność* nawoływała z podziemia 
do (...) narodowego powstania przeciw komuniz
mowi." („TL", nr 199, s. 1). Wówczas „wprowadzono 
stan wojenny i taktyka antynarodowa i prowoka
cje okazały się niewypałem." („TL”, nr 226, s. 4). 
„Większość dzisiejszych rycerzy podziemia to ry
cerze błędni, a wśród błędnych niemało szlache
tnych." („TL”, nr 227, s. 3).
Obraz opozycji tworzą barwne, indywidualne me
tafory, które dobrze oddają dynamikę walki, po
winny więc bardziej angażować odbiorcę. Zwraca 
uwagę bardzo częste użycie frazeologii związanej 
z historią wojska, dawnymi realiami. Stosowanie 
przenośni „forteca ustroju", „reduta partyjna" słu
ży podkreślaniu trwałości systemu politycznego. 
Pozostałe metafory, odnoszące się tylko do opozy
cji, mają wyraźny odcień ironiczny.
Rycerz-feudał z racji posiadania ziemi zobowiąza
ny był do służby wojskowej i uczestniczenia w 
wyprawach wojennych swego władcy. Nazywanie 

przeciwników politycznych „rycerzami podzie
mia" ma więc prawdopodobnie wywołać u odbior
cy przeświadczenie o obowiązku służenia tychże 
przeciwników przywódcom podziemia. Wyrażenie 
„pobrzękiwać szabelką" stosowane jest w celu 
podkreślenia nierealności, śmieszności stosowa
nych gróźb. Warto też zwrócić uwagę na określe
nie: „^Solidarność* wkroczyła na wojenną ścież
kę". Ironiczne nacechowanie całości osiąga się 
dzięki skojarzeniu postępowania opozycji z oby
czajami plemion indiańskich.
Wymowa artykułów pisanych pod koniec 1982 r., 
kiedy zapowiedziano zniesienie stanuwojennego, 
artykułów podsumowujących ten okres, również 
nie pozostawia wątpliwości co do intencji nadaw
cy: „Byliśmy przez rok w ogniu walki politycznej.” 
(„Rz”, nr 283, s. 6); „Stan wojenny był złem, ale 
złem mniejszym i złem koniecznym, aby wytrącić 
miecze z rąk tych wszystkich samurajów odnowy, 
gotowych do wykonania narodowego harakiri.” 
(„TL”, nr 286, s. 3). „Zakończono wojnę, ale przyby
ła nam jeszcze jedna bitwa, bitwa o likwidację 
moralnych, politycznych, nie tylko prawnych 
skutków stanu wojennego." („Rz”, nr 290, s. 4). 
Jak każda wojna - i ta tocząca się w Polsce objęła 
swym zasięgiem sferę gospodarki. Sytuację zao
strzyły sankcje gospodarcze rządu Stanów Zjed
noczonych z chwilą wprowadzenia w Polsce stanu 
wojennego. „Polsce wydano wojnę żywnościową i 
jak nigdy walka polityczna przeniesiona została 
na dziedziny gospodarcze, a żywność staje się o- 
becnie bronią polityczną." („Rz”, nr 149, s. 2). „Re
formę przygotowaliśmy z marszu, pod ogniem 
przeciwnika, pod naciskiem zdenerwowanych lu
dzi.” („Rz”, nr 248, s. 1). „Stan wojenny to napraw
dę jest wojna o zachowanie, uratowanie gasnącej 
gospodarki, o nieodwracalność linii reform.” 
(„TL”, nr 294, s. 1).
Stosowanie metaforyki militarnej służyło więc 
stwarzaniu iluzji sytuacji wojennej - trudnej, wy
magającej zaangażowania, mobilizacji wszyst
kich sił. Używanie frazeologii „z kręgu walki” za
szczepiło u odbiorców odruch myślenia o stanie 
wojennym jak o wojnie - nieoficjalnie tak właś
nie ten okres nazywano.
Na zakończenie, dla lepszego zobrazowania moż
liwości naszej prasy kilka cytatów z innymi meta
forami: sportowymi - „^Solidarność* nie miała 
szans, by wygrać z władzą. Jej członkowie chcieli 
doprowadzić do remisu - myśleli, że wygrają 
mecz rzutami karnymi.” („TL”, nr 145, s. 4); szkol
nymi - „Sierpniową lekcję zakończył dzwonek 
stanu wojennego.” („TL”, nr 3, s. 2); religijnymi - 
„Młodzi członkowie partii przeszli już etap na
maszczenia władzą polityczną”. („TL”, nr 22, s. 7); 
mitologicznymi - „W tym polskim labiryncie zda
rzeń tylko jakaś sprytna Ariadna znajdzie dro
gę..." („TL”, nr 99, s. 3)

Ewa A. Kamińska
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

W Olesku 
Jana III
W pięćdziesiąt lat po ostatniej wojnie świa
towej zaproszenie królewskie kojarzy się 
nieodmiennie większości społeczeństwa 
polskiego z ulubioną siedzibą króla w Wila
nowie. A przecież drzewiej tak nie bywało! 
Z imieniem jednego z najwybitniejszych 
koronowanych wodzów polskich związa
nych było i jest wiele miejscowości dawnej 
Rzeczypospolitej - Żółkiew, Jaworów, Zło
czów, Pomorzany. 'Należy do nich również 
Olesko - zamek i miasto, w czerwono- 
ruskiej ziemi, około 100 km od Lwowa po
łożone. Tu dnia 17 stycznia 1629 r., pomię
dzy godziną drugą a trzecią po południu, w 
piątek, gdy „straszliwy zerwa! się huragan, 
połączony z tak silnymi piorunami, że od 
ich huku niektórzy z czeladzi domowe/' stra
cili słuch", zaś pod zamkiem pojawił się 
czambuł tatarski - urodził się późniejszy 
król polski Jan Sobieski. Był młodszym sy
nem Jakuba, niebawem kasztelana krako
wskiego i Zofii Teofili Daniłłowiczowej, 
wnuczki Stanisława Żółkiewskiego.

Początki zamku oleskiego sięgają zapewne 
drugiej połowy XIII w., gdy po najeżdzie 
Tatarów w 1241 r. i zniszczeniu grodu, za
częto organizować nowe życie. Pierwsza 
jednak historyczna wzmianka o zamku po
chodzi z 1327 r. Wówczas to w posiadanie 
istniejącego już zamku wszedł Jerzy Bole
sław Trojdenowicz (1323-1340), książę ha- 
licko-włodzimierski, syn Trojdena księcia 
mazowieckiego (prawnuk Konrada Mazo
wieckiego), ożeniony z Eufemią, córką Gie
dymina, siostrą Aldony, żony Kazimierza 
Wielkiego.

Nie od rzeczy będzie w tym miejscu przed
stawić prawa sukcesyjne Trojdenowicza 
do tronu halickiego. Matką jego była Maria 
Jurewna, córka Jerzego I króla halickiego 
(+1308), prawnuczka Daniela (1201-1264), 
pierwszego króla Halicza. Z Perejasławą 
zaś, córką Daniela, ożeniony był dziad Bo
lesława książę mazowiecki Siemowit I. Gdy 
więc w maju 1323 r. ostatni dwaj książęta z 
halicko-włodzimierskiej linii Rutkiewi
czów: Andrzej, książę Włodzimierza i Lew 
II, książę Halicza, rodzeni bracia matki Bo
lesława Trojdenowicza (Marii Jurewny), zo
stali otruci przez bojarów, jedynym męskim 
sukcesorem został Bolesław. Zasiadając 
na tronie ruskim przyjął wyznanie prawo
sławne i drugie imię Jerzy swego dziada 
po matce, zapewniając sobie w ten sposób 
więź prawną z linią ruskich książąt Rutkie
wiczów.

Z kolei Bolesław nie mając męskiego po
tomka zawarł z Kazimierzem Wielkim układ, 
mocą którego na wypadek jego śmierci 
król Polski stawał się wyłącznym sukceso
rem księstwa halicko-wtodzimierskiego. W 
owych czasach, gdy państwo było prak
tycznie traktowane jako własność panują
cego, zawierano wiele podobnych porozu
mień. Należy też do nich układ zawarty po
między Kazimierzem Wielkim i Karolem 
Robertem (ożenionym z Elżbietą Łokiet- 
kówną, siostrą Kazimierza), w wyniku które
go na tronie polskim zasiadł syn króla Wę
gier - Ludwik, a po nim jego córka Jadwi
ga, królowa Polski, niebawem żona Włady
sława Jagiełły. Tymczasem wspomniany 
układ zawarty pomiędzy Jerzym II Bolesła
wem Trojdenowiczem i Kazimierzem Wiel
kim, poparty przez ruskich bojarów skupio
nych wokół starosty halickiego Dymitra 
Dętko, pozwolił królowi Polski pozyskać 
Ruś nalicko-wtodzimierską.

Zamek oleski wzniesiony został na wynio
słym i niezwykle stromym wzgórzu, górują
cym nad płaską okolicą, otoczonym ze
wsząd bagnami i moczarami, co dzisiaj jest 
jeszcze wyraźnie widoczne. Była to począt
kowo budowla niewielka, wzniesiona z ka
mienia i otoczona wysokim na prawie 10 m 
murem, szerokim u podstawy na 2,5 m. Od 
samego też początku plan zamku dostoso
wany byt ściśle do owalnego kształtu 
wzgórza, zaś użyty rodzaj budulca sprawiał 
wrażenie, jakby mury wyrastały ze skali
stych stoków, tworząc wraz z nimi jednolitą 
bryłę, podobnie jak we współczesnych im 
zamkach Jury Krakowsko-Częstocho

wskiej. Ale pomimo naturalnych warunków 
obronnych - zwiększonych znacznie przez 
człowieka - zamek był parokrotnie zdoby
wany w XIV stuleciu podczas walk toczo
nych ze zmiennym szczęściem o te ziemie 
pomiędzy Litwinami, Polakami i Węgrami, a 
potem znów przez Tatarów, m.in. w latach 
1442,1453,1512,1519, czy wreszcie przez 
Kozaków w czasie „potopu" w 1648 r.

W XVI w. Olesko stanowiło kolejno włas
ność Sienieńskich, potem należało w poło
wie do Herburtów i Kamienieckich, a od 
końca tego stulecia znalazło się w rękach 
Jana Daniłłowicza, wojewody ruskiego (zm. 
1628 r.) On to w latach 1590-1620 znacznie 
rozbudował zamek, nadając mu formę wy
godnej - jak na owe czasy - rezydencji 
magnackiej o charakterze obronnym. Nie 
była to jedyna istotna przebudowa zamku. 
Odbudowywano go po każdym najeżdzie, 
w którym został zdobyty i splądrowany, a 
przed przebudową dokonaną przez Danił
łowicza był poważnie modernizowany w 
drugiej połowie XV w. Niestety, wprawdzie 
historia Oleska i jego zabytków jest dość 
dokładnie znana, ale dzieje budowlane 
zamku wciąż oczekują na monograficzne 
opracowanie.

W sposób istotny zamek w Olesku został 
odrestaurowany, gdy znalazł się w posia
daniu Sobieskich. Wcześniej bowiem dro
gą wiana przeszedł od Daniłłowiczów do 
Koniecpolskich. Dokonywana w latach 
1682-1687 restauracja odbywała się pod 
czujnym okiem królowej Marysieńki, która 
chciafa stworzyć tu rezydencję godną 
miejsca urodzenia swego królewskiego
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1. Widok ogólny zamku od południa
2. Plan parteru zamku

małżonka. Według Aleksandra Czoło- 
wskiego zamiar królowej został w pełni 
spełniony. Po raz pierwszy para królewska 
pojawiła się w częściowo już odnowionym 
zamku 12 sierpnia 1684 r. Na dłuższy pobyt 
król przybył na zamek dopiero 28 września 
1687 r„ po nieudanej wyprawie wojennej 
królewicza Jakuba, której celem było odbi
cie Kamieńca Podolskiego z rąk tureckich. 
W otoczeniu królewskim był wówczas 

Francuz, Franciszek Paulin Dalerae, który w 
opublikowanym Pamiętniku opisał swoje 
wrażenia: „Wzgórze oleskie jest wysokie 
około 14 sążni... Brama wjazdowa zwróco
na ku północy, naprzeciw największego w 
Polsce moczaru, przyległego do tego, który 
otacza miasto, co tworzy jakby jedną fosę, 
ujętą z przeciwnej strony wysokimi góra
mi,... z tej zaś strony przez wzgórza lub nis
kie pagórki, pokryte szeregiem porządnych 
wiosek, upiększonych wszędzie zachwyca
jącym krajobrazem... Wnętrze zamku ma 
dość zły rozkład mieszkalny. Dziedziniec 
bardzo ścieśniony. Pokoje bez połączeń i 
związku, ale wszystkie są piękne, obszer
ne, wysokie, dobrze oświetlone, wyłożone 
wysokimi taflami sztucznego marmuru, izby 
czeladne mają na parterze wspaniałe skle
pienia Studnia jest nadzwyczajnej głębo
kości, bo dla uzyskania wody trzeba było ją 
kopać aż do samej podstawy wzgórza, któ
re utworzone z ziemi naniesionej, nie może 
mieć żadnego bijącego źródła. Wszystko tu 
tchnie starożytnością wielkopańskiej sie
dziby, również kaplica zdobna malowanymi 
freskami, a jednak na pierwszy rzut oka 
smutna to jest siedziba, pozbawiona wol
nych miejsc i spacerów. Trzeba się do niej 
wspinać, jak do strażnicy lub wartowni i 
przebywać w niej, jak św. Szymon na słu
pie."

Królowa odczuwała ten brak „wolnych 
miejsc i spacerów", toteż u podnóża zam
kowego wzgórza od południowej strony,
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3. Tablica herbowa nad wejściem bramnym
4. Widok z dziedzińca na bramę zamkową
5. Fragment dziedzińca zamkowego
6. Wejście do dawnej „stancji dla dworzan"
7. Działo z 1547 r. odlane w ludwisarni 
lwowskiej
8. Widok ogólny na kapucyński zespół 
poklasztorny ze wzgórza zamkowego (sprzed 
1939 r.)
9. Rzeźba Matki Boskiej przed frontonem 
kościoła pokapucyńskiego
10. Zadumany Frasobliwy

(zdjęcia: 1,3-7,9,10 - Ryszard Brykowski; 
reprod. 2 - Jerzy Langda; 8 - zb. IS PAN)
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pomiędzy ziemnym watem a moczarami 
odtworzono istniejący niegdyś, a potem 
zniszczony ogród, Adam Miłobędzki oma
wiając mecenat artystyczny Jana III Sobie
skiego następująco scharakteryzował sar
macki gust króla w odniesieniu do „wol
nych miejsc i spacerów": „Najsilniejszym 
jednak przejawem marzeń o sielskości był 
entuzjazm króla dla ogrodnictwa, które o- 
sobiście nawet uprawiał. Nowo zakładane 
lub przekomponowywane ogrody przy kró
lewskich rezydencjach w Jaworowie, Kuki- 
zowie, Olesku, Pilaszkowicach, Podhor- 
cach, Pomorzanach, Wilanowie, Wysocku, 
Złoczowie, Żółkwi, przy Marywilu w War
szawie pozwalają uznać Jana III za główne
go propagatora barokowej sztuki ogrodo
wej w XVII w."

Po śmierci króla synowie - Jakub, Kon
stanty i Aleksander - ofiarowali zamek mat
ce. W czasie wojny północnej w 1707 r. 

kwaterowały tutaj wojska moskiewskie, 
niszcząc i rabując. I znów Marysieńka, cho
ciaż mieszkała wówczas już poza Polską, 
łożyła na naprawy. Jakub Sobieski, który 
przejął dobra oleskie po śmierci matki, od
sprzedał je w 1719 r. Stanisławowi Mateu
szowi Rzewuskiemu, hetmanowi wielkiemu 
koronnemu.

Najstarsze przekazy ikonograficzne doty
czące zamku - z lat 1781 (rys. Johana Hein
richa Muntza) i 1839 (rys. Antoniego Lange
go) - świadczą, że ówczesna bryła niewiele 
różniła się od dzisiejszej. W tym czasie 
wjazd do zamku odbywał się pp sześcioar- 
kadowym moście kamiennym, a wcześniej, 
w średniowieczu znajdował się tutaj most 
zwodzony. Właśnie na moście arkadowym 
o mało nie uległ wypadkowi Jan III, gdy 
jedna z arkad zawaliła się w 1688 r. w mo
mencie przejazdu królewskiej karety.
Przez cały wiek XVIII, gdy zamek był w po
siadaniu Rzewuskich, nie uległ przeobraże

niom. W 1796 r. nabyty został na licytacji 
przez Aleksandra Zielińskiego, a następnie 
przeszedł w ręce rodziny Lityńskich. Pod
czas trzęsienia ziemi w 1838 r. został u- 
szkodzony (m.in. zawalił się most arkado
wy) i od tego czasu stopniowo popadał w 
ruinę.

Dopiero w związku z dwusetną rocznicą 
wiedeńskiej odsieczy Komitet Obywatelski 
wykupił w 1883 r. zamek z rąk prywatnych i 
przy poparciu Sejmu galicyjskiego przystą
pił już w tym samym roku do prac restaura
cyjnych. Niestety, podczas pierwszej wojny 
światowej został całkowicie spustoszony i 
znacznie uszkodzony. Dopiero w 1933 r. 
zwanym „Rokiem Sobieskiego”, w którym 
obchodzono uroczyście 250-letnią roczni
cę wiedeńskiego zwycięstwa, rozpoczęto 
starania o konserwację tego Orlego Gniaz
da i następnie przeprowadzono jego częś
ciową konserwację.

Również druga wojna nie oszczędziła kró
lewskiej siedziby, uszkodzonej i dewasto
wanej od 1939 r. przez wiele następnych 
lat. Dopiero dzięki staraniom ukraińskiego 
historyka sztuki Włodzimierza Wożnickiego 
zamek poddany został w latach 1961-1965 
gruntownym pracom konserwatorskim na
wiązującym do stanu z XVII w. oraz adapta
cyjnym przystosowującym budowlę do no
wych potrzeb użytkowych.

U podnóża oleskiego zamku ufundowany 
został w 1743 r. przez Seweryna Rzewu
skiego, wojewodę wołyńskiego, klasztor 
kapucynów i kościół Św. Józefa. Klasztor 
słynął niegdyś ze wspaniałej biblioteki oraz 
z prowadzonej przez zakonników uprawy 
ziół leczniczych w rozległym przyklasztor
nym ogrodzie, otoczonym wysokim mu- 
rem, w skład którego wchodziły altanki- 
-kaplice (dziś zniszczone). W tym samym 
ogrodzie, obecnie, podobnie jak ogród 
zamkowy rekonstruowanym, hodowano w 
dwóch sadzawkach ryby. Klasztor, uszko
dzony podczas trzęsienia ziemi w 1838 r., 
został odrestaurowany w 1844 r. W koście
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le znajdowały się obrazy Szymona Cze
chowicza.
W czasie ostatniej wojny w klasztorze kwa
terowały wojska radzieckie, potem nie
mieckie, które wycofując się w 1944 r. pod
paliły go. Spalony dach już w następnym 
roku został zabezpieczony przez jednego z 
ojców kapucynów. Potem przez lata w kla
sztorze mieściła się szkoła rolnicza i inter
nat.

Dziś zamek i klasztor służą celom muzeal
nym, stanowiąc filię lwowskiej Galerii Ma
larstwa, zaś zarządza nimi „ostatni ukraiń
ski magnat", jak tu dobrotliwie i z szacun
kiem nazywają kustosza W. Woźnickiego. 
W Olesku znajduje się jeszcze drugi koś
ciół - parafialny, obecnie nieczynny, w któ
rym W. Woźnicki zamierza urządzić również 
muzealną ekspozycję. Kościół ten swą 
przeszłością sięga czasów średniowiecza, 
co uwypukliła przedwojenna konserwacja 
(1926-1929 r.), podczas której odsłonięto 
częściowo gotycki wątek ścian. Jest to bu
dowla o trójnawowym i trójprzęsłowym kor
pusie, z węższym dwuprzęsłowym prezbi
terium zamkniętym trójbocznie; całość o- 
skarpowana po gotycku. Według tradycji 
kościół ten p.w. Św. Trójcy ufundować miał 
w 1481 r. Piotr Sienieński. W latach 1625— 
1627 z fundacji Daniłłowiczów dobudowa
no po obu stronach korpusu nawowego 
kaplicę, z zewnątrz na planie oktogonu, we
wnątrz - koła. Kaplicę południową wyciąg
nięto w górę w okazałą i masywną wieżę, 
górującą nad bryłą świątyni, co nadało bu
dowli charakter obronny. Kościół był częś
ciowo niszczony pożarami w 1803 i 1841 r., 
pomimo to zachowały się we wnętrzu na
grobki wojewody ruskiego Jana Daniłłowi- 
cza oraz jego dzieci z lat 1618 i 1619, a w 
kryptach trumny tej rodziny.

W Olesku były niegdyś jeszcze klasztory 
bazylianów i bazylianek, trzy drewniane 
cerkwie unickie oraz murowana kaplica Św. 
Katarzyny na cmentarzu. Miasto w czasach 
Jana III Śobieskiego otoczone było ziem

nymi wałami.

Obecnie na zamku obok sal wystawowych 
znajdują się pomieszczenia recepcyjne i 
mieszkalne dla personelu oraz gastrono
miczne, a w klasztorze - dalsze sale wysta
wowe, magazyny, biura i pracownie, zaś w 
kościele - sala konferencyjna. Ekspozycja 
zamkowo-klasztorna jest niezwykle bogata 
i różnorodna. W pierwszych dwóch salach 
na zamku wystawione są zabytki archeolo
giczne, pochodzące głównie z najbliższej 
okolicy, a dotyczące czasów związanych z 
dziejami księstw Rusi Kijowskiej sprzed 
najazdu Tatarów w 1240 i 1241 r„ który po
łożył kres suwerenności poszczególnych 
księstw. Wśród nich znajdują się również 
eksponaty wcześniejsze, jak np. dwie figur
ki kobiece z trzeciego tysiąclecia p.n.e.

Dalsze sale zawierają setki dzieł sztuki po
chodzących z kościołów i cerkwi, pałaców, 
dworów i mieszczańskich kamienic, a także 
z chat wieśniaczych i przydrożnych kapli
czek. Są tu liczne ikony i obrazy, te ostatnie 
o tematyce religijnej (od XV stulecia poczy

nając) i świeckiej, m.in. batalistycznej, oraz 
martwe natury, portrety sarmackie, poje
dyncze egzemplarze rzeźby gotyckiej i 
przede wszystkim dziesiątki, jeśli nie setki 
eksponatów rzeźby barokowej i rokokowej, 
w tym dzieła takich mistrzów, jak Antoni 
Osiński, Pinzel, Maciej Polejowski, następ
nie meble, wyroby przemysłu artystyczne
go, liczne nagrobki marmurowe i alabastro
we zwiezione z dalszych i bliższych kościo
łów i dzięki temu uratowane. Nie sposób 
wymienić nawet bardziej interesujących 
dzieł sztuki. Ryszard Terlecki tak formułuje 
swoje przeżycia podczas oglądania jednej 
z sal wystawowych: „Oglądanie tvch zbio
rów wywołuje wstrząsające ^wrażenie. 
Wzdłuż długich, klasztornych sal podzielo
nych metalową siatką na duże boksy, usta
wiono, rozłożono lub zawieszono na murze 
arcydzieła polskiej sztuki i rzemiosła, pom
niki różnych epok i stylów... potem sala U- 
krzyżowanych Chrystusów. Czy można o- 
pisać coś podobnie niewyobrażalnego, jak 
rzędy opartych o ściany, zawieszonych lub 
ułożonych na podłodze figur, zamarłych w 
stężonym wyrazie Męki? Chciatoby się u- 
klęknąć na tej posadzce, polerowanej kie
dyś pracowicie przez pobożnych zakonni
ków, wśród tych ścian, które przez dwieś
cie lat słuchały skupionych modlitw, wśród 
krzyży, niegdyś w stu miejscach tego pięk
nego kraju zaświadczających o odkupie
niu".

Zgromadzone dzieła sztuki uzupełnia detal 
architektoniczny i wyposażeniowy, ten za
chowany, pierwotny - portale, kominki, ob
ramienia okienne, tablice fundacyjne, jak 
również odtworzony - sztukaterie, posadz
ki parkietowe, czy wreszcie przeniesiony z 
innych budowli, np. piece. Niezapomniane 
wrażenie sprawia na profesjonaliście - his
toryku sztuki czy konserwatorze - dziedzi
niec zamkowy, szczególnie jego kamienny, 
ułożony z wielkich płyt, nieregularny bruk.

Jest to mistrzowskie dzieło konserwator
skie zarówno pod względem projektowym, 
jak i wykonawczym. Wchodzącego zaś 
przez bramę zamkową na dziedziniec wita 
z dala wylot lufy armatniej zdobionej Ortem 
Białym w koronie oraz herbami Łabędź i 
miasta „Semper Fidelis", którą odlano w 
1547 r. w lwowskiej ludwisarni. Ńa wzmian
kę zasługuje też odtworzenie wnętrza 
kuchni zamkowej i urządzenia studni na 
dziedzińcu.

W ekspozycji zamkowej nie ma zbyt wielu 
pamiątek związanych bezpośrednio z kró
lem Janem III Sobieskim. Jego obecność 
pamiętają mury zamkowe, portale, okienne 
obramienia i zapewne niektóre kominki. 
Jest tu też kominek z herbem Janina prze
niesionym z zamku w Żółkwi. Króla-wojow- 
nika przypominają ponadto obrazy: „Bitwa 
pod Wiedniem” i „Bitwa pod Parkanami", 
wykonane po 1684 r. przez malarza Marci
na Altomonte dla fary w Żółkwi oraz portre
ty syna Jakuba i królewskiej córki Teresy 
Kunegundy. We wnętrzu kościoła pokapu- 
cyńskiego umieszczone zostały dwa dal
sze ogromnych rozmiarów obrazy batali

styczne: „Bitwa pod Chocimiem” i „Bitwa 
pod Kłuszynem”, również zdobiące nie
gdyś farę żółkiewską.

Z zamku oleskiego roztacza się wspaniały 
widok na bliższą i dalszą równinną okolicę. 
Tylko gdzieś na krańcach wschodniego 
horyzontu majaczą falujące wzgórza pokry
te lasami, wśród których kryją się Podhor- 
ce z najwspanialszym pałacem Rzeczypos
politej. Pałac ten podarował Stanisław Ko
niecpolski w 1682 r. królewiczowi Jakubowi 
Sobieskiemu. Wszystko tu jest wraz z kraj
obrazem wspaniałe i majestatyczne, zara
zem ciche i spokojne, nie skażone cywili
zacją i nie zniszczone wyziewami kominów 
fabrycznych.

Tuż przy murze zamkowym od zachodniej 
strony umieszczono nadnaturalnej wiel
kości grupę rzeźbiarską zatytułowaną „Ru- 
sini” (dłuta M. Sanycza i M. Posikry, 1971). 
Poniżej zaś, w połowie wzgórza zamkowe
go, idąc od klasztoru, wśród krzewów bzu, 
na niewielkim kamiennym słupie przysiadł 
Chrystus Frasobliwy, zadumany nad losem 
tej krainy, nad dawnymi, dzisiejszymi i 
przyszłymi jej dziejami.

Ryszard Brykowski

Artykuł ten dedykuję uczestnikom konferencji 
naukowej pt. „Ukraiński barok I europejski 
kontekst”, która odbyła się w dniach 17-19 
maja 1989 r. w Olesku, staraniem Instytutu 
Sztuki, Folkloru I Etnografii Ukraińskiej Akade
mii Nauk w Kijowie I Oddziału tego Instytutu we 
Lwowie oraz Instytutu Sztuki Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie.
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wieku. Dzieje sztuki polskiej. Tom IV. Sztu
ka polska XVII wieku, Warszawa 1980, s. 
397.
7. Pamjatniki hradostroitelstwa i architek
tury Ukrainskoj SSR, III, Kijew 1985, s. 117— 
119.
8. R. Terlecki, Wycieczki ze Lwowa (2), „Ty
godnik Powszechny”, 42:1988, nr 33, s. 2.
9. F. Sikorski, Glosa do „wycieczkize Lwo
wa", „Tygodnik Powszechny", 42:1988, nr 
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NASZ FELIETON

W spółdziałanie
eżeli komuś wydrą 

torebkę, rozetną portfelową kieszeń, słowem do
puszczą się zuchwałego przestępczego zagarnię
cia mienia - wówczas poszkodowany niezależnie 
od zapatrywań politycznych i przynależności or
ganizacyjnej instynktownie rozgląda się - naj
częściej zresztą nieskutecznie - za funkcjonariu
szem milicji. Powszechnym i niecałkiem nieuza
sadnionym domniemaniem jest, że bardziej opła
ca się przestępcy okraść kościół niż wynieść parę 
gumowców z przedsiębiorstwa - co wyraźnie wi
dać w przepisach kodeksu karnego.

Jaki to ma związek z zabytkami? Ano ma. Przez 
lata całe najbardziej bezbronnymi obiektami 
działań przestępczych były zabytki, najbardziej 
bezkarne było niszczenie, uszkadzanie, dewasta
cja, kradzież dóbr naszej kultury. Historycy sztu
ki oceniali ich wartość artystyczną i kulturową, 
tonąc w jałowych sporach na temat proweniencji, 
atrybucji, stylu... A głupcy lub przestępcy po pro
stu wykorzystywali ten stan. Ilu trzeba było lat, 
aby do świadomości organów celnych dotarł fakt 
wywożenia zabytkowych ikon z pustoszonych 
cerkiewek? A jednak stan obecny, choć od dosko
nałości daleki, nie pozwala na niekontrolowany 
wywóz wszystkiego, czego jeszcze nie zniszczyły 
wojny, kataklizmy i zwyczajna bezmyślność pod
lana ideologicznym sosem!

Obserwujemy następny, i to długi krok do przodu. 
Ukazują się coraz częściej książki, których auto
rami są pracownicy milicji. Są to książki o wyso
kiej wartości naukowej lub popularnonaukowej, 
wskazujące, że ich autorom zagadnienia ochrony

dóbr kultury' nie są ani obce, ani obojętne - za
gadnienia kryminalistyczne, formy zabezpieczeń 
przeciwwłamaniowych, charakterystyka kradzie
ży z włamaniem do obiektów sakralnych, fał
szerstwa dzieł sztuki w aspekcie kryminologicz- 
nym. Są to prace o dużej wartości poznawczej, 
których autorzy opierają się na źródłach po
wszechnie nie znanych, bo niedostępnych - i for
mułują wnioski, nad których słusznością warto 
się głęboko zastanowić (m.in. w zakresie wartości 
materialnej zabytku, charakteru ekspertyzy, za
bezpieczenia technicznego obiektów wystawo
wych). W felietonie nie miejsce na wyliczanie ty
tułów, charakteryzowanie zawartości, ocenę - 
jedno jest pewne, iż coraz częściej tematyka och
rony zabytków jest i będzie przedmiotem działal
ności śledczej i ścigania. Zorganizowana w maju 
1989 r. w Instytucie Kryminalistyki i Kryminolo
gii Akademii Spraw Wewnętrznych konferencja 
pt. „Ochrona dzieł sztuki” była dowodem, iż pew
ne sprawy można i należy organizować wspólnie. 
Wśród ponad stu uczestników konferencji zna
leźli się przedstawiciele kleru i resortów spraw 
wewnętrznych oraz kultury i sztuki, konserwato
rzy zabytków, historycy i prawnicy, celnicy i stra
żacy. Referaty były w większości świetnie przygo
towane, podobnie jak samo spotkanie naukowe. 
Właściwie szkoda, że konferencja ta, której mate
riały będą opublikowane w nakładzie równie nie
wysokim, jak inne publikacje ASW, pozostanie 
nie znana historykom sztuki, muzeologom i za- 
bytkoznawcom. Szkoda, iż nie mogą oni zwiedzić 
laboratoriów Instytutu, których aparatura pomo
głaby - i niekiedy pomaga - rozwikłać skompli
kowane problemy autentyczności dzieł sztuki. 
Szkoda, że na podstawie wyjątkowo prymityw
nych książek kryminalnych, żartów o kapralu o- 
kładającym pałką kasetę magnetofonową i mili
cjantach, kształtują sobie obraz organizacji, któ
rej jednym z celów jest również ochrona zabyt
ków. Ubywa nam w ten sposób sojusznik wyposa
żony w środki ochrony, których nie mamy i mieć 
nie będziemy.

Felietonista
PS. Gdybyż historycy sztuki pisali nie tylko do „Ochrony Za
bytków”, „Biuletynu Historii Sztuki” i „Spotkań z Zabytkami”, 
ale zaszczycili łamy „Problemów praworządności” czy „Służby 
MO” czytanej w innych kręgach; gdybyż książki płk. doc. dr. 
Tadeusza Rydzka i płk. dr. Jana Rupińskiego znalazły się w 
księgarni i bibliotekach, z których korzystają przyszli konser
watorzy!
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Wokół jednego 
zabytku
W pięćdziesiątą rocznicę zniszczenia War
szawy w czasie drugiej wojny światowej 
Międzynarodowy Komitet Nagród Onassisa 
przyznał naszej stolicy nagrodę w kategorii 
„Człowiek i Kultura” za wzorową odbudo
wę miasta oraz w uznaniu oddania Polaków 
ich kulturalnemu dziedzictwu. Uroczyste 
przekazanie nagrody (w wysokości 100 tys. 
dolarów) odbędzie się 5 kwietnia 1990 r. w 
Atenach. Symbolem powojennej odbudowy 
Warszawy jest Stare Miasto. Niżej prezen
tujemy w wielkim skrócie historię Rynku 
Staromiejskiego.

Rynek Starego Miasta - „salon” naszej stolicy ma za sobą 
barwną wielowiekową historię. Lokacja Warszawy dato
wana na przełom XIII I XIV w. łączyła się z ukształtowa
niem urbanistycznej struktury miasta; byt to typowy w 
owym czasie układ szachownicowy o geometrycznej kon
cepcji modularnej. Rynek o wymiarach 90 x 73 m był cen
tralnym ośrodkiem tego wytyczonego na „surowym korze
niu” I przetrwałego do dziś planu. Dłuższym swoim bo
kiem przylegał do głównej arterii komunikacyjnej miasta, 
środkowej z trzech równoległych ulic w kierunku północ- 
no-połudnlowym, łączącej dwie przeciwległe bramy w mu-

(fot. Zbyszko Siemaszko) 

rach obronnych; z każdego narożnika rynkowego wybie
gały dwie ulice.

Do końca XVIII w. rynek pełnił funkcję centralnego placu 
Warszawy, będąc ośrodkiem handlu, forum politycznym, 
tłem podniosłych uroczystości - sercem miasta. Był 
świadkiem różnorakich wydarzeń. Odbywały się tu wesołe 
zabawy, iluminacje, uczty, manifestacje patriotyczne, ale 
przecież I tu także nierzadko wykonywano wyroki sądowe, 
a nawet egzekucje. Na rynku stał pręgierz i klatka dla 
przestępców wystawianych na widok publiczny. Tu wy
mierzono sprawiedliwość zdrajcom targowicklm.
Dominującym akcentem architektonicznym rynku był sto
jący pośrodku ratusz - siedziba władz miejskich I sądo
wych. Zbudowany na początku XV w., niewielki gotycki 
budynek ratuszowy przebudowano na początku XVII w., 
nadając okazałą formę, z attykowym zwieńczeniem, repre
zentacyjnymi schodami wejściowymi i baniastym hełmem 
na wieży. Niejedną jeszcze modernizację przyszło przejść 
ratuszowi: w 1701 r. sam Tylman z Gameren zaprojektował 
zespół okalających ratusz kramów murowanych, w 1749 r. 
budynek przebudowany został w stylu barokowym; ostat
nią przebudowę, już w stylu klasycystycznym, zaprojekto
wał Szymon Bogumił Zug. W 1751 r. spłonęła ratuszowa 
wieża, a w 1817 r. budynek rozebrano, przenosząc siedzi
bę władz miasta na pl. Teatralny.

Podstawą zabudowy mieszczańskiej byty wytyczone 
działki miejskie - wąskie i długie, w rynku sięgające (z 
wyjątkiem pierzei południowej) równoległej ulicy. Dopiero 
po kilku wiekach rynek doczekał się zwartej zabudowy 
swoich czterech pierzei; narastała ona powoli, a kolejne 
epoki pozostawiały swój „zapis”, czytelny do dziś na fa
sadach poszczególnych kamienic. Działki w rynku byty 
najdroższe. Na przełomie XVI I XVII w. osiągały ceny 
sprzedażne między tysiącem a czterema tysiącami zło
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tych, podczas gdy na ulicach bocznych zaledwie kilkaset 
złotych. Budowali się tu najmajętnlejsl obywatele, nic też 
dziwnego, że kamienice rynkowo były najokazalsze w 
mieście.

Pierwsze domy w rynku były drewniane. Dopiero w drugiej 
ćwierci XV w. zaczęły ustępować murowanym, stylistycz
nie powiązanym z gotykiem. W drugiej fazlo rozwojowej, 
przypadającej już na XVI w., piętrowe dotąd kamieniczki 
nadbudowywano, dobudowywano Im nowo trakty od tyłu, 
modyfikowano wnętrza. Coraz Intensywniejsza stawała 
się toż zabudowa długich działek, któro wzbogacano za
budowaniami gospodarczymi, oficynami, łączącymi się z 
frontowymi domami poprzez ganki.

Pozostałości gotyckiej zabudowy najbardziej czytelne są 
w rynkowych piwnicach; czołowym przykładom jest piw
niczna sala obecnej restauracji „Krokodyl” (nr 21a). Od
słonięty, podwójny portal gotycki (z dwóch faz budowy) 
ma fasada kamienicy nr 21. Dwa gotyckie portale obejrzeć 
można we wnętrzu kamienicy nr 31; boczna elewacja tej 
kamienicy (od strony Wąskiego Dunaju) zachowała duży 
fragment gotyckiej ściany z ostrołukowyml wnękami. W 
kilku wnętrzach zachowały się charakterystyczne trój
dzielne wnęki dekoracyjne, wypełniane niegdyś malowid
łami (najokazalsze Ich przykłady w kamienicach nr 20 I 
40).

W architekturze rynkowej najwspanialej zapisał się XVII 
w., kiedy Warszawa wchodziła w okres swojej stołecznoś
ci. Był to wiek pełnej rozmachu przebudowy I unowocześ
niania wszystkich kamienic. Rosły potrzeby mieszkanio
we, reprezentacyjne, bogaciło się mieszczaństwo. Rozpo-. 
czął się wówczas proces przekształcania się warsza
wskiego domu mieszkalnego typu północnego na środko
woeuropejski. Kamienicom przybywały nowe kondygna
cje, w miarę możliwości pogłębiano je, a rozplanowanie 
ulegało zasadniczym przeobrażeniom. Podstawową zmia
ną było wprowadzanie do wnętrza trzeciego, środkowego 
traktu; odgórne oświetlenia tego traktu uzyskiwano budu
jąc na dachu tzw. świetliki i latarnie. Stylistycznie archi
tektura rynkowa legitymuje się zarówno renesansem (np. 
kamienica nr 7), jak I manleryzmem (np. portale kamienic 
nr nr 31, 32, 38) oraz wczesnym barokiem (np. kamienica 
nr 28), którego charakterystyczną wazowską formę pre
zentował przebudowywany właśnie przez królów Zygmun
ta III I Jogo syna - Władysława IV Zamek Królewski. Najle
piej zachowano po zniszczeniach ostatniej wojny pierzeja 
północna (Strona Dekerta), w której kamienicach mieści 
się obecnie Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, dostar
cza przykładów bogatej dekoracji fasad, a dostępne wnę
trza dają wyobrażenie o rozplanowaniu I wyposażeniu 
dawnych mieszczańskich pomieszczeń. Autor wierszowa
nego, wydanego w 1643 r. pierwszego przewodnika po 
Warszawie, tak opisuje wygląd ówczesnego rynku: 
„Barzo kamienica śliczne
W Rynku, także I uliczne, 
Błyszczę s/ę od złota prawie; 
Nie masz takich w Czersku, w Rawie. 
To cnej Warszawie ozdoba;
Nie zmurujeć jej chudobal 
Na nich dziwne ryzowanie, 
Farbami ukształtowanie.
Bodaj zdrów każdy budował
I pieniędzy nie żałował 
Na ozdobę miasta togo, 
W czym by była sława Jego!"
W XVIII w. niektóre kamienice rynkowe, przebudowywane, 
naprawiane, modernizowane, zyskiwały nowy wystrój, 

zgodnie z panującymi w tym czasie stylami (późny barok I 
klasycyzm). Na początku XIX w. Staro Miasto zaczęło pod
upadać; stawało się dzielnicą proletariatu I ubogich rze
mieślników. Rynek utracił dawne znaczenie, a punkt cięż
kości życia miejskiego przeniósł się do Innych dzielnic - 
tu pozostało tylko targowisko. Akcję ratowania niszczeją
cego zespołu zabytkowego rozpoczęło na początku na
szego wieku Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przesz
łości. Odrestaurowano wtedy najcenniejsze kamienice I 
zlikwidowano targowisko. W 1928 r. oczyszczone fasady 
wszystkich rynkowych kamienic ozdobili polichromią naj
wybitniejsi plastycy epoki, prezentując nowe prądy panu
jące w sztuce. Akcja ta nie spotkała się z pełną aprobatą 
społeczeństwa. Jedyną pozostałością tego okresu jest 
dekoracja malarska kamienicy nr 13, wykonana przez Zo
fię Stryjeńaką.

Każda kamienica mogłaby opowiedzieć swoje wielowie
kowe dzieje - przebudowy, remonty, modernizacje, zmia
ny właścicieli, zniszczenia, kataklizmy. Wspaniały doku
ment stanowiły (w większości nie zachowane) tablice u- 
mieszczane na fasadach domów, z takimi np. jak ta z 
kamienicy nr 6 Informacjami: Uczyliśmy lat tyslęc I sześć
set siedem, gdy czerwony płomień zniszczył domy. Sroga 
fa klęska ogniowa długo pamiętna będzie królestwu I 
nam, nieszczęśliwym mieszczanom. Ponieważ jednak 
słodka jest ziemia ojczysta, słodkie miejsce, w którym 
sprzyjają losy, słodka jest praca dla ojczyzny, przeto 
niech żyje król Zygmunt III Waza, pod jego patronatem 
Pan przywrócił wszystko co uprzednio zabrał R.P. 1610. 
Spustoszenia szwedzkiego „potopu” ominęły zabudowę 
staromiejską, ale nie ominął Ich kataklizm ostatniej wojny. 
Po Powstaniu Warszawskim pozostały tu tylko ruiny. Tak 
jak to było możliwe najszybciej, podjęto prace zabezpie
czające I odgruzowywanie, a Komisja Badań Dawnej War
szawy prowadziła badania naukowe, które miały być po
mocne przy odbudowie mającej przywrócić fasadom ka
mienic wygląd sprzed zniszczenia, przy wyeksponowaniu 
wszystkich ocalałych, często świeżo odsłoniętych, frag
mentów. W latach 1949-1953 ukończono odbudowę rynku. 
Przy wykonaniu w tak krótkim czasie bezprecedensowego 
dzieła odtworzenia cennego zespołu zabytkowego, który 
zasłynął w całym świacie, pracował sztab ludzi ofiarnych, 
bez reszty oddenych sprawie - architekci, konstruktorzy, 
historycy sztuki, plastycy, rzemieślnicy. W uznaniu war
tości odbudowy I osiągnięcia bardzo dobrej jakości prac 
konserwatorskich Rynek Staromiejski wraz ze Starym 
Miastem wpisane zostały na Listę Światowego Dziedzic

twa Kulturalnego UNESCO.

Dziś Rynek Staromiejski, włączony w nurt współczesnoś
ci, znów tętni życiem; ma swój niepowtarzalny, specyficz
ny nastrój. Zawdzięcza go nie tylko urokowi dawnej archi
tektury, ale również Inwencji artystów I plastyków, którzy 
mieli niełatwe zadanie dostosowania swoich współczes
nych projektów do zabytkowych form architektonicznych. 
Na fasadach dawnych kamienic powstały nowe dekoracje 
malarskie i sgraffltowe, płaskorzeźby, wytwory kowalstwa 
artystycznego w postaci latarń, wywieszek, krat - w ten 
sposób w zespole rynkowym nie zabrakło śladów naszej 
epoki.

Maria Lewicka
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Spisy 
lokatorów
Gdy wznoszą się u nas obszerne 
domy kilkunastu a może i kilkudziesię
ciu lokatorów mieszczące, niemała za
chodzi trudność w dowiedzeniu się,, 
gdzie który mieszka. Nie ma u nas 
zwyczaju od dawna zaprowadzonego 
w Paryżu, gdzie odźwierny lub odź
wierna, tak wielką grająca rolę w po
pularnych romansach francuskich, 
ciągle mieszka przy bramie, drzwi 
zwykle zamknięte otwiera, zapyta się 
wchodzącego, po co i do kogo przy
chodzi, nie puści włóczęgi lub złodzie
ja i na wszystko zwraca baczną uwa
gę. U nas w Warszawie wejdziesz do 
domu, to zupełnie tak, jakbyś wszedł 
do lasu. Stróża najczęściej nie ma, bo 
go zajmują domową pracą albo posył
ką. Oglądasz się na wszystkie strony, 
nareszcie pytasz którego z przecho
dzących. - Nie wiem, nie z tego domu 
- odpowie najczęściej, bo uprzejmoś
cią i usłużnością w tym względzie nie 
zalecają się warszawianie. - Co mi 
tam do tego, gdzie kto mieszka, pytaj 
się pan gospodarza. - A gdzie gospo
darz? - W podwórzu, w oficynie. - A 

na którym piętrze? - Tam, na dole, na 
prawo. Idziesz na prawo, otwierasz 
drzwi. - Czego potrzeba? - zapytuje 
się głos, częstokroć opryskliwy i nie
chętny. - Czy tu mieszka gospodarz 
domu? - Nie tu, po drugiej stronie w 
oficynie. Chodziłeś tedy na próżno kil
kadziesiąt schodów, bo ten, kto ci 
wskazywał mieszkanie gospodarza, 
wychodząc z domu, mówił o swojej 
prawej stronie, która względem ciebie 
była lewą. Szczęśliwy jeszcze jesteś, 
jeśli ci dano kogo, który by cię zapro
wadził, a nie skończono na rozprawia
niu. IV wielu domach i to w najwięk
szych nie ma gospodarza; szukaj 
rządcy domu lub stróża; tych także nie 
ma, a tak znudzony, zmęczony, ledwie 
nie zaczniesz krzyczeć w ostatecznoś
ci, jak sprzedający garnki i rynki: „Hej! 
a czy tu mieszka pan ten lub pani ta". 
Pożądaną byłoby rzeczą, aby w sieni 
każdego domu, przynajmniej takiego, 
co więcej ma jak cztery okna i jedno 
piętro, znajdowała się tabliczka, a na 
niej wypisane nazwiska lokatorów w 
następujący sposób.

Dół:

Pierwsze piętro:

Drugie piętro:
Oficyna po prawej stronie... 

Oficyna po lewej stronie...

Tym sposobem, każdy wiedząc numer 
domu, trafiłby do tego, kogo szuka, i 
ubyłoby jednej wymówki zręcznym o- 
szustom i złodziejom do kręcenia się 
po domach. Może jaki elegant, prze
noszący się z lokalu do lokalu przed 
swymi wierzycielami, skrzywi się na 
ten projekt, lecz wiem, że mi podzięku
ją wszyscy interesanci, a mianowicie 
obywatele z prowincji przybywający. 
Tabliczka taka zastąpiłaby choć w 
części odźwiernych domu, których za
prowadzenie, a przynajmniej w do
mach większych, byłoby pożądaną 
rzeczą.

(„Gazeta Warszawska", nr 180, 1856; 
cyt. za: Julian Tuwim, Cicer cum caule 
czyli groch z kapustą. Panopticum i 
archiwum kultury. Seria 3. Warszawa 
1963)

1-6. Przykłady ozdobnych tablic ze spisami 
lokatorów w kamienicach poznańskich

(zdjęcia: Janusz Pazder)

1 - pani A.
2 - pani B.

3 - radca N.
4 - prezes S.
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Kaplica Czaszek 
w Czermnej
Eschatologiczna wymowa śmierci wydaje 
się główną przyczyną poddawania ludzkich 
zwłok i pozostałych po ich rozkładzie kości 
różnorodnym magicznym zabiegom i cere
moniom. Niektórzy socjologowie, jak np. 
francuski „antropolog śmierci" Louis-Vin
cent Thomas, uważają wręcz, że tym, co 
odróżnia gatunek Homo sapiens od zwie
rząt, jest właśnie praktykowanie i rozmai
tość rytuałów żałobnych.

W kulturze chrześcijańskiej istnieje nakaz, 
aby raz pochowane ciało nie było już oglą
dane publicznie, lecz aby zgodnie ze sło
wami Pisma Świętego mogło spokojnie „w 

proch się obrócić". Do nielicznych od
stępstw od tej reguły należą kaplice i pod
ziemia udekorowane ludzkimi czaszkami i 
kośćmi. W Europie takich zabytków zacho
wało się do dziś kilka. Odnajdujemy je w 
Rzymie, Paryżu, Kutnej Horze (Czechosło
wacja) oraz w dawnej wsi Czermna (obec
nie przedmieście Kudowy Zdroju) na Dol
nym Śląsku. Zabytki te określa się niezbyt 

precyzyjnie mianem ossarium (lub ossua- 
rium). Jako specyficzne ogniowo ewolucji 
kostnic winny one nosić inną nazwę, choć

by taką, która w nawiązaniu do idei Phillipa 
Anesa powinna brzmieć: prezentorium. 
Współcześnie bowiem, w dobie znacznej 
laicyzacji życia, symbolika tych unikato
wych miejsc przesunęła się z kościelnej 
wymowy „architektonicznego memento 
mori” w kierunku ich turystycznej atrakcji, 
gdzie pokazuje się ludziom to, co pozosta- 
je z człowieka po jego śmierci.- Poza tym 
właściwe ossaria, spośród których warto 
dziś przypomnieć jedynie zabytkowe kost
nice z Bretanii we Francji, powstawały z 
oszczędności miejsca na cmentarzu, stając 
się składnicami bezładnie przechowywa
nych kości i czaszek, podczas gdy w pre- 
zentoriach ludzkie szczątki posłużyły jako 
materiał swoistej kompozycji przestrzen
nej.
Zanim przejdziemy do opowiedzenia o 
Kaplicy Czaszek w Czermnej, wypada w 
kilku zdaniach przedstawić pozostałe euro
pejskie prezentoria. Najbardziej znane z 
nich, mianowicie „Cmentarz Kapucynów" 
w Rzymie, tworzy zespół pięciu baroko
wych kaplic przy tamtejszym kościele San
ta Maria della Concezione. Sufit i ściany 
tych kaplic ozdobione są ornamentami i a

rabeskami z czaszek i kości opiekujących 
się kościołem mnichów kapucyńskiego za
konu. Drugie z prezentoriów w mieście nad 
Tybrem, obecnie zdaje się niezbyt fortunnie 
przebudowane, znajdowało się w podzie
miach rotundy Bractwa Dobrej Śmierci 
(Confraterni della Orazione e della Morte), 
założonego pod koniec XVI w. w celu za
pewniania godziwego pochówku bezi
miennym zwłokom nędzarzy i samobój
ców. Kolejny tego rodzaju zabytek - „Kost
nica" albo „Kościół Czaszek" - zachował 
się w miejscowości Sedlec (obecnie dziel
nica Kutnej Hory) w Czechosłowacji. Jest 
to dolna kaplica cmentarnego kościoła 
Wszystkich Świętych, w której czaszkami i 

kośćmi obwieszono ściany i ozdobiono ży
randole; posłużyły one także za tworzywo 
do wykonania dużego herbu właścicieli tu
tejszego majątku. Natomiast ossarium pa
ryskie odbiega nieco od wymienionych o- 
biektów, mieści się bowiem w katakum
bach. Powstało ono w latach 1786-1788, 
kiedy w podziemiach nieczynnych kamie
niołomów składano kości z likwidowanych 
sukcesywnie paryskich cmentarzy przy
kościelnych, głównie z cmentarza Niewi
niątek, komponując je w pryzmy i piramidy. 
Włączona obecnie do Kudowy Zdroju 
Czermna jest wsią kościelną wzmiankowa
ną od połowy XIV w. Wybudowana w 1776 
r. Kaplica Czaszek stanowi jeden z elemen
tów zespołu kościelnego, do którego zali-
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czyć można, oprócz kościoła parafialnego 
św. Bartłomieja Apostoła (XIV-XVI w.), rów

nież zabytkową dzwonnicę-bramę z 1603 r. 
(przebudowaną w 1700 r.) i mały przykoś
cielny cmentarz z interesującymi nagrobka
mi.

Inicjatorem wystawienia w Czermnej Kapli
cy Czaszek był miejscowy proboszcz Wa
cław Tomaszek,’ Czech z pochodzenia. 
Mieszkał on tutaj od chwili objęcia parafii, 
tj. od 1764 r. aż do dnia swojej śmierci - 9 
sierpnia 1804 r. Pomysł wybudowania kap
licy ozdobionej ludzkimi czaszkami zrodził 
się w trakcie jego pobytu w Rzymie, kiedy 
obchodząc tamtejsze kościoły, odwiedził 
wspomniany już „Cmentarz Kapucynów". 
W zrealizowaniu tego pomysłu pomagał 
mu grabarz Józef Pfleger (w przewodni
kach turystycznych przekręca się jego na
zwisko na Langner lub Langer) oraz koś
cielny Jan Szmidt. Czaszki, które grabarz 
Pfleger umieścił w czermneńskiej kaplicy, 
są, według tradycji, szczątkami ofiar epide
mii grasujących na Ziemi Kłodzkiej, a także 
poległych tu podczas bitew w czasie wojen 
trzydziestoletniej i siedmioletniej. Grabarz 
Pfleger zbierał te czaszki podobno przez 
kilkanaście lat na pobliskich cmentarzach. 
Bardziej wiarygodny przekaz podaje, że 
miał on ułatwione zadanie, ponieważ na 
czermneńskim cmentarzu znajdowała się 
drewniana kostnica, do której, zgodnie ze 
średniowiecznym jeszcze obyczajem, skła
dano kości zmarłych wydobyte podczas 
kopania nowych grobów. Ostatecznie w 
Kaplicy Czaszek znalazły się szczątki pra
wie 24 tysięcy ludzi!

Kaplica jest murowana, przykryta uskoko- 
wym dachem, zbudowana na planie pro
stokąta. Trzy tysiące czaszek tworzy maka
bryczny wystrój jej wnętrza. Ułożono je przy 
ścianach kaplicy i podwieszono u sufitu. 
Naprzeciw drzwi znajduje się ołtarz z ukrzy
żowanym Chrystusem. Na ołtarzu można 
było dawniej obejrzeć ludzki szkielet oraz 
złożone tu - zgodnie z ich ostatnią wolą - 
czaszki księdza Tomaszka i grabarza Pfle- 
gera. Później ów szkielet usunięto, a cza
szki Tomaszka i Pflegera trafiły do małej, 
oszklonej gabloty, która stoi po lewej stro
nie ołtarza. W gablocie tej eksponuje się 
także: czaszkę ze zmianami po chorobie 
wenerycznej, czaszki typu mongolskiego i 
tatarskiego oraz przykłady kości człowieka 
olbrzymiego wzrostu i kości żle zrośniętej 
po złamaniu. Tu również umieszczono dwie 
czaszki ze śladami od kul z broni palnej. 
Chociaż powojenna tradycja określa je 
jako czaszki sołtysa Martyńca i jego żony,

1. Wnętrze Kaplicy Czaszek w Czermnej
2. Fragment wnętrza „Kostnicy" w Sedlcu koto 
Kutnej Hory (CSRS)
3. Jedna z pięciu kaplic rzymskiego „Cmentarza 
Kapucynów"
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to w rzeczywistości są to czaszki dawnych 
mieszkańców Czermnej: młynarza Józefa 
Martyńca i sołtysa, a zarazem pisarza 
gminnego Wacława Seidicha. Trudno dziś 
dociec, na jakiej podstawie powstała wer
sja historii tych przestrzelonych czaszek, 
przypisująca Martyńcowi jako sołtysowi 
przeprowadzenie Austriaków (lub Prusa
ków - bo upowszechniły się na zmianę 
obie wersje) przez góry w czasie wojny 
siedmioletniej; za ten postępek Martyniec 
miał być rozstrzelany wraz z żoną (notabe
ne jako czaszkę jego żony pokazuje się 
prawdopodobnie czaszkę... Seidicha). Być 
może bezkrytycznie oparto się tutaj na frag
mencie poematu Śląsk Bogusza Zygmunta 
Stęczyńskiego, który po zwiedzeniu około 
1845 r. Kaplicy Czaszek podczas podróży 
po ziemi śląskiej dał się ponieść w swym 
utworze fantazji. Naprawdę młynarz Józef 
Martyniec został rozstrzelany w 1763 r. 
przez oddział pruskiego komanda ubezpie
czającego komisję wytyczającą granicę po 
wojnie siedmioletniej. Nawoływał on bo
wiem mieszkańców Czermnej do przeciw
stawienia się takiej demarkacji, na skutek 
której ich wieś znalazła się w granicach 
Prus. Czaszkę Martyńca umieścił w kaplicy 
ksiądz Tomaszek. Natomiast sołtys Sei- 
dich zginął od kul Kozaków zakwaterowa
nych w 1814 r. na przezimowanie w oko
licznych wioskach. Bezpośrednią zaś przy
czyną jego śmierci stało się to, że wystoso
wał w imieniu mieszkańców gminy petycję 

z prośbą o usunięcie uciążliwych gości. 
Jego czaszkę umieścił w kaplicy następca 
księdza Tomaszka, proboszcz Józef Fran
ke (1783-1833).

Na obu ścianach kaplicy znajdują się dwie 
drewniane rzeźby aniołów (bądź geniu
szów). Ten po stronie lewej (patrząc od 
wejścia) to Anioł Zmartwychwstania, trzy
mający w prawej ręce trąbę. Towarzyszy 
mu napis w języku łacińskim i czeskim: 
Surgite mortui/Vstante s mrtvich (po
wstańcie z martwych). Naprzeciw niego u- 
mieszczono Anioła Sądu Ostatecznego, 
trzymającego w lewej dłoni wagę. Napis 
przy tej rzeźbie głosi: Venite ad Judicium 
/Pudte k'soudu/ pójdźcie na sąd/. Pod 
kaplicą znajduje się piwnica, do której pro
wadzi wmontowana w drewnianą podłogę 
klapa. W podziemnej krypcie mieszczą się 
szczątki ponad 20 tysięcy zmarłych.

Od momentu wybudowania w 1776 r. Kap
lica Czaszek w Czermnej stała się osobli
wością Ziemi Kłodzkiej. Odwiedziło ją wielu 
kuracjuszy z pobliskiej Kudowy, a także o- 
soby bawiące przejazdem na Śląsku, m.in. 
hrabia Fryderyk Skarbek (1792-1866), zna
ny ekonomista, czy profesor medycyny 
Fryderyk Kazimierz Skobel (1806-1876). 
Pozostawili oni w swych notatkach wraże
nia ze zwiedzania tego osobliwego zabyt
ku. Oprócz wspomnianego już poety i ry
sownika galicyjskiego B. Z. Stęczyńskiego, 
Kaplicy Czaszek w Czermnej poświęcił

4. Krypta z lampą sepulkralną w paryskich 
katakumbach

(zdjęcia: 1,3,4 - z archiwum autora;
2 - Pawet K. Bieliszczuk)

wiersz współczesny poeta Zbigniew Okoń. 
W Czermnej bawiła też Julia Woykowska 
(1816-1851), zapomniana dziś literatka i 
publicystka doby romantyzmu. Jakkolwiek 
nie wspomina ona o Kaplicy Czaszek, to 
bohaterem jej powieści Z Kudowy został 
tutejszy proboszcz Józef Martyniec (vel 
Martinez, 1803-1886), wnuk młynarza Mar
tyńca, właśnie tego, którego czaszkę obej
rzeć można w kaplicy.

Po zwiedzeniu Kaplicy Czaszek turyści kie
rują się zwykle na niewielki przykościelny 
cmentarz. Odnaleźć tu mogą interesujący 
pomnik na mogile wspomnianego pro
boszcza Martyńca oraz grób zamęczonego 
w Dachau młodego kapłana Gerharda 
Hirschfeldera (1907-1942). Nie opodal 
cmentarnego muru widnieją groby: kura
cjusza Tadeusza Kiedrowskiego (1866- 
1913), szlachcica z Kępna oraz pułkowni
ka dyplomowanego WP Ignacego Tryncza- 
ka (1881-1947), jednego z pierwszych tu 
po wojnie osadników polskich.

Cezary W. Domański
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kształt 
wielkiego zegaru”
Duże zainteresowanie pamiątkami przesz
łości w latach siedemdziesiątych przyczy
niło się do powstania wtedy licznych pry
watnych kolekcji staroci, w których groma
dzono przeróżne przedmioty dokumentują
ce nie tylko epoki wcześniejsze, ale i okres 
dużo bliższy. Wzrosła także wówczas licz

ba kolekcjonerów starych zegarów, którzy 
na początku zbierali okazy wysokiej klasy 
pod względem precyzji wykonania i walo
rów artystycznych, ale wraz z powiększe
niem się kolekcji, wyczerpywaniem obie
któw na rynku i zwiększającą się w związku 
z tym ich ceną, zwrócili uwagę na zegary 

proste i popularne, znajdujące się w chłop
skich domach i w mieszkaniach średnio 
zamożnego mieszczaństwa.

Takie właśnie zegary, najtańsze i najłatwiej 
dostępne, zgromadziłem w swqjej kolekcji 
w latach 1970-1975 w liczbie około 100 
sztuk. W tym czasie nie byty one jeszcze 
przedmiotem zainteresowania komisów 
dzieł sztuki i muzeów; większość otrzyma
łem w formie darów, część kupiłem u hand
larzy, płacąc po kilkadziesiąt złotych. Za
czątkiem zbioru były zegary z własnego 
strychu. Od 1977 r. kolekcja nie powiększa 
się ze względu na znaczny wzrost cen. 
Moje zegary pochódzą z okolic Tarnowa, 
Dąbrowy Tarnowskiej, Bochni, Brzeska i 
Wojnicza. Otrzymywałem je w różnym sta
nie technicznym, często wymagały napra
wy i uzupełnień mechanizmu i obudowy. 
Głównym celem mojej pasji zbierackiej 
było uchronienie tych pamiątek przed 
zniszczeniem. Zbiór znajduje się w Wojni
czu i eksponowany jest w specjalnie adap
towanym pomieszczeniu.

Trzonem kolekcji jest grupa kilkudziesięciu 
zegarów wiszących z długim wahadłem, 
wagami na łańcuchach i mechanizmem w 
drewnianym szkielecie. Zegary te produko
wane były w rejonie Schwarzwaldu w po
łudniowych Niemczech i stąd importowane 
lub u nas montowane ze sprowadzanych 
gotowych elementów. Wyrób tych zega
rów' rozpoczęto metodą chałupniczą już w 
połowie XVII w., były one wykonywane w 
całości z drewna, miały jedną wskazówkę 
godzinową i obciążniki z kamieni lub na
czyń wypełnionych piaskiem. W połowie 
XIX w. pojawiły się tzw. schottenuhren (od 
miejscowości Schottenbach); istotna zmia
na polegała na wprowadzeniu mosiężnych 
kółek zębatych oraz gongów ze stalowych 
spiral, mechanizm zaś montowano nadal w 
drewnianym szkielecie. Produkowano 
wówczas pół miliona zegarów schwarz- 
waldzkich rocznie, ale pod koniec wieku 
nie wytrzymały one konkurencji zegarów a- 
merykańskich. Warto wspomnieć, że ze 
Schwarzwaldu pochodzą też „zegary-ku- 
kułki”, które wzbudziły sensację w dzie
więtnastowiecznej Europie i popularne są 
do dzisiaj.

Zegary mojej kolekcji odpowiadają budo
wą mechanizmu typowi „schottenuhren”, 
pochodzą więc z połowy XIX w. Szczegóło
we datowanie poszczególnych egzempla
rzy jest trudne - na kilku odciśnięta jest na

1. Fragment kolekcji
2. Mechanizm zegara szwarcwaldzkiego 
starszego typu
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obudowie, nieczytelna już pieczęć wytwór- 
ni(?), na kilku odnotowano ołówkiem datę 
naprawy u zegarmistrza (1892,1903,1912). 
Zwraca uwagę mechanizm, w którym za
stosowano mosiężne zębatki zamontowa
ne w drewnianych wałkach, w których też 
zamocowano stalowe osie. Zapewne jest 
on stadium pośrednim w ewolucji kół zęba
tych od drewnianych do mosiężnych. W 
kolekcji znajdują się też mechanizmy, które 
wykonane są już w całości z mosiądzu.

Do zegarów tych, niegdyś zwanych 
„schwarzwalderami" lub „niemcami”, 
przylgnęła na giełdach staroci nazwa - „ze
gary ludowe". Ma ona jednak uzasadnienie 
tylko w fakcie, że zegary te stanowiły wypo
sażenie chłopskich mieszkań, zaś na na
zwę taką w pełni zasługiwałyby w rejonie, 
gdzie były produkowane, a więc w obecnej 
Badenii.

Ze względu na obudowę i dekorację mo
żna wyróżnić kilka typów tych zegarów: a) z 
tarczą drewnianą w kształcie prostokąta 
zaokrąglonego u góry, na której wymalo
wano cyferblat i dekorację z motywem 
kwiatów, b) z obudową prostokątną obra- 
mioną i oszklonymi drzwiczkami - emalio
wana tarcza znajduje się na tle dekoracji 
wytłoczonej w mosiężnej blasze i malowa
nej ostrymi kolorami, c) ż podobną obudo
wą, ale z rysunkiem tarczy i dekoracją znaj
dującymi się na szybie od strony wewnęt
rznej, d) z emaliowaną tarczą umieszczoną 
na tle dekoracji porcelanowej, e) z obudo
wami o różnych kształtach nawiązującymi 
do późniejszych zegarów szafkowych, w 
których obok dekoracji płaszczyzny tarczy 
występuje dekoracja obudowy.

Motywy dekoracyjne są bardzo różnorod
ne, przeważają roślinne, rolnicze, myśli
wskie, częste są scenki rodzajowe z dzie
ćmi i widoczki. Roześmiane twarze dzieci, 
widoczki, na których z reguły przedstawio
ne są góry, woda, zagospodarowana zie
mia i zasobne domostwa, stwarzają nastrój 
sielanki. Są to niewątpliwie zegary wesołe, 
wywoływać miały radosny nastrój i głosić 
pochwałę życia. Czy taki sposób zdobienia 
zegarów odpowiadał polskim nabywcom, 
trudno odpowiedzieć. Odpowiadała im za
pewne wiejska tematyka, ale też na pewno 
dostrzegano w niej obce elementy, np. 
stroje lub rodzaj budownictwa.

Inną grupą licznie reprezentowaną w kolek
cji są wiszące zegary szafkowe z przełomu

3. Zegar szwarcwaldzki z dekoracją tłoczoną w 
mosiężnej blasze
4. Zegar szwarcwaldzki z dekoracją na szkle
5. Zegar szwarcwaldzki z tarczą porcelanową
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XIX i XX w. Kilka z nich wykonała pracownia 
Gustawa Beckera. Cechą charakterystycz
ną tych zegarów jest drewniana szafka, któ
rej walory dekoracyjne (politurowana po
wierzchnia, toczone i rzeźbione elementy 
zdobnicze) zdominowały dekoracje płasz
czyzny tarczy. Wrażenie niejednolitości w 
tej grupie zegarów wywołuje wielka rozmai
tość dekoracji, w której dopatrywać się 
można wpływu różnych stylów, zawsze jed
nak przeważają w niej motywy architekto
niczne wywołujące skojarzenie z portalem 
lub nasadą ołtarzową. Przydaje to tym ze
garom dostojeństwa, stają się przedmiota
mi szacownymi, tajemniczymi, nawet groź
nymi. Mało jest przedmiotów, którym mo
żna nadać formę wywołującą zarówno ra
dość, jak i refleksję o przemijaniu. Takim 
przedmiotem jest właśnie zegar, a obie te 
tendencje są w równym stopniu uzasad
nione; jest to zresztą źródłem magii zegara. 

kowi. Nie mogę powstrzymać się, aby nie 
zacytować metafory z poezji Mickiewicza. 
Kto ją jednak zrozumie, nie znając zegara z 
długim wahadłem i ciężkimi wagami?

„Więc żadnych nie ma duchów? Świat ten 
jest bez duszy?

Żyje, tęcz żyje tylko jak kościotrup nagi, 
Który lekarz tajemną sprężyną rozruszy;
Albo jest to coś na kształt wielkiego zega

ra,

Który obiega popędem ciężaru?
Tylko nie wiecie, kto zawiesił wagi!
O kołach, o sprężynach rozum was nau

cza;

Lecz nie widzicie ręki i klucza!"

Jerzy Chumińskl

Przyplsy

6. Zegar z drewnianą tarczą
7. Zegar z dekoracyjną obudową drewnianą
8. Zegar szafkowy

(zdjęcia: 1. 5-8 - Jerzy Chumiński
2, 3. 4 - Piotr Grzyb) 

Te popularne zegary, pomijane lub ledwie 
wzmiankowane w literaturze, warte są fa
chowego opracowania. Jest wiele kolekcji 
o podobnym profilu - wspomnę tylko o 
zbiorze Adama Zwierza w Warszawie i Sta
nisława Murzyna z Zakopanego.2 
Elektronika wróży kres zegarowi mecha
nicznemu, niegdyś wspaniałemu wynalaz-

1. Zob. np. L. Uresova, Zegary, Warszawa 
1987, s. 66-68.

2. Według informacji prasowych: „Chłop
ska Droga" (dodatek ilustrowany), nr 19 z 
1972 r. i nr 93 z 1976 r.
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Aktorzy 
w Audley 
End
„Zbyt wielki dla króla, lecz w sam raz dla 
lorda skarbnika" - tak powiedział król Ja
kub I o pałacu Audley End w Essex w Ang
lii. Jest to rzeczywiście najokazalsza rezy
dencja ze wszystkich budowli pozostałych 
z epoki Stuartów; stanowiła siedzibę króle
wskiego skarbnika - Thomasa Howarda, 
hrabiego Suffolk. Thomas Howard na bu

dowę i wyposażenie Audley End wydał nie
wiarygodnie wysoką sumę 200 tys. funtów 
(ponad 20 min dolarów w przeliczeniu dzi
siejszym!). Powstał pałac godny przyjmo
wania królewskich gości. Niestety, Jakub I 
nigdy nie byt jego gościem, a po popad- 
nięciu lorda Howarda w niełaskę ogromne 
założenie stało się kosztownym zbytkiem.

Obecnie możemy podziwiać tylko część 
pierwotnej rezydencji, gdyż kolejne skrzy
dła pałacu - w następstwie zmiany pozycji 
właściciela - zostały zburzone.

W pierwotnym kształcie pozostało założe
nie trójboku z dziedzińcem. Nadal duże 
wrażenie wywiera imponująca fasada: ka
mienna okładzina, ogromne, prostokątne 

okna, wieżyczkowe zwieńczenia attyki oraz 
dwa okazałe portyki. Główną salę Audley 
End, dzieło Thomasa Howarda, stanowi o- 
gromne wnętrze, o skomplikowanym da
chu i stropie, z bogato rzeźbionym, gigan
tycznych rozmiarów parawanem, kontras
tującym z ażurową ścianą kamienną po 
przeciwnej stronie sali, za którą znajduje 
się imponująca, podwójna klatka schodo
wa. W obecnej formie sala jest dziełem 
trzeciego barona Braybrooke, który w 1820 
r. odnowił ją, umeblował i ozdobił portreta
mi. On też jest autorem szokujących w niej

1. Pałac Audley End, Essex
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2. Aktorka jako Lady Braybrooke, w matym 
salonie
3. Aktor grający rolę trzeciego barona 
Braybrooke opowiada o genealogii rodziny oraz 
pokazuje jedną z sypialni, zamienioną na 
bibliotekę
4. Aktor jako trzeci baron Braybrooke wita 
zwiedzających w Audley End 

zestawień: flamandzka szesnastowieczna, 
drewniana rzeźba w śzklanej gablotce u- 
mieszczona na marmurowym blacie nad 
wiktoriańskim kaloryferem; gniazdo wy
pchanych szerszeni w następnej gablocie, 
na stuartowskim kredensie dekorowanym 
intarsją.

Okalający rezydencję park został zaprojek
towany już później - przez Capability 
Brown. Znajdują się w nim rozległe trawniki 
schodzące w dół do jeziora, malowniczo 
usytuowane i ukryte wśród drzew dwie kla
syczne świątynie oraz altana w stylu palla- 
diańskim na moście.

Wpływ kierunków estetycznych XVIII w., 
który widzimy w parku, zauważalny jest tak
że w pałacu. Audley End jest jednym ze 
szczęśliwych przykładów korzystnego 
współdziałania kilku pokoleń: różnorod
ność i mieszanie stylów nie wpłynęło ujem
nie na wygląd pałacu. Cała posiadłość 
przechodziła w posiadanie kolejnych na
stępców Thomasa Howarda, potem rodzi
ny Griffin de Neville. Ci ostatni w dalszym 
ciągu przy różnych okazjach podejmują tu 
królowe, pomimo że obecnie pałac i park 
należą do organizacji rządowej English He
ritage (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 2, 
1989).

Audley End jest w zasadzie przykładem 
stuartowskiego i neostuartowskiego stylu, 
w związku z czym osoby zwiedzające ten 
obiekt bardzo często mają kłopoty z okreś
leniem, co należy do jakiego stylu i jakiej 
epoki, a katalog charakteryzujący wszyst
kie fascynujące pamiątki znajdujące się w 
pałacu byłby trudny do opublikowania i 
bardzo kosztowny. Istnieje wprawdzie dob
ry przewodnik, ale dopiero w 1988 r. znale
ziono naprawdę ciekawy sposób oprowa
dzania zwiedzających: zamiast muzealnej 
straży zaangażowano aktorów, którzy w 
kostiumach z epoki potrafią wskrzesić po
stacie związane z przeszłością pałacu, 
zwrócić uwagę na sprawy istotne dla budo
wli i właściwie odpowiedzieć na pytania 
zwiedzających. Goście sami wybierają dro
gę zwiedzania i odkrywają interesujące ich 
obiekty. Często zaskakuje ich spotkanie 
aktora, grającego rolę jednej z historycz
nych postaci. Wszyscy aktorzy ukończyli 
specjalny kurs, na którym nauczyli się roz
poznawać różne grupy gości oraz zdobyli 
wiedzę o epoce i postaciach, które odtwa
rzają. Jest to znakomity sposób upo
wszechnienia zabytku!

Jack Lohman
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Zabytki 
ziemi gostynińskiej
Ziemia gostynińska, której nazwa pochodzi 
z okresu książęcego lenna mazowieckiego, 
jest bodaj najbardziej atrakcyjną okolicą 
przysłowiowo płaskiego i monotonnego 
Mazowsza. Silnie zalesiona na północ i 
północy wschód od Gostynina, malowni
czo sfałdowana wzgórzami morenowymi i 
urozmaicona licznymi jeziorami polodow- 
cowymi - od małych „oczek”, po obszerne, 
jak Lucieńskie, Białe czy Zdworskie - sta
nowi istny mały raj dla turystów. A i od stro
ny zabytkoznawczej warto odbyć wędrówki 
dc wielu miejscowości tego regionu. Sam 
Gostynin położony jest między dwiema 
rzeczkami - Skrwą i Osetnicą, u stóp pa
sma morenowych wzniesień, z których jed
no zwane jest górą Dybanką, inne - Łysą 
Górą. Na nim właśnie wzniesiono w XIII w. 
obronny gród, opanowany w 1286 r. przez 
Konrada II Mazowieckiego, a w 1300 r. ob
legany przez Wacława Czeskiego.

Pozostałe grodzisko w kształcie zbliżonym 
do stożka o owalnej podstawie i ściętym 
wierzchołku połączone jest siodłem z są
siednim niższym wzgórzem, na którym o- 
becnie rozciąga się cmentarz grzebalny, 

górujący nad niewielkim, lecz głębokim je
ziorkiem, zwanym Kocioł. Na wzgórzu tym, 
funkcjonowało podgrodzie z kaplicą gro
dową Św. Jakuba Apostoła, które to we

zwanie przeszło tradycyjnie na obecną 
neogotycką kaplicę cmentarną z połowy u- 
biegłego stulecia.

Przeniesienie ośrodka obronnego w inne 
miejsce wiązało się być może z nadaniem 
w 1382 r. przywileju lokacyjnego na prawie 
chełmińskim nowo założonemu miastu. 
Zbudowany wówczas zamek był drewniany 
z murowaną czworoboczną wieżą. Na zam
ku tym podpisał Kazimierz Jagiellończyk w 
1462 r. akt włączenia ziemi gostynińskiej 
do Korony. W XVI w. zamek rozbudował 
Krzysztof Szydłowiecki, kanclerz wielki ko
ronny, ówczesny starosta gostyniński 
(1508-1532) - na renesansową zapewne 
już rezydencję, z winnicami i ogrodami na 
stokach wysokiego, sztucznie podsypane- 
go wzgórza, otoczonego wokół bagnami i 
stawami, z fosą od północy. Więzieni na 
zamku byli, wzięci do niewoli w 1611 r„ car 
moskiewski Wasyl i jego bracia Dymitr i 
Iwan Szuiscy; zmarli tu w 1612 r. Zamek 

uszkodzony w czasie szwedzkiego potopu 
ulegał stopniowo zniszczeniu i dewastacji. 
W latach 1824-1830 część zamku wraz z 
wieżą przekształcona została według 
wcześniejszego wzornikowego projektu 
Hilarego Szpilowskiego na kościół ewan
gelicki, służący potrzebom religijnym dość 
licznych osadników niemieckich, m.in. su
kienników, sprowadzonych w 1824 r. Samo 
miasto niszczone pożarami, wojnami 
szwedzkimi, spalone w znacznej mierze w 
1809 r„ po tym ostatnim pożarze weszło w 
fazę ożywienia gospodarczego związanego 
z przekształceniem go (podobnie jak pobli
skiego Gąbina) w osadę włókienniczą. W 
tym czasie uregulowano je i uporządkowa
no pod względem przestrzenno-architekto- 
nicznym, zbudowano murowany klasycy- 
styczny ratusz (1824 r.), niewątpliwie zapro
jektowany przez Hilarego Szpilowskiego, 
autora kilku ratuszy na Mazowszu (Warka, 
Grójec, Mogielnica), oraz zajazdu w przeci
wległej pierzei rynku.
Hilary Szpilowski był architektem, który na 
terenie ziemi gostynińskiej uprawiał u 
schyłku XVII i w pierwszej ćwierci XIX w. 
niezwykle ożywioną działalność budowla
ną, zwłaszcza w zakresie architektury sa
kralnej. Aż w trzech kościołach, tj. w Osmo- 
linie, Słubicach (oba z 1791 r.) oraz w Tręb- 
kach (z 1802 r.), powtórzył ulubiony przez 
siebie schemat niewielkiego, salowego 
wnętrza o ściętych narożach, z klatkami 
schodowymi, zakrystiami, skarbczykami i
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kruchtami komponowanymi na planie koła, 
owalu czy nerki, a także kompozycję porty- 
kowej fasady. Jednym z najciekawszych 
zrealizowanych rozwiązań przestrzennych 
Szpilowskiego w zakresie architektury sa
kralnej jest jednak kościół w Suserzu (1810 
r.). Oryginalne ukształtowanie rotundowej 
absydy, arkadowe przezrocza ku nawie 
stwarzają zaskakujące perspektywy i zadzi
wiają śmiałością pomysłu. Liczne warianty 
rozwiązań fasadowych i dyspozycji po
mieszczeń wokół prezbiterium, m.in. i te za
stosowane w świątyniach ziemi gostyniń- 
skiej - weszły do stałego repertuaru form 
Szpilowskiego i zestawione zostały przez 
niego w nie opublikowanym zbiorze rysun
ków architektonicznych z 1824 r. pt. IVzory 
kościołów parafialnych po województwach 
Królestwa Polskiego stawiać się mają
cych... Noeogotycka fasada kościoła ewan
gelickiego powstałego we wspomnianej 
już przebudowie zamku - również włączo
na została do tegoż zbioru.

1. Gostynin, fasada kościoła ewangelickiego 
z lat 1824-1830
2. Osmolin, fasada kościoła z 1791 r.
3.4. Suserz, wnętrze kościoła z 1810 r. (3) i 
chrzcielnica z 1810 r. (4)
5. Szczawin, fasada kościoła poretormackiego 
z 1791 r.
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Szpilowski zaprojektował także w 1787— 
1789 r. klasycystyczną fasadę barokowego 
poreformackiego kościoła klasztornego w 
Szczawinie, powstałego w 1661 r. z fundacji 
Szczawińskich. Z dużą dozą prawdopodo
bieństwa można przypisać temu architek
towi projekty wyposażeń w kościołach: oł
tarzy oraz ambon w Suserzu, Słubicach i 
Trąbkach czy niemal identycznych 
chrzcielnic w Suserzu i Słubicach. Również 
dwa pałace na tym terenie - w Słubicach 
Studzieńcu, wzniesione około 1790 r„ są 
dziełem Hilarego Szpilowskiego. Typowo 
„palladiańskie" założenia z galeriami i ofi
cynami mają korpusy z charakterystyczny
mi pseudoryzalitami od frontu oraz głęboki
mi skrajnymi ryzalitami w elewacjach ogro
dowych. Pałac słubicki nawiązuje do rezy
dencji w Walewicach koło Łowicza z 1783 
r„ projektowanej również przez Szpilo
wskiego. Natomiast schemat fasady pała
cu w Studzieńcu powtórzył Szpilowski 
dość dokładnie w swoich późniejszych pa
łacach w województwie bydgoskim: w 
Okalewie (z około 1800 r.) oraz w Nawrze (z 
około 1804 r.). Gruntownie zdewastowany 
pałac w Studzieńcu, pozbawiony już ko
lumnowych galerii oficyn, zagrożony jest 
całkowitą zagładą. W lepszej sytuacji jest 
na szczęście pałac w Słubicach. Wracając 
do zabytkowych kościołów okolic Gostyni
na, warto zwiedzić najstarszą świątynię 
tych terenów - ukończony w 1595 r. kościół 
w Luszynie, w którym tak harmonijnie splo
tły się cechy dwóch stylów: gotyku i rene
sansu. Oszkarpowana bryła jednopawowej

świątyni z wyodrębnionym wielobocznym 
prezbiterium i czworoboczną wieżą od za
chodu nawiązuje do wzorców gotyckiej ar
chitektury sakralnej państwa zakonu krzy
żackiego. Natomiast szczyty o horyzonta
lnych podziałach gzymsami, ożywione 
dwułucznymi blendami, półkoliście za
mknięte okna, nawy, kolisty okulus w pre

zbiterium, skromny portal wiodący z pre
zbiterium do zakrystii - wyrażają tendencje 
renesansowe. Wnętrze kościoła zawiera 
renesansowy, piętrowy nagrobek Modzele
wskich wystawiony jeszcze za ich życia w 
1596 r. przez prowincjonalny warsztat, który 
korzystał ze schematu architektonicznego 
wcześniejszego pojedynczego nagrobka
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6. Trębki, ambona w kościele z pierwszej 
potowy XIX w.
7. Słubice, pałac z 1789 r.
8.9. Luszyn, kościół z 1595 r. (8) i nagrobek 
Modzelewskich z 1596 r. (9)
10. Ciechomice. dwór z drugiej ćwierci XIX w.
11. Duninów, „zameczek" z drugiej potowy ' 
XIX w.
12. Gąbin, ratusz z 1826 r.

(zdjęcia: 1,8,10-12 - Stefan Deptuszewski;
2-4,6,7,9 - Stani staw Stępniewski; 5 - Jerzy

Langda)

Kobylnickiego w Kobylnikach. Warto też 
zwrócić uwagę na późnogotycki krucyfiks 
umieszczony na belce tęczowej z charakte
rystycznym węztem pośrodku perizonium 
(opaska na biodrach Chrystusa).
Inny nagrobek z późniejszych czasów, za
skakujący swą klasą artystyczną, znajduje 
się w kościele w Słubicach. Losy tego 
pomnika nagrobnego wyjaśnił Dariusz 
Kaczmarzyk. Wykonany w 1780 r. przez 
rzeźbiarza królewskiego Jakuba Monaldie- 
go nagrobek Stanisława Kostki Młodziejo- 
wskiego, biskupa poznańskiego, przezna
czony był pierwotnie do warszawskiej kole

giaty, gdzie jednak nie ustawiono go ze 
względu na sprzeciw kapituły. Rzeźby 
pomnika nabył po 1796 r. Józef Mikorski, 
właściciel Słubic. Nagrobek ustawiony w 
kościele słubickim przed 1799 r. przypomi
nał o koligacji Mikorskich z biskupem i sa
tysfakcjonował kolatora wybitnym pozio
mem dzieła znanego artysty.

Wśród pierwotnie licznych kościołów 
drewnianych zachowały się tylko trzy: w 
Troszynie, Dobrzykowie i Sokołowie. Naj
starszy był kościół w Sokołowie (według 
przekazów powstał przed 1535 r.), jednak w 
XVIII w. został przestawiony i gruntownie 
remontowany w XIX w. W barokowym ołta
rzu głównym znajduje się interesujący sie
demnastowieczny obraz Opłakiwania pod 
krzyżem, niewątpliwie obcej, północnej 
szkoły.
Kościół w Dobrzykowie z 1635 r., gruntow
nie restaurowany w XVIII w„ zachował tra
dycyjny plan jednonawowej świątyni z węż
szym wydłużonym prezbiterium, zamknię
tym wielobocznie. We wnętrzu na starej 
belce tęczowej umieszczono po obu stro
nach barokowego krucyfiksu późnogoty- 
ckie rzeźby z grupy Ukrzyżowania z pier
wszej potowy XVI w. W póżnorenesanso- 
wej ambonie z końca XVI w. tkwią czterna
stowieczne gotyckie rzeźby św. Jana E- 
wangelisty, św. Barbary i św. Magdaleny. 
Unikatowym zabytkiem na terenie całego 
Mazowsza jest późnorenesansowa melu- 
zyna (świecznik wiszący). Niektóre cenniej
sze obiekty z Dobrzykowa znalazły się w 
Muzeum Mazowieckim w Płocku, jak por
tret trumienny damy z drugiej połowy XVII 
w., wyjęte z ambony rzeźby gotyckie z XIV 
w. czy późnogotycka rzeźba św. Anny Sa- 
motrzeciej. Niewielki kościółek w Troszynie 
z 1636 r. jest dobrze zachowany, a jego 
skromne wnętrze robi szczególne wrażenie 
dzięki jednolitemu stylowo późnorenesan- 
sowemu wyposażeniu: trzy ołtarze, ambo
na i prospekt organowy pochodzą z około 
1640 r. i reprezentują wprawdzie prowincjo
nalny, ale pełen uroku poziom wykonaws
twa. W ołtarzu głównym znajduje się słaby 
wprawdzie artystycznie, jednak bardzo in
teresujący ikonograficznie, namalowany ja
koby w 1643 r. obraz ze strefowo rozmiesz
czonymi scenami śmierci oraz sądu nad 
duszą zmarłego i dopuszczenia do raju. 

Inne kościoły drewniane na tym terenie, 
pochodzące przeważnie z XVII w., zostały 
zastąpione w drugiej połowie XIX lub w XX 
w. murowanymi, projektowanymi w neosty- 
lach przez takich architektów, jak Franci
szek Tournelle - autor dwóch neoklasycy- 
stycznych świątyń z 1870 r. w Życku i w 
Sannikach, Artur Goebel - twórca neogoty
ckiego kościoła w Pacynie z 1897-1901 r., 
czy Konstanty Wojciechowski - projektant 
neogotyckiego kościoła w Solcu z lat 1891 
-1902 oraz neoromańskiego w Gostyninie, 

rozebranego przez Niemców w 1942 r. W 
tym samym roku ofiarą barbarzyństwa padł 
też neogotycki kościół w Gąbinie zaprojek
towany przez Józefa Piusa Dziekońskiego 
w 1913 r. oraz drewniana barokowa bożni
ca z 1710 r., również w Gąbinie.

Warto jeszcze wstąpić do takich miejsco
wości, jak Model czy Ciechomice, w któ
rych zachowały się skromne murowane 
dworki klasycystyczne z pierwszej potowy 
XIX w., z kolumnowymi toskańskimi porty
kami od frontu. Stylowe cechy drewniane
go dworu barokowego z XVIII w. w Sokoło
wie, o wydłużonym planie i łamanym da
chu, zatarte zostały przez rozbudowę i o- 
tynkowanie. Interesującą formą odznacza 
się neogotycki pałacyk w Duninowie, 
wzniesiony w drugiej połowie XIX w. dla 
Ike-Duninowskich, o ostrołukowych otwo
rach wejściowych i okiennych schodko
wych szczytach oraz czterokondygnacyj
nej, cylindrycznej wieży. Zatracił cechy sty
lowe dwór w Solcu, wzniesiony w XVIII w. 
dla Dembowskich, przekształcony grun
townie w XIX i XX w.; w jego wnętrzach 
znajdowały się trzy barokowe piece kaflo
we z XVIII w., uratowane przed zniszcze
niem i przeniesione w 1972 r. do Muzeum 
Mazowieckiego w Płocku.

Dwór w Sannikach nie jest tym samym 
dworem, w którym koncertował Fryderyk 
Chopin, przebywający tu w 1828 r. na za
proszenie Pruszaków. Obecny dwór wznie
siony został w 1880 r. według projektu ar
chitekta Władysława Marconiego. Pałac w 
Łącku w formie willi 'włoskiej wzniesiony 
został w 1872-1873 r. i był przed wojną let
nią rezydencją marszałka Polski Edwarda 
Rydza-Śmigłegc.

Architekturę użyteczności publicznej, poza 
wspomnianym ratuszem w Gostyninie, re
prezentuje ratusz w Gąbinie, usytuowany w 
narożu rynku i przez to dwufasadowy, w 
którym odbija się echem warszawska ar
chitektura projektowana przez Antoniego 
Corazziego.

Wędrując po okolicach Gostynina, nie mo
żna zapomnieć, że znajdują się tu ośrodki 
ciekawej sztuki ludowej, koncentrującej się 
szczególnie w Sannikach i rozwijającej się 
od połowy XIX w. Do najbardziej popula
rnych wystrojów sztuki sannickiej należały: 
skrzynie matowane (wykonywano je rów
nież w Gostyninie i Gąbinie), tkaniny oraz 
do dzisiaj robione wycinanki z typowymi 
„klapokami", a także bukiety z piór i bibu
łek, tzw. zielka.

Izabela Galicka
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Wiatraki 
na Żuławach
Z ogromnej liczby wiatraków żuławskich, które 
przetrwały drugą wojnę światową, pozostało juz 
tylko sześć: dwa w Drewnicy i po jednym w Lich
nowach (wiatrak spalił się w lecie 1989 r.), Palcze- 
wie, Wikrowie i Pszczółkach,

W Drewnicy jeden z nich typu „koźlak” z 1719 r. 
stanowi własność Tadeusza Tomaszunasa, prze
wodniczącego Towarzystwa Miłośników Wiatra
ków, a jednocześnie wiceprzewodniczącego mię
dzynarodowej organizacji tego rodzaju z siedzibą 
w Holandii, Budynek tego wiatraka ma konstruk
cję słupową, jest odeskowany. Kozioł w nim jest 
odkryty, o „nogach” z podwójnych belek na pod
murowaniu. Budynek ma dach dwuspadowy o 
przekroju „oślego grzbietu" z naczółkiem od stro
ny nawietrznej i „śparogiem" na szczycie oraz 
charakterystyczną „brodą" u dołu ściany nawiet
rznej. Autentyczne są w nim: sam budynek, kozioł 
oraz wał główny z kołem palczastym. W 1962 r. 
wiatrak ten był restaurowany i Tadeusz Tomaszu- 
nas ogromnym wysiłkiem zgromadził w nim ko
lekcję eksponatów etnograficznych z terenu Żu
ław Wiślanych, która mogłaby stanowić zalążek 
przyszłego muzeum żuławskiego. Niestety, po 
jednej z audycji telewizyjnych, w której ten zbiór 
był prezentowany, nastąpiło włamanie do wiatra
ka i kradzież cennych eksponatów.

Drugi wiatrak z 1846 r., w którym mieści się Ośro
dek Szkoleniowo-Rekreacyjny gdyńskiego Insty
tutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej, jest typem 
„holendra na budynku". Ma drewniany, słupowy 
„holender" usytuowany na dwukondygnacyjnym 
budynku gospodarczym o konstrukcji ryglowej i 
charakterystycznym dachu. W budynku tym znaj
dowało się mieszkanie młynarza oraz spichrz z 
suszarnią ziarna, ogrzewany oryginalnym pie
cem. Autentyczne w nim są: wieża wiatraka, cza
pa z dyszlami ustawiającymi wał główny z kołem 
palczastym i wał pionowy z kołem napędowym 
dla dwóch złożeń kamienia. W 1978 r. wiatrak ten 
został gruntownie wyremontowany i zaadaptowa
ny do nowej roli. W 1980 r. Instytut Medycyny 
otrzymał I nagrodę Ministra Kultury i Sztuki w 
konkursie na najlepszego użytkownika obiektu 
zabytkowego za wzorowe odnowienie wiatraka. 
Wiatrak w Palczewie reprezentuje typ określany 
pojęciem „holender" i pochodzi z połowy XIX w. 
Obecnie stanowi on własność Bogumiła Góre
ckiego zamieszkałego w Gdańsku. Wiatrak usy
tuowany jest wśród łąk w odległości kilkuset me
trów od zwartej zabudowy Palczewa, przy szosie 
biegnącej do Nowej Cerkwi. Ma konstrukcję 
drewniano-ceglaną z czterema skrzydłami, tzw. 
śmigami. Czterokondygnacyjna część produkcyj
na o ośmiobocznych ścianach słupowych osza
lowanych gontem, osadzona jest na obszernym, 
murowanym z cegieł, dwubramowym (na przelot) 
magazynie, również ośmiobocznym. W obiekcie 
tym specjalny wiatraczek, umieszczony po prze
ciwległej stronie dachu od zamocowania skrzy
deł, ustawiał „hełm", czyli „czapę" we właściwy 
sposób do kierunku wiatru. W palczewskim wia
traku zachował się w dobrym stanie szkielet 
drewnianej konstrukcji i dwa skrzydła Z dawne
go wewnętrznego mechanizmu wiatracznego 

przetrwały: koło palczaste, cewie, samoczynnie 
działający płaski pytel, czyli „otrząsacz” z instala
cją, a także zsypy na mąkę.

Wiatrak w Lichnowach, drewniany, także typu 
„holender", znajduje się na skraju wsi. Jego 
właścicielem jest mieszkający tuż obok Antoni 
Lewicki. W latach 1945-1949 wiatrak pracował, a 
jego właściciel był wówczas młynarzem. Wiatrak 
zachował się w dobrym stanie. Z napisów wyry
tych na drewnianym słupie na parterze wynika, że 
istniał on już w 1865 r. Ma wiele wewnętrznych, 
przeważnie drewnianych urządzeń o charakterze 
zabytkowym, które zachowały się prawie w 
komplecie. Na parterze znajdują się: mieszarka 
do mąki, walce do mielenia krupczatki, przesiew 

do mąki, transmisja z drewnianym kołem zama
chowym, dwuczęściowa czyszczarka, a na pier
wszym piętrze: kosz do sypania zboża, „prowa
dzenie” głównego „trybu" i koła napędowego w 
postaci czworokątnego drewnianego słupa, dwa 
kamienie młynarskie z dźwignią do ich podno
szenia, śruba duża z gwintem. Na drugim piętrze 
zachował się przesiew do mąki z cylindrem, a na 
trzecim - koto zamachowe zębate z przekładnią 
na oś główną i dwa koła służące do zmiany kie
runku wiatru.

Opisane cztery wiatraki występują na Żuławach 
Wielkich, natomiast na Żuławach Elbląskich znaj
duje się wiatrak w Wikrowie, a na Żuławach 
Gdańskich - w Pszczółkach.

2
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W Wikrowie wiatrak holenderski osadzony jest 
na budynku dwukondygnacyjnym o konstrukcji 
szachuicowej. Zbudowany w 1853 r. ma kształt 
ściętego ostrosłupa. W 1970 r. przechodził on 
gruntowną renowację. Wiatrak ten jest zbliżony w 
charakterze i typie do „holendra na budynku" z 
1846 r. w Drewnicy. Widoczny z dużych odległoś
ci stanowi wspaniały akcent w krajobrazie Żuław 
Elbląskich. Drewniany dziewiętnastowieczny wia
trak w Pszczółkach też jest typu holenderskiego, 
z obracaną głowicą. Obecnie mieści się tu ka
wiarnia (ul. Tczewska 13).

Oprócz opisanych wyżej wiatraków pełniących 
funkcję młynów zbożowych, na Żuławach Wiśla
nych występowały także wiatraki pełniące funkcję 
stacji pomp odwadniających. Niestety, z tej grupy 
obiektów nie zachował się ani |eden. Wiadomo 
tylko, ze już w drugiej połowie XIV w. potrafiono 
budować aktywne stacje pomp. Byt to warunek 
niezbędny, aby można było zasiedlać tereny de
presyjne. Z całą pewnością można założyć, że w 
pierwszym etapie dla odpompowania wody wy

korzystywano siłę wiatru, gdyż za pomocą zwie
rzęcej siły pociągowe, raczej byłoby niemożliwie 
usunięcie takiej ilości wody, jaka rokrocznie gro
madziła się w depresjach.

Pompy poruszane siłą wiatru i stosowane przed 
wiekami zapewne niewiele się różniły od istnieją
cych na początku XX w. Były to wiatraki o obra- 
calnej górnej konstrukcji umieszczonej na stałej 
podstawie. Do czerpania wody w tych urządze
niach służyło przeważnie drewniane koło z czer
pakami; w XIX w. w pojedynczych wypadkach 
stosowano drewniane ślimaki i wirniki. Do tych 
trzech archaicznych urządzeń mieszkańcy Żuław 
Wiślanych byli bardzo przywiązani. Dla nich śli
mak lub koło wodne wyrzucające w powietrze 
spienioną wodę wydawały się szczytem dosko
nałości. W tym przekonaniu mieszkańcy byli pod
trzymywani przez budowniczych tych urządzeń i 
cieśli, których zarobki znacznie by spadły w razie 
zaniechania ich usług. Inspektor Wałowy i Bu
downiczy Rządowy Hugo G. Bertram w 1907 r. nie 
negował, że ślimak wodny w sprzyjających wa
runkach mógł być użyteczny, pod warunkiem jed
nak, że alarmowe zwierciadło wody było równo
mierne. Tymczasem przy pompowniach na Żuła
wach Gdańskich alarmowy stan wody wahał się 
w granicach od 1,5 do 2 m, a zatem ślimak nigdy 
nie mógł pracować prawidłowo. Przy wysokim 
górnym stanie nieraz obracał się w odwrotnym 
kierunku, a nawet byt zmuszony zaprzestać pra
cy. Przy niskich stanach wody przelewał wodę 
zbyt wysoko. Ślimaki wodne były prymitywnie 
wykonane z drewna, co powodowało, że wał 
prędko się wypaczał i odchylał od osi, a sam śli
mak miał tak wielki ciężar i tak niedoskonałą kon
strukcję łożysk, że dla jego „rozruchu" potrzebny 
był duży wysiłek. Te same zarzuty podnosił Ber-

1.2. Wiatraki w krajobrazie Żuław: w Palczewie 
(1) i w Lichnowach (2)
3. Jeden z wiatraków pełniących funkcję stacji 
pomp odwadniających na Żuławach Gdańskich
4. Pompa wiatrowa z kołem i czerpakami 
podczas pracy

(zdjęcia: Roman Klim) 

tram także w odniesieniu do wirników odrzuto
wych. Ponadto pierwotny koszt instalacji pom
powni uzbrojonej w wirnik lub ślimak w czasach 
Bertrams był nieco wyższy od kosztów pompow
ni te, samej wydajności o napędzie parowym, 
natomiast roczny koszt eksploatacji pompowni 
wiatrowych był znacznie wyższy. Bertram podkre
ślał także problem uzależnienia od wiatru przy 
tradycyjnych rozwiązaniach, np. gdy przy długo
trwałych opadach w okresie letnim potrzebna 
była praca pomp, wówczas zdarzała się pogoda 
całkowicie bezwietrzna i trzeba było bezradnie 
patrzeć na niszczenie kultur zbożowych i łąko
wych.

Te braki doprowadziły do tego, że przy wielu 
pompach wiatrakowych zainstalowano lokomobi- 
le, jako zastępcze źródło energii. W wielu wypad
kach zaniechano w ogóle korzystania z siły wia
tru, a poprzestano wyłącznie na pracy lokomobili, 
pozostawiając jedynie urządzenia z drewna do 
podnoszenia wody. Dopiero w pierwszych latach 
XX w. zainstalowano kilka całkiem nowoczesnych 
pompowni parowych w Cedrach Małych, Ko- 
szwałach, Cedrach Wielkich i Leszkowach, lecz w 
tym czasie nie cieszyły się one całkowitym uzna
niem. Zwiedzającym pompownie nie podobało 
się, że nowoczesne pompy i lokomobile pracują 
spokojnie i bez hałasu, nie widać też przepompo
wywanej wody. Wobec tego wielu Żuławian upar
cie twierdziło, że stary wirnik lub ślimak są o wiele 
efektywniejsze. Według Bertrams godny pożało
wania był fakt, że spółki, które nie dają się nakło
nić do przebudowania swoich pompowni zgod
nie z postępem techniki, przyczyniają swoim u- 
działowcom co roku nieraz bardzo poważnych 
wydatków, których dało by się łatwo uniknąć. 
Poza tym takie ich stanowisko uniemożliwiało 
zwiększanie plonów wobec niedostatecznego 
odwodnienia terenu.

I rzeczywiście mimo nawoływań Bertrams - wiel
kiego autorytetu w tej dziedzinie - do stosowania 
nowych rozwiązań, nowinki techniczne w tym za
kresie rozprzestrzeniały się z wielkimi oporami. 
Pompownie napędzane wiatrem długo trwały w 
krajobrazie Żuław Wiślanych, sięgnęły nawet ok
resu po drugiej wojnie światowej. Być może ra
cjonalne przesłanki i ścisły rachunek ekonomicz
ny dla wielu mieszkańców tej specyficznej krainy 
nie byty jednoznaczne i ostatecznie sprawdzone 
Ponadto dla ludzi sercem i duszą związanych z 
tym obszarem, a przecież do takich zaliczali się 
Źuławianie, na pewno duże znaczenie miała stro

na emocjonalna. Widok wiatraków, drewnianych 
kół z czerpakami, ślimaków i wirników, odwadnia
jących Żuławy Wiślane, byt jedyny i niepowtarza
lny. Dlatego m.in. tak trudno było Żuławianom 
zrezygnować z tych pięknych tradycyjnych urzą
dzeń, które stały się wyznacznikami żuławskiego 
krajobrazu. 2 tego też względu powinniśmy doło
żyć wszelkich starań, aby te ostatnie wiatraki, tak 
już nieliczne, nie zniknęły bezpowrotnie. Byłaby 
to niepowetowana strata dla naszej kultury.

I jeszcze jedna uwaga. Żuławskie wiatraki wyka
zują przytłaczającą przewagę rozwiązań technicz
nych wprowadzonych przez Holendrów. Świad
czy to o technicznej i ekonomicznej prężności tej 
grupy ludnościowej, a ściślej mówiąc mennoni- 
ckiej, na obszarze Żuław Wiślanych.

Roman Klim
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„Alterna”
Będzie to historia jak gdyby z innego, lep
szego świata. Prywatni właściciele Zakładu 
Konserwacji Dzieł Sztuki „Alterna", założo
nego w marcu 1989 r„ maksymalnie obni
żają marżę, a zatem cenę usług. Pracowni
cy „Alterny" otrzymują wysokie wynagro
dzenie i mogą się skupić wyłącznie na kon
serwacji, ponieważ firma organizuje im o- 
piekę nad dziećmi i pomoc domową. Za
kład ma bardzo dużo zamówień i mimo to 
wykonuje je w krótkich terminach. Właści
ciele firmy zadowoleni są ze współpracy z 
nadwiślańską biurokracją...
Co robić, aby nie płacić państwu 65% po
datku? Najlepiej zainwestować zyski w roz
wój firmy, wówczas podatek będzie zna
cząco mniejszy. Gdy właściciele spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością „Alterna” 
stanęli przed powyższym dylematem, po
stanowili zainwestować w utworzenie Za
kładu Konserwacji Dzieł Sztuki. Można było 
do celu podążać utartymi ścieżkami, w 
sposób mato skuteczny, zapowiadający ty
pową u nas prowizorkę gospodarczą - we
getację, zamiast życia. Na szczęście posta
nowiono, że Zakład funkcjonował będzie w 

oparciu o zdrowe, kapitalistyczne zasady. 
Czym przyciągnąć klientów? Lokal wynaję
ty w Warszawie przy ul. Madalińskiego 
49/51 poddano gruntownej przebudowie i 
adaptacji. Można było - co jest u nas dość 
powszechną formą „maksymalizacji zysku" 
- ograniczyć się zaledwie do pobielenia 
ścian. Jednak oprócz założenia krat i elek
tronicznej instalacji alarmowej, wybudowa
no sejf na powierzone przedmioty. Jedno z 
pomieszczeń - to pracownia, na wypadek, 
gdyby konserwatorzy nie mogli wykonać 
czegoś w warunkach domowych. Całość 
ma charakter reprezentacyjny i, zgodnie z 
założeniami, budzi zaufanie klienta. Trudno 
uwierzyć, że wcześniej była to przysłowio
wa nora.
Aby wejść na rynek najlepiej pozyskać 
klientów atrakcyjnymi cenami. Kiedy kon
serwator zabytków Warszawy inż. Feliks 
Ptaszyński oferował zadania do wykonania, 
a jeden z dotychczasowych potentatów na 
rynku konserwacji zabytków obniżył marżę 
do 30%, wówczas „Alterna” zaproponowa
ła tylko 25% narzutu. Firma trwa przy 
swoich 25%, gdy inne tradycyjnie stosują 
marże zakładowe niekiedy kilkakrotnie 
wyższe.
Dzięki cenowej konkurencyjności „Alterna" 
ma dziś najwięcej zamówień w stolicy. Na 

przykład przyjęto do konserwacji malowid
ła w kopule kościoła w Kobyłce, podobnie 
malarstwo ścienne w kościele bernardy
nów na Czerniakowie. Podjęto się konse
rwacji 30 obrazów z kolekcji Metropolital
nego Seminarium Duchownego. Specjaliś
ci z „Alterny” pracują w kościołach w Tyko
cinie i Łomiankach, wykonują oczywiście 
również zlecenia prywatne. W „Alternie" 
można także zamówić kopię dowolnego 
obrazu znajdującego się w państwowych 
zbiorach. Właściciele dawnych, nie sygno
wanych obrazów lub namalowanych przez 
autorów dziś już zapomnianych mogą dzię
ki „Alternie” otrzymać fachowy opis dzieła 
sporządzonego przez najlepszych history
ków sztuki.
Czy przy tak niskiej marży korzyści saty
sfakcjonują właścicieli? Zakład ze spółką, 
która go powołała do życia, tworzy system 
naczyń połączonych. Na tyle, na ile pozwa
la tajemnica handlowa można powiedzieć, 
że dla spółki istotne znaczenie mają kon
takty nawiązane dzięki zakładowi oraz zniż
ki, jakie uzyskała u zachodnich producen
tów materiałów konserwatorskich. Niemałe 
znaczenie ma też eksport na Zachód kopii 
malarstwa.
Czym przyciągnąć najlepszych wykonaw
ców? „Alterna" rozlicza prace na „fakturach
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1.2. Jeden z obrazów przed pracami 
konserwatorskimi (1) i po zdjęciu przemalować 
co pozwoliło odkryć trzy nowe postacie 
widoczne z prawej strony obrazu (2)
3.4. Portret epitafijny (XVII w.) wyciągnięty z 
gruzów katedry warszawskiej; stan przed (3) I 
po konserwacji (4) 

przejściowych", tak więc wykonawca-kon- 
serwator może otrzymać należność nie tyl
ko za całość zadania, lecz po wykonaniu 
kolejnych etapów pracy. Pieniądze wypła
cane są nazajutrz po przyjęciu roboty, a 
zatem nie krążą miesiącami, jak w innych 
firmach, i dzięki temu pracownikom „Alter- 
ny” inflacja mniej daje się we znaki. Fa
chowcy mogą się bez reszty poświęcić 
pracom konserwatorskim. Wielodzietność, 
choroba lub ograniczona sprawność nie 
stanowią przeszkody w wykonywaniu za
wodu, ponieważ - o czym było już na wstę
pie - firma organizuje swym pracownikom 
pomoc domową i opiekę nad dziećmi. 
Skupiono zespół 50 fachowców wszystkich 
specjalności. Z zakładem związali się spe
cjaliści o ugruntowanej pozycji zawodowej, 
że wspomnę Marię Orthwein, która praco
wała przy konserwacji np. „Bitwy pod 
Grunwaldem" i „Kazań Skargi" Matejki, Da
nutę Majdową, zajmującą się konserwacją 
obrazów z kolekcji Porczyńskich, Zbignie
wa Majcherowicza prowadzącego prace 
konserwatorskie w Wilanowie. Należy tu 
także wymienić nazwisko Krzysztofa Lesia- 
ka- konserwatora Kolumny Zygmunta oraz 
Wojciecha Kurpika, specjalizującego się w 
konserwacji ikon. Współpracująca z „Alter- 
ną" Jolanta Łęczyńska zasłynęła jako kon
serwator sztuki zdobniczej, szczególnie 
kurdybanów, Maria Lubryczyńska zaś jako 
specjalista od konserwacji malarstwa na 
blasze. Nad całością przedsiębiorstwa 
czuwa dwóch etatowych pracowników, w 
tym kierująca firmą Magdalena Bachleda- 
-Bańkowska, dyplomowany konserwator 
dzieł sztuki.
Na koniec wniosek ogólny. Otóż w dobie 
liberalizacji ekonomiczno-prawnej powsta
łą liczne nowe przedsiębiorstwa o tym pro
filu działania. Rzecz w tym, że nikt w skali 
ogólnopolskiej nie prowadzi ewidencji tych 
firm, gdyż rejestrują się one tylko w terenie. 
Brak przepływu informacji jest poważnym 
niebezpieczeństwem, bowiem prywatni lub 
społeczni właściciele zabytków mogą po 
prostu nie wiedzieć, że tuż za miedzą do
stępne są fachowe usługi o krótkich termi
nach i, co bardzo ważne, po konkurencyj 
nie niskich cenach. Można sądzić, że firma 
która stworzy bank wiadomości o dostęp 
nych usługach konserwatorskich i roz 
pocznie handel tymi informacjami, również 
ma szansę pomnożyć zyski.

Janusz Miliszkiewicz
45



ROZMAITOŚCI

Angielski 
nagrobek 
w Drzewicy
Nagrobki z angielską inskrypcją na 
polskich cmentarzach - to obiekty u- 
nikatowe, szczególnie w niewielkich 
miejscowościach, do jakich należy 
Drzewica koło Opoczna. Znajduje się 
tu nagrobek rodziny Irvine oraz w 
jego pobliżu grób w postaci niefo- 
remnej, położonej bezpośrednio na 
ziemi płyty z piaskowca, z wprawioną 
prostokątną brązową tabliczką. Na 
tabliczce angielska inskrypcja infor
muje: //This is the place of rende- 
vous. /Where All us Travellers/. 
Meet.// Tłumacząc tekst na język 
polski dowiedzieć się możemy, że: 
Tu fest miejsce / spotkania / nas 
wszystkich wędrujących.

Nagrobek In/inów ogrodzony jest że
liwną balustradą, której podstawę 
stanowią płyty piaskowca. U wezgło
wia, na kwadratowej płycie stoi trzon 
pomnika w formie prostopadłościa
nu z wciętymi tablicami na ścianach. 
Wyżej znajduje się profilowana pod
stawa obelisku z wciętymi i prosto 
obrzeżonymi polami. Na szczycie był 
niegdyś trójlistny krzyż. Na przedniej 
ścianie obelisku polska inskrypcja 
informuje, że jest to: // Grób/rodzi
ny/ Irvine. //Na tylnej ścianie balu
strady przytwierdzona jest płyta, zdo
biona na osi i w narożach reliefem 
kwiatów i obwiedziona prostą ramą. 
Znajduje się na niej angielska inskry
pcja: // Here / Lies / The Body /of/ 
Isabella Irvine. / Born in Glasgow. / 
July 27.1822. / And died in Poland. / 
22 of N9' 1845//, czyli: Tu leżą zwło
ki i Izabeli Irvine / urodzonej w Gla
sgow / 27 lipca 1822 / a zmarfej w 
Polsce / 29 listfopada] 1845. Nagro
bek wraz z balustradą wykonany jest 
z żeliwa.

Szukając odpowiedzi na pytanie, 
skąd wzięli się In/inowie w Drzewicy, 
należy cofnąć się do początków uno
wocześnienia gospodarki Królestwa 
Polskiego. Niezbędnym wówczas e- 
lementem, oprócz rynku zbytu pro
dukcji przemysłowej, była siła robo
cza. Jeśli jednak robotników niewy
kwalifikowanych bez trudu znajdo
wano wśród biedoty wiejskiej i 
pańszczyźnianych chłopów, to fa
chowców mogących podołać ów
czesne, technice było niewielu. Stąd 
też rząd Królestwa poczynił starania 
na Zachodzie Europy, aby ściągnąć 
cudzoziemskich przedsiębiorców i 
rzemieślników. W postanowieniu na
miestnika z 2 marca 1816 r. znalazł 
się znamienny akapit wyjaśniający

ten cel: „...sprowadzanie się i osia
danie w Królestwie użytecznych cu
dzoziemców korzystny ma wpfyw na 
podniesienie rolnictwa, fabryk, rze
miosł i każdego użytecznego prze
mysłu... Wśród cudzoziemców 
znajdowali się mieszkańcy Wielko
polski, Śląska. Saksonii, Czech oraz 
Francji, Belgii i Anglii (tych ostat
nich stosunkowo najmniej). Należy 

dodać, że byli to osadnicy pożądani. 
W XIX w. aż do 1870 r. Wielka Bryta
nia miała 45% udziału w światowej 
produkcji przemysłowej, a więk
szość nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i produkcyjnych po
wstała właśnie w tym kraju. Niekwes
tionowany udział w tych działaniach 
miało miasto rodzinne In/inów - Gla
sgow, z przemysłem stoczniowym, 

maszynowym, metalurgicznym i wy
dobywczym. Stąd też obecność w 
Drzewicy angielskich przemysłow
ców Evansow. Twórca fortuny To
masz Evans (1789 - 1837) z angiel
skim technikiem Józefem Morrisem 
założyli w 1822 r. w Warszawie pier
wszą w Polsce fabrykę maszyn i u- 
rządzeń rolniczych. W następnych 
latach, wraz z przybyłymi braćmi oraz
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angielskimi technikami, rodzina uru
chomiła produkcję różnego typu ma
szyn rolniczych i gospodarskich, a 
przede wszystkim wyrobów odlewni
czych dla gospodarstwa domowego 
i budownictwa miejskiego, W Drze
wicy, gdzie w 1760 r. starosta bole- 
sławski Filip Szaniawski uruchomił 
nowoczesny wielki piec hutniczy z 
własną kopalnią rudy, istniały sprzy
jające warunki dla działania zakładu 
przemysłowego. W 1827 r. kompleks 
drzewicki z odlewnią i fryszerką prze
szedł w ręce braci Evansow i był w 
ich posiadaniu w okresie powstania 
pomnika. Od 1886 r. zakłady stały się 
własnością Akcyjnego Towarzystwa 
Przemysłowego Zakładów Mecha

nicznych Lilpop, Rau i Lovenstein
S.A.

Wróćmy jednak do osoby uwiecznio
nej na pomniku. Z akt stanu cywilne
go parafii Drzewica dowiadujemy się, 
że Izabela Irvin, wstępując 12 listopa
da 1839 r„ w wieku 17 lat, w związek 
małżeński z liczącym 21 lat Pawłem 
Barskim, nie była w stanie...dla da
lekie/ drogi złożyć metryki urodzenia 
swego". Panna młoda mieszkała 
wówczas wraz z rodzicami na Kuźni
cach Drzewickich. Od nich też uzy
skała zgodę na zawarcie małżeńs
twa. Nie wiemy, jaką funkcję pełnił 
ojciec Izabeli, Jerzy, w zakładach 

przemysłowych; sądzimy, że matka 
jej, Elżbieta z Sayrów, pozostawała 
przy mężu. Mąż Izabeli był zaś 

„...majstrem profesji giserskiej". Uro
dził się w Drzewicy i mieszkał tam, 
gdzie narzeczona. Przypuszczam, że 
w tej sytuacji przesadne było stwier
dzenie proboszcza drzewickiego, że 
akt ślubu „...stawiającym i świadkom 
nie umiejącym pisać przez nas tylko 
podpisany został.". Świadkami na 
ślubie byli „mieszczanie drzewiccy" 
Józef Skrętowski i Józef Barski, brat 
pana młodego. W rok po ślubie ro
dzina powiększyła się o córkę Elż
bietę, potem urodzili się syn Antoni i

1. Tajemnicza płyta z angielską 
inskrypcją
2.3. Grobowiec rodziny Irvine 

(zdjęcia: Marek Skoczek)

córka Eleonora Elżbieta. Profesja 
ojca dzieci została odnotowana jako 
giser, co wskazuje na jego zatrudnie
nie w drzewickiej odlewni.

Jak zanotowano na płycie, Izabela 
zmarła 29 listopada 1845 r., ale nie 
wiadomo, czy jest to rzeczywista 
data jej zgonu W tym bowiem dniu 
prowadzącego dokumentację stanu 
cywilnego proboszcza drzewickiego 
powiadomiono, że zgon nastąpił 27 
listopada. Zmarła, według zapisu, 
pozostawiła męża zamieszkałego we 
wsi Domaszno, zaś jako jej zawód 
odnotowano „...dzierżawczyni w wsi 
Domaszniezamieszkała". Pozwala to 
mniemać, że po 1842 r. nastąpiła 
zmiana źródeł utrzymania męża, któ
ry stał się dzierżawcą wspomnianej 
wsi w pobliżu Drzewicy. Nie bardzo 
wiadomo, dlaczego Izabelę pocho
wano w grobie opatrzonym angiel
ską inskrypcją pod jej rodowym na
zwiskiem, mimo źe zgon w aktach 
stanu cywilnego odnotowano pod 
nazwiskiem Barska. Być może wska
zuje to na fundatora grobu - rodzinę 
Irvine przyznającą się do swych 
szkockich korzeni. Może rodzina Irvi
ne i rodzina Barskich dorzuci nieco 
wiadomości do genezy tego unikato
wego pomnika.

Adam Penkalla

Akcja cmentarze

Mariawici
Na gruncie polskiego katoli
cyzmu zrodził się pod ko
niec XIX w. ruch religijny 
zwany mariawityzmem. Naj
pierw rozwijał się w ramach 
Kościoła rzymskokatolickie
go, z czasem wyodrębnił się 
i stworzył własną konfesję. 

Założycielką mariawityzmu 
była zakonnica Feliksa Koz
łowska (1862-1921). Począt
kowo ruch miał na celu sze
rzenie kultu Marii (nazwa 
„mariawityzm" pochodzi od 
łacińskich słów „Mariae

vita"), a z czasem - moralne 
uzdrowienie rzymskiego ka
tolicyzmu. Ostateczne ze
rwanie mariawityzmu z Koś
ciołem rzymskokatolickim 
nastąpiło w 1906 r.
Wyznawcy tego ruchu religij
nego opowiadają się za ka
płaństwem kobiet, nie uznają 
celibatu księży, spowiedzi, 
postów i zwyczaju święcenia 

wody, a także dogmatu o 
nieomylności papieża oraz 
dogmatu o niepokalanym 
poczęciu Marii.
W 1935 r. w konfesji mariawi

ckiej nastąpił rozłam spowo
dowany różnicami doktryna
lnymi. Z jednolitego dotych

1. Fragment cmentarzaczas ruchu wyodrębniła się 
grupa wyznawców duchow
nych i świeckich, i utworzyła 
odrębny związek wyznanio-
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wy. Od tej pory istnieją dwie 

konfesje mariawickie: Staro
katolicki Kościół Mariawitów 
(z siedzibą w Płocku) i Koś
ciół Katolicki Mariawitów (z 

siedzibą w Felicjanowie). 
Definitywne uregulowanie 
statusu prawnego obu koś
ciołów nastąpiło na podsta

wie dekretu z 5 IX 1947 r. 

Starokatolicki Kościół Maria
witów liczy około 25 tysięcy 
wyznawców, Kościół Katoli
cki Mariawitów - 4 tysiące. 
W Warszawie już w 1908 r. 
istniały trzy parafie mariawi
ckie przy ulicach: Karolko- 
wej, Skaryszewskiej i Szarej. 
Parafie te od momentu po
wstania starały się o zgodę

2. Kościół mariawicki z 1926 r.
3. Artystycznie wykonany żelazny 
krzyż na najstarszym nagrobku Julii 
Habiszkiewicz z 1912 r.
4. Piaskowcowy nagrobek Tekli 
Dąbrowskiej z 1927 r.

władz miejskich na założenie 

cmentarza wyznaniowego 
(dotychczas chowano wier
nych na cmentarzach rzym
skokatolickich). W 1912 r. 

przyznano mariawitom teren 
przy ul. Wolskiej 180, który 
obejmował obszar dzisiej
szego cmentarza i obecnej 
pętli autobusowo-tramwajo- 
wej przy Zakładach Mecha
nicznych im. M. Nowotki. Już 
w tym samym roku zaczęto 
tu chować wyznawców (do 
dziś istnieją najstarsze gro
by z 1912 r.). Dopiero w 1926 
r. rozpoczęto na posesji 
cmentarza budowę kościoła 
Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy (przedtem stała tu 
tylko kaplica cmentarna). W 

czasie drugiej wojny świato
wej budynki kościoła i ple
banii zostały zburzone, od

budowano je tuż po wyzwo
leniu.

Obecnie Cmentarz Parafii 
Starokatolickiej Mariawitów 

zajmuje powierzchnię 0,6 ha 
i ma kształt prostokąta. Roz
mieszczone po obu stro
nach głównej alei nagrobki 
są proste, bez ozdób, ale 
doskonale utrzymane. Wiele 
uroku dodaje cmentarzowi 
drewniana, zabytkowa 
dzwonnica.

Parafia wolska jest jedyną 
parafią mariawicką w War
szawie i skupia 1500 wier
nych. Oprócz grobów para
fian, znajdują się na cmenta
rzu nagrobki duchownych i 
sióstr zakonnych mariawi
ckich.

(eak)
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Kolizje
Sochaczew należy do miast sta
rych, a jednocześnie ubogich w 
zabytki. Mimo to nie można po
wiedzieć, aby nieliczne ocalałe 
świadectwa przeszłości były 
traktowane z należytym szacun
kiem. Przed kilku laty w sąsiedz
twie wzgórza z ruinami zamku 
książąt mazowieckich założono 
tor motocrossowy. (zob. „Spo
tkania z Zabytkami", nr 2, 1988, 
s. 52). Nie wzięto pod uwagę, że 
wzgórze to jest w dużej mierze 
tworem sztucznym, dla którego 
dodatkowa porcja drgań może 
okazać się zabójcza. Świadczą 
o tym liczne obrywy na zbo
czach. Nie bez znaczenia jest 
także oczywiste zeszpecenie o- 
toczenia zabytku.
Do następnej kolizji przeszłości 
z potrzebami współczesności 
doszło w Sochaczewie-Trojano- 
wie, gdzie latem 1989 r. rozpo
częto rozbudowę barokowego 
kościoła Narodzenia NMP, naj
starszego na terenie miasta.

Pierwsza wzmianka o kościele w 
Trojanowie pochodzi z 1222 r. i 
jest związana z pobytem w tej 
miejscowości księcia Konrada I 
Mazowieckiego. Podczas 
wspomnianego wyżej pobytu u- 
fundował tu książę kościół Św. 
Wawrzyńca. Następne wzmianki 
o kościele pochodzą z lat 1541- 
1547 i 1661. Później Trojanów u- 
tracił parafię i dopiero w 1773 r. 
nastąpiła ponowna jej erekcja. 

W 1783 r. zbudowano obecny 
kościół, ufundowany przez ka
sztelana sochaczewskiego Ada
ma Lasockiego.
Trojanowski kościół jest budo
wlą jednonawową, zwróconą 
prezbiterium ku północy. Fasa
dę wieńczy wysoki, późnobaro- 
kowy szczyt, Wojewódzki kon
serwator zabytków wyraził zgo
dę na rozbudowę kościoła. Nie 
wątpimy, że z wielu względów 

Ta ściana barokowego kościoła w 
Sochaczewie-Trojanowie zostanie 
wkrótce zburzona

(fot. Paweł Fijatkowski)

nie była to łatwa decyzja. Koś
ciół zostanie rozbudowany od 
wschodu i w związku z tym na
stąpi zmiana w jego orientacji. 
Planuje się przebicie wejścia 
głównego w ścianie zachodniej. 
I choć nowa część kościoła ma 
harmonizować ze starą, przed
sięwzięcie to budzi duże za
strzeżenia - budynek utraci wie
le ze swego zabytkowego cha
rakteru, przede wszystkim obec
ną jednolitość stylu. Nie ulega 
dla nas wątpliwości, że wraz z 
rozwojem miasta trojanowska 
parafia staje się coraz liczniej
sza, a jej potrzeby rosną. Tylko, 
czy rozbudowa kościoła jest je
dyną możliwą formą zaspokoje
nia tych potrzeb? Przeszłość ma 
małe szanse w konflikcie z po
trzebą chwili...

Paweł Fijałkowski 
Grzegorz A. Turczyk

Drzewo 
Jessego
Rzadko oglądana jest - przechowy
wana w opactwie w Henrykowie - 
monstrancja będąca sygnowanym 
dziełem wybitnego złotnika wrocła
wskiego Christiana Menzla Starsze
go. Wykonana została ze srebra ze 
złoceniami, jest stosunkowo dużych 
rozmiarów (wysokość 104,5 cm) i wy
różnia się oryginalną kompozycją. 
Na dużej, dekorowanej przedstawie
niami figuralnymi stopie znajdują się: 
św. Jan Chrzciciel wskazujący na ba
ranka, śpiący Adam, któremu ukazu
je się Chrystus, Matka Boska z Dzie
ciątkiem i anioły z Arką Przymierza 
oraz herb opactwa z napisem zawie
rającym datę fundacji; na stopie 
wspiera się gruby trzon przechodzą
cy w stojącą postać patriarchy. Je
sse o pełnej wyrazu brodatej twarzy 
podtrzymuje szeroko rozpostartymi 
rękoma konary wyrastającego zeń 
drzewa o formie krzewu winnej lato
rośli. Wśród gałęzi, między listowiem 
i winnymi gronami dostrzec można 
pótpostacie dwudziestu królów ży
dowskich - potomków Jessego, 
przedstawionych w ożywionych, 
zróżnicowanych pozach. Środek zaj
muje przedstawienie Matki Boskiej, 
w którym umieszczono okrągłą pu-

1 Monstrancja w kościele w 
Henrykowie

szkę na hostię. Koncepcję takiej 
konstrukcji wyjaśniają napisy na 
banderoli widocznej w dwóch miejs
cach. Pod półpostacią Matki Boskiej, 
na szerokiej wstędze czytamy: VIR
GA IESSE FLORAWIT (źródłem cyta
tu jest Propethia Issaiae XI, 1: Egre- 
dietur virga de radice lesse est flos 
de radice eius ascendet); na węż
szej, nad Madonną: DE QVA NATUS 
EST (Matthaeus 1,16... de qua natus 
est lesus, qui vocatur Chrislus). Ten 
ostatni werset umieszczony pionowo 
prowadzi wzrok do hierogramu (hie- 
sogram - symboliczny znak tajemne
go pisma kapłanów egipskich) Chry
stusa ze szczytu monstrancji.
Monstrancja henrykowska słusznie 
uchodzi za najlepsze dzieło Christia
na Menzla, jednego z najwybitniej
szych złotników śląskich działają
cych w drugiej połowie XVII w., z któ
rego warsztatu pochodziło wiele 
prac. O jej wartościach artystycznych 
decyduje dobra robota złotnicza i 
zwarta kompozycja, będąca tutaj roz
winięciem wcześniejszych osiąg
nięć. Rysują się tu też związki ze złot- 
nictwem wiedeńskim, na co zdaje się 
wskazywać monstrancja z 1660 r., 
przechowywana w skarbcu kościoła 
parafialnego w Świdnicy (dane o za-
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bytku i fotografie tej monstrancji do
starczył mi dr Samuel Gumiński, za 
co składam mu serdeczne podzięko
wanie), jak świadczą cechy dzieła 
wiedeńskiego złotnika Leopolda 
Wintera. Ta monstrancja wykonana 
jest także ze srebra, w znacznych 
partiach złocona, ma również spore 
rozmiary (107 cm). Wielolistną stopę 
(szerokość stopy w monstrancji 
świdnickiej wynosi 25 cm, glorii - 
głównej części monstrancji - 28 cm) 
zdobią, poza dekoracją roślinną, her
by, hierogramy i data (wyobrażono tu 
hierogram Chrystusa, hierogram zło
żony z liter MRAAI Bt, odnoszący się 
do Marii, monogram z literami G SI, 
odnoszący się do właścicieli kościo
ła jezuitów, oraz herby: Świnka, Gryf, 
i datę 1660). Trzon monstrancji w 
dolnej partii stanowi kontynuację po
działów i dekoracji stopy, w górnej 
zastąpiony jest przez spory posążek 
Jessego w pozycji stojącej. Figurka 
podtrzymuje dużą puszkę na hostię 
o formie serca w ozdobnym obra
mieniu opatrzonym promieniami. Pu
szkę tę okalają grube gałęzie winnej 
latorośli o drobnych owocach i liś
ciach, tworzące kręgi, w których tkwi 
dwanaście popiersi potomków Je
ssego. W podobny sposób umiesz
czono ponad puszką figurkę Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem, popiersie 
Boga Ojca oraz Ducha św. w postaci 
gołębia. Całość cechuje bogactwo 

dekoracji i przestrzenne jej potrakto
wanie. Jeśli chodzi o jednolitość 
kompozycji, monstrancja ze Świdni
cy ustępuje jednak henrykowskiej, 
ponieważ poszczególne człony są w 
niej wyraźnie wyodrębnione.
Monstrancja świdnicka nie jest natu
ralnie odosobnionym przykładem 
obrazowania tematu „drzewo Jesse
go" w wyrobach złotniczych XVII w. z 
terenu Austrii. W Wiedniu wykonana 
została także monstrancja przecho
wywana w kościele parafialnym w 
Pottenstein, pochodząca rzekomo 
sprzed 1674 r„ (sądząc po formie 
stopy powstała ona jednak później, 
chyba że miała miejsce przeróbka). 
Skomponowano ją jednak inaczej niż 
świdnicką i henrykowską, bowiem 
duża postać Jessego znajduje się w 
pozycji leżącej na szerokiej stopie. 
Drzewo potraktowano zaś z pewną 
dozą naturalizmu, co zaznacza się w 
odtworzeniu grubego pnia, który 
rozdwaja się pod reservaculum (o- 
szklona puszka na hostię), przecho
dząc w gałęzie winnej latorośli za
kończone popiersiami królów żydo
wskich, rozwijające się na tle złożo
nej z szerokich promieni glorii.
Z terenu Niemiec tego rodzaju mon
strancje zachowały się w Hauzenber- 
gu, Emmersdorf, Bayerlschen Natio
nalmuseum Weilheim, Aschaffenbur- 
gu oraz w Straubingu. Pierwsze z 
nich bardzo okazałe, wykonane w

końcu XVII w. w Augsburgu jest po
dobnie skomponowane jak mon
strancja w Pottenstein. Stopę zajmu
je spora figurka Jessego w pozycji 
leżącej, a wysoką glorię tworzą ażu
rowe sploty winnej latorośli. W zbli
żony sposób z leżącą postacią Je
ssego skomponowana jest mon
strancja z miejscowości Emmers
dorf, podobnie monstrancja w koś
ciele parafialnym w Weilheim, wykuta 
w 1691 r. przez miejscowego złotnika 
Józefa Antoniego Kipfingera. Poza 
zastosowaniem lżejszych form ma 
ona umieszczony w reservaculum 
posążek Matki Boskiej (motyw wy
stępujący w monstrancji henryko
wskiej). W tej uproszczonej konwen
cji- mieszczą się monstrancje: w 
Bayerischen Nationalmuseum, wy
konana w Monachium na początku 
XVIII w. i w Straubingu z tego czasu.

2. Fragment monstrancji ze 
Świdnicy
3. Monstrancja z kościoła w 
Hauzenbergu
4. Monstrancja z kościoła w 
Welhelm
5. Monstrancja ze zbiorów Loreto 
w Pradze
6. Monstrancja z kościoła Św. 
Wawrzyńca we Flums
7. Puszka na komunikanty z 
kościoła larnego w Piotrkowie

Monstrancja w dawnym kościele je
zuitów w Aschaffenburgu, przedo
statnia z wymienionych wykonana w 
latach 1720-1730 przez lokalnego 
złotnika A. Dorfeldera, ma też u- 
proszczoną kompozycję, w której 
popiersia przodków Chrystusa za
stąpiono główkami aniołków i koro
nami. Warto tu także wspomnieć ek
sponowaną w dawnym klasztorze 
kapucynów (Loreta) w Pradze mon
strancję ze stojącą, podobnie jak w 
Henrykowie I Świdnicy, postacią Je

ssego zamiast trzonu, z którego wy
rastają dwie gałęzie kompozycyjnie 
łączące się z figurkami Joachima i 
Anny,
Z obszaru Szwajcarii wymienić mo
żna monstrancję z 1684 r. w kościele 
św. Wawrzyńca we Flums, wykonaną 
w Rapperswilu. Wyróżnia się ona 
szczególną kompozycją, postać Je-
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ssego pojawia się bowiem dopiero 
w dolnej części glorii ponad trzonem. 
Rozwiązanie takie niewątpliwie po
dyktowały względy praktyczne, a 
mianowicie tendencja do pozosta
wienia stopy i nodusa (część mon
strancji umieszczona na trzonie) w 
normalnej formie.
Ten krótki przegląd monstrancji w 
formie drzewa Jessego powstałych 
w różnych środowiskach pozwala 
wydzielić kilka typów. W pierwszym, 
chyba najwcześniejszym z siedem
nastowiecznych rozwiązań, Jesse 
przedstawiony jest w pozycji stoją
cej, zastępując niejako trzon z nodu- 
sem. Drugi typ, popularniejszy, ce
chuje przedstawienie patriarchy w 
pozycji leżącej w tzw. pozie sansowi- 
nowskiej na stopie naczynia, W roz
wiązaniu trzecim postać protoplasty 
Jezusa występuje dopiero u podsta
wy glorii, także w pozycji leżącej. W 
czwartym typie występuje tylko Je
sse, zaś jego potomkowie przedsta
wieni są w symboliczny sposób albo 
też na glorii pojawiają się śś. Joa
chim i Elżbieta.
Trzeba tu zaznaczyć, że jak wykazał 
dokonany przegląd zabytków, mon
strancja henrykowska należy do naj
piękniejszych monstrancji z drze
wem Jessego w sztuce środkowej 
Europy. Motyw drzewa Jessego wy
stępuje w wyrobach złotniczych, a 
także w puszkach na komunikanty. 
Na razie znamy jeden przykład takie
go rozwiązania - puszkę z 1663 r. w 
kościele farnym w Piotrkowie Trybu
nalskim. Postać Jessego w pozycji 
leżącej na łące odnajdujemy na sto
pie naczynia. Wyrasta zeń krótki

pień, który przechodzi w figurkę Ma
tki Boskiej podtrzymującej puszkę 
na komunikanty. Trudno byłoby 
przedstawić w dziele sztuki krótszy 
wykład o ludzkiej genealogii Chry
stusa i udziale w tym Matki Boskiej. 
Wypada jeszcze podać uwarunko
wania, które spowodowały rozpo
wszechnienie się w XVII w. tematu 
drzewo Jessego. Pojawił się on rów
nież w wyposażeniach wnętrz koś
cielnych w ołtarzach, ambonach, ma
larstwie, a także w haftach. Zjawisko 
to pozostaje w niezaprzeczalnym 
związku z obroną tezy o Niepokala
nym Poczęciu Marii. Już w 1616 r. 
papież Sykstus V wydał breve zabra
niające występowania przeciw nauce 
o Niepokalanym Poczęciu, który to 
zakaz Grzegorz XV rozszerzył na roz
mowy i pisma prywatne. W Wiedniu 
zaś - co warto podkreślić - za spra
wą cesarza Ferdynanda II powstał 
nawet specjalny zakon rycerski Nie
pokalanego Poczęcia Marii. W świet
le powyższego nie dziwi fakt, że 
właśnie w krajach należących w tym 
czasie do cesarstwa pojawiły się 
najwcześniejsze siedemnastowiecz
ne monstrancje w formie drzewa Je
ssego. W grupie tej, dotychczas mo
nograficznie nie opracowanej, mon
strancja z Henrykowa należy nie tyl
ko do najokazalszych, ale i do naj
wcześniejszych obiektów, zaś w 
Świdnicy zachowała się też, prawdo
podobnie najwcześniejsza z siedem
nastowiecznych monstrancji w 
kształcie drzewa Jessego.

Jan Samek

Ujeżdżalnie 
i tattersalle

Obydwa wyżej wymienione ok
reślenia mają różne znaczenia, 
chociaż dla wielu mogą być 
właściwie synonimami. O ile 
słowo „ujeżdżalnia" jest ogólnie 
znane, o tyle wielu Czytelników 
„Spotkań z Zabytkami" zapew
ne nie wie, co oznacza termin 
drugi. Należy bowiem do innej 
epoki i dotyczy tylko małego wy
cinka dawniejszego życia. W 
Polsce pozostało bardzo nie
wiele autentycznych, zabytko
wych budowli, które były kiedyś 
ujeżdżalniami. Te, które pełnią 
nadal swoje funkcje, można po
liczyć na palcach jednej ręki, za
chowały się jedynie w państwo
wych gospodarstwach hodowli 
koni, a ich wiek jest stosunkowo 
młody, gdyż sięga najdalej poło
wy XIX w. Żadna ze starszych 
ujeżdżalni istniejących przy 
dawnych rezydencjach magna
ckich i należących do zespołów 
pafacowo-parkowych nie pełni 
już swej funkcji pierwotnej. W 
Warszawie zachowały się ślady 
po jedynym ocalałym budynku, 
który do 1944 r. funkcjonował 
jako ujeżdżalnia.
Jazda konna, zwłaszcza użytko
wa, odgrywała do końca XIX w. 
dużą rolę w życiu codziennym. 
Stąd i instytucje, które się tym 
zajmowały, miały duże znacze
nie. Szczególnie ułatwiony do
stęp do sportów konnych mieli 
wojskowi, dla których jazda kon
na była częścią zawodu. Dla cy
wilnych amatorów-sportsme- 
nów, zwłaszcza w miastach, ut
rzymywanie luksusowych koni 
wierzchowych wiązało się z 
wielkimi kosztami, na które tylko 
nieliczni mogli sobie pozwolić. 
Aby temu zaradzić, już od bar
dzo dawna zakładano w War
szawie szkoły jazdy konnej - u- 
jeżdżalnie, zwane wówczas ma- 
neżami, udostępniane szerszej 
publiczności. Już za czasów 
Władysława IV w pałacu Kazi
mierzowskim działała ujeżdżal
nia królewska. Wiadomo rów
nież o Antonim Golińskim, który 
prowadził ujeżdżalnię za pano
wania Michała Korybuta-Wiśnio- 
wieckiego. Natomiast za Stanis
ława Augusta koniuszy posła 
angielskiego o nazwisku Arent 
ujeżdżalnię założoną przez sie
bie przy ul. Długiej połączył z 
handlem końmi. W 1766 r. w 

Hyde Parku w Londynie Richard 
Tattersall otworzył przedsię
biorstwo handlu końmi i ich wy
najmu. Istniało ono do 1939 r., 
po czym zostało przeniesione 
do Newmarket, gdzie działa do 
dziś. Za przykładem angielskim 
podobne przedsiębiorstwa za
częto zakładać w innych mia
stach Europy i nazywać je latter- 
sallami. A więc Arenta można u- 
ważać za założyciela pierwsze
go w Warszawie tattersallu. Na
stępnie w 1846 r. podobny za
kład założył na Siennej Marceli 
Goliński, a jego syn Józef w 
1880 r. przeniósł go na ul. Moko
towską 31. Ujeżdżalnia Dorna- 
chowskiego znajdowała się przy 
ul. Królewskiej w gmachu póź
niejszej giełdy. Inną ujeżdżalnię, 
przy ul. Żurawiej, prowadził Bo
gusław Krauze, przeniósł ją po
tem na ul. Śniadeckich, gdzie 
pod kierownictwem jego syna 
dotrwała do pierwszej wojny 
światowej.
Najbardziej znany stał się jed
nak tattersall przy ul. Okólnik 9, 
założony przez Konrada Wo
dzińskiego w 1883 r. Znakomity 
znawca koni, uczeń szkół jeź
dzieckich, we Francji, hipolog o 
kresowej naturze, zorganizował 
swoje przedsiębiorstwo na pod
stawie najlepszych paryskich 
wzorów i zdobył najwyższe u- 
znanie najbardziej wybrednej 
klienteli. Prowadził bowiem han
del najlepszymi końmi w War
szawie, nie tylko dla celów użyt
kowych, ale i hodowlanych. 
Przez kilka lat bowiem był za
rządcą najlepszej wówczas w 
Królestwie Polskim stadniny 
koni pełnej krwi angielskiej Lud
wika hr. Krasińskiego, w Kras- 
nem w pow. ciechanowskim. Ze 
stadniną tą łączy się imię Rulera, 
najznakomitszego ogiera, jakie
go wydała polska hodowia 
przed pierwszą wojną. Żona 
Konrada, Maria Wodzińska, była 
córką rysownika, Franciszka Ko- 
strzewskiego, którego twór
czość wniosła wiele bezcen
nych wartości do polskiej kultu
ry. Od 1900 r. przez 10 lat pro
wadziła przedsiębiorstwo, a bę
dąc amazonką i entuzjastką 
sportu, nie tylko sprawiła, że na 
Okólniku powstał znakomity o- 
środek jeździecki, ale ponadto 
stała się nauczycielką konnej 
jazdy po damsku i autorką jedy
nego polskiego podręcznika dla 
pań pt. Amazonka, wydanego w 
1893 r.; ona także odważyła się, 
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bez obawy zgorszenia, dosia
dać konia po męsku. Ich córka 
Maria Zandbangowa przed pier
wszą wojną światową stała się 
najgłośniejszą polską amazon
ką, zadziwiając swoją jazdą, gra
cją i urodą najmożniejszych 
tego świata na hipodromach i w 
czasie biegów myśliwskich. Jej 
portret na klaczy Alouette, pędz
la Wojciecha Kossaka, można 
podziwiać w Muzeum Narodo
wym w Warszawie. W1910 r. tat- 
tersall na Okólniku ustąpił 
miejsca bibliotece hr. Krasiń
skich, która z ogromną stratą dla 
polskiej kultury spłonęła w cza
sie drugiej wojny światowej.

Na przełomie XIX i XX w. spółka 
W. Cybulskiego i M. Konopni
ckiego otworzyła przy ul. Tręba
ckiej 11 przedsiębiorstwo o na
zwie „Nowy Tattersall”. Oprócz 
prowadzenia handlu końmi za
kład ten stał się znany przede 
wszystkim ze znakomitych za
przęgów, bardzo eleganckich i 
szykownych. Uprzęże i siodła o- 
ferowała słynna firma siodlars- 
ko-rymarska L. Lassoty, znajdu
jąca się w pobliżu, przy ul. No- 
wosenatorskiej 1 (później ul. Fo
cha, obecnie Moliera). Firma ta 
przetrwała do drugiej wojny 
światowej, a siodła z tą marką są 
dziś wielkim rarytasem i dumą 
obecnych posiadaczy. Na wielu 
wystawach rolniczych i konkur
sach zaprzęgi z „Nowego Tat- 
tersallu" zdobywały medale i na
grody. Niezależnie od działal
ności handlowej przedsiębiors
two to trudniło się wynajmem 
zaprzęgów, powozów i karet, 
które trzymano w tzw. remizie. 
Stąd niekiedy i inne przedsię
biorstwa trudniące się wynaj
mem ekwipaży nazywano remi
zami. Po tej znanej firmie zostało 
jeszcze kilka pojazdów, m.in. ka
reta pochodząca z 1902 r. kupio
na w „Nowym Tattersallu" i 
przez lata będąca w dyspozycji 
kardynała Aleksandra Kato
wskiego, który, jak wiadomo, 
pełnił nieformalnie funkcję pry
masa Królestwa Polskiego. Ka
reta ta przetrwała obie wojny 
światowe, a obecnie staraniem 
dyr. Zygfryda Behrendta przesz
ła remont konserwatorski w 
specjalistycznym, warsztacie inż. 
Michała Bogajewicza w Pnie
wach i znajduje się, jako cenny

po przekątnej. Pod ujeżdżalnią 
mieściły się przestronne stajnie 
z boksąmi dla koni, które wypro
wadzało się po specjalnej śli
macznicy na górę. Po drugiej 
stronie wąskiego podwórka 
również znajdowały się stajnie i 
powozownia. Od strony ul. Lite
wskiej mieściła się część recep
cyjna z gabinetem kierownika. 
Wchodziło się wąskimi drzwia
mi, nad którymi widniała rzeźba 
końskiej głowy, a brama wjaz
dowa wykładana kafelkami o- 
zdobiona była motywem antycz
nych zaprzęgów. Szczegóły te 
oraz zasadniczy gabaryt budyn
ku zachowały się do dziś, a w

1. Leb konia nad wejściem do 
kamienicy przy ul. Litewskiej 3
2. Zakończenie kursu w ujeżdżalni 
przy ul. Litewskiej w 1937 r.; w głębi 
widoczna loża dla orkiestry 

pojazd zabytkowy, w Państwo
wym Gospodarstwie Rolnym 
Dzierżanowo w woj. płockim.

W 1912 r. „Nowy Tattersall" zo
stał przeniesiony do specjalne
go budynku przy ul. Litewskiej 3. 
Nowa siedziba przedsiębiors
twa spełniała wszelkie warunki i 
posiadała nowoczesne urządze
nia umożliwiające trzymanie 
większej liczby'koni w środku 
miasta. Zasadniczą jej częścią, 
zgodnie z obowiązującymi pra
widłami tego typu budownictwa, 

była duża ujeżdżalnia w kształ
cie prostokąta. Na krótkich ścia
nach z jednej strony znajdowała 
się dwukondygnacyjna loża dla 
publiczności, z drugiej loża dla 
orkiestry, pod nią lustra, które 
pozwalały jeźdźcom na korygo
wanie postawy i dosiadu. Doo
koła ścian, do wysokości półto
ra metra znajdowała się drew
niana banda, a wymiary ujeż
dżalni były takie, że umożliwiały 
postawienie czterech prze
szkód, które można było poko
nywać wzdłuż długiej ściany lub 

ujeżdżalni mieści się obecnie 
widownia teatru „Syrena”.

W okresie międzywojennym 
„Nowy Tattersall” przy ul. Lite
wskiej prowadził były komen
dant warszawskiego dywizjonu 
konnego Policji Państwowej mjr 
Marcin Szopa, znakomity jeź
dziec, absolwent kursu instruk
torów w Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii w Grudziądzu, później
szy prezes Polskiego Związku 
Jeździeckiego. Ponieważ dzia
łalność handlowa i wynajem ek- 
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wipaży bardzo szybko traciły 
klientelę na skutek żywiołowego 
rozwoju automobilizmu, mjr 
Szopa cały wysiłek skierował na 
prowadzenie szkoły jeździe
ckiej. Przy ul. Litewskiej można 
było pobierać indywidualne lek
cje pod kierunkiem instruktora. 
Było to jednak dość kosztowne 
- nie każdy mógł sobie pozwolić 
na wydatek 4 zł za godzinę. Dla
tego organizowano specjalne 
kursy dla urzędników, studen
tów i młodzieży szkolnej. Wów
czas za jazdę dwa razy w tygod
niu płaciło się 5 zł miesięcznie. 
Zainteresowanie tymi kursami 
było duże. Każdy kurs kończył 
się zawodami lub pokazami i 
zaawansowani mieli możliwości 
jazdy w teren - do Sielc, Siekie
rek lub do Wilanowa. Jazdy pro
wadził rtm. Eugeniusz Karcze
wski, który nie tylko znakomicie 
uczył jeździć konno, ale umiał 
wpoić uczniom kulturę obcho
dzenia się z koniem, a sam 
własnym przykładem i zawsze 
nieskazitelnym, przepisowym u- 
biorem dawał wyraz swoistej 
dżentelmenerii, tak nieodłącznie 
z tym sportem związanej.
Z chwilą wybuchu drugiej wojny 
światowej działalność „Nowego 
Tattersallu” została oczywiście 
przerwana, a pomieszczenia 
przy ul. Litewskiej zajął wydzie
lony oddział z SS - Totenkopf- 
husarenregiment, czyli pułk ka
walerii SS, nawiązujący do tra
dycji elitarnego pułku Huzarów 
Śmierci, których znak trupiej 

główki na bermycy stał się em
blematem całego SS. Wówczas 
to można było od czasu do cza
su widzieć na warszawskich uli
cach pruską brykę zaprzężoną 
w czwórkę koni, powożoną 
przez feldfebla w mundurze z 
żółtymi wypustkami. Niestety, 
ten niecodzienny widok nie 
mógł już uradować wzroku żad 
nego miłośnika Koni, Ze wszyst
kich warszawskich tradycji kon
nych pozostała jedynie rzeźba 
głowy konia nad wejściem przy 
teatrze „Syrena” i brama wjaz
dowa z motywem antycznych 
zaprzęgów. Ta głowa i ta brama 
urastają do rangi dokumentu ży
cia Warszawy dawnych lat.

Zbigniew
Prus-Nlewladomskl

Dom 
„Sokola”
Przy arterii komunikacyjnej 
Krakowa, noszącej nazwę ul. 
Manifestu Lipcowego (daw
niej ul. Wolska), pod nr 27 
stoi neogotycki budynek z 
czerwonej cegły zwany do 
dzisiaj „Sokołem”. Ten za
bytkowy obiekt, zawierający 
dużą salę gimnastyczną z 
szatniami i zapleczem biuro- 
wo-sanitarnym, zbudowany 
został w końcu XIX w. dla To
warzystwa Gimnastycznego 
według projektu znanego 
wówczas architekta wielu 
pałaców, kamienic i budyn
ków publicznych, Teodora 
Talowskiego (1887-1910). 
Fasadę nad salą zdobi cie
kawy fryz secesyjny w kolo
rze złoto-czarnym z tablicą w 
środku głoszącą: Towarzys
two Gimnastyczne „Sokół". 
Obok widnieje Orzeł Biały i 
herb miasta Krakowa. Na tle 
fryzu z obu stron tablicy u- 
mieszczono po dwa meda
liony z alegorycznymi wize
runkami: dziewczyny jako 
symbolu zdrowia, kosyniera
- symbolu ducha, bakałarza
- symbolu sławy i umundu-

Budynek Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokót"

(fot. Jerzy Kisielewski) 

rowanego „Sokoła”, symbo
lizującego siłę. Między tymi 
wizerunkami widnieją hasła 
głoszące ideę Towarzystwa: 
W zdrowym ciele, zdrowy 
duch oraz Stawa młodzieńca 
jest jego siłą.
Działalność „Sokoła”, utwo
rzonego przed stu laty w 
Krakowie z inicjatywy działa
czy niepodległościowych w 
celu rozwoju tężyzny fizycz
nej młodzieży, objęta w kró
tkim czasie całą Galicję. Po
wstające w miastach i mia
steczkach oddziały Towa
rzystwa włączyły do swojej 
działalności przysposobie
nie wojskowe. Z biegiem lat 
Towarzystwo stało się pręż
ną i popularną organizacją, 
ćwiczącą młodzież w duchu 
patriotycznym i umiejętnoś
ciach wojskowych. Umundu
rowane drużyny sokole (po
pielaty strój z amarantowymi 
wyłogami i rogatywka z so
kolim piórem) odbywały 
wspólne ćwiczenia i zloty, z 
których największy odbył się 
w Krakowie 10 lipca 1910 r„ 
w pięćsetną rocznicę zwy
cięstwa pod Grunwaldem, 
kiedy odsłonięto pomnik po
święcony temu zwycięstwu, 
ufundowany przez Ignacego 
Paderewskiego. Była to, jak 
wiadomo, wielka manifesta
cja patriotyczna wszystkich 
ziem polskich pod zabora
mi.

W latach 1916-1918 drużyny 
sokole włączyły się do ruchu 
strzeleckiego, aby potem 
wziąć udział w tworzeniu le
gionów jako 2. Brygada po
wstała w Krakowie. W tym 
czasie dom „Sokoła” był wy
korzystywany do licznych 
zebrań i wieców, jak np. 30 X 
1918 r. po utworzeniu Pol
skiej Komisji Likwidacyjnej, 
która przejęła władzę od au
striackich okupantów, lub 3 
III 1919 r. dla poparcia bo
jowników o przyłączenie 
Górnego Śląska oo Polski. 

W okresie Drugiej Rzeczy
pospolitej Towarzystwo „So
kół” nadal działało w wielu 
miastach w kraju z centralą 
w Warszawie (do 1939 r.), a 
także w niektórych krajach 
słowiańskich (Czechy, Sło
wacja). W 1948 r. „Sokół” zo
stał rozwiązany, a majątek 
przekazano innym organiza
cjom. Obecnie gmach użyt
kowany jest przez Klub 
Sportowy „Cracovia". Próby 
zarejestrowania na nowo or
ganizacji podejmowane 
przez dawnych działaczy i 
sympatyków w 1956 i 1981 r. 
nie powiodły się. Dopiero w 
1989 r. zarejestrowano To
warzystwo „Sokół” w Krako
wie, co pozwoli kontynuo- 
mamy nadzieję - uratować 
zabytkowy obiekt.

Kazimierz Kisielewski
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Niszczenie 
fortu
Od wielu lat Studenckie Koto 
Naukowe „Architectura Milita
ria" przy Zakładzie Architektury 
Krajobrazu Politechniki Krako
wskiej zajmuje się historią archi
tektury obronnej. Nasza uwaga 

staci wielu budowli obronnych - 
umocnionych jaskiń, grodzisk, 
zamków, twierdz bastionowych, 
potężnych twierdz fortowych i u- 
mocnień rozproszonych z okre
su międzywojennego i drugiej 
wojny światowej.

Doprawdy trudno w tym miejscu 
najkrócej nawet określić wartoś
ci historyczne, historyczno-ar-

koncentruje się zwłaszcza na 
najmniej poznanych dziejach 
fortyfikacji z XIX i początku XX w. 
Oprócz prac badawczych, stu
dialnych, inwentaryzacyjnych, 
projektowych, prowadzimy rów
nież korespondencję z kilkoma 
naukowcami i hobbystami, zain
teresowanymi tą problematyką. 
Ostatnio jeden z naszych kore
spondentów przesłał nam. wia
domość o dewastacji fortu w 
miejscowości Lebiedziew (na 
południe od Terespola). Obiekt 
ten powstał na przełomie XIX i 
XX w. jako element zewnętrzne
go pierścienia umocnień twier
dzy Brześć. Obecnie trwa jego 
planowa destrukcja. Części 
ziemne fortu są wykorzystywane 
do pozyskiwania żwiru i piasku 
dla potrzeb przemysłu. Znisz
czeniu ulegają więc wały, fosy i 
nasypy osłonowe, w równym 
stopniu tworzące obiekt fortecz- 
ny, co jego części kubaturowe. 
Od czasu pierwszej ogólnopol
skiej konferencji naukowej, po
święconej zabytkowej fortyfika
cji nowożytnej, która odbyła się 
w Warszawie w 1965 r., wiado
mo wszystkim zainteresowanym 
tą problematyką, że ziemie pol
skie są nadzwyczaj bogatym 
skansenem dawnych umocnień, 
cennym na europejską skalę. E- 
wolucja sztuki obronnej trwała 
nieprzerwanie od okresu pra
dziejów kultury ludzkiej po rok 
1945, pozostawiając ślady w po

Fort w Lebiedziewie 
(fot. Z. Pruski) 

chitektoniczne, estetyczne i kraj
obrazowe, jakimi cechują się za
bytki fortyfikacji. Wartości te 
dają się spożytkować i dzisiaj, 
gwarantując dawnym budowlom 
obronnym zachowanie przed 
zniszczeniem. Dowodem na to 
są prace adaptacyjne, którymi 
objęto co prawda nieliczne jesz
cze dzieła sztuki fortyfikacyjnej z 
XIX w. w Gdańsku. Kołobrzegu, 
Warszawie, Modlinie, Krakowie. 
Zaskakujące, że równocześnie z 
wysiłkami zmierzającymi do o- 
calenia pamiątek myśli technicz
nej i architektonicznej tej epoki 
w dziejach fortyfikacji, realizowa
ne jest zamierzone i planowe ich 
niszczenie. Tym dziwniejsze jest 
to, że twierdza Brześć ma w 
swej historii krwawe rozdziały: 
obronę w czasie wojny obronnej 
Polski 1939 r. i długotrwałe oblę
żenie w 1941 r. Przerażający jest 
więc brak szacunku nie tylko dla 
dzieła dawnej myśli inżynier
skiej, lecz także rzeczywistego 
pomnika obrońców, jakim jest 
fort w Lebiedziewie i cała twier
dza Brześć. Co gorsza, można 
spodziewać się, że akcja nisz
czenia rozszerzy się - o ile to już 
nie nastąpiło - na inne budowle 
forteczne w tym rejonie.

Waldemar Brzoskwinia 
Krzysztof Wielgus

Tekst o takiej treści otrzymał genera
lny konserwator zabytków i woje

wódzki konserwator zabytków w Bia
łej Podlaskiej.

W sprawie fortu w Lebiodzie- 
wie otrzymaliśmy wyjaśnienie 
wojewódzkiego konserwatora 
zabytków w Białej Podlaskiej 
skierowane do Ministerstwa 
Kultury I Sztuki oraz pismo ge
neralnego konserwatora za
bytków (cytujemy fragmenty 
obu pism):

„ W odpowiedzi na pismo Stu
denckiego Kota Naukowego 
„Architectura Militaris" przy Za
kładzie Architektury Krajobrazu 
I.U.P.P. Politechniki Krakowskiej 
w sprawie niszczenia fortu w Le
biedziewie uprzejmie informuję 
(...), że w latach sześćdziesią
tych za zgodą władz wojewódz
kich w Lublinie fort ten został za
mieniony na kopalnię piasku. 
Od tego czasu trwa jego nie
przerwane niszczenie. Dzisiaj 
przestał on właściwie istnieć. 
Pomimo braku możliwości jego 
odbudowy, poleciłem Naczelni
kowi Gminy wstrzymać wywóz
kę piachu, a kopalnię zlikwido
wać. Gminna Rada Narodowa 
zamierza wystąpić w obronie 
kopalni. Niestety, nie potrafię 
podać przyczyn braku reakcji na 
ten stan Wojewódzkiego Kon
serwatora Zabytków w Lublinie 
(od 1975 r.) oraz jego następcy 
w Białej Podlaskiej (od 1975 
r.)."

Z poważaniem
Wojewódzki 

Konserwator Zabytków 
mgr Jan Maraśklowlcz

„(...) Uważam za konieczne 
rozpoznanie liczby i charakteru 
dzieł fortecznych w tej okolicy (o 
ile jeszcze nie zostały zinwenta
ryzowane, to należy to jak naj
szybciej uczynić celem przygo
towania do wydania decyzji o 
wpisie do rejestru zabytków). W 
zakresie badań nad fortyfikacja
mi rosyjskimi specjalistą jest 
doc. dr Andrzej Gruszecki z Po
litechniki Warszawskiej, do któ
rego proponuję zwrócić się o e- 
wentualną pomoc. (...)"

Generalny 
Konserwator Zabytków 

mgr Tadeusz Zielniewicz

Szanowna Redakcjo!
W dwumiesięczniku „Spotka

nia z Zabytkami", nr 2, 1989, za
mieszczony został obszerny 
opis miejsca urodzenia Tadeu
sza Kościuszki. Majątek Mere- 
czowszczyzna położony jest 2 
km od małego miasta powiato
wego Kossów Poleski, z które
go pochodzę. Z przebywaniem 
w Mereczowszczyżnie wiąże się 
wiele przeżyć mojej młodości, 
doskonale pamiętam modrze
wiowy, kryty gontem dworek, w 
którym 4 II 1746 r. urodził się 
Tadeusz Kościuszko. W latach 
1918—1939 w dworku mieszkał 
administrator majątku p. La- 
będzki oraz znajdowała się izba 
pamiątek. Znajdujący się także 
w Mereczowszczyżnie pałac zo
stał zbudowany w XIX w. w stylu 
neogotyckim, miał 80 pokoi. 
Mieściły się w nim wszystkie in
stytucje powiatowe - starostwo, 
komenda policji, sejmik powia
towy, organizacje rolnicze. W 
Mereczowszczyżnie od wrześ-

(fot. J. Szymańczyk)
Tablica w Mereczowszczyżnie na 
miejscu dworku T. Kościuszki
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nia 1939 do czerwca 1941 r. sta
cjonowały wojska radzieckie. W 
czasie okupacji niemieckiej pa
łac i dworek były puste. 
kwietniu 1942 r. partyzanci ra
dzieccy chcąc pozbawić Niem
ców ewentualnych pomieszczeń 
dla wojska spalili dworek, pałac 
i inne budynki. W czerwcu 1989 
r. odwiedziłem strony rodzinne. 
W okresie przedwojennym oto
czenie dworku było mocno za
drzewione, obecnie teren ten 
jest zaorany i obsiany, tylko 
mały pagórek, gdzie znajdował 
się dworek, jest ogrodzony gru
bym łańcuchem zawieszonym 
na słupkach. W rogu ogrodzenia 
na kamieniu umieszczona jest 
marmurowa tablica upamiętnia
jąca T. Kościuszkę. muzeum 
w Kossowie Poleskim znajduje 
się gablota poświęcona T. Koś
ciuszce - umieszczono w nie/ 
pięć zdjęć z terenu Mereczow- 
szczyzny, fotografię dworku oraz 
obszerny opis historyczny (...)

Józef Szymanczyk
Łódź

Do redakcji „Spotkań z Zabytka
mi"

Nie orientuję się, jak obecnie 
przedstawia się troska o cmen
tarze wojenne z pierwszej wojny 
światowej na południu Polski. Z 
własnej obserwacji wiem, że 
wiele z nich jest w stanie go
dnym pożałowania. Słyszałem, 
że przepiękna drewniana kapli
ca cmentarna w Pustkach nad 
Luźną koło Gorlic została w os
tatnich latach spalona, a arty
styczny drewniany krzyż z rzeź
bionym krucyfiksem na cmenta
rzu wojennym w Tuchowie na 
Wołowej „zjadły robaki" I grzyb. 
Pozostał po nim jedynie obraz 
olejny wykonany przez miejsco
wego art. malarza Mroza. Drew
niane pomniki były podobno 
dziełem fachowców rosyjskich, 
a kamienne - austriackich i wło
skich. I jedne, i drugie walą się. 
A ja w międzywojennych moich 
studenckich czasach podziwia
łem rzewne i poetyckie napisy 
na tych pomnikach. Np. na jed
nym z nich na górze Lubinka na 
północ od Zakliczyna nad Du
najcem napis ten - o ile po 50 
latach potrafię odtworzyć z pa
mięci - brzmiat: „Dass Euere 

Sensen wieder klingen/Dass 
Euere Frauen wieder singen/ 
Dass Euere Kinder wieder spie- 
len.../Gott hat's gewollt, und wir 
getan, wir Toten". (Aby wasze 
kosy znów dźwięczały/Aby wa
sze żony znów śpiewały/Aby 
wasze dzieci znów się bawiły.../ 
Bóg to zechciał, a myśmy wyko
nali, my polegli).

Przy okazji tej samej trasy, tej 
samej wycieczki pozwalam so
bie na przytoczenie ze sławnych 
Lusławic Profesora Pendere
ckiego napisu na grobie Fausta 
Socyna (Sozzini) z XVI w.: „Chi 
semina vertu, raccoglie fama/E 
vera fama supera la morte" (Kto 
sieje cnotę, zbiera sławę/A 
prawdziwa sława przemoże 
śmierć). Szkoda, że w reporta
żach współczesnych z Lusławic 
nikt nie wspomina o tym mauzo
leum w parku i o tym napisie!

Po tych wspominkach sprzed 
drugiej wojny wracam do ro
dzinnych Szerzyn między Tarno
wem i Jasłem. Są tu trzy cmen
tarze wojenne z 1915 r, niestety, 
zarośnięte chaszczami i rozpa
dające się. Na cmentarzu w Sze
rzynach Nadolu ledwo już od
czytałem napis: „Waldesleuch- 
ten, Waldesrauschen spielt urn 
unser Frues Grab/ln der Toten 
Schlummer laushen Gottes 
Sterne mild herab". (Leśne 
światła, leśne szmery igrają koło 
naszego wczesnego grobu/W 
smutek umarłych wkradają się 
Boże gwiazdy słodko w dół 
schodząc). Na pomniku cmenta
rza wojennego „Pod Dąbkiem" 
na Radoszycach przeczytałem: 
„Schenkt uns eine Minute der 
Andacht, Wir gaben Jahre/un- 
seres Lebens fur Euch!" (Daruj
cie nam minutę pobożnej modli- 
twyl/My daliśmy lata życia za 
was). Na cmentarzu „na Borów
ce" odczytałem: „Beneidet uns, 
Die wir nach Kampf und Not/ 
Hier diirfen ruhn vom Leben und 
Tot". (Zazdrośćcie nam, którzy 
po walce i biedzie/Możemy tu 
odpoczywać po życiu i po 
śmierci).

Jako stary człowiek apeluję 
do młodych, by ocalili od za
pomnienia, a co gorsza - od 
zniszczenia te piękne świadec
twa o tych, co kiedyś życie dali, 

byśmy mogli odzyskać wolną 
Ojczyznę.

Stefan Ryznar
Skarżysko-Kamienna

Szanowna Redakcjo!
Szukam materiałów, być 

może świadków walk w okolicy 
Częstochowy z pierwszej wojny 
światowej, a szczególnie bitwy 
koło Ciecieszyna-Pabianic- 
Skowronowa-Przymiłowic 
miejscowości te znajdują się 
koło Janowa Częstochowskie
go. Jako że pomiędzy miejsco
wościami Ciecieszyn-Skowro- 
nów (na parowie w tesle) znaj
duje się cmentarz żołnierzy ro
syjskich i niemieckich - dziś 
kompletnie zaniedbany i za
pomniany - poszukuję doku
mentacji tego cmentarza.

Każdej osobie, która może 
dorzucić choć promyk światła 
na to miejsce i wydarzenia będę 
bardzo wdzięczny i proszę o 
kontakt. Szczególnie proszę o 
wskazówki bibliograficzne, tak w 

języku polskim, jak i niemiec
kim.

Zbigniew St. Biernacki 
42-207 - Częstochowa-Raków 

skr. poczt. 357

Szanowni Państwo!
kk tym roku dwukrotnie goś

ciłem na Litwie. Dzięki temu mo
głem przyjrzeć, się bliżej blisko 
trzydziestu sakralnym realiza
cjom w starym Wilnie. Razem z 
przyjaciółmi mieszkaliśmy w po
bliskich Trokach. W połowie 
drogi Troki - Wilno we wsi (po 
litewsku Voke po ros. Boke) uj
rzeliśmy pałacyk, którego ele
wacja frontowa niedwuznacznie 
nawiązuje do Pałacu Na Wyspie 
w Łazienkach. Wnętrza już nie 
mają charakteru zabytkowego, a 
o polskości tego miejsca świad
czy kamień w otaczającym pałac 
parku z napisem: JAN TYSZKIE
WICZ ZAŁOŻYŁ PARK I 0- 
GRÓD W WACE W R. 1900

Z poważaniem
Jarosław Zawadzki

Warszawa

Elewacja frontowa patacu w Wace (fot. J. Zawadzki)

REKLAMY 1 OGŁOSZENIA dotyczące wszelkich usług związanych 
z ratowaniem zabytków, a takie wszystkie Inne spoze tej dziedziny 
- prosimy nsdsyfać pod sdresem redakcji (00-052 Warszawa, ul. 
Mazowiecka 11) wraz z pisemnym zsmówlenlom (w wypadku Insty
tucji podpis głównego księgowego). Po przyjęciu zamówienia 
przez redakcje naloty wpłacić odpowiednia sumę na konto Ośrod
ka Dokumentacji Zabytków w Warszawie: NBP V O/M nr 1052-1137- 
131. Ceny: 100 zł ze 1 słowo w wypadku ogłoszeń tekstowych ze 
składu drukarskiego albo 140 000 zł za roklame zajmujące 1 stronę 
druku, 70 000 zł - 0,5 strony, 35 000 zł - 0,26 strony oraz 30 000 zł za 
pozostałe rodzeje reklam; w wypadku koloru zwyżka o 100%. UWA
GA: przy stałym rocznym zamówieniu (5 ogłoszeń lub reklam) 
przysługuje zniżka 20%, przy zamówieniu półrocznym (3 ogłosze
nia lub reklamy) - zniżka 10%.

WARUNKI PRENUMERATY
Cena: 700 zł, półrocznie 2100 zł, rocznie 4200 zł.
Prenumerata na kraj wedtug ogólnie obowiązujących zasad. Prenumerata ze 
zleceniem wysyłki za granicę jest o 50% droższa dla zamawiających Indywi
dualnie I o 100% droższa dla instytucji i zakładów pracy.

Uwaga: archiwalne egzemplarze „Spotkań z Zabytkami" można nabywać w 
redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.00 - 14.00, po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym (tel. 26-93-57) 

55



ŚCIANY - PODZIAŁ, DEKORACJA

OŚ - w elewacji: linia pionowa, w stosunku do której 
elementy architektoniczne zachowują symetrię; zazwy
czaj wyznaczona przez środki otworów okiennych, ar
kad itp. W zależności od liczby osi mówimy o elewacji 
1-, 2-, 3-osiowej itd.
PRZĘSŁO - segment elewacji; pionowy człon elewacji, 
ciągnący się przez całą jej wysokość i odpowiadający 
jednej osi pionowej.

Pionowe elementy podziału (kompozycji) ściany
LIZENA - płaski, pionowy pas muru występujący z 
jego lica; w odróżnieniu od pilastra* bez głowicy i na 
ogół bez bazy; element podziału ściany często stosowa
ny w architekturze romańskiej.
LASKOWANIE - podział płaszczyzny ściany (lub otwo
ru w ścianie) wąskimi profilowanymi listwami (zazwy
czaj kamiennymi), stosowany w architekturze goty
ckiej; niekiedy łączone lukami lub arkadami, np. w for
mie maswerku.
PILASTER - element podziału ściany w formie piono
wego, płaskiego występu, zakończonego bazą (u dołu) i 
głowicą (u góry); część środkowa nosi nazwę trzonu; 
występuje także jako część obramienia otworów okien
nych, drzwiowych itp.
wiązka pilastrów (pilaster nawarstwiony) - zestawie
nie całych, pół- i ćwierćpilastrów, dające wrażenie nało
żenia kilku kolejno zwężających się pilastrów.
PRZYPORA, SKARPA - pionowy element konstrukcyj
ny, silnie występujący ze ściany, stanowiący jej wzmoc
nienie, zwłaszcza dla przejęcia rozporu sklepień. Przy
pora może uskokowo zwężać się ku górze (przypora 
dwu-, trójskokowa); zakończona ukośnie lub sterczy- 
ną.

Poziome elementy podziału ściany
COKÓŁ - podstawa budynku lub poszczególnego ele
mentu architektonicznego, wyodrębniona konstrukcyj
nie lub kompozycyjnie; w elewacji - najniższa jej część, 
oddzielona uskokiem lub gzymsem.
GZYMS (starop. krajnik) - wysunięty przed lico ściany, 
poziomy, najczęściej profilowany element, o znaczeniu 
praktycznym (ochrona przed wodą deszczową) i kom
pozycyjnym.
gzyms cokołowy - wieńczący cokół budynku;
gzyms kordonowy (opaskowy, działowy) - zaznaczający 
podział elewacji na poszczególne kondygnacje; stoso
wany także we wnętrzach;
gzyms wieńczący (koronujący, główny) - stanowiący 
zakończenie górnej krawędzi murów budynku;
gzyms okapowy - stanowiący rodzaj mocno wysunięte
go, plastycznie opracowanego okapu.
W porządkach klasycznych gzyms stanowi część belko
wania.

FRYZ - poziomy pas dekoracyjny, dzielący lub wień
czący ścianę.
fryz akradkowy (arkatura) - fryz złożony z arkadek 
ustawionych obok siebie lub przeplecionych, stosowa
ny w architekturze średniowiecznej (XI-XIII w.) za
zwyczaj na zewnętrznych ścianach pod okapem.

Elementy wgłębione
WNĘKA - wgłębienie w grubości muru, różnych roz
miarów i form, proste lub ujęte w ozdobne obramie
nie.
NISZA - rodzaj wnęki w ścianie, w formie prostokąta 
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zamkniętego u góry półkoliście (np. konchą); w rzucie 
prostokątna lub półkolista; nisza może być ujęta w de
koracyjne obramienie, może być przeznaczona do usta
wienia rzeźby figuralnej.
BLENDA (ślepy otwór) - płytka wnęka w ścianie, naj
częściej w formie prostokąta, arkady itp.; stosowana w 
elewacjach jako element dekoracyjny, rzadziej w celu 
odciążenia ściany.
PŁYCINA - pole lekko wgłębione, często oprofilowane, 
w ścianie lub poszczególnym jej elemencie (cokole, pi- 
lastrze itd.); najczęściej prostokątne, ale występują 
również formy bardziej skomplikowane; może być 
gładkie lub wypełnione dekoracją.

Zwieńczenia
ATTYKA - ścianka, balustrada lub rząd sterczyn bądź 
szczycików wieńczących elewację budowli, zwykle nad 
gzymsem koronującym; attyka zazwyczaj kryje dach, 
stosowana była zwłaszcza przy dachach pogrążonych. 
attyka pełna - ślepa ścianka, czasem z dekoracyjnym 
podziałem;
attyka ażurowa - z prześwitami, np. w formie balustra
dy, arkad itd.;
attyka grzebieniowa - składająca się z szeregu zębów 
(nieściśle zwanych sterczynami) lub szczycików;
attyka polska - odmiana attyki grzebieniowej, składa
jąca się z cokołu (fryzu), tj. pełnej ściany (zazwyczaj 
podzielonej pilastrami, niszami, blendami itp.) i z grze
bienia (koronki), tj. szeregu zębów, często bardzo o- 
zdobnych; cokół i grzebień oddzielone są gzymsem; 
charakterystyczna dla architektury polskiej drugiej po
łowy XVI i pierwszej połowy XVII w.
KRENELAŻ, blankowanie, blanki - regularne, zazwy
czaj prostokątne występy (zęby) wieńczące mur (ścia
nę); element wywodzący się z architektury obronnej 
(zęby przedpiersia wieńczącego mur obronny), później 
stosowany jako dekoracyjne zwieńczenie i przekształ
cony w attykę grzebieniową.
SZCZYT - dekoracyjne, oparte na kształcie trójkąta 
zwieńczenie elewacji budynku lub jego fragmentów, 
np. portali, obramień okiennych.
FRONTON, przyczółek, naczółek, czoło - szczyt w ar
chitekturze porządków klasycznych, w kształcie trójką
ta o wysokości znacznie mniejszej od podstawy, obra- 
mionego gzymsami: poziomym i dwoma nachylonymi; 
pole środkowe nosi nazwę tympanonu, używaną cza
sem (nieściśle) na określenie całego frontonu; w baroku 
fronton miał również kształt odcinka koła lub gzymsy 
załamane.
Uwaga: 1) użycie nazwy fronton na określenie fasady 
jest nieprawidłowe; 2) tympanon - zob. też portal.
WIMPERGA - w architekturze gotyckiej i neogotyckiej 
dekoracyjny szczyt nad portalem lub oknem, w kształ
cie trójkąta o wysokości większej od podstawy; pole 
wimpergi wypełniano ślepym lub ażurowym maswer- 
kiem, krawędzie zdobiono czołganką, a wierzchołek 
kwiatonem.
W następnej części: otwory - drzwi, okna.

• Określenia podane kursywą w tej części Słownika i następ
nych są oddzielnie definiowane.
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