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Od redakcji
Z przesłania, które generalny konserwator za

bytków skierował z okazji Międzynarodowego 
Dnia Ochrony Zabytków (18 kwietnia) do środowi
ska konserwatorskiego i wszystkich zainteresowa
nych ochroną naszego dziedzictwa, wynika, że: po 
pierwsze - nie ma lokalnych, wojewódzkich i re
gionalnych programów ochrony zabytków, po dru
gie - nie jest chroniona w odpowiedni sposób toż
samość miejsc, miejscowości i regionów, po trzecie 
- właściciele i użytkownicy zabytków nie wypełnia
ją w sposób dostateczny obowiązków ich ochrony. 
Generalny konserwator apeluje o naprawienie tej 
sytuacji.

O takich negatywnych zjawiskach wiemy choćby 
z listów napływających do redakcji, traktujących o 
bierności, bezmyślności, nawet społecznej negacji 
własnych korzeni - jak to się zwykło literacko ok
reślać. I w tym numerze mamy przykłady „złych 
nawyków myślowych”, o jakich pisze autor mądre
go artykułu Medytacje o etyce konserwatorskiej 
(s. 2) - warto, aby przeczytali go wszyscy! Skutkiem 
tych negatywnych zjawisk jest np. dziwna odbudo
wa zamku w Szymbarku (s. 31), do „złych nawyków 
myślowych” należą plany władz miejskich Warsza
wy wobec zabytkowego Ogrodu Saskiego (s. 22).

Namawiamy naszych Czytelników do zapewnie
nia sobie prenumeraty „Spotkań z Zabytkami” 
przez Zakład Kolportażu SUNRISE, który nie po
biera dodatkowej opłaty za dostawę. Przy trwają
cym kryzysie „Ruchu” jest to jedyny sposób na 
regularne otrzymywanie naszego pisma. SUNRISE 
(czyt. sanrajz) - to w języku angielskim „wschód 
słońca, świt” - co można także przetłumaczyć jako 
świt normalnej prenumeraty czasopism w naszym 
kraju. Dla ułatwienia w tym (s. 45) i w następnych 
numerach będziemy zamieszczali przekazy pocz
towe z wypisanym kontem firmy SUNRISE. Wa
runki prenumeraty w firmie SUNRISE na numery 
5 i 6,1991 oraz na pierwsze półrocze 1992 r. (nr 1,2 
3) - na stronach 45 i 55!

UWAGA!
Poszukujemy współwydawcy „Spotkań z Zabytka
mi”, który byłby zainteresowany utrzymaniem pisma 
na rynku, wydawaniem go w formie kolorowego mie
sięcznika i rozszerzeniem kręgu czytelników także 
poza granicami kraju. Warunkiem jest utrzymanie 
niezależności redakcji i pisma - organu Ośrodka 
Dokumentacji Zabytków. Forma takiej współpracy - 
do uzgodnienia po zgłoszeniu pisemnej intencji pod 
adresem redakcji - 00-052 Warszawa, ul. Mazowiec
ka 11 - do 30 września 1991 r.

ANKIETA
i
■
' Drodzy Czytelnicy!
i Jeśli chcecie pomóc nam w redagowaniu „Spotkań z Zaby- 
i tkami" i mieć wpływ na formę i program pisma - prosimy 
j odpowiedzieć na pytania naszej ankiety. Odpowiedzi - pole- 
! gające na wstawieniu znaku „x" w odpowiednim kwadracie - 
i oczekujemy do 30 listopada 1991 r. Wśród Czytelników, któ- 
' rzy wypełnią ankietę i podadzą swój adres domowy, rozlosu- 
i jemy 3 nagrody książkowe oraz 5 bezpłatnych prenumerat 
i „Spotkań z Zabytkami" na 1992 r.
i

* 1. Od kiedy czytuje Pan(i) „Spotkania z Zabytkami"?

‘ od roku  od 5-10 lat  ę>onad 10 lat 

j 2. Jak otrzymuje Pan(i) nasze pismo?

' z prenumeraty  kupuję w kiosku 

i z czytelni  pożyczam od znajomych 

i 3. W jaki sposób czyta Pan(i) nasze pismo?

i caty numer  wybrane artykuły (działy) 

i 4. Ocena działów i cykli w „Spotkaniach z Zabytkami":
i

i dobry średni slaby nie wiem
i Od redakcji

1
] Artykuły
11
! Spotkania na Wschodzie
i

i Wokół jednego zabytku
i
i
i Nasz felieton
i
i
j Zabytki w krajobrazie

i
’ To też są zabytki
i
\ Sylwetki
1

[ Z warsztatu konserwatora
1

i Zbiory i zbieracze
i
i
i Polskie zabytki na świecie
i
l
i Z zagranicy

l
i Rozmaitości
i
i
1 Listy

i
[ Ilustrowane słowniki

! Akcja cmentarze
i
i
i Akcja dwory

i
j Akcja domy robotnicze
11
i Gniazda rodzinne
i

i Nasze ulice (place)
i
i
i Kupić, nie kupić...

i
’ Niecodzienne muzea

. i X
Nr Przedstawiamy
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5. Jakie poruszane w „Spotkaniach z Zabytkami" dziedziny 
interesują Pana (ią) najbardziej?

historia kultury 

historia sztuki 

historia architektury 

etnografia 

metody konserwacji zabytków 

archeologia 

tradycje

6. Jakie formy popularyzacji 
dziej?

artykuły syntetyczne 

wywiady 

reportaże 

komentarze 

felietony 

informacje 

inne (jakie?)..............

 
interesują Pana(ią) najbar-

7. Czy wśród autorów piszących w „Spotkaniach z Zabytka
mi” są tacy, których publikacje czyta Pan(i) zawsze? 
takD nieD

Jeśli „tak" prosimy o podanie ich nazwisk:

i 
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8, Ocena strony graficzno-technicznej pisma:
i

dobry średni słaby nie wiem j
układ
ilustracje  '
okładka  ’
9. Czy uważa Pan(i), że „Spotkania z Zabytkami” należy t 
zmienić? ■

i 
i 

takO nieD
(jeśli tak, prosimy o krótką wypowiedź na osobnej kartce z t 
podaniem tematów, które należałoby wprowadzić, rozszerzyć i 
lub zlikwidować) !

i
10. Jaką częstotliwość ukazywania się powinny mieć „Spo- ■
tkania z Zabytkami"? 1

1
tygodnik  ' kwartalnik 1
miesięcznik  rocznik 1

1
11. Bliższe dane autora odpowiedzi: 1
Płeć i

kobieta 1
1

mężczyzna 1
Wiek...... lat' 1
Wykształcenie 1

1
podstawowe 1
średnie 1
wyższe 1

Zawód wykonywany..................................................... 1
Miejsce zamieszkania 1

wieś 1
miasto do 20 000 mieszkańców n 1

miasto do 50 000 mieszkańców 1
miasto powyżej 50 000 mieszkańców 1
miasto powyżej 100 000 mieszkańców 1

Tadeusz Chrzanowski

Medytacje 
o etyce 

konserwator
skiej

W światku konserwatorskim, podobnie 
jak niemal we wszystkich światkach w 
kraju i zagranicą, pełno dziś wielkich 

deklaracji, wielkich słów i trochę 
mniejszych klisz. Stereotypy 

myślowo-znakowe są tworem naszego 
stulecia i skutecznie blokują proces 

myślenia. Są one - jak w konserwacji - 
materiałami zastępczymi, którymi łata 

się tzw. substancję zabytkową 
(umiłowany cement, by niedaleko 

szukać). Mówi się więc tonem 
podniosłym o konserwatorskiej etyce, o 

kulturowym przesłaniu dziejów, o 
tożsamości narodowej zakodowanej w 

zabytkach, o zadaniach, o obowiązkach 
itd., itd. Te wszystkie i wiele innych 

podniosłych sformułowań miałoby 
istotnie głęboki sens, gdyby nie ich 

nadużycie, co sprawiło, że się 
przeobraziły w klisze myśfenia 

zbiorowego. A więc w sferze mentalnej 
dokonał się i w naszym ogródku proces 

dewaloryzacji haseł i skrótów myślowych. 
Gorąco zatem proszę tych wszystkich, co 

się o narodową spuściznę naprawdę 
troszczą, by się z umiarem i tylko przy 
dostojnych okazjach taką wzniosłością 

posługiwali.
2

i
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„Spotkania z Zabytkami”
ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 17 
00-052 WARSZAWA



W
ydaje mi się, że ta moralizatorsko-felieto- 
nistyczna preambuła była o tyle potrzeb
na, gdyż podjąłem właśnie problem za
mieszkały już od dłuższego czasu w po
zornym ogrodzie klisz i pustosłowia. O- 
strzegłszy jednak czytelnika, ostrzegam też samego siebie: 

nie szafuj „krakowiaczku ci ja” dętą grandilokwencją! 
Pojęcie etyki konserwatorskiej, używane często i chyba 
nawet zbyt często, ogranicza się w naszej świadomości 
przede wszystkim do tych, co się konserwacją parają zawo
dowo i manualnie lub - w wypadku architektów - także 
konceptualnie. Wiąże się je także, choć w mniejszym zakre
sie, z całą strukturą administracyjną ochrony zabytków, a 
więc z terenowymi konserwatorami zabytków, z ich apara
tem kontrolno-wykonawczym oraz z innymi instytucjami 
tą dziedziną zajętymi. Czy jednak pojęcia tego nie należy 
potraktować szerzej? Czy nie należy objąć nim wszystkich 
przedstawicieli społeczności i to zarówno w węższym, re
gionalnym rozumieniu, jak i najszerszym: narodowo-pań- 
stwowym? Czy przypadkiem my wszyscy nie jesteśmy 
„konserwatorami”, to znaczy odpowiedzialnymi za to, co 
nam przekazała pani historia zarówno w materialnym, jak i 
duchowym przekazie?
Zacząć trzeba jednak od tego węższego, jeśli tak wolno 
rzec - „zawodowego” wymiaru zjawiska. Mówiąc o etyce 
konserwatorskiej w takim właśnie wymiarze, myślimy 
przede wszystkim o tym, aby wszelkie działanie podejmo
wane w stosunku do zabytków było zgodne z podstawowy
mi i powszechnie akceptowanymi (rozmaite międzynaro
dowe karty) zasadami. 1 chodzi tu przede wszystkim o pro
blem autorskiego podejścia, z jawnym bowiem narusze
niem zasad, z fuszerką konserwatorską (burzenie i budowa
nie zabytków „na nowo”, używanie niewłaściwych materia
łów, metod itd.) nie wiąże się jakiekolwiek pojęcie etyki. 
Temu zwykłemu kanciarstwu nie warto poświęcać uwagi, 
jest ono sprawą konserwatorów terenowych, władz samo
rządowych, a w niektórych wypadkach - prokuratorów.

Problemy etyki konserwatorskiej zaczynają się i kończą na 
styku koegzystencji wartości zastanych i wartości doda
nych. Wyjaśnijmy to bliżej: konserwator manualny i archi
tekt uprawiający działalność konserwatorską mają świado
mość, że są artystami czy twórcami (lub w tym wypadku 
współtwórcami). I potwierdza to dyplom otrzymywany po 
zakończeniu studiów czy kursów specjalistycznych, w wy
padku zaś konserwatorów malarstwa i rzeźby - przynależ
ność do Związku Polskich Artystów Plastyków, a w jego 
ramach do Sekcji Konserwatorskiej. Tak więc konserwator 
jest w jednej osobie człowiekiem, który uprawia wysoko 
kwalifikowane rzemiosło oraz artystą, który powierzone 
mu dzieło nie tylko utrwala, ale także niejednokrotnie do
pełnia. Można by więc w odniesieniu do konserwatorów i 
architektów w tej dziedzinie pracujących używać określe
nia: współartysta i współtwórca. I tu zaczyna się problem 
istotny z punktu widzenia etyki konserwatorskiej: do jakie
go stopnia konserwatorowi czy architektowi wolno ingero
wać owym własnym „współ” - wkładem. Ponieważ - i tu 
jest zasadnicza różnica między artystą „czystym” a konse
rwatorem - w dziele tego drugiego częścią podstawową 
jest zawsze zabytek, a więc coś, co zaistniało wcześniej 
(nieraz dużo wcześniej), zanim dotarło do pracowni tego, 
którego PODSTAWOWYM zadaniem jest ochrona, a nie 
przetworzenie czy amplifikacja.
Aby jednak wyswobodzić się ze zbyt teoretycznej zakalco- 
watości, posłużę się przykładami. Józef Edward Dutkiewicz 
był jednocześnie wybitnym konserwatorem, historykiem 
sztuki i malarzem w jednej osobie, i starał się zawsze, 
zwłaszcza w późniejszym okresie swej działalności, prze
prowadzić niejednokrotnie bardzo śmiałe eksperymenty 
konserwatorskie. Nie naruszając w najmniejszym stopniu 
etyki konserwatorskiej w sferze techniki i rzemiosła, czynił 
doświadczenia z estetyczną ekspozycją dzieł przez siebie 
konserwowanych czy wręcz odkrywanych. Najwięcej tego 
typu eksperymentów wprowadził w ostatnim swym dziele: 
globalnej konserwacji wnętrza fary w Olkuszu. Wykonał

Warszawa, tel. (0-22) 628-09-18, 26-40-81, 26-50-51, w. 404, 520, 529
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tam malowidła ścienne własnej inwencji, które miały koeg- 
zystować z dawnymi (z kilku epok). Odkryte za stallami 
malowidła ścienne zdjął i przeniósłszy na podobrazie ze 
sztucznego tworzywa, umieścił ponad stallami (transfer). 
Słynny poliptyk olkuski, który poprzednio znajdował się w 
bocznej kaplicy, przeniósł na miejsce ołtarza głównego, z 
którego manierystyczne retabulum przemieścił z kolei do 
nawy bocznej. To tylko kilka ważniejszych przykładów 
nowej aranżacji tego cennego wnętrza.
Miałem wątpliwości co do niektórych elementów owej a- 
ranżacji (zgłaszałem je za życia artysty), bowiem właśnie 
tego rodzaju działania stają nieraz na granicy problematyki 
etyki konserwatorskiej w szerszym i głębszym znaczeniu, a 
zarazem o wiele trudniejszym do obiektywnego rozstrzy
gnięcia; nasze oceny są bowiem zawsze subiektywne. 
Chciałem tu po prostu ukazać ową granicę: niewidoczną i 
nie ustaloną, która dzieli to, co jest dla artysty-konserwato- 
ra dopuszczalne, a nawet obowiązkowe z punktu widze
nia jego rzemiosła, od tego, co staje się własnym wkładem 
artysty-konserwatora jako współtwórcy dzieła. W którym 
momencie dochodzi do przekroczenia bariery dopuszczał-



(zdjęcia: Mirosław Stankiewicz)

ności? To musi być rozstrzygane w każdym wypadku na 
nowo i pierwszą instancją jest zawsze ów artysta-konse- 
rwator, który owe problemy rozstrzygać musi we własnym 
sumieniu, a nie tylko w pojemnym obszarze własnych am
bicji (pisałem o tym obszernie w „Ochronie Zabytków”, nr 
2, 1980).
Jeszcze dobitniej problematyka ta uzewnętrznia się w dzie
dzinie architektury. Mam znajomego architekta, który 
twierdzi, że w zakresie konserwacji nie ma gorszych nisz
czycieli niż architekci-konserwatorzy. Być może przesadza, 
faktem pozostaje jednak, że opacznie pojęta „Kunstwol- 
len” (Rieglowski termin na wolę twórczą) doprowadzała i 
doprowadza nadal do niepowetowanych strat. Jan Karol 
Sas Zubrzycki, zdolny twórca, interesujący, choć czasem na 
granicy nacjonalistycznej paranoi balansujący teoretyk, za
projektował na terenie tzw. Galicji dziesiątki (dosłownie!) 
neogotyckich i innych neostylowych kościołów, co stało się 
z przeogromną stratą zasobów zabytkowych, bowiem jego 
„katedrom" ustępowały miejsca stare, przeważnie drewnia
ne kościoły. Zubrzycki „zdejmował” ich plany, elewacje, 
detale, później wydawał „uczone” studia (np. Cieślictwo 
polskie), a potem kazał burzyć i wystawiał w tym miejscu 
strzeliste „Szartry” lub „Notredamy” z hełmami a la północ
na wieża kościoła Mariackiego w Krakowie.
Tak więc często, powiedziałbym: zbyt często ego artysty 
staje się ślepe i głuche i na etykę zawodową, i na granice po 
prostu „dobrego smaku” (proszę tylko nie robić mi zarzu
tów, że posługuję się zaprzeszłą terminologią, robię z niej 
bowiem metaforyczny użytek). Dawniej architekci (a także 
ich mocodawcy, bo ich udział w tym względzie nie jest bez 
znaczenia!) mieli o wiele silniejsze poczucie harmonii, która 
dyktowała im granice samodzielności i granice podporząd
kowania. Obawiam się, że wraz z odrzuceniem estetyki 

normatywnej (właśnie tej od „dobrego smaku”) odrzucono 
harmonię koegzystencji starego z nowym, samo bowiem 
pojęcie harmonii odłożone zostało jakoby do lamusa zde
zaktualizowanych terminów. Dziś na architektach trzeba 
wręcz wymuszać formę koegzystencjalną, formę zgodną z 
kontekstem otoczenia, oni sami zdają się bowiem jej nie 
czuć. Dawniej takie poczucie było poniekąd zakodowane. 
Dobrym przykładem jest twór architektury uznawany za 
wybitny i przełomowy, a dla mnie wydający się fatalną 
pomyłką: chodzi o jeden z najwcześniejszych, z lat pięć
dziesiątych pochodzący wieżowiec w Mediolanie - Torre 
Velasco. Podobno był to architektoniczny protest wobec 
nudnych funkcjonalistycznych bez-form architektury skła
dankowej, podobno nawiązuje do form „narodowych" czy 
„regionalnych”. Mnie jednak, zwłaszcza gdy się ową Torre 
Velasco ogląda z dachu katedry mediolańskiej, przypomina 
raczej wieżę ciśnień, brutalnie wrąbaną w harmonijną za
budowę starego miasta. Nastąpiło tu zasadnicze naruszenie 
urbanistyki, a zarazem naruszenie etyki konserwatorskiej, 
jakkolwiek bowiem autorzy wznosili rzecz całkowicie 
nową, wznosili ją w kontekście zabytkowej zabudowy, w 
kontekście nawarstwień rozmaitych epok, dotychczas har
monijnie koegzystujących.
Przykłady można mnożyć bez liku: chociażby wieżowce, 
którymi Belgowie obstawili w Brukseli katedrę Św. Guduli, 
a u nas chociażby warszawski hotel „Marriott” czy ten drugi 
wieżowiec przy pl. Bankowym. I nie chodzi wyłącznie o 
skalę, Warszawa ma ją bowiem z dawna zmąconą, ale tak
że o formę i detal. Architektura najnowsza częściej gryzie 
się ze starą tam, gdzie ta druga przetrwała reliktowo (Ko
lonia), a cóż dopiero, gdy wtłacza się ją w całe zabytkowe 
zespoły.
Tyle (a i tak zbyt wiele) o sensie terminu „etyka konserwa
torska” w odniesieniu do konserwatorów, w szerokim kon
tekście rozumienia tej kwalifikacji. Trzeba teraz przez 
chwilę zatrzymać się przy etyce konserwatorskiej w odnie
sieniu do całego społeczeństwa. A więc kilka słów o spo
łecznej ochronie zabytków. Ocalenie bowiem spuścizny 
przeszłości - to zadanie dla nas wszystkich. A fakt ten wca
le nie jest powszechnie uświadomiony.
Rozważmy rzecz stopniowo. Na pierwsze miejsce wysuwa
ją się ludzie, którzy w jakimś stopniu bezpośrednio lub 
pośrednio mają wpływ na nasz stan posiadania zabytków. 
W grę wchodzi tu nie tylko, choć przede wszystkim, cała 
sieć administracyjna, zobowiązana do sprawowania takiej 
opieki. Wszelako nie tylko ona - za ową opiekę odpowie
dzialni są wszyscy urzędnicy administracji i uczestnicy sa
morządów. Zbyt często konserwator był tylko „chłopcem 
do bicia”, na którym rozmaici decydenci spod ciemnej 
gwiazdy wymuszali zgodę na burzycielstwo i dewastację 
naszej spuścizny. Z nastaniem demokracji sytuacja nie 
zmieniła się radykalnie. Wynika to z ciemnogrodu mental
nego mych rodaków w zakresie ochrony zabytków.
Społeczeństwo polskie od wieków ma zakodowane zdu
miewające podejście do oceny budowli czy innego wytwo
ru przeszłości: ładne jest to. co nowe. A łączy się to z wyjąt
kowym niechlujstwem mej nacji („Dziś pałac zgoła - jutro 
stodoła", jak boleśnie drwil jeszcze Sarbiewski na początku 
XVII w.).
Tak więc hierarchię zaangażowania mamy wyraźną: naj
pierw służby konserwatorskie, następnie służby administra
cyjne w ogóle, wreszcie (czy może nawet równocześnie) 
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organa samorządowe. Trzeba z mózgownic rodaków wy
korzenić zagnieżdżone w nich kłamstwo komunistów: że 
państwo jest za wszystko odpowiedzialne. Wręcz przeciw
nie - obecnie my wszyscy jesteśmy za wszystko odpowie
dzialni. Trzeba być bowiem konsekwentnym: jeżeli chce się 
demokracji, to przyjmując ją należy również podejmować 
niezmiernie poszerzoną odpowiedzialność. I w tym mo
mencie dochodzimy do społeczeństwa jako całości.
Tu może należałoby poruszyć niezwykle aktualny temat 
mecenatu i'sponsorowania, ale nie mogę nadwerężać cierp
liwości czytelnika, więc rzecz odłożę na inną okazję. Po
wróćmy do stwierdzenia, że wraz z ingresem demokracji 
nagle poszerzył się znacznie zakres odpowiedzialności za 
etykę konserwatorską. Obserwujemy gwałtownie narasta
jący proces prywatyzacji i reprywatyzacji. Ten proces po
ciąga oczywiste następstwo: to nie tylko miody posiadania i 
zarabiania na tym posiadaniu, ale także obowiązek pono
szenia kosztów, które - dotychczas przynajmniej teore
tycznie - obciążały totalitarno-etatystyczne państwo.
Na straży dopełniania obowiązku ochrony tego, co zre- czy 
sprywatyzowano, stoi (znów teoretycznie) służba konse
rwatorska. Nie ma ona, jak dotąd, dostatecznych sankcji. 
Nadal niszczenie zabytków (przez niedbalstwo czy wręcz 
złą wolę) to czyn z punktu widzenia prawa „społecznie 
mało szkodliwy”, to czyn, za który właściwie nie ponosi się 
żadnej kary. Musi to nareszcie ulec zmianie. Poza tym ist
nieć winna także presja opinii społecznej.
Fatalny stan zabytków w naszym kraju jest efektem nie 
tylko złego funkcjonowania systemu komunistycznego, ale 
również - i jo w niemałym stopniu - łatwo przyswojonej 
zbiorowej opinii, że to, co państwowe, jest zarazem niczyje. 
Nie zawaliłoby się tyle dworów i domów, tyle miast nie 
uległoby zagładzie, gdyby ich mieszkańcy i użytkownicy 
nie mieli do owych zabytków stosunku wyłącznie kon
sumpcyjnego: nikt właściwie nie czuł się zobowiązany do 
remontowania budynku, który zamieszkiwał, bo był to bu
dynek „ich”, którego użytkowanie, podobnie jak pensja, 
było niejako obligatoryjne, ale jeśli chodzi o własny wkład, 
to żadne takie sztuczki - „konserwator niech odbuduje”. 
Straszliwe „niech”, słowo ciążące na mentalności Pola
ków.
W chwili obecnej zaczął się szeroki ruch reprywatyzacyjny 
i ludzie staną się wkrótce właścicielami tego, czego przed
tem byli użytkownikami. I definitywnie skończy się: „niech 
konserwator odbuduje". W zasięgu finansowej aktywności 
konserwatora pozostanie nie tak znów wielka liczba budo
wli miejskich czy państwowych, a poza te obiekty będzie 
rozciągał on działalność wyłącznie kontrolną, opiniodaw
czą i ewentualnie koordynującą.
Zmiana sytuacji własnościowej pociągnie za sobą przewar
tościowanie owej ogromnej „masy upadłościowej”, jaką są 
w większości zabytki naszego kraju. Przestanie panoszyć 
się własność „skarbu państwa”, czyli niczyja, czyli pozba
wiona realnej wartości (a tak odbierali to także funkcjona
riusze państwowi). I zacznie funkcjonować zasada, że im 
budynek w lepszym stanie, im lepiej wyposażony, tym 
większe będzie przynosił korzyści materialne (czynsze itp.). 
Zacznie się więc opłacać inwestowanie, bo przecież trudno 
inwestować w bezwartościowość, warto zaś dokonywać 
wkładu w coś, co już jakąś, a zazwyczaj niemałą wartość 
posiada.

Oczywiście wizja jest teoretycznie tylko optymistyczna. Po 
pierwsze - kod złych nawyków myślowych jest trudny do 
wytrzebienia i tu właśnie rola środków masowego przeka
zu. w tym prasy, a w tym „Spotkań z Zabytkami”, które od 
swych narodzin chwalebnie podejmują takie zadanie. Po 
drugie - przed jednostką otwiera się rozległe pole samo
dzielnej interwencji i właśnie z punktu widzenia etyki kon
serwatorskiej mogą się w ramach tego interweniowania 
dziać rzeczy horrendalne. Można wymyślić sytuację, że za
bytkowy dworek czy kamieniczka zostanie przez właścicie
la „dosmaczona" na elewacjach przysłowiowymi już luster
kami czy tłuczkiem szklano-ceramicznym, ale już teraz do
strzec można brutalne rąbanie witryn w tej „butikolandii”, 
w jaką przeobrażają się nasze starówki. I dlatego konse
rwator jako urzędnik-kontroler jest niezbędnie potrzebny 
także w sferze zabytków „prywatnych".
Etyka konserwatorska powinna też oddziaływać jako 
wszechobecna siła opiniotwórcza. Moim drugim marze
niem byłoby (dlaczego by nie pomarzyć: pierwsze już się 
spełniło - żyję przecież w wolnym kraju!) potępienie przez 
ową opinię zniszczenia „prywatnego” zabytku albo jego 
zeszpecenia czy wreszcie dopuszczenia do zniechlujnienia. 
Rola opinii publicznej jest potężna, u nas trochę zmalała i 
trzeba usilnie starać się o restytucję jej znaczenia: to jed
nak w sumie zjawisko bardzo pozytywne.
Pamiętam wieś przedwojenną - ubogą, ale chędogą. Była 
rażąco nieraz biedna, ale w większości regionów schludna i 
ładna, bo wypadało mieć przed chałupą ogródek z malwa
mi i „około Wielkiejnocy” ściany pobielić czy wyługować. 
Dziś pustakowe pałace stoją w otoczeniu śmietników i naj
wyższym szczytem estetyki są owe potłuczone lusterka czy 
talerze oraz siatka pomalowana w zgrzytliwie kontrastują
ce kolorki. 1 nikt na takim obejściu nie napisze, jak to czynią 
mądre dzieciaki w miastach na usmolonych samochodach: 
„brudas”. Rozwijanie nowych kodów leży w gestii domu i 
szkoły, ale przy dzisiejszym rozbiciu środowisk, zwłaszcza 
w nowych dzielnicach miast, te starodawne zacne czynniki 
są za słabe: działać musi opinia publiczna. Okażmy naszym 
najbliższym sąsiadom, jeśli na to zasłużyli, że nie lubimy 
brudasów i niechlujów, że są „poza nawiasem”.
Świadomie zaopatrywałem w powyższych uwagach okreś
lenie prywatny cudzysłowem. W odniesieniu bowiem do 
zabytków prywatność jest ograniczona, przestaje funkcjo
nować jako zjawisko jednostkowe. Reprywatyzacja zabyt
ków oznacza bowiem, że stają się one i czyjeś indywidual
nie, i nasze zbiorowo. Więc wszyscy za nie w jakimś stop
niu odpowiadamy.
Ale „my” - to wciąż taka wielka, głucha, ślepa i niema (to 
może, niestety, najmniej) masa. Anglosasi mówią ..the silent 
majority”(milcząca większość). Nie stosujmy jednak Hora- 
cjańskiej pogardy wobec owej masy, bo i my w niej tkwimy 
na co dzień i od święta. I tu właśnie rozciąga się to ogromne 
pole etyki konserwatorskiej, które chciałem pokazać, bo
wiem istnienie tego obszaru jest dalekie od powszechnego 
uświadomienia. A nas za to, co wciąż jeszcze przetrwało z 
przeszłości, następne pokolenia „rozliczą". 1 to nie w tym 
starym znaczeniu, że się gdzieś tam pójdzie „na dywanik”, a 
potem na kolejne miejsce w karuzeli stanowisk. Społeczne 
rozliczenie jest bowiem straszne - nie ma odeń apelacji. 1 
trwa dłużej niż ludzkie życie!

Tadeusz Chrzanowski
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Tadeusz S. Jaroszewski

Dwór 
przed 

pierwszą 
wojną o)

W niniejszym odcinku pominiemy 
świadomie konkurs na dworek na 

wystawę w Rzymie (1910) i konkurs na 
typy domów mieszkalnych w otoczeniu 

ogrodowym (1912), obie te imprezy miały 
bowiem niewielkie znaczenie dla 

problematyki siedziby ziemiańskiej. 
Skupimy się zatem na konkursie na dwór 

w Niegowici ogłoszonym w 1913 r. na 
życzenie Zofii i Jana Włodków przez 

Koło Architektów w Krakowie.

Z
nane nam z czasopisma .Architekt” nagrodzone 
projekty nawiązują na ogół do tradycyjnej sie
dziby wiejskiej w Polsce, ukształtowanej u 
schyłku XVIII w. (raczej do pałacu niż do dwo

ru). Skomponowano je bądź w duchu klasycyzmu, jak np. 
projekt Tadeusza Zielińskiego wyróżniony 1 nagrodą, bądź 
w duchu późnego baroku, jak projekt Romualda Gutta i 
Rudolfa Świerczyńskiego(H nagroda) oraz projekt Franci
szka Mączyńskiego przeznaczony do zakupu. Spośród po
zostałych wyróżnionych projektów wyłamuje się projekt 
Adolfa Szyszko-Bohusza, również przeznaczony do zaku
pu, odwołujący się do klasycyzmu rosyjskiego (zwłaszcza 
do twórczości Domenica Giliardiego) ęraz projekt archite
któw K. Krzyżanowskiego i M. Rzepeckiego (wyróżniony 
III zaszczytną wzmianką) skomponowany w duchu moder
nizmu niemieckiego. Piszący te słowa najwyżej ocenia pro
jekt Zdzisława Mączeńskiego (III nagroda) za oryginalną, 
pełną szlachetności klasycystyczną elewację frontową i 
więcej niż poprawne rozplanowanie wnętrz. Wysoką ocenę 
przyznałbym również projektom lwowskich architektów 
Witolda Minkiewicza (ten ostatni wyróżniony 11 zaszczyt
ną wzmianką) oraz Maksymiliana Burstina, skomponowa
nym w konwencji klasycystycznej.
Interesująco zinterpretowali formy osiemnastowiecznego 
dworu polskiego architekci Jan Choynowski i Eugeniusz 
Czerwiński ze Lwowa, na uwagę zasługuje ponadto nie 
nagrodzony projekt oznaczony numerem 55, proponujący 
siedzibę o nader powściągliwych formach klasycystycz- 
nych, przypominającą niektóre prace laureata I nagrody 
konkursu na dwór w Opinogórze - Józefa Galęzowskie- 
go-
Na konkurs na dwór w Niegowici nadesłano aż 56 prac, sąd 
konkursowy nie miał zatem łatwego zadania. Projekty były 
na ogół opracowane bardzo starannie pod względem gra
ficznym; poszczególne rysunki to prawdziwe dzieła sztuki. 
Nagrodzone i wyróżniające się projekty zostały opubliko
wane w „Architekcie”; dzięki temu konkurs dostarczył ar
chitektom polskim wielu pomysłów, które przydały się w 
okresie powojennym, kiedy ziemiaństwo przystąpiło do od
budowy zniszczonych siedzib.
Komentator konkursu na dwór w Niegowici stwierdził w 
„Architekcie”, że dwór na wsi W otoczeniu ogrodu, zamiesz
kany przez jedną rodzinę, to idealne mieszkanie nowoczes
nego człowieka; gdzie indziej nawet w dużych miastach, u 
nas, niestety, z reguły tylko na wsi. „Po spustoszeniach XIX 
wieku, zwłaszcza drugiej jego połowy - czytamy dalej - 
gdy tyle dworów padło ofiarą mody pseudogotyckiej lub 
tak zwanego stylu nadwiślańskiego, zachowany do naszych
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1.2. Projekt T. Zielińskiego dworu w Niegowici: 
widok od frontu (1) i od ogrodu (2)

3.4.5. Projekt R. Gutta i R. Świerczyńskiego dworu 
w Niegowici: elewacja frontowa (3), elewacja o- 
grodowa (4) oraz plan parteru i pierwszego piętra 
(5)

6. Projekt F. Mączyńskiego dworu w Niegowici, 
elewacja ogrodowa

7.8. Projekt A. Szyszko-Bohusza dworu w Niego
wici: widok od frontu (7) i elewacja ogrodowa 
(8)

9. Projekt K. Krzyżanowskiego i M. Rzepeckiego 
dworu w Niegowici, elewacja frontowa
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10.11. Projekt Z. Męczeńskiego dworu w Niegowici: elewacja frontowa (10) 
oraz plan parteru i pierwszego piętra (11)
12.13. Projekt W. Minkiewicza dworu w Niegowici: elewacja frontowa (12) oraz 
plan parteru i pierwszego piętra (13)
14. Projekt M. Burstina dworu w Niegowici, widok od frontu
15. Projekt J. Choynowskiego i E. Czerwińskiego dworu w Niegowici, elewacja 
frontowa
16. Projekt dworu w Niegowici nie znanego autora, elewacja frontowa (reprod. 
il. 1-16 z „Architekta", R.15, 1914)
.17. Maków na Podolu, elewacja frontowa pałacu
18.19. Patac w Zielęcinie: od frontu (18) i od ogrodu (19)

15

czasów typ dworu polskiego o zewnętrznej szacie XVIII 
wieku znów wraca do swoich praw i zyskuje aprobatę o- 
gólu i architektów. Toteż we wszystkich konkursach pol
skich znać wyraźne i nieraz bardzo udatne usiłowania na
wiązania [do] tradycji i tworzenia nowożytnego domu na 
wsi na tle form dawnego dworu polskiego.”
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„Styl dworkowy” nie był dla ziemian jedyną propozycją 
stylu narodowego. Obok siedzib skomponowanych w du
chu późnego baroku i klasycyzmu, triumfy święciły pałace i 
dwory w stylu renesansu polskiego. Wystarczy przypom
nieć dwór w Biskupicach kolo Kalisza wzniesiony przed 
1905 r. według projektu Władysława Kozłowskiego i Apo
loniusza Nieniewskiego, pałac w Rakiszkach na Żmudzi 
przebudowany w 1905 w. według projektu Franciszka Lil
popa i Karola Jankowskiego, pałac w Makowie na Podolu 
zbudowany na wzór Sukiennic krakowskich po 1908 r. (ar
chitekt dotąd nie znany), wreszcie pałac w Zielęcinie w 
Wielkim Księstwie Poznańskim, który musiał powstać na 
samym początku XX w. (w obecnym stanie badań nic o nim 
nie wiemy). Wszystkie te obiekty miały jedną cechę wspól
ną, mianowicie polską renesansową attykę, inspirowaną 
przez attykę krakowskich Sukiennic oraz attyki ratuszy w 
Sandomierzu i w Tarnowie. Nurt „renesansowy” w archi
tekturze polskich siedzib wiejskich początku XX w. po
wstał na bazie rozwiniętych badań naukowych nad sztuką 
Odrodzenia.

W kategoriach lokalnej odmiany stylu narodowego należy 
rozpatrywać „styl krajowy” w Wielkopolsce, rozpropago
wany w 1896 r. przez ks. Zygmunta Czartoryskiego z Ko
kosowa w broszurze O stylu krajowym w budownictwie 
wiejskim i wyczerpująco opracowany przez Jana Skurato- 
wicza. Przyczyną, która zmusiła księcia do zabrania głosu 
w tej sprawie, była chęć uratowania „z powodzi teutoń- 
skiej... próbki stylu krajowego w budownictwie, aby, kiedy 
da Bóg, że wody potopu opadną, ziomkowie mieli skąd 
brać wzory do odbudowania kraju - w stylu słowiańskim.”



20. Pałac w Skoraszewicaeh od fron
tu
21. Pałac w Wolsztynie od frontu
22. Pałac w Dłoni od frontu
23. Pałac w Winnej Górze od frontu 
(reprod.: 1-21 - Jacek Borowik: 
Zdjęcia: 22 - Mariusz Karpowicz, 23 -

Waldemar Baraniewski)

21

22

Jak pisze Skuratowicz, Czartoryski odwoływał się z jednej 
strony do formuły francuskiego okazałego kształtu rezy
dencji entre cour et jardin, z .dziedzińcem przed pałacem i 
oficynami po jego bokach, z drugiej strony do wzorów sta
ropolskiej siedziby ziemiańskiej, jakich wiele istniało jesz

cze na terytorium Polski przedrozbiorowej, a których do
minującym i znaczącym elementem byl kolumnowy portyk 
od frontu. W Wielkim Księstwie Poznańskim w pierwszych 
latach XX w. ukształtowała się pod wpływem broszury ks. 
Zygmunta Czartoryskiego koncepcja pałacu łączącego w 
sobie wyrafinowany komfort wnętrz z narodową polską 
bryłą. Do najwybitniejszych realizacji tego rodzaju, zda
niem piszącego te słowa, należą trzy pałace projektowane 
przez Rogera Sławskiego: w Skoraszewicaeh (1908), w 
Wolsztynie (przebudowany z dawnego w 1911 r.) i w Dłoni 
(1912) oraz pałac w Winnej Górze (1910) projektowany 
przez Stanisława Boreckiego. Obaj architekci byli wycho
wankami politechniki w Charlottenburgu, obaj nawiązywa
li w swych realizacjach do wzorów francuskiego klasycyz
mu, które przenosili na grunt tradycji narodowej, nie mo
gąc jednocześnie pozbyć się nalotu modernizmu niemiec
kiego.

Tadeusz S. Jaroszewski
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Marta Nodzyńska

Tatrzańskie 
pejzaże 

i portrety
Zainteresowani zakopiańskimi 

ekspozycjami muzealnymi, mimo 
licznych, urozmaiconych propozycji, 

odczuwają pewien niedosyt - brak stałej 
galerii malarstwa tatrzańskiego. Każdy 

chętnie oglądałby wspaniałe, 
romantyczne pejzaże pionierów 

malarstwa tatrzańskiego z drugiej 
połowy XIX w.: Alfreda Schouppe’go, 

Maksymiliana Cerchy, Walerego Eljasza 
Radzikowskiego czy innych znakomitych 
polskich malarzy, którzy od początku XX 

w., przez lata międzywojenne, aż po 
dzień dzisiejszy zafascynowani urokiem 
tego małego zakątka Polski przybywali 
tu, aby korzystając z własnego talentu i 

materiału malarskiego utrwalić 
otaczające ich piękno.

T
ego typu galerii nie spotkamy w budynku Mu
zeum Tatrzańskiego przy Krupówkach, ani w 
żadnej z jego filii. Wielodziałowe muzeum o- 
prócz bogatych zbiorów etnograficznych i przy
rodniczych posiada także, ciągle rozwijający się 
i powiększany nowymi zakupami i darami, dział artystycz- 

no-historyczny. Jego główny trzon stanowi taka właśnie, 
wspomniana na wstępie „galeria” tatrzańskich pejzaży, z 
konieczności przechowywana w muzealnym magazynie. O- 
wszem, od kilku lat można ją prezentować, jak i inne skar
by sztuki, w Galerii na Kozińcu, jednak tylko na wystawach 
czasowych.
Oprócz wymienionych wyżej twórców górskich krajobra
zów, w Muzeum znajdują się dzieła: Marii Eljasz, siostry 
Walerego Eljasza Radzikowskiego (jej obrazki odznaczają 
się subtelnym rysunkiem, wyczuciem światła i przestrzeni), 
Stanisława Barabasza, malarza, pedagoga, taternika (z o- 
gromnym wdziękiem posługiwał się akwarelą, malując gó
ralskie zagrody, kościółki wiejskie, rozległe górskie hale, 
brzegi stawów tatrzańskich), Stanisława Gałka (twórcy nie
zliczonych olejnych i akwarelowych widoków Morskiego 
Oka, Kościelca, Mnicha, potoków górskich, hal z pasącymi 
się owcami), Rafała Malczewskiego, syna sławnego Jacka 
(wyśmienitego akwarelisty; w sposób charakterystyczny 
posługiwał się oszczędną gamą kolorystyczną, malował 
śnieżne pola zboczy górskich, żleby, z których zsypują się 
małe lawinki, wnętrza lasów tatrzańskich oraz inne niekon
wencjonalnie ujęte widoki). Nie można nie wspomnieć o 
delikatnych i pogodnych jak sam autor kompozycjach 
krajobrazowych Tadeusza Koniewicza. Są to „czapy” śnie
gu siedzące na pochylonych świerkach i na kamieniach w 
górskim potoku, to także mgły wstające z tatrzańskich sta
wów. Inni autorzy to: Jan Gąsienica Szostak (pejzaże z 
wyłaniającymi się z mgły konikami ciągnącymi sanie, barw
ne wesela góralskie pędzące przez zaśnieżone drogi lub 
przydrożne kapliczki), Wanda Gentil Tippenhauer Widige- 
rowa, popularna w zakopiańskim środowisku „Ruda Wan
dzia" (autorka nastrojowych pejzaży z krokusami kwitną
cymi na halach, z których nie stopniały jeszcze śniegi), oraz 
Aleksander Mroczkowski, Stanisław Kamocki, Stefan Fi
lipkiewicz, Edward Matuszczak, Maks Haneman.
Drugim bardzo interesującym tematycznie zestawem w 
zbiorach Muzeum Tatrzańskiego jest kolekcja portretów. 
Spotkamy tu portrety wielu znakomitości związanych z 
historią Zakopanego, historią turystyki i taternictwa oraz 
życiem kulturalnym: Stanisława Witkiewicza pędzla Jacka 
Malczewskiego (1902), Tytusa Chałubińskiego pędzla Woj
ciecha Skibińskiego (1892), legendarnego Jana Krzepto
wskiego Sabały autorstwa Walerego Eljasza Radziko
wskiego (1892), przewodników tatrzańskich z Klimkiem 
Bachledą i Wojciechem Rojem, którego portret olejny wy
konał w 1900 r. Stanisław Witkiewicz. Nie brak też portretu 
pierwszego zakopiańskiego proboszcza ks. Józefa Stolar
czyka - jego graficzną podobiznę wykonał w 1889 r. Ma
rian Jaroczyński. Kolekcję wzbogacają oryginalnie ujęte 
twarze kobiet, mężczyzn, dzieci wykonanych przez „Firmę 
Portretową” Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Jeżeli systematyzujemy eksponaty Muzeum według kolek
cji, nie można pominąć cennego zbioru, który w 1922 r. 
ofiarowała Maria Dembowska. Jest to spuścizna artystycz
na Stanisława Witkiewicza (z wyjątkiem malarstwa): szki
ce, projekty architektoniczne, szkice pejzażowe, projekty 
drobnych przedmiotów, jak naczynia, broszki itp.
Cenną dla historii Zakopanego jest kolekcja karykatur Ka
zimierza Sichulskiego. Zbiór ten liczący 50 dużych rysun
ków zakupiono od syna sławnego zakopiańskiego restau
ratora Stanisława Karpowicza. Wszystkie te karykatury 
malowane były przez Sichulskiego w okresie pierwszej
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1. „Dolina Strążyska" - Alfred Schouppe, olej na płótnie, 1867 r,
2. „Kominy w Strążyskiej” - Maria Eljasz, akwarela
3. „Pejzaż zakopiański" - Tymon Niesiołowski, akwarela, ok. 1920 r.
4. „Pejzaż" - Rafat Malczewski, akwarela.
5. „Sabała” - Walery Eljasz Radzikowski, rys. lawowany, 1892 r.
6. „Portret Stanisława Witkiewicza" - Jacek Malczewski, olej na płótnie 

1902 r.
7. „Portret zbiorowy" - Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), pastel, 1938 r.

wojny światowej. Karykaturami „płacił” Sichulski gościn
nemu gospodarzowi za utrzymanie. Spotykamy tu całą ple
jadę znakomitości ówczesnego życia kulturalnego i poli
tycznego. Pisarze, malarze, aktorzy, muzycy - niektórzy z 
nich przebywali w Zakopanem przejazdem - więc naryso
wani zostali w legionowych mundurach, jak Jerzy Żuła
wski, Wacław Sieroszewski, Ignacy Daszyński.
W najnowszą historię Muzeum Tatrzańskiego wpisały się 
dwie kobiety, które swymi hojnym darami wzbogaciły mu
zealne zbiory. Pierwszą z nich jest znana już w całym mu
zealnym świecie pani Anna Kulczycka, która wypełniając 
wolę zmarłego męża przekazała w 1977 r. wspaniały zbiór 
wschodnich kobierców i tkanin zakopiańskiemu Muzeum. 
Kobierce, kilimy, pasy namiotowe, torby juczne, szale, jed
wabie składają się na egzotyczną kolekcję rękodzielniczej 
sztuki Persji, Turkiestanu, Kaukazu i Turcji. Z kolei pani 
Maryla Żuławska z Londynu ofiarowała 88 płócien i 26



grafik nieżyjącego od 1985 r. polskiego malarza Marka 
Żuławskiego. Nie przypadkiem malarz ten dzięki swoim 
dziełom znalazł się pod Giewontem. Znane są bowiem 
związki rodziny Żuławskich z Zakopanem i Tatrami, zapo
czątkowane przez seniora rodu, poetę Jerzego Żuławskie
go. Te dwa wspaniałe dary mają najwięcej szczęścia. U- 
mieszczone zostały w przekazanej przez miasto na rzecz 
Muzeum Tatrzańskiego willi na Kozińcu w Zakopanem, 
stanowiącej Galerię Sztuki i wymiennie eksponowane będą 
tu każdego roku. Innym rodzajem zbioru jest rzeźba. Zbiór 
ten jest znaczący ze względu na różnorodność stylów i oso

bowości twórczych. Do klasycznych już pozycji zakopiań
skiej rzeźby należy kilkanaście drewnianych, realistycz
nych popiersi górali i góralek, wykonanych przez Wojcie
cha Brzegę. Uzupełnieniem kolekcji jest zestaw gipsowych 
modeli tego artysty. Zbliżony charakter mają rzeźby dzia
łającego w Zakopanem drugiego twórcy Stanisława Sob- 
czaka-Johyma. Duża przepaść czasowa i stylowa dzieli te 
rzeźby od dzieł współczesnych, przede wszystkim zmarłe
go przed kilku laty artysty Antoniego Rząsy oraz prac 
Grzegorza Pecucha, Henryka Burzca, Władysława Pawli
ka.
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8. „Portret starego górala" - Wojciech Brzega, drewno
9. „Zbójnik" - Stanisław Barabasz, malowane na szkle

10. „Góral karpacki” - Caspar Luycken, miedzioryt, 1680 r.
(zdjęcia: Ryszard Bukowski)

Podhalańskie malarstwo na szkle ma już swoje miejsce w 
ludowej tradycji regionu. Po drugiej wojnie światowej w 
Zakopanem nastąpił jego renesans. Nie tylko kopiowano 
stare wzory, ale także powstawały nowe kompozycje i tak 
trwa to do dzisiaj. Twórców ludowych malujących na szkle 
jest wielu.
Na tym terenie także kontynuowano dawne tradycje pol
skiej tkaniny artystycznej. Ręcznie tkanymi kilimami jako 
sztuką użytkową zajmował się w latach międzywojennych 
Kazimierz Brzozowski i przez krótki okres pobytu w Za
kopanem także Wanda Kossecka. Brzozowski był współ
założycielem działającej tu wytwórni „Kilim”. Realizacje 
jego projektów oraz projektów znanego drzeworytnika i 
malarza Władysława Skoczylasa ma w swoich zbiorach 
Muzeum Tatrzańskie.
Zbiór grafiki w Muzeum Tatrzańskim liczy ponad sto ek
sponatów. Rozpiętość czasowa ich powstania jest znaczna, 
bo najstarsza z grafik przedstawiająca mieszkańca Karpat 
datowana jest na 1680 r. Tematyka grafik jest oczywiście 
tatrzańska. W latach 1813-1816 powstał cykl 18 „widoków 
powiatu nowotarskiego Pienin i Tatr” Emanuela Kronba- 
cha - austriackiego urzędnika, który z wizytowanych przez 
siebie terenów robił szkice, opracowane potem w Wiedniu 
w cykl, dziś należących do najstarszych widoków górskich. 
Następne wybitniejsze dzieła graficzne to meźzotinty Leo
na Wyczółkowskiego, teki „Zbójnicka” i „Podhalańska” 
Władysława Skoczylasa z lat trzydziestych, teka „Szlem- 
bark” Tadeusza Kulisiewicza i dzieła młodych, współcześ
nie działających absolwentów wydziałów grafiki Akademii 
Sztuk Pięknych, którzy uprawiają tę technikę: Krzysztofa 
Jędrzejewskiego czy Jerzego Jędrysiaka.
Zbiory artystyczno-historyczne liczące ponad trzy tysiące 
pozycji inwentarzowych stanowią dobrą podstawę dalsze
go rozwoju kolekcji tatrzańskiej w zakopiańskim Mu
zeum.

Marta Nodzyńska
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Zabytki
Kowna

W Przewodniku po Europie z 
1909 r. czytamy, że „Kowno, w 
ladneni położeniu, u ujścia Wi- 
liji do Niemna, miasto guber- 
nialne, założone w XI w. liczy 
74.000 mieszkańców”, lecz po
śród godnych poznania zabyt
ków wymieniono dwa kościoły, 
jedną kaplicę, ratusz i ani sło
wem nie wspomniano o ruinach 
gotyckiego zamku obronnego. 
Natomiast w 1910 r. na łamach 
sławnego czasopisma krajo
znawczego „Ziemia” (nr 51) o 
tymże zabytku napisano: „Pa
miątkowe ruiny zamku krzyża
ckiego w widłach Wilii i Niem
na są w nadzwyczaj smutnym 
stanie. Szczątki groźnej, dźwi
gającej na sobie pięć wieków 
stuleci twierdzy topnieją stale, 
rozbierane przez ubogą lud
ność okoliczną. Podróżnik 
pragnący zwiedzić tę resztkę 
cennego zabytku sztuki fortyfi
kacji średniowiecznej, znajduje 
obok ruin olbrzymi śmietnik, 
zanieczyszczający trującymi 
wyziewami cały stok wzgórza. 
Giną skarby kowieńskie. W r 
przeszłym »odrestaurowano« 
gotycki portyk »Perkunasa« w 
sposób wzywający o pomstę 
nad urzędowym znawcą archi
tektury, teraz znowu nikną w 
oczach szczątki zamkowe z 
braku opieki. Zarząd miasta 
miał nawet zamiar rozebrać je i 
na tym miejscu zbudować rzeź
nię, lecz ocalały na ten raz”.

Minęło 80 lat od tej wstrząsają
cej sumieniami relacji. Rzeźni 
nie zbudowano, a zamek ma się 
znakomicie - na tyle, na ile rui
na trwale zabezpieczona przez 
litewskich konserwatorów 
może przypominać bogate 
dzieje tej budowli. Istotnie, ko
wieńskie zabytki trzymają się 
zupełnie dobrze, o wiele więcej 
pisze się o nich we współczes
nych przewodnikach, ich stan 
zachęca do zwiedzania, a także 

można łatwo za ich pomocą 
przywołać obrazy dawnej 
świetności starego grodu u ujś
cia Wilii do Niemna.

Badania archeologiczne po
twierdziły fakt osadnictwa w 
rejonie Kowna przed 9 tysiąca
mi lat. Pierwsza wzmianka o 
grodzie kowieńskim - ostrogu 
nad szlakami wodnymi, które 
sprzyjały potem rozwojowi 
handlu i samego miasta - po
chodzi z 1280 r. Kowno nabie
rało znaczenia od wczesnego 
średniowiecza, choć nie uniknę
ło losu wielu innych grodów 
nadniemeńskich w dobie walk z 
najazdami Tatarów, a potem 
Krzyżaków.

Musiało być to miasto ruchliwe 
i zasobne, jeżeli miało tak zna
komite gotyckie budowle ka
mienne, jak wspomniany za 
mek, którego początki sięgaja 
XIII w., świątynia Perkuna z 
domem gotyckim z XVI w„ ka
tedra z XV-XV1I w. czy ratusz 
z XVI w. oraz liczne domy 
mieszczańskie z XVI—XVIII w. 
Kowno znacznie podupadło 
dopiero podczas odwrotu 
wojsk Napoleona spod Mo
skwy; w jego pobliżu wielka ar
mia przekraczała Niemen. Od 
1842 r. było Kowno siedzibą 
guberni, sąsiadującej z guber
nią suwalską. Dopiero w latach 
sześćdziesiątych XIX w. uzy
skało 'połączenie kolejowe, 
dzięki odgałęzieniu linii peters
burskiej. To z kolei przyczyniło 
się do rozwoju całkiem współ
czesnego przemysłu metalowe
go, włókienniczego, spożyw
czego, a następnie elektryczne
go i chemicznego.

1 Trwale zabezpieczone rumy goty 
ckiego zamku; widoczne wykopy 
wykonane w czasie prac badaw 
czych
2 Wieża gotyckiego kościoła Św 
Witolda



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

3. Fragment Domu Perkuna, obecnie salon wystawowy
4. Kościół jezuitów od strony absydy
5. Ratusz kowieński z XVI w. - przykład budowli fundowanej przez zasobne mieszczaństwo
6. Jedna z kamieniczek przy rynku z apteką miejską
7. Pierzeja rynku kowieńskiego - kamieniczki mieszczańskie z XVI—XVIII w., w głębi wieża katedry
8. Renesansowa fasada kamieniczki mieszczańskiej
9.10. Zabytkowy dom mieszkalny z drewna z XIX w. (9) i współczesne domy mieszkalne na Starym Mieście (10) 

(zdjęcia: Tomasz Kowalik)



Miasto po dzień dzisiejszy za
chowało charakter stolicy rejo
nu rolniczo-przemysłowego. 
Jest drugim pod względem 
wielkości na Litwie - liczy oko
ło 400 tysięcy mieszkańców. Od 
zarania, jeszcze jako stróża 
średniowieczna, rozrastało się, 
zajmując kolejne wzgórza ota
czające go morenowym krajo
brazem. Najbardziej malowni
cza jest położona na północ od 
centrum Zielona Góra, poroś
nięta dębowym lasem. W jed
nej z dolin, zajętych dziś przez 
park i ogród zoologiczny, lubił 
przechadzać się z uczniami 
swego gimnazjum miejskiego 
Adam Mickiewicz, który jako 
nauczyciel spędził w Kownie 
kilka lat.

Do najstarszych obiektów za
bytkowych Kowna i całej Li
twy należy zamek gotycki. Był 
jedną z pierwszych kamien
nych budowli, którą chcieli wie
le razy opanować Krzyżacy; do 
dziś znajdowane są w jego po
bliżu dowody walk o zamek. 
Oddzielony byl od zabudowy 
staromiejskiej szeroką, istnieją
cą częściowo do dziś fosą; zaj
muje obecnie obszar 1 ha. Pro
rocze słowa reportera sprzed 
80 lat sprawdzają się o tyle, że 
łatwo w otoczeniu zamku spo
tkać popijających w „barze pod 
chmurką” miejscowych i przy
byszów po udanych zakupach. 
Trwale zabezpieczona ruina 
chętnie pokazywana jest wy
cieczkom jako zabytek „mar- 
kowy”. Potężne mury z kamie
nia polnego nakryte są dachami 
ochronnymi. Opodal - na dzie
dzińcu i od strony fosy - trwają 
od lat prace archeologiczne i 
konserwatorskie.

Gdy w 1362 r. Kowno zdobyli 
Krzyżacy, próbowali się w nim 
zadomowić na dłużej. Jednakże 
już w 1404 r. zostało odzyskane 
przez Litwinów, panujących z 

- powodzeniem w swoim Wiel
kim Księstwie złączonym unią 
personalną z Polską. W 1408 r. 
Kowno otrzymało prawa mag
deburskie; miasto charaktery
zował już bardzo wysoki sto

pień zorganizowania, panowa
ło więc nad zasobnymi ziemia
mi oraz szlakiem wodnym na 
Niemnie. Od 1581 r. miało pra
wo składu, co sprzyjało rozwo
jowi handlu. W 1795 r. weszło 
w skład Rosji.
Gdy spoglądamy przez zacho
wany fragment fosy ku wyróż
niającej się bryle kościoła, nie 
domyślamy się, że to... magazyn 
różnorodnych towarów które
goś z kowieńskich przedsię
biorstw handlowych (cement, 
papier, proszki do prania, garn
ki, gaśnice, silniki itp.). Maga
zyn znajduje się w jednym z 
najbardziej znakomitych za
bytkowych gotyckich kościo
łów tego miasta - Św. Jerzego 
z XV w. Jak na ironię, tabliczka 
przy wejściu do kościoła-maga- 
zynu głosi, że jest to zabytek 
architektury. Pomimo szokują
cego wyglądu wnętrza próba 
zrobienia zdjęć napotkała e- 
nergiczny protest kilku maga- 
zynierek, które ponadto prze
konywały mnie (po polsku), że 
niedługo będzie tu znowu koś
ciół. Sądząc po skali dewastacji 
budowli i wyposażenia, znając 
stopień trudności tego rodzaju 
prac, łatwo przewidzieć krocio
we koszty i wiele lat wysiłku 
licznych specjalistów.

Dobrym stanem wyróżnia się 
kościół Św. Witolda z XV w. - 
niewielka budowla tuż nad Wi
lią (na ścianach widać kilka o- 
znaczeń najwyższych pozio
mów fali powodziowej). Jest to 
budowla jednonawowa z ba
sztą sześcioboczną. Wedle le
gendy kościół kazał zbudować 
książę Witold w 1400 r. jako 
wyraz dziękczynienia za urato
wanie życia podczas bitwy z 
Tatarami. Kościół jest obecnie 
czynny, jego bogate wyposaże
nie świadczy o troskliwości pa
rafian. Obiekt należy do naj
starszych budowli gotyckich w 
mieście i na Litwie.

Jakby dla kontrastu w stosunku 
do tradycji chrześcijańskich 
wypada przedstawić kolejny 
zabytkowy, gotycki, dobrze za
chowany kowieński obiekt, 

znany jako Dom Perkuna. Po
chodzi z XVI w. i był poświęco
ny bogowi litewskiemu - wład
cy piorunów, błyskawic i ognia. 
Często jego kultowi przezna
czane były sędziwe puszczań
skie dęby, czcili go też Żmudzi- 
ni i Prusowie. Obecnie w zabyt
kowej budowli znajduje się 
muzeum i salon wystaw arty
stycznych. Niestety, stan nie
których fragmentów budowli 
jest fatalny, co można tłuma
czyć raczej brakiem funduszy 
niż programowym lekceważe
niem jego znaczenia.

Opodal nietrudno spostrzec 
inny wybitny obiekt Kowna - 
kościół i kolegium jezuickie, fa
sadą skierowane do rynku sta
romiejskiego. Budowla powsta
ła w latach 1666-1739 i jest w 
dobrym stanie. Na ścianie fron
towej kolegium od strony ryn
ku i ratusza znajduje się mar
murowa niewielka tablica pa
miątkowa z napisem: „W tym 
kolegium żyl i tworzy! w latach 
1819-1823 Adam Mickiewicz”. 
Był wówczas nauczycielem his
torii, literatury i prawa w ko
wieńskiej szkole powiatowej. 
To właśnie tutaj brał udział w 
tajnym stowarzyszeniu mło
dzieży, za co został uwięziony i 
osądzony.

Na rynku wyróżnia się strzeli
sta sylwetka wieży ratusza i 
bryła tej renesansowej budo
wli, powstałej w zasadniczym 
kształcie w XVI w. dzięki twór
czej pracy wileńskiego archi
tekta - Chojnowskiego, po
czątkowo bez frontowej wieży. 
Ratusz jest głównym dowodem 
zasobności mieszczaństwa ko
wieńskiego. Znacznej przebu
dowie uległ ratusz kowieński w 
1771 r., gdy dostosowano go do 
funkcji i potrzeb siedziby władz 
miejskich. Znalazły się w nim 
liczne pomieszczenia reprezen
tacyjne dla rady, sądu, notaria
tu itp. Od 1842 r„ kiedy w Kow
nie ustanowiono siedzibę urzę
du gubernialnego, ratusz pełnił 
funkcję reprezentacyjnej budo
wli, a jego wnętrza stały się sa
lami recepcyjnymi używanymi 

przy różnych okazjach, jak np. 
bale miejscowej elity. Przejś
ciowo miał w ratuszu siedzibę 
teatr miejski. W latach 1919- 
1939 było tu pomieszczenie za
rządu miejskiego. Odbudowa
ny po drugiej wojnie przekaza
ny został w użytkowanie Wy
działowi Architektury Politech
niki Kowieńskiej.

Po obejrzeniu kamieniczek w 
rynku, które stanowią harmo
nijną całość, jak w wielu innych 
zabytkowych układach tego ro
dzaju ri£ świecie, warto zwrócić 
uwagę na nowoczesne wnętrza 
sklepów z towarami codzien
nego użytku, urządzonymi ze 
smakiem i zachowaniem kla
sycznego charakteru domów, 
które w niczym nie przypomi
nają skansenu, lecz są częścią 
współczesnej struktury miej
skiej.

Po drodze ku wyniosłej wieży 
katedry, nazywanej także bazy
liką, łatwo zauważymy jej asy- 
metryczność. Powoduje to wie
ża chroniąca dzwony, pojedyn
cza, stwarzająca wrażenie bu
dowli z jakichś przyczyn nie 
zakończonej. Katedra kowień
ska Św. Św. Piotra i Pawła po
chodzi z XV w. Masywne przy
pory murów, strzeliste okna, 
rozmiary cegły, z jakiej ją zbu
dowano - to typowe cechy bu
dowli gotyckiej. Nad prezbite
rium zachowało się wspaniałe 
kryształowe sklepienie, które
go pola wypełnione są później
szymi malowidłami. Gotycki 
strop kontrastuje z baroko
wym, w stylu włoskim wnę
trzem nawy głównej. Potęguje 
to duża liczba ołtarzy w tym 
samym stylu oraz bogaty wy
strój rzeźbiarski i malarski. Ka
tedra jest czynna i stanowi wi
zytówkę miasta, a poza tym - 
jako największą świątynię ka
tolicką na Litwie - chętnie od
wiedzają ją liczni przybysze. 
Jest ona „żelaznym punktem” 
programu wycieczek i oczywiś
cie ośrodkiem skupiającym ko
wieńskich Polaków.

Tomasz Kowalik
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Wokół jednego zabytku

Kodeks 
Baltazara Behema

Żyjący na przełomie XV i XVI w. miesz
czanin krakowski Baltazar Behem (Bem) 
pełnił zaszczytną funkcję notariusza miej
skiego. Ambicje zdolnego urzędnika się
gały jednak wyżej - pragnął zostać rajcą. 
Aby osiągnąć swój cel, postanowił szcze
gólnie zasłużyć się radzie miejskiej, bez 
poparcia której raczej nie mógł liczyć na 
zdobycie upatrzonego stanowiska. Tak 
zrodził się pomysł zestawienia Kodeksu - 
zbioru przywilejów nadawanych Krako
wowi przez kolejnych władców, począ
wszy od przywileju lokacyjnego z 1257 r., 
rot przysięg i krakowskich ustaw cecho
wych. Część Kodeksu ofiarował Behem 
radzie miejskiej w 1505 r. Dzieło okazało 
się niezbędne w codziennej pracy ojców 
miasta, jego autor zdobył znaczne wpły
wy; niestety, Behem zmarł w trakcie prac 
nad dokończeniem zbioru.
Oprawiony w 1880 r. w gładką skórę ze 
srebrnymi okuciami rękopis liczy 379 kart 
pergaminowych zapisanych w języku nie
mieckim, w jednej kolumnie gotycką mi- 
nuskułą, ilustrowanych barwnymi minia
turami. Behem zapisał aż 274 karty; z za
mierzonych statutów dla 25 cechów (tyle 
jest ilustrujących je miniatur) zdołał prze
pisać statuty dla dwunastu. Był on praw
dopodobnie również twórcą ozdób mar
ginesowych i wielobarwnych inicjałów. 
Nie wiadomo natomiast, kto był autorem 

miniatur. Hipotezy wskazują na malarzy 
Jana Żernickiego herbu Szeliga (herbem 
tym ozdobiona jest jedna ze stron Kodek
su). Jana Zimmermana (na miniaturze 
przedstawiającej złotników widnieją ini
cjały „I.J.Z.”), a nawet... bliżej nie znanego 
Niemca, ucznia malarza Hansa Wittena. 
Najprawdopodobniej miniatury wykona
ne zostały w krakowskim warsztacie 
przez kilku miniaturzystów. Siedem z nich 
przedstawia herby cechów trzymane 
przez różne postacie, osiem - to sceny 
rozgrywające się na tle krajobrazu; pozo
stałych jedenaście ukazuje sceny dziejące 
się we wnętrzach - i te są najciekawsze. 
Miniatu Kodeksu świadczą o przełomie 
w sztuce polskiej schyłku XV i początku 
XVI w. Są najdoskonalszym artystycznie 
zabytkiem świeckiego malarstwa książko
wego tego okresu. To pierwsze polskie 
dzieło sztuki gloryfikujące pracę ludzką, 
realistycznie ukazujące codzienne życie 
mieszczan krakowskich, odtwarzające 
wygląd wnętrz mieszkalnych i warszta
tów pracy. Choć perspektywa na niektó
rych obrazach jest źle ukazana, a anato
mia występujących postaci niezbyt trafnie 
oddana, zachwyca bogactwo przedsta
wianych tu typów, swoboda kompozycji, 
plastyka ruchów. Niektóre motywy minia
tur zostały zapożyczone z drzeworytów 
niemieckich (często Hansa Diirera), 

przedstawiane na nich widoki miejskie o- 
parte są czasem na wzorach niderlandz
kich, ale wypełnia je rodzima treść. Minia
tury są świetnym źródłem do poznania 
historii ubioru - odzwierciedlają rzeczy
wiste stroje, widoczne w XVI w. na uli
cach Krak,owa: włoskie okrycia młodzień
ców, barwne szuby patrycjuszy, żupany 
możnych panów i... turbany często wów
czas spotykanych Turków; Kraków leżał 
przecież na styku wpływów Zachodu i 
Wschodu.
Każda z miniatur stanowi swoistą scenę 
rodzajową, z ironią odnoszącą się do 
przedstawianych zawodów. Zjadliwa sa
tyra nie oszczędziła i krawców. Obraz 
pracowni krawieckiej, będący uzupełnie
niem niniejszego artykułu, pełen jest ukry
tych aluzji. Przedstawieni tu czeladnicy 
ubrani są kolorowo, wbrew zakazującej 
tego (aby uchronić krawców od pokusy) 
krakowskiej ustawie cechowej. Jeden z 
nich ma nawet wieniec na głowie, co już 
jest jawnym przejawem zbytku. Krawiec 
krojący materiał przycina go znacznie 
więcej niż potrzeba - nadwyżkę zatrzyma 
pewnie dla siebie. Do dziś w niemieckiej 
anegdocie ludowej, z której czerpała mo
tywy polska literatura sowizdrzalska, kra
wiec przedstawiany jest jako człowiek 
podobny do kozy: wysoki, szczupły, o dłu
giej wąskiej twarzy i brodzie rozczesanej 
na dwie strony. Spójrzmy na miniaturę... A 
jak wytłumaczyć obecność kozy w pra
cowni krawieckiej? Otóż jedna z niemiec
kich anegdot ludowych opowiada o kraw
cu. który oszukał klienta przywłaszczając 
sobie belę sukna. Za karę musiał przez 
cały rok żywić kozę...
Kodeks Behema przechowywany był na 
początku w ratuszu krakowskim. Senat 
Rządzący Wolnego Miasta Krakowa o- 
fiarowal go w 1825 r. Bibliotece Jagielloń
skiej. Podczas drugiej wojny światowej 
Niemcy, zafascynowani rękopisem, wy
wieźli go do Berlina. Tam niemiecki uczo
ny Fryderyk Winkler opracował tenden
cyjne studium poświęcone zabytkowi, 
gdzie przedstawił go jako dzieło Niem
ców i dla Niemców wykonane. Przed koń
cem wojny Kodeks wrócił do Polski i tra
fił na Wawel, gdzie przywłaszczy! go ge
neralny gubernator Hans Frank. Po ucie
czce z Krakowa w lipcu 1944 r. Frank 
wywiózł rękopis do swojej posiadłości 
Neuhaus w Bawarii. W maju 1945 r. odna
leźli go tam Amerykanie i wydali Karolo
wi Estreicherowi, pełnomocnikowi Polski 
do spraw rewindykacji zabytków. Nie u- 
szkodzony rękopis (wyrwany tylko z o- 
prawy) wrócił do Krakowa razem z Ołta
rzem Mariackim Wita Stwosza 30 kwiet
nia 1946 r. i został przekazany prawowite
mu właścicielowi - Bibliotece Jagielloń
skiej.

Ewa A. Kamińska
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NASZ FELIETON

Requiem 
dla Saskiego?

Do ogłoszonej w poprzednich „Spotkaniach z Zabytka
mi” ,Akcji ogrody” stawiam się chyba jako jeden z pier
wszych, którym nieobca jest troska o los „zielonych re
liktów kultury”. A że troska ta jest uzasadniona, świad
czą plany dotyczące Ogrodu Saskiego, zagrażające jego 
przyszłości.
Saski ma pecha. Leży w centrum stolicy. Jest klinem 
wbitym w system komunikacji miejskiej. Cóż z tego, że

(rys. Małgorzata Tabaka)

również oazą spokoju i „zielonymi płucami” warsza
wskiego śródmieścia. Cóż z tego, że zabytkiem wpisa
nym do rejestru i pomnikiem przyrody. Musi ulec pro
jektom architektonicznym i wymogom upodobnienia 
(!?) stolicy do europejskich metropolii.
Największą warszawską inwestycją pozostaje od lat bu
dowa metra. W Saskim powstać ma tzw. czerpnia po
wietrza, do ogrodu będzie też prowadziło wyjście z pod
ziemnego przejścia. Nie trzeba dodawać, jak zagrozi to 
wspaniałemu drzewostanowi. Prestiżowa i niezbędna 
dla kultury polskiej jest odbudowa stołecznego Teatru 
Narodowego. Przedsięwzięcie to spowoduje koniecz
ność przeniesienia uzbrojenia miejskiego właśnie na te
ren Ogrodu Saskiego. Od strony wodozbioru (świątyni 
Westy) zostanie przeprowadzona sieć wodociągowa na 
głębokości 4 m, która zniszczy znajdujące się w tym 
miejscu drzewa. Jak wiadomo, rodzime urządzenia hyd
rauliczne mają to do siebie, że bardzo często ulegają 
awariom. Liczne i długotrwałe rozkopy, ryjące ziemię 
koparki na pewno nie dodadzą uroku Ogrodowi.
Powyższe przykłady nie wyczerpują rejestru wszystkich 
projektów zagrażających integralności Ogrodu. Przy- 
pomnijmy choćby plany wybudowania na terenie Sa
skiego pomnika żołnierzy AK czy powracającą co pe
wien czas ideę budowy makiety Pałacu Saskiego.
Na Boga! Panowie konserwatorzy! Saskiemu larum gra
ją, a wy się nie zrywacie? Nie idziecie na pomoc z odsie
czą? Gdzie wasza godność zawodowa? Gdzie pamięć o 
tradycji i kulturze? Pospieszajcie ratować Ogród!

Felietonista
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Drewniane kościoły 
w Sieradzkiem

W obecnych granicach wo
jewództwa sieradzkiego 
pozostało już tylko 37 
drewnianych kościołów, z 
których co najmniej dzie
więć pochodzi z XVI w. Na 
szczególną uwagę zasługuje 
grupa świątyń w wioskach 
położonych w pobliżu drogi 
prowadzącej z Wielunia do 
Kluczborka. Mają one pew
ne wspólne cechy, co spra
wia, że znawcy tematu ok
reślają je jako zbudowane 
w „stylu wieluńskim”.
Są to obiekty jednonawo- 
we, wzniesione na planie 
kwadratu lub wydłużonego 
prostokąta. Do nawy przy
lega zawsze węższe prezbi
terium, zamknięte płasko 
(Gaszyn, Grębień) lub trój- 
bocznie (Popowice, Kadłub, 
Łaszew, Naramice i koś
ciółek cmentarny Św. Bar
bary w Wieluniu). Kon
strukcja tych budowli jest 
zrębowa, dla celów ochron
nych z reguły oszalowana 
od zewnątrz (wyjątek sta
nowią kościółek w Łasze- 
wie oraz prezbiterium koś
ciółka Św. Barbary w Wie
luniu z murowaną nawą). 
Niewielkie otwory okienne, 
czasem zaopatrzone w go
tyckie metalowe kraty z za
dziorami znajdują się zwy
kle tylko od strony połud
niowej. Bardzo strome gon
towe dachy jednolicie przy
krywają nawy i prezbiteria. 
Nad węższymi prezbiteria
mi tak zbudowane dachy 
tworzą szerokie okapy, 
przeważnie wsparte na kro- 
ksztynach (Łaszew, Grę
bień, Popowice). Od zacho
du do kościółków przylega
ją kryte gontowymi dacha
mi wieże dzwonne o kon
strukcji słupowej, rozsze
rzone ku dołowi, tworzące 
w swej najniższej części 

kruchty babiniec. Na da
chach kościółków, prawdo
podobnie w okresie baroku, 
dobudowywano wieżyczki 
na sygnaturkę. W okresie 
późniejszym, zawsze od 
północy, wznoszono zakry
stie, zaś przy bocznych 
wejściach od południa - 
niewielkie boczne kruchty. 
Do nawy wiodły z reguły 
dwa wejścia: od zachodu 
(przez wieżę) i od południa. 
Wejścia te oraz otwór 
drzwiowy z prezbiterium 
do zakrystii były często u- 
kształtowane w tzw. ośli 
grzbiet (Grębień, Łaszew, 
do 1984 r. Popowice). W 
przeciwieństwie do elewacji 
zewnętrznych, wnętrza zdo
bione były bardzo bogato, 
niekiedy również polichro
mią (Grębień, Łaszew, Wik
torów) malowaną na cien
kim podkładzie kredowym. 
Nawę od prezbiterium roz
dzielał łuk tęczowy, wykro
jony z górnych bierwion 
ściany poprzecznej i bogato 
zdobiona oprofilowaniem i 
inskrypcjami belka tęczo
wa, założona na cięciwie 
łuku. Na belce tęczowej za
wsze mocowano rzeźbę 
Chrystusa na krzyżu. Kru
cyfiksy, chrzcielnice, rzeźby, 
często nawet gotyckie obra
zy umieszczane w ołtarzach 
z okresu późniejszego oraz 
cenne nagrobki stanowią o 
bogactwie wyposażenia 
tych świątyń.
W odległości kilkunastu ki
lometrów na północny za
chód od Wielunia w Nara- 
micach i Wiktorowie znaj
dują się tylko dwa kościółki 
z XVI w. o cechach zbliżo
nych do poprzednich, lecz 
już pozbawione charaktery
stycznych wież, za to z cen
nym wyposażeniem wnę
trza. W zachodniej części 

województwa, we wsi Ka
mienna (4 km od Błaszek) 
wznosi się wśród drzew 
drewniany kościółek. Był on 
zbudowany w 1595 r. z bali 
złożonych na zrąb, oriento
wany, jednonawowy, z węż
szym prezbiterium za
mkniętym wielobocznie. W 
odróżnieniu od świątyń 
wieluńskich ma dach zróż
nicowany: wyższy nad 
nawą, niższy nad prezbite
rium. Wyposażenie wnętrza 
pochodzi głównie z XVII i 
XVIII w. Na sieradzkim 
cmentarzu zachował się 
mały drewniany kościółek 
Św. Ducha wzniesiony w 
1746 r. (jak podaje Katalog 
zabytków sztuki w Polsce, t. 
II, woj. łódzkie, z. 10, War
szawa 1953 r„ s. 24). Jest on 
jednak z pewnością starszy, 
o czym świadczy jego kons
trukcja (plan poziomu zero
wego, okna tylko od połud
nia, prymitywna ręczna ob
róbka użytych do budowy 
bali), a także tradycja (koś
ciół nazywany jest „grun
waldzkim”, postawiono go 
bowiem według tradycji dla 
uczczenia zwycięstwa nad 
Krzyżakami w 1410 r.). 
Polska w wiekach XV i XVI 
przeżywała okres wzmożo
nego rozwoju gospodarcze
go. Nic więc dziwnego, że w 
tym okresie zbudowano 
wiele świątyń. Ta korzystna 
sytuacja zmieniła się jednak 
w XVII w., kiedy kraj znisz
czyły wojny kozackie, 
szwedzki „potop”, wojna z 
Rakoczym, najazdy tatar
skie i tureckie. Mistrzowie 
ciesielscy wznosili woSvczas 
kościoły coraz częściej we
dług projektów archite
któw, o ich kształtach prze
stawał więc decydować wy
łącznie rzemieślnik. Wpływ 
na budownictwo sakralne 

wywarło również upo
wszechnienie się w drugiej 
połowie XVII w. drewna 
tartego, krawędziaków, bali 
i desek; jednocześnie 
wzrósł poziom wymagań 
artystycznych społeczeńs
twa. Jednak wszystkie te 
zjawiska w małym stopniu 
dotyczyły Ziemi Sieradz
kiej; świątynie, które po
wstawały tutaj w tym okre
sie i dochowały się do na
szych czasów, niewiele w 
gruncie rzeczy różnią się od 
budowanych wcześniej.
Z XVII w. w województwie 
sieradzkim pozostało tylko 
pięć świątyń. Jedna z nich - 
kościółek Ścięcia św. Jana 
w Łagiewnikach koło Wie
lunia, zbudowany w 1623 r., 
nawiązuje architekturą do 
świątyń poprzednich, po
dobnie jak kościółek Św. 
Wojciecha w Sieradzu- 
Męce Księżej, postawiony 
w 1669 r„ mimo późniejsze
go obmurowania cegłą i do
budowania od zachodu 
przedłużenia nawy. Położo
ny na zachód od Wielunia 
kościółek w Łyskorni z 
1660 r. ma wprawdzie dwie 
boczne kaplice, które 
świadczyć by mogły o wpły
wach baroku, jest jednak 
mało prawdopodobne, żeby 
były one oryginalne; pew
nie dobudowano je póź
niej.
Odosobnionym rozwiąza
niem architektonicznym 
jest kościół w Budzynku. 
Zwrócił na niego uwagę Zy
gmunt Gloger w swym Bu
downictwie drzewnym... 
Według niego świątynia 
przypomina niektóre syna
gogi żydowskie. W tym wy
padku prezbiterium na pla
nie prostokąta jest znacznie 
szersze od nawy zbudowa
nej na planie kwadratu. 
Kruchtę zastępuje podsie- 
nie, nad którym na czterech 
słupach i dwóch rysiach u- 
sytuowany jest chór z orga
nami. W wiązaniach wę
głów wystają końce belek,

23

3666



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

XVI w.
4 Kościół NMPanny w Gaszynie z XVI w
5 Kościół Św Trójcy w Grebieniu z 1500 r

1. Kościół Wszystkich świętych w Ropowicach z 
ok. 1520 r.
2. Kościół Św Andrzeja w Kadłubie z XVI w prze 
budowany w 1949 r.
3 Kościół Wszystkich Świętych w Naramicach z



co Gloger tłumaczy ów
czesną wiarą w zabobony. 
Budowę datuje się na prze
łom XVII i XVIII w., nie ma 
jednak pewności, czy jest to 
data budowy nowego, czy 
też odnosi się ona do prze
budowy już istniejącego 
kościoła.
W tym okresie powstał też 
jedyny zachowany drewnia
ny trójnawowy kościół w 
Sieradzkiem - kościółek 
Św. Ducha w Łasku z 1666 
r. Jest to budowla wzniesio
na z bali modrzewiowych 
układanych na zrąb, oszalo
wana, z prostokątnym pre* 
zbiterium i bocznymi kapli
cami przy nawach; dach 
wysoki, gontowy, z szeroki
mi okapami. W tym kościół
ku - co stanowi rzadkość - 
prezbiterium jest od strony 
zachodniej.
Pod koniec XVII w. nastą
piło w Polsce pod wpływem 
kontrreformacji pewne oży

wienie w budownictwie sa
kralnym. Zbudowano wów
czas w województwie sie
radzkim wiele kościołów, 
które w zasadzie nawiązują 
do tradycyjnej formy, zdo
bione są jednak w stylu e- 
poki. Do dziś zachowało się 
ich dziewiętnaście.
Wnętrza budowanych 
wówczas kościołów były 
obszerniejsze, występowała 
tendencja do wznoszenia 
układów pseudotrójnawo- 
wych poprzez podział nawy 
słupami (Rossoszyca, Klicz- 
ków Mały, Mikołajewice). 
Wykształcone dawniej uk
łady przestrzenne wzboga
cano bocznymi kaplicami 
(Rossoszyca, Brodnia). Co
raz częściej płaskie sufity z 
wieków poprzednich zastę
powano typowo barokowy
mi pozornymi sklepieniami 
(Skomlin, Rossoszyca, 
Kliczków Mały, Gruszczy- 
ce, Góra). Niektóre świąty

nie wznoszono na planie 
krzyża (Rossoszyca, Brod
nia, Kałów, Dobroń). Okna 
były już duże i rozmiesz
czone symetrycznie w obu 
bocznych ścianach nawy. 
Wnętrza, zdobione bogaty
mi ołtarzami, często malo
wano w sceny nawiązujące 
do żywotów świętych pa
tronów lub przekazów bi
blijnych (Skomlin, Góra). 
Na zewnątrz występowały 
powszechnie baniaste zada
szenia wieżyczek na sygna
turki, a wieże były normal
ną częścią składową kościo
łów. W szczególnie cennym 
kościółku Św. Małgorzaty 
w Gidlach koło Radomska 
zachowało się zbudowane 
wówczas podcienie (sobo
ty). Przechowała się wiado
mość o istnieniu sobot przy 
drewnianym kościółku Św. 
Katarzyny w Dzietrznikach 
koło Pątnowa.
Część kościołów z XVII w. 

bardzo wyraźnie nawiązuje 
konstrukcją do budowa
nych poprzednio (Biała, Dą
browa Wielka, Rychłocice, 
Korczew, Pęczniew, Kłoc- 
ko, Wartkowice). Mają da
chy dwudzielne, lecz mniej 
strome oraz zaopatrzone w 
barokowe wieżyczki na sy
gnaturkę i oczywiście kryte 
gontem, zastąpionym z cza
sem cynkową lub miedzianą 
blachą. Układ kościółków 
jest tradycyjny: nawa na 
planie prostokąta, węższe i 
niższe prezbiterium zakoń
czone wielobocznie, okna 
duże, wykrojone w central
nej części ścian, wbudowa
ne po obu ich stronach.
Pozostałe kościoły noszą 
już wyraźne cechy baroku. I 
tak np. zbudowany w 1783 
r. w Rossoszycy ma sklepie
nie pozornie beczkowe, 
wsparte na słupach, które 
oddzielają od nawy głównej 
rodzaj bardzo wąskich naw
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6.7. Kościół Marii Magdaleny z 1660 
r. w Lyskorni (kaplice dobudowane w 
1786 r.) (6) i jego plan (7)
8. Kościół Św. Leonarda z XVI w. w 
Wierzbie
9. Kościół Zwiastowania NMPanny z 
1770 r. w Rychłocicach
10. Plan kościoła Św. Filipa i Jakuba 
z 1740 r. w Skomlinie
(zdjęcia: 1-5, 8, 9 - Janusz Marszał

kowski,
6 - Jerzy Kurek: rys. Andrzej Ru

szkowski

bocznych. Fasada tego koś
ciółka oraz szczyty syme
trycznie rozłożonych bocz
nych kaplic wykrojone są w 
sposób typowy dla późnego 
baroku. Z kalenicy dachu 

wyrasta pokaźnych rozmia
rów wieżyczka, kryta baro
kowym hełmem. Barokowy 
wygląd ma również kośció
łek Św. Stanisława w Gru- 
szczycach koło Błaszek z 
1770 r. Okres powstania tej 
świątyni bardzo wyraźnie 
zdradzają zachodnie szczy
ty samego kościoła i jego 
kruchty, pozornie kolebko
we sklepienia oraz wystrój 
wnętrza. Kościół Św. Sta
nisława w Brodni (gm. 
Pęczniew), zbudowany na 
planie krzyża łacińskiego, i 
kościół Św. Mikołaja w 

Wierzchach z 1727 r. są 
trójnawowe. Kościół Św. 
Jana Nepomucena w Klicz- 
kowie Małym z 1764 r. nosi 
piętno epoki w postaci po
zornie kolebkowego skle
pienia i pseudobarokowych 
naw. Oryginalnym kształ
tem wieży i pozornie koleb
kowym sklepieniem wyróż
nia się kościół Św. Św. Fili
pa i Jakuba w Skomlinie.
W okresie rozbiorów ob
szar dzisiejszego woje
wództwa sieradzkiego włą
czony został do guberni ka
liskiej i poddany intensyw

nej rusyfikacji, co wyklu
czało możliwość wznosze
nia świątyń katolickich. W 
XIX w. nie rejestrujemy już 
żadnych konstruktywnych 
przeobrażeń w sakralnym 
budownictwie drewnianym, 
a od drugiej połowy XIX w. 
wypiera je powoli budow
nictwo murowane.
Z tego czasu dochowały się 
tylko trzy kościoły: we 
Wróblewie z 1804 r., w Ra- 
czynie (gm. Czarnożyły) z 
1843 r. i w Kamionaczu (gm. 
Warta) z 1845 r. Kościół w 
Raczynie przypomina swą

I Pracownia 
RAD ” poznań,

9 9 IN ul. Bożymira 4

Oferuje konserwację i naprawę:

I
> MEBLI ZABYTKOWYCH
• DREWNIANYCH ELEMENTÓW WYSTROJU WNĘTRZ

• POZŁOTNICTWO RAM I SZTUKATERII
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potężnych kolumnach - do 
stylu klasycystycznego.
Drewniane kościółki woje
wództwa sieradzkiego, bu
dowane przeważnie z mo
drzewia, rzadziej z jodły, 
sosny czy świerka, mają wy
bitnie ludowy i narodowy 
charakter. Ich wykonawca
mi byli wyłącznie miejscowi 
rzemieślnicy. Stanowią one 
relikty o dużej wartości his
torycznej, odznaczają się 
malowniczością i prostotą, 
a jednocześnie niebywałą 
harmonią kształtów. Są 
zrośnięte z otaczającym je 
krajobrazem, tworzą z nim 
nierozerwalną całość. Ich 
wartość, przejawiającą się 
w kunszcie zmaterializowa-

architekturą rozwiązania 
najwcześniejsze, we Wró
blewie nawiązuje do okresu 
baroku, natomiast kościół w 
Kamionaczu, z uwagi na 
portyk wsparty na czterech

nej pracy naszych przod
ków, zobowiązuje nas do 
szczególnej nad nimi pie
czy.

Andrzej Ruszkowski

----------------- UWAGA! -----------------

MAŁY SŁOWNIK 
OCHRONY ZABYTKÓW

M. Kurzątkowskiego 
JESZCZE DO NABYCIA W REDAKCJI!!

Jest to pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o zabytkach, ich ochronie i organizacji. Zamówienia 
prosimy kierować pod adresem redakcji „Spotkań z Zabytkami”, tu również odbywa się sprzedaż 
(poniedziałki, środy, piątki, w godz. 9.00-14.00).
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Ustronie 
włoskie” 
na Mazowszu

Szosy z Płocka do Płońska i 
z Płocka do Ciechanowa nie 
należą do zbytnio uczęsz
czanych tras turystycznych. 
I nic w tym dziwnego, mimo 
że znajdują się tam m.in. 
stary mazowiecki Raciąż z 
wczesnośredniowiecznym 
grodziskiem oraz Drobin z 
zachowanymi w tutejszym 
kościele renesansowymi na
grobkami rodziny Kryskich, 
stanowiącymi refleks rzeź
by Michała Anioła. Ta os
tatnia miejscowość przed
stawiona została w Najstar
szym opisie Mazowsza Ję
drzeja Święcickiego, który 
zanotował, że „miasto Dro
bin... należy do rodu Kry
skich... samo... ma dużo uro
ku, dzięki bardzo pięknym 
ogrodom, a przy tym sąsia
duje z wsią, która nazywa 
się Staroźrzeby, upiększoną 
w godny podziwu sposób 
dzięki staraniom biskupa 
przemyskiego Wojciecha 
Staroźrzębskiego. Ona to 
architekturą budowli i pięk
nem sławnych ogrodów ry
walizuje z błogimi ustronia
mi włoskimi"'. W opisie tym 
zaskakuje obszerna 
wzmianka o Staroźrebach. 
Wieś ta (o zachowanym 
jeszcze miejskim układzie 
urbanistycznym) obecnie 
kojarzy się historykowi i his
torykowi sztuki w zasadzie 
jedynie z pięknym parkiem, 
w którym stoi biały klasycy- 
styczny pałac Bromirskich, 
wzniesiony prawdopodob
nie przez Hilarego Szpilo- 
wskiego. Pałac ten od dru
giej połowy lat osiemdzie
siątych po opuszczeniu go 
przez Internat Liceum O- 
gólnokształcącego niszczał 
„podług nieba i zwyczaju 
polskiego”, a może jeszcze 

szybciej niż przewidywała 
polska norma. W roku u- 
biegłym dzięki wspólnej ak
cji Kuratorium i wojewódz
kiego konserwatora zabyt
ków w Płocku zaczęło się tu 
coś dziać, a piszący te słowa 
skłonieni zostali do prze
prowadzenia badań tereno
wych. Obligowani przez PT 
Wykonawcę, czyli „Zakład 
Usług Inwestycyjnych i Do
radztwa Technicznego BU- 
DOPLAN w Płocku" prze
prowadziliśmy je w lecie 
1990 r.
Wyniki prac byty dość inte
resujące, gdyż doprowadzi
ły do jednego stwierdzenia 
negatywnego, jednego po
zytywnego i jednego, które 
wymaga dłuższego komen
tarza. Mimo że prace tere
nowe o charakterze arche
ologiczne - architektonicz
nym poprzedzono kweren
dą źródłową i łączny zakres 
działań był spory, nie znale
ziono w Staroźrebach po
zostałości późnogotyckiej 
siedziby dworskiej Szreń
skich, która znajdować się 
miała na zachodniej wyspie 
północnego stawu. Nie wy
klucza to naturalnie ko
nieczności dalszych pene
tracji archeologicznych. Po
twierdzono natomiast atry- 
bucję pałacu, który powstał 
w pierwszym dziesięciole
ciu XIX w., chyba rzeczy
wiście według projektu Hi
larego Szpilowskiego. Była 
to siedziba starosty płockie
go i płońskiego, Onufrego 
Bromirskiego herbu Pobóg 
(zm. 1834). Starosta, które
go aktywność przypadała 
na lata panowania Stanisła
wa Augusta Poniatowskie
go, był nie tylko kawalerem 
orderów św. Stanisława i 

Orła Białego, lecz i mężem 
Ludwiki z Karasiów, córki 
starosty wiskiego Kazimie
rza (zm. 1775), fundatora 
znanego (nie istniejącego 
już) pałacu w Warszawie 
„na Aleksandrii” (czyli dzi
siejszej ul. Kopernika, u jej 
zbiegu z Krakowskim 
Przedmieściem), dzieła Ja
kuba Fontany z lat 1769- 
1772. I to byłyby owe dwa 
pierwsze stwierdzenia: ne
gatywne i pozytywne.
A teraz o trzecim, które - 
jak już wspomniano - wy
maga dłuższego komenta
rza. Aby dojść do sedna 
sprawy, trzeba prześledzić 
historię Staroźreb i właści
cieli wsi2. Miejscowość ta 
pojawiła się w źródłach pi
sanych w 1380 r., kiedy 
przeszła z rąk książęcych 
do rodziny Szreńskich. W 
drugiej połowie XV lub ra
czej na początku XVI w. 
Staroźreby dostały się So- 
biejuskim herbu Dołęga, ro
dzinie wielkopolskiej, któ
rej najwybitniejszym przed
stawicielem był biskup 
Wojciech Sobiejuski, piszą
cy się ze Staroźreb jako 
Starożrebski. Po . jego 
śmierci (1580) przez mał
żeństwo córki jego brata o- 
trzymał je wojewoda płocki 
Stanisław Krasiński i w rę
kach tej rodziny pozosta
wały do 1769 r. Wtedy to, 
od Błażeja Krasińskiego, 
starosty przasnyskiego, ku
pił Staroźreby Ignacy Mo
gielnicki i już w 1783 r. 
sprzedał je Onufremu Bro 
mirskiemu. Rodzina ta gos
podarowała tu do 1875 r. W 
tym roku kupił je Tytus 
Dembowski z Nacpola i za
raz odsprzedał Stanisławo
wi Góreckiemu. Od Góre
ckich w 1912 r. włość wraz z 
pałacem nabył Andrzej Sta
nisław ze Żmigrodu, hrabia 
Stadnicki, Europejczyk, 
ksiądz kanonik kapituły 
płockiej, profesor Semina
rium Duchownego w Płoc
ku, osoba barwna i ciekawa.

Na blisko 25-lecie swego 
włodarzowania w Staroźre
bach spisał testament, w 
którym zapisał pałac wraz 
ze znaczną częścią wyposa
żenia „prawnukowi w 5 
stopniu po kądzieli zasłużo
nego wielce Bogu i Ojczyź
nie... Onufrego Bromirskie
go”, a synowi przyjaciela, 
Andrzejowi Karnkowskie- 
mu. Po śmierci Karola Stad
nickiego (5 maja 1937 r.) pa
łac objął Andrzej Karnko- 
wski, a ostatnim właścicie
lem (czy może tylko użyt
kownikiem?) były „władze 
szkolne”. Ponieważ powsta
nie obecnego pałacu wiąże 
się pewnie z Onufrym B(ro- 
mirskim, ewentualne wcześ
niejsze przemiany budowla
ne łączyć można z Sobieju- 
skimi albo z Krasińskimi.
I tu przejść wypada do kró
tkiego zreferowania wyni
ków naszych badań tereno
wych. Klasycystyczny pałac 
z pewnymi cechami stylisty
ki późnobarokowej, ozdo
biony czterokolumnowym 
portykiem w wielkim po
rządku i trójbocznym ryza
litem w elewacji tylnej, two
rzy bryłę pozornie jednoli
tą, dobrze odpowiadającą 
schematowi rezydencji z 
końca XVIII i początku 
XIX w. Już jednak obse
rwacja elewacji frontowej 
wykazuje, że wschodnia 
partia budynku jest tylko 
dwukondygnacyjna, obej
mująca pomocniczy parter i 
pałacowe piętro, natomiast 
pod zachodnią częścią pała
cu dobrze zachowały się 
dwa duże, wykonane z ceg
ły, sklepione kolebkowo 
pomieszczenia (o wymia
rach 5,5 x 9 m). Pod central
ną partią (o szerokości por
tyku) pierwotna izba zosta
ła mocno przebudowana. 
Relikty ścian renesansowe
go budynku zidentyfikowa
no też na poziomie parteru 
pałacu, gdzie znaleziono 
liczne zamurowane otwory 
okienne i drzwiowe. Obse
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rwacje architektoniczne 
wskazywały, że północna, 
zachodnia i wschodnia ścia
na pałacu powielały prze
bieg budynku renesansowe
go. Bardziej skomplikowa
ny był problem ściany 
wschodniej, gdzie prawdo
podobnie zarejestrowano 
skromne relikty trójarkado- 
wej loggii. W bryle klasycy- 
stycznego pałacu znalezio
no więc pozostałości cegla
nego szesnastowiecznego, 
jednotraktowego budynku 
o wymiarach 11 x 22 m, ma
jącego trzy sklepy w przy
ziemiu i trzy izby na górze. 
Tak rekonstruowany rene
sansowy dom odpowiadał 
dość dokładnie „kamienicy 
alias pałacykowi murowa
nemu”, opisanej w 1754 r. i 
znajdującej się wtedy w sta
nie „nadruynowanym. bo

wiem Kozacy w sieniach i 
izbach tey kamienicy drwa 
rąbali, przez co mury w fun
damentach swoich obrusza
ły się y ruynowały”3. W cy
towanym inwentarzu J. 
Święcickiego na górze pa
łacyku odnotowano obec
ność położonej na osi bu
dynku sieni, po jednej jej 
stronie czterookiennej sali i 
po drugiej dwóch pokoi 
(obszernego i mniejszego) z 
wyjściem do „abrysem bu
dowanej... altanki do wy- 
chodu”; nasze badania nie 
potwierdziły jej istnienia. W 
opisie nie odnotowano na
tomiast wschodniej loggii. 
Ponieważ budynek datowa
ny był orientacyjnie na po
łowę XVI w., logiczne było
by traktowanie go jako re
nesansowego domu pań
skiego. W takiej interpreta
cji byłoby to więc odkrycie 

ciekawe - bo murowanych 
kamienic mało było na Ma
zowszu - choć nie zmienia
jące obrazu ustalonego w li
teraturze.
Powyższa teza winna koń
czyć ten artykuł, jednakże 
dokładniejsza analiza od
krytych reliktów architek
tonicznych wprowadziła 
nas w niemałe zdumienie i 
zakłopotanie. Zadziwiła nas 
wielka przestrzenność izb 
górnej kondygnacji (strzał
ki kolebek sięgały 4 ml), a 
także wielka liczba otwo
rów okiennych i drzwio
wych. Przecież taki budy
nek nie mógł być renesan
sowym domem pańskim; on 
w ogóle nie nadawał się do 
mieszkania!!! Nie był to 
dom, lecz raczej wolno sto
jący pawilon, wręcz altana 
otwarta na ogród. I wtedy 
zwróciliśmy baczniejszą u-

1. Elewacja ogrodowa patacu w Sta
roźrebach

wagę na cytowany na po
czątku opis J. Święcickiego, 
a także zastanowiliśmy się, 
kto mógł być fundatorem 
tak pozornie dziwacznego 
budynku.
Był przecież wśród właści
cieli Staroźreb jeszcze je
den, oprócz Karola Stadni
ckiego, Europejczyk. To 
Wojciech Sobiejuski (Sta- 
roźrebski). Karierę swą za
czynał jako sekretarz króle
wski w kuźni polskich poli
tyków, dyplomatów i huma
nistów XVI w. Potem gro
madził liczne kanonie, pod
różował do Włoch, zaś w 
końcu został biskupem 
chełmińskim (1562), potem 
przemyskim (1577). Znany 
był z ciekawych przedsię
wzięć, np. ufundował swe-
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mu przyjacielowi, dworza
ninowi Wojciechowi Kry
skiemu nagrobek w kate
drze płockiej. Choć jest 
mniej znany od innego bis- 
kupa-humanisty Samuela 
Maciejowskiego, w willi 
którego na Prądniku pod 
Krakowem Łukasz Górni
cki umieścił akcję Dworza
nina Polskiego (1566), e- 
wentualne analogie, a zara
zem przypuszczenia co do 
osoby fundatora budynku 
nasuwają się same! A prze
cież problematykę renesan
sowych polskich willi znali
śmy już dość dobrze dzięki 
podstawowemu studium Je
rzego Kowalczyka...2 3 4. 
Odkrycie w Staroźrebach 
wymaga jeszcze gruntow- 
niejszych studiów. Już teraz 
jednak wysunąć należy tezę, 
że w trakcie badań odkryli
śmy relikty renesansowej, 
stojącej w ogrodzie willi 
(casa di villa), fundowanej w 
trzeciej ćwierci XVI w. 
przez Wojciecha Staroź- 
rebskiego, porównywanej 
do budowli włoskich przez 
Jędrzeja Święcickiego. 
Choć ten mazowiecki pane- 
girysta nie oglądał nigdy w 
życiu willi kardynała Hipo
lita d'Este, sądzić można, że 
jego zachwyty nad Staroź
rebami były uzasadnione. 
Jest to szczególnie ważne w 
świetle ostatnich odkryć 
Tomasza Linieckiego w 
Woli Justowskiej, który 
stwierdził, że willa Decju- 
szów była w pierwszej po
łowie XVI w. znacznie 
mniej renesansowa niż się 
to dotychczas wydawało! 
Jest to ważne nie tylko w 
skali mazowieckiej, gdzie 
pierwsze renesansowe wille 
i ogrody łączono dotych
czas raczej z Brokiem, Puł
tuskiem oraz biskupami: 
Andrzejem Noskowskim i 
Henrykiem Firlejem. Prze-

2. Brama wjazdowa
3. Narożnik jednego z pomieszczeń 
parteru ze śladami rozebranego 
sklepienia, lunety i zamurowanego 
otworu okiennego (zaznaczone kre
ską)

(zdjęcia: Maria Ginter-Pietrzak)
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konuje, że „błogie włoskie 
ustronia" z renesansowymi 
willami spotkać można było 
nie tylko pod Krakowem, 
leęz i na Mazowszu, gdzie 
renesans w architekturze 
kojarzył się nam dotychczas 
głównie z przebudową ka
tedry w Płocku i działalnoś
cią Jana Baptysty z Wene
cji. Do listy mazowieckich 
biskupów-humanistów, na 
czele której stali szesnasto- 
wieczni włodarze diecezji 
płockiej oraz biskup krako
wski Franciszek Krasiński z

Krasnego (zm. 1577), dołą
czyć należy, dzięki odkryciu 
w Staroźrebach, także Woj
ciecha Staroźrebskiego. O- 
soba ta wymaga baczniej
szej uwagi, a jego włoska 
willa i cała działalność fun
dacyjna pełnego opracowa
nia.

Leszek Kajzer 
Janusz Pietrzak

Przypisy
1. S. Pazyra, Najstarszy opis 
Mazowsza Jędrzeja Święci

ckiego. Warszawa 1974, s. 
175.
2. Zob. L. Kajzer, J. Pietrzak, 
Opracowanie badań archeolo- 
giczno-architek fonicznych pa
łacu w Staroźrebach, gm. loco, 
woj. płockie, przeprowadzo
nych w 1990 r„ Łódź 1990 (ma
szynopis w archiwum WKZ w 
Płocku).
3. AGAD, Castr. Ploc. obi. 11, f. 
484(124).
4. J. Kowalczyk. Wille w Polsce 
w XVI i pierwszej połowie 
XVII stulecia, „Kwartalnik Ar
chitektury i Urbanistyki”, t. 
XXI, nr 4, 1976. s. 277-322.

połowie XVIII w., następnie w 
latach pięćdziesiątych XIX w. 
Prace restauracyjno-konserwa- 
torskie i modernizacyjne pod
jęte na początku XX w. trwały 
do 1934 r. pod nadzorem Bern
harda Schmida. Zamek był za
mieszkany przez stulecia, naj
dłużej, bo od 1699 do 1945 r., 
przez ród Finck von Fincken- 
stein. Po pożarze w 1945 r. nie 
zabezpieczone ruiny uległy de
strukcji. Podczas jednego z 
tzw. czynów pierwszomajo
wych rozebrano na cegłę część 
wewnętrznych murów skrzydła 
południowego. Około 1960 r. 
po raz pierwszy doraźnie za
bezpieczono mury od wschodu, 
założono niższy od pierwotne
go dach na wieży i odgruzowa
no dziedziniec.

Szymbark - odbudowa 
i... dewastacja

Zamek prepozytów kapituły 
pomezańskiej w , Szymbarku 
koło Iławy powstał w XIV w. 
na planie prostokąta o bokach 
około 75 x 92 m (mur północny) 
i 97 m (mur południowy). Ob
warowany majdan nadsypane- 
go wzgórza (warstwa nadsypa- 
nej ziemi od 2 do 2,5 m) dostęp
ny był przez bramę od wscho
du. Przejazdu bramnego od 

północy broniła kilkukondy- 
gnacyjna wieża na planie 
kwadratu. Po przeciwległej 
stronie dziedzińca usytuowano 
budynek mieszkalno-gospodar
czy, stanowiący zabudowę 
skrzydła zachodniego wraz z 
pólskrzydłami od południa i 
północy. Naroża obwarowania 
wzmocnione były czterema ba
sztami na planie kwadratu, mię

dzy którymi w długości murów 
wzniesiono po dwie baszty po
średnie (dwie z nich w murze 
zachodnim nie były do końca 
zrealizowane). Mury obwodo
we na wysokości około 2 m od 
poziomu dziedzińca miały ga
nek obronny z krenelażem. 
Rozbudowę zamku kontynuo
wano na początku XV, w dru
giej połowie XVI i pierwszej 

W końcu lat sześćdziesiątych 
ruinami szymbarskimi zaintere
sował się Wydział Architektury 
Politechniki Gdańskiej, planu
jąc odbudowę zamku na siedzi
bę Domu Architekta i muzeum. 
Do realizacji projektu nie dosz
ło. W latach siedemdziesiątych 
z inicjatywy muzyka jazzowe
go Zbigniewa Seiferta (zm. w 
1979 r.) i Janusza Kęcika utwo
rzono fundację dla pomocy 
muzykom, która wkrótce prze
rodziła się w fundację „Widzieć 
Muzyką”. W 1988 r. w uzgod
nieniu z wojewódzkim konse
rwatorem zabytków w Olszty
nie przekazano fundacji ruiny 
zamku w Szymbarku. Zamek 
miał być odbudowany i zaa
daptowany na cele Międzyna
rodowego Ośrodka Kształce
nia Dzieci Niewidomych Uz
dolnionych Muzycznie. Opra
cowanie projektu powierzono 
Zespołowi Autorskich Pracow
ni Architektonicznych w Gdań
sku.

W 1989 r. inwestor zlecił temu 
zespołowi (arch. arch. Stefan 
Philipp, Wiesław Ochociński i 
Włodzimierz Rąbalski) sporzą
dzenie dwóch wersji projektu 
koncepcyjnego. Nadrzędne dla 
wersji pierwszej były nawars
twienia historycznej architek
tury i odtworzenie wnętrz we
dług zachowanej ikonografii. 
Wersja druga dopuszczała 
większą swobodę w odbudo
wie. Po konsultacjach wybrano 
wersję pierwszą, jednak w celu 
uzupełnień konieczne było 
podjęcie szczegółowych badań 
architektonicznych zachowa
nych elementów budowli. W 
marcu 1990 r. na zlecenie inwe
stora zadania tego podjęła się 
Joanna Wańkowska-Sobiesiak. 
która w czerwcu tego roku u- 
kończyła badania i przedłożyła
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

pracę pt. Badanie architekto
niczne zamku w Szymbarku. 
Szczegółowej analizie poddane 
zostały elewacje zewnętrzne i 
mury wewnętrzne, z podziałem 
na 106 węzłów. Wyniki zostały 
opisane i wykreślone graficz
nie. W zaleceniach konserwa
torskich autorka wypowiedzia
ła się jednoznacznie w sprawie 
bezwarunkowego zachowania 
pierwotnego założenia oraz 
tego, co zostało po pożarze w 
1945 r. z gotyckiej, renesanso
wej, barokowej i neogotyckiej 
budowli. Zwróciła uwagę na 
sposoby przystąpienia do od
budowy skrzydeł z uwzględnie
niem zachowanych planów, 
głównie piwnic, i to nie tylko w 
najcenniejszej części zachod
niej, następnie osi okiennych 
parterów, postulowała odtwo
rzenie większości wnętrz, np. w 
miejscu gotyckiego refektarza 
w części północnej skrzydła za
chodniego, pomieszczeń rezy- 
dencjonalnych w części połud
niowej skrzydła wschodniego i
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w skrzydle południowym, re
prezentacyjnej sieni według za
chowanych widoków wnętrz z 
fotografii wykonanych przed 
1945 r.
Uwagi konserwatorskie doty
czyły również rekonstrukcji ze
wnętrznej ściany szachulcowej 
skrzydła zachodniego, poszcze
gólnych elewacji dziedzińco
wych (np. wprowadzenia imita
cji konstrukcji szkieletowej w 
tynku południowego odcinka 
skrzydła zachodniego), odtwo
rzenia tynków barokowych we
dług przekazów ikonograficz
nych na podstawie zinwentary
zowanych fragmentów. Zgo
dzić się wypada z zaleceniem 
pozostawienia nie zabudowa
nego dziedzińca jedynie z za
znaczeniem miejsca studni i z 
wybrukowaniem nawierzchni. 
Należałoby się jednak zastano
wić, czy byłoby korzystne od
tworzenie obrysu pierwotnego 
krenelaża na elewacjach ze
wnętrznych.
Wartościowa pod względem

merytorycznym inwentaryza
cja dała konkretną podstawę 
do weryfikacji autorskiego pro
jektu koncepcyjnego i naniesie
nia nielicznych zmian do pier
wszej z dwóch wybranych 
wersji. Wypada krótko je 
przedstawić.
Autorzy pozytywnie ustosun
kowali się do zaleceń konse
rwatorskich, w rozwiązaniach 
technicznych wnętrz uwzględ
nili zmianę funkcji zwłaszcza w 
części przeznaczonej na szkolę 
i mieszkania dla dzieci. W piw
nicach północnych skrzydła 
wschodniego zaprojektowano 
m.in. trzy studia nagrań, na par
terze kaplicę (pomieszczenie w 
wieży), sień paradną i dużą salę 
recepcyjną, w piwnicach środ
kowej części skrzydła połud
niowego - magazyny i warszta
ty naprawy sprzętu, w zachod
niej - sale ćwiczeń fizycznych. 
W skrzydle zachodnim, w piw
nicach części południowej zna
lazł się basen kąpielowy, sauna, 
natryski, szatnie, w części środ

znaczono na foyer sali koncer
towej. ta zaś z braku odpo
wiedniego pomieszczenia w 
skrzydłach zaprojektowana zo
stała pod dziedzińcem w naro
żu północno-wschodnim, częś
ciowo pod budynkiem wozow
ni. Budynku tego nie bedzie się 
rekonstruować.
Komunikację między kondy
gnacjami poszczególnych 
skrzydeł umożliwią zaprojek
towane w basztach narożnych i 
w północnych basztach pośred
nich klatki schodowe i zrekon
struowana klatka schodowa 
przy skrzydle wschodnim. Za
projektowano również cztery 
windy osobowe i jedną towaro
wą.
Opinie J. Wańkowskiej-Sobie- 
siak i moje co do słuszności ta
kiego programu odbudowy są 
zbieżne. Zastrzeżenia mam do 
rekonstrukcji dachów skrzydeł 
zachodniego i południowego, z 
prostokątnymi, dość dużymi ot-' 
worami do oświetlenia podda
szy. Zachowane fotografie 
zamku sprzed 1945 r. ukazuja 

1 Zamek w Szymbarku przed 1945
r.
2.3. Baszta południowo-zachodnia 
przed 1945 r. (2) i obecnie (3)
4. Wygląd salonu w skrzydle połud
niowym przed 1945 r

(zdjęcia 3 - Antoni R Chodyński) 

kowej - pion komunikacyjny z 
windą, w północnej - kawiar
nie. magazyn i zaplecze kuchni, 
na parterze zaś sale lekcyjne, 
hall rekreacyjny, jadalnia w 
dawnym refektarzu i kuchnia 
oraz na całej długości piętra 
poddasza wraz z półskrzydłatri 
południowym i północnym - 
pokoje uczniów.
Środkowa część skrzydła pół
nocnego. nie zabudowana, na 
poziomie dziedzińca zaprojek
towana została jako taras. Piw
nice części wschodniej prze

dachy z nowożytnymi lukarna- 
mi o łuku łagodnym - korzyst
niejsze w ogólnym, estetycz
nym widoku elewacji.
Na uwagę zasługuje również 
plan rewaloryzacji otoczenia 
zamku z jeziorem i pomnikami 
przyrody, np. takimi, jak aleja 
wytyczona przez 120 sosen 
karłowatych czy grupa kilku
setletnich dębów i jesionów po
między zamkiem a rzeką Osą. 
Początkowo projekt odbudo
wy zamku szymbarskiego we
dług koncepcji wspomnianego 
wyżej zespołu architektów 

gdańskich pozytywnie ocenio
ny został przez konserwatorów 
i przyjęty przez inwestora; rea
lizowany był w obrębie wieży, 
dwóch zachodnich baszt naroż
nych i baszty pośredniej w mu
rze północnym. Prace te zosta
ły ukończone, baszty przykryte 
dachówką. Z nie wyjaśnionych 
dla mnie przyczyn projekt zo
stał odrzucony i wkrótce zleco
no innemu zespołowi - archi
tektom z Warszawy - opraco
wanie nowej koncepcji odbu
dowy zamku. Projekt ten jest 
gotowy i realizowany etapami, 
choć budzi zastrzeżenia konse
rwatorów. Podczas mojej byt
ności na terenie zamku szym
barskiego 18 stycznia 1991 r. 
zastałem robotników przy roz
biórce fundamentów ściany 
dziedzińcowej części północnej 
skrzydła zachodniego. Po skle
pieniach gotyckich piwnic po
zostały jedynie ślady na mu
rze.
W konkluzji przedstawionej 
sytuacji uważam, że zbyteczny 
jest tu jakikolwiek komentarz. 
O zaistniałej dewastacji powia
domiłem konserwatora woje
wódzkiego w Olsztynie oraz 
Departament Ochrony Dóbr 
Kultury i Muzeów. Departa
ment zobowiązał konserwatora 
wojewódzkiego do wzmożenia 
nadzoru i weryfikacji projektu 
odbudowy. Podczas wizji lo
kalnej konserwator potwierdzi! 
fakt dewastacji zabytku pod
czas prac budowlanych i 
wstrzymał do odwołania robo
ty na terenie zamku.
Z uznaniem należy przyjąć 
szybką interwencję Departa
mentu Ochrony Dóbr Kultury. 
Żadne jednak decyzje nie na
prawią poczynionych szkód. 
Wypada mi zakończyć te gorz
kie refleksje starą sprawdzoną 
sentencją: nulla aetas ad dis- 
cendum sera - na naukę nigdy 
nie jest późno.

Antoni Romuald 
Chodyński

P.S. 22 lutego 1991 r. odbyła się na 
zamku szymbarskim wizja lokalna. 
W obecności inwestora, projektan
tów warszawskich (A. Nowickiego i 
P. Majewskiego), wojewódzkiego 
architekta i konserwatora z Olszty
na oraz kierownika robót sporzą
dzono protokół obecnego stanu za
bytku. Ż wielu powziętych wówczas 
decyzji odnotować już należy po
wołanie nadzoru archeologicznego 
oraz specjalistycznego archeolo- 
giczno-architektonicznego. Konse
rwator zalecił rekonstrukcję niefor
tunnie rozebranych murów i piwnic 
z kolebkowymi sklepieniami. De
partament powołał na konsultanta 
historyka architektury i konserwacji 
zabytków Andrzeja Gruszeckiego, 
profesora Politechniki Warsza
wskiej.

33



Z ZAGRANICY

Lista Światowego Dziedzictwa

Wielka
Brytania

Stonehenge usytuowane 
jest na ogromnej, płaskiej 
nizinie Salisbury. Badacze 
przyjmują, że powstało w 
związku z kultem słońca. 
Dowodzi tego wewnętrzna 
konstrukcja zespołu, ufor
mowana w kształcie podko
wy; jej oś wskazuje punkt, 
w którym wschodzi słońce 
w najdłuższym dniu roku. 

Na podstawie rekonstrukcji 
ostatniej fazy budowli 
przyjmuje się, że cały 
kompleks zajmował obszar 
o 100-metrowej średnicy. 
Jego główna część, łącząca 
formy koliste z kształtem 
podkowy, składała się z 
dwóch kręgów głazów i ka
mieni, wewnątrz których 
znajdowały się również

Kontynuujemy prezentację 
zabytków Wielkiej Brytanii 
wpisanych na Listę Świato
wego Dziedzictwa UNES
CO; mapka ukazująca roz
mieszczenie wszystkich o- 
biektów została zamiesz
czona w numerze poprzed
nim „Spotkań” (nr 3, 1991).

Stonehenge, Avebury - 
megalityczne kręgi kulto
we. Są to dwa zespoły ol
brzymich, kamiennych kon
strukcji kultowych położo
nych od siebie w odległości 
około 60 km na południu 
Anglii; powstały około 
2000-1600 r. p.n.e. Należą 
do najwspanialszych zabyt
ków budownictwa kultowe
go w Europie. Jedną z form 
tego budownictwa były tzw. 
menhiry - surowe iglice i 
bloki skalne, z których usta
wiano wielkie koncentrycz
ne kręgi - kromlechy. Naj
większe z nich znajdują się 
właśnie w Stonehenge i A- 
vebury.

1. Rekonstrukcja zespołu megali
tycznego Stonehenge
2. Rekonstrukcja uktadu kamieni i 
głazów w Stonehenge; kamienie i 
głazy, które przetrwały do dziś - za
czernione
3.4. Hipotetyczny sposób ustawiania 
głazów: z pozycji poziomej do pionu 
(3). układanie trylitów (4)
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dwa kręgi głazów i kamieni, 
ale ustawionych w kształcie 
podkowy; w samym cen
trum umieszczony był ka
mień ołtarzowy. Krąg ze
wnętrzny, o średnicy 30 m, 
tworzyło 30 głazów - blo
ków kamiennych, każdy 
wysokości ponad 4 m i wa
dze około 25 ton; na blo
kach położone były pozio
mo płyty ważące po około 7 
ton. Krąg zewnętrzny pod
kowy składał się z jeszcze 
większych bloków (każdy 
miał około 8 m wysokości i 
ważył ponad 45 ton), usta
wionych w formie 5 trylitów 
(konstrukcja złożona z 
trzech głazów). Kręgi we
wnętrzne (jeden między 
kręgiem zewnętrznym ca
łości i kręgiem zewnętrz
nym podkowy, drugi - we
wnątrz podkowy) składały 
się z mniejszych kamieni 
błękitnych, przywożonych 
tu prawdopodobnie aż z od
ległych o około 160 km gór, 
położonych w południowo- 
zachodniej Walii; duże blo
ki granitowe w zewnętrz
nych kręgach pochodziły z 
kamieniołomu odległego 30 
km. Ściany kamieni były 
starannie obrobione i połą
czone na wręby i czopy, 
których wysokość przekra
czała często 20 cm.
Konstrukcja obecnie prze
trwałego zespołu nie jest 
tak czytelna - niektóre gła
zy zaginęły, niektóre prze

wróciły się, ale w dalszym 
ciągu robi on ogromne wra
żenie swą skalą i surowoś
cią.
Avebury zajmuje płaski te
ren o powierzchni około 
600 arów, otoczonej szero
kim, 9-metrowym rowem i 
6-9-metrowym wałem. Nad 
wewnętrznym brzegiem 
rowu wznosił się krąg zło
żony z około 100 wielkich 
kamieni, otaczający trzy 
mniejsze koła jeszcze więk
szych głazów. Do tych krę
gów prowadził szpaler mo
nolitów.
Obydwie konstrukcje me
galityczne - zarówno w 
Stonehenge, jak i w Avebu
ry - kryją w sobie jeszcze 
wiele nie wyjaśnionych za
gadek, ale są niewątpliwie 
świadectwami rodzenia się 
architektury.

Gwynedd - fortece i mury obronne 
Edwarda 1. Wyrafinowane systemy 
umocnień obronnych i fortyfikacji 
na terenie księstwa Gwynedd w 
północno-zachodniej części Walii 
są pozostałościami działań wojen
nych prowadzonych przez Edwarda 
1 (1239-1307) - od 1272 r. króla 
Anglii; w 1283 r. przyłączył Walię, 
w 1296 r. podbił Szkocję. Edward I 
był znawcą konstrukcji budowli ob
ronnych, osobiście nadzorował wie
le prac z tego zakresu. Po zdobyciu 
w 1283 r. Caernarvon - centrum 
księstwa Gwynedd postanowił u- 
czynić z tego miasta symbol zwy
cięstwa i obronności. Projektantem 
i budowniczym został stały, wielo
letni współpracownik króla James z 

St. George. Aczkolwiek wszystkie 
zamierzenia nie zostały do końca 
zrealizowane - podobnie jak w wy
padku innych zespołów obronnych i 
zamków Edwarda I - mury Caer
narvon porównywano ze słynnymi 
murami Konstantynopola Teodoz- 
jusza II. Skomplikowanymi syste
mami obronnymi charakteryzowały 
się też m.in. zamki Criccieth, Dol- 
wyddelan, Conway. Beaumaris, ale 
żaden z nich nie dorównywał potę
dze i bogactwu Caernarvon. 
Wszystkie te urządzenia należą do 
wyjątkowo cennych dzieł architek
tury obronnej.

Mur Hadriana. Wzniesiony został 
między Anglią i Szkocją przez cesa
rza rzymskiego Hadriana (76-138), 
z zamiłowania architekta i mecena
sa sztuki. Długość Muru wynosi o- 
kolo 120 km, a w jego skład wcho
dzą forty, wieże, mini-zamki i inne 
budowle obronne - dzieła rzym
skich inżynierów, świadczące o o- 
becności Rzymian na terytorium 
Wysp Brytyjskich. Obecnie cały ob
szar Muru i pozostałości jego urzą
dzeń są dostępne i odpowiednio 
przystosowane do zwiedzania. Naj
częściej odwiedzanym fragmentem 
jest Housesteads Roman Fort, zaj
mujący powierzchnię ponad 20 tys. 
m!; zachowały się fundamenty obie
któw tego fortu.

Iron Bridge. Jest to wspaniały zaby
tek techniki - pierwszy żeliwny 
most w Anglii, skonstruowany na 
rzece Severn w Coalbrookdale w 
latach 1769-1779. ]ego budowni
czym był Abraham Darby (1750- 
1791), należący do rodziny angiel
skich pionierów hutnictwa, którzy 
działali w tym rejonie, będącym w 
XVIII w. centrum angielskiego 
przemysłu metalurgicznego. Prze

prowadzona w latach siedemdzie
siątych gruntowna konserwacja 
mostu przywróciła wartość tego za
bytku - symbolu rewolucji przemy
słowej w XVIII w.

Londyn - Tower. Ten najstarszy 
zachowany zespól budowli w Lon
dynie wraz z neogotyckim mostem 
zwodzonym (1894 r.) stanowi bar
dzo charakterystyczne miejsce w 
londyńskiej City. W ciągu wielu 
wieków swego istnienia ściśle zwią
zanego z burzliwą historią Anglii 
zespól ten pełnił rozmaite funkcje: 
do XVI w. znajdowała się tu siedzi
ba królewska, później więzienie, ar
chiwum, mennica, skarbiec, menaże
ria, arsenał, obecnie mieści się w To
wer muzeum broni i królewskich in
sygniów.
Najstarszą częścią zespołu jest Bia
ła Wieża - twierdza normańska 
wzniesiona w latach 1078-1097 dla 
Wilhelma Zdobywcy; nazwa budo
wli pochodzi od koloru wapienia, 
który przywożono do jej budowy z 
Normandii. Wygląd wieży został 
nieco zmieniony w końcu XVII w. 
przez wybitnego angielskiego ar
chitekta i urbanistę Christophera 
Wrena - przede wszystkim znacz
nie poszerzone zostały prawie 
wszystkie normańskie okna. We
wnątrz budowli, o prostych i suro
wych wnętrzach, znajduje się m.in. 
romańska kaplica Św. Jana - naj
starsza zachowana w całości świą
tynia Londynu.
Cały zespół Tower otoczony jest 
dwoma pasami murów, wzmocnio
nych wieżami i bastionami; w Wie
ży Wakefielda znajduje się skarbiec 
koronny, a w nim m.in. korona ma
tki Elżbiety II ze słynnym brylantem 
„Kohi-noor” o wadze 108 karatów. 
Z kolei w środkowej części wewnęt-
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5 6 Fragment zespołu Stonehenge 
dzisiaj
(iluslrac/e: ,,English Heritage', rys. 

Bolesław Kobielski)

rznych murów znajduje się słynna 
Krwawa Wieża, w której zostało 
popełnione wiele zbrodni i mor
derstw.
Tower - to niezwykle cenny zespół 
architektoniczny, stanowiący zlepek 
stylów z różnych epok i jednocześ
nie jedno z ważniejszych miejsc his
torii Anglii.

Westminster - opactwo, pałac i 
kościół Św. Małgorzaty. Westmin
ster jest największą dzielnicą w cen
tralnej części Londynu, ze słynnym 
opactwem, pozostałościami dawne
go pałacu królewskiego i innymi 
cennymi budowlami zabytkowymi. 
Początki opactwa sięgają 1042 r„ 
kiedy to Edward Wyznawca, za 
zwolnienie z odbycia pielgrzymki 
do Rzymu, w miejscu oddalonym 
kilka kilometrów od City zbudował 
zespół klasztorny; wzniósł tu także 
rezydencję królewską. Konsekracja 
benedyktyńskiego opactwa wraz z 
normańskim kościołem - miejscem 
późniejszych koronacji i pochów
ków królów angielskich - nastąpiła 
w 1065 r. W XIII w. dokonano prze
budowy klasztoru, a szczególnie 

kościoła. Do naszych czasów z 
najwcześniejszego okresu zespołu 
przetrwały przede wszystkim: w 
kościele - transepty i chór, a w częś
ci klasztornej - fragmenty w Kapli
cy Pyxu z XI w. (znajdujący się w 
niej ołtarz jest najstarszym ołta
rzem w zespole), w Ciemnym Kruż
ganku i w obecnym Muzeum Opac
twa. W następnych okresach doko
nano kolejnych zmian zarówno w 
kościele, jak i w klasztorze. W la
tach 1503-1519 zbudowana została 
w kościele kaplica Henryka VII, 
która uważana jest za arcydzieło 
późnego gotyku angielskiego. Za
chwyca bogatym zdobnictwem, 
wachlarzowatymi sklepieniami, uk
ładem marmurowej posadzki. W 
nawie południowej tej kaplicy znaj
duje się piękny nagrobek matki 
Henryka VII - dzieło włoskiego ar
tysty, zawierające elementy gotyku i 
renesansu. Po skasowaniu klasztoru 
benedyktynów przez Elżbietę I koś
ciół otrzymał status kolegiaty i ma 
go do dziś.
Usytuowany niedaleko opactwa pa
łac królewski stanowił siedzibę 

władców angielskich od 1042 do 
1529 r. W czasie dwóch wielkich po
żarów, które wybuchły w Londynie 
w 1512 i 1834 r„ budowle pałacowe 
uległy zniszczeniu. Ocalał Westmin
ster Hall (jego budowa trwała po
nad trzy stulecia - od 1072 do 1399 
r.) i krypta kaplicy Św. Stefana - 
obydwa zabytki wkomponowane 
zostały w zespół budowli Nowego 
Pałacu Westminsterskiego, którego 
budowę rozpoczęto w 1840 r., nada
jąc mu formy neogotyckie; twórcą 
tego monumentalnego dzieła był ar
chitekt Charles Barry przy współ
pracy Augusta Pugina. Pozostałoś
cią dawnego pałacu jest Wieża 
Klejnotów, pochodząca z 1365 — 
1366 r.; mieścił się w niej skarbiec 
Edwarda III.
Bardzo cennym obiektem starego 
Westminsteru jest również kościół 
Św. Małgorzaty, który już w 1189 r. 
był kościołem parafialnym; obecny 
kształt świątyni pochodzi z przeło
mu XV i XVI w. LB

W tekście wykorzystano: Z.Bo- 
niecki, Londyn, Warszawa 
1980.
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Pracownie 
Sztukatorskie 
Mistrzów 
JOLANTY 
WALKOWSKIEJ 
40-150 Katowice 
ul. Walecznych 6 
tel. 585-404 
PAWŁA KĘSY 
Łódź
ul. Gogola 11/13 
Tel. 483-298

• odtwarzanie 
elementów sztukatorskich 
według dawnej dokumentacji 
rysunkowej i fotograficznej

• rekonstrukcje i renowacje

• wystrój wnętrz 
według projektów własnych
i powierzonych
• montaż,
prace z narzutu i sztablatury

RESTOR
r. zat. 1984

Konserwacja Zabytków |
spotka z o.o.
00-582 Warszawa ul. I Armii W.P. 2/4/67 tel. 29-12-96

WYSPECJALIZOWANA 
W PRACACH 
KONSERWATORSKICH 
POLECA SWOJE USŁUGI 
W ZAKRESIE:
• prac konserwatorskich w zakresie 

architektury drewnianej i murowanej
• konserwacji ruchomych dóbr kultury
• pełnej dokumentacji konserwatorskiej

i studiów historyczno-urbanistycznych - 
od badań archeologicznych do projektów 
technicznych

• ekspertyz naukowo-badawczych
• wytycznych konserwatorskich do planów 

zagospodarowania przestrzennego
• planów szczegółowych i rewaloryzacji 

ośrodków staromiejskich

FIRMA WSPÓŁPRACUJE 
Z NAJWYŻSZEJ KLASY 
SPECJALISTAMI

Spółka z o. o.

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ I KONSERWACJI 
ZABYTKÓW

„RENBUD
87-100 Toruń, ul. Kościuszki 17, tel. 338-86 tlx 555246 Renx PI

Przyjmie do wykonania:
• Pracownia Projektowa: kompleksowe prace projektowe wraz z aranżacją wnętrz w obiektach 
zabytkowych oraz osiedli mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych; Toruń, tel. 338-86
• Zakład Konserwacji Architektury: kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane, budowlane, 
remontowe, rewaloryzacja elewacji itp., tel. 338-86, 268-43
• Zakład Badań i Dokumentacji: konserwacja dzieł sztuki, ekspertyzy techniczne i technologiczne, 
programy konserwatorskie, badania laboratoryjne obiektów zabytkowych, obliczenia komputerowe 
PC XT i AT; tel. 338-86, 48-42-72
• Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych i Środków Produkcji: nietypowe prace stolarskie, 
ślusarskie, betoniarskie oraz usługi transportowe, montaż elementów do 10 T.; Czarne Błoto koło 
Torunia, tel. 819-89
• Dział Pośrednictwa i Doradztwa oferuje do sprzedaży materiały i środki:
• produkcji własnej: pustaki keramzytowe, płyty stropowe WPS, inne małowymiarowe elementy 
betonowe; stolarkę budowlaną, m.in. okna dachowe uchylne, środki do konserwacji elewacji
• firmy duńskiej „EGERNSUND”: dachówki o podwyższonych parametrach, cegły szlachetne
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O rzeszowskim zlocie 
i chińskim srebrze

Obok złota, srebra, cyny i 
wreszcie kochanego żelaza 
(„idź złoto do złota - my Polacy 
w ostrym kochamy się żelazie") 
- którym to metalom poświę
cono już wiele zadrukowanych 
stron papieru - sporo wyrobów 
artystycznych i użytkowych 
wykonywano od zamierzchłych 
czasów ze stopów miedzi z in
nymi metalami. Te „zamie
rzchłe czasy” — to nie żadna fi
gura retoryczna, lecz okres w 
historii ludzkości jeszcze przed 
epoką żelaza lokowany, a zna
ny powszechnie jako epoka 
brązu obejmująca (z pewnym 
przybliżeniem) całe drugie ty
siąclecie przed naszą erą. Od 
tego czasu po dzień dzisiejszy 
stopy miedzi stanowią suro
wiec do wyrobu wielu obie
któw o charakterze artystycz
nym, a wśród zabytków można 
je odnaleźć we wszystkim, co 
mieści się między kolczykiem a 
armatą.

1. Cukiernica alpakowa z połowy XIX 
w.

Z dawna też stopami miedzi o 
różnym zabarwieniu naślado
wano złoto i srebro, zwłaszcza 
w XIX w., kiedy wprowadzono 
do produkcji wiele srebrzy
stych metali mających szerokie 
zastosowanie w wyrobie taniej 
biżuterii, a także „sreber” stoło
wych. Sztućce i naczynia plate
rowane naśladujące wyroby 
srebrne wykonywano dawniej 
na podkładzie z miedzi lub brą
zu, miały one jednak cechę u- 
jemną - po pewnym czasie cie
niutka warstewka srebra po
krywająca powierzchnie wycie
rała się, a spod niej kompromi
tujące przeświecał ciemny, tani 
metal. Natomiast podkłady ze 
stopów podobnych do srebra 
odsłonięte w czasie długiego u- 
żywania nie były na pierwszy 
rzut oka widoczne.
Przez ostatnie dwieście lat, kie
dy przedmioty zbytku (a 
zwłaszcza ich naśladownictwa) 
zaczynały trafiać do coraz szer
szych warstw społecznych, zaś 
ich produkcja wzrastała lawi
nowo, stopy złoto- i srebropo- 

dobne pojawiają się masowo w 
warsztatach rękodzielników- 
artystów, gdzie bywają okreś
lane różnymi nazwami. Nieste
ty jednak znajomość prawidło
wego nazewnictwa tych metali 
nie jest u nas powszefchna, 
niech więc będzie mi wolno 
przypomnieć kilka, niekiedy już 
zakurzonych terminów, które 
mogą się przydać niejednemu 
miłośnikowi dawnego rzemio
sła artystycznego.

Stopy miedzi i cyny. Brąz jest 
stopem miedzi i cyny w propor
cjach 4:1 lub z jeszcze mniejszą 
ilością cyny, sięgającą niekiedy 
tylko kilku procent. Twardy ten 
stop przez wieki służył do wy
robu dzwonów, luf armatnich i 
innych artystycznych wyro
bów: świeczników, naczyń, 
okuć mebli oraz do odlewu 
rzeźb. Spiż, który w dawnym 
języku polskim znaczył tyle co 
„aliaż”, czyli stop metali, już od 
dawna bywa utożsamiany tylko 
z brązem do odlewu dzwonów 
i dział i w tym znaczeniu spo

tkać go można w literaturze; o- 
becnie rezerwuje się tę nazwę 
dla brązu z domieszką cynku. 
Dodatek cyny sięgający 30% 
tak dalece rozjaśnia kompozy
cję, że zwano ją białym brązem, 
zaś dodatek cyny w niewielkiej 
tylko ilości dawał stop złocisty i 
tak do złota podobny, że zwa
no go similar.

Stopy miedzi i cynku. Mosiądz 
- metal łatwotopliwy, dzięki 
czemu łatwiejszy w odlewie niż 
brąz, mniej jednak od niego 
trwały, a więc używany do pro
dukcji podrzędniejszych wyro
bów - jest stopem miedzi i cyn
ku w bardzo różnych propor
cjach. W skrajnych przypad
kach w proprocji 1:1 nosi na
zwę białego mosiądzu, zaś w 
proporcji 10:1 tombaku. Tom
bak był używany do wyrobu ta
niej biżuterii naśladującej zło
to, w XIX w. znany w Galicji 
pod nazwą rzeszowskiego zło
ta, bowiem w tym mieście wiele 
takich wyrobów wykonywano. 
Stanowił też podkład pod zło
cenie w wyrobach określanych 
mianem double. Nikiel w czys
tej postaci wyodrębniono do
piero w połowie XVIH w., ale 
już wcześniej pojawił się jako 
składnik mosiądzu, robionego 
w Chinach - stop ten był bar
dzo jasnego koloru i ź powo
dzeniem mógł naśladować sre-
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2. Platery stołowe z początku nasze
go stulecia
3. Dwa „wieczne ołówki" wykonane z 
alpaki w okresie międzywojennym, 
na dolnym wybita nazwa starej 
szwajcarskiej firmy produkującej i 
eksportującej ołówki - Caran 
d'Ache

(zd/ęcia: Zbigniew Dubiel) 

bro. Dotart do Europy już w 
pierwszej połowie XVIII w. i 
byt znany pod chińską nazwą 
pankfong lub zgoła jako chiń
skie srebro. W latach dwudzie
stych XIX w. ustalono jego 
skład i rozpoczęto niebawem 
używać do wyrobu sztućców i 
naczyń stołowych, a także ta
niej, ludowej biżuterii.
Stop miedzi, cynku i niklu zna
ny był u nas pod różnymi na

zwami, z których najpopular
niejsza była oryginalna nazwa 
niemiecka (stamtąd bowiem do 
nas przywędrował) - Neusilber 
oraz jej spolszczona wersja - 
nowe srebro (Fraget w swych 
katalogach dziwacznie nazywa 
go „nowotnym srebrem"). Po
wszechnie też znana była na
zwa alpaka, zaś mniej znane 
określenia tego stopu brzmią: 
argentan, argiroid, alfenid lub 
platinoid, niekiedy też używano 

francuskiej nazwy maillechort. 
W Krakowie, gdzie robiono z 
tego stopu w drugiej połowie 
XIX w. ludową biżuterię zdo
bioną koralami, określano 
pankfong zwulgaryzowaną na
zwą bankfon, a mieszano go w 
proporcjach: 40% miedzi, 35% 
niklu i 25% cynku. Z tej powo
dzi określeń należałoby chyba 
wybrać dla naszego użytku ter
min „alpaka” jako najbardziej u 
nas rozpowszechniony.
Użycie w produkcji biżuterii i 
sztućców metali naśladujących 
złoto, a zwłaszcza srebro, będą
ce w powszechnym użyciu, sta
nowiło pole do nadużyć i 
wszelkiego typu oszustw, któ
rym z czasem zaczęto zapobie
gać przez odpowiednie ozna
czanie wyrobów. W drugiej po
łowie XIX w., kiedy wprowa
dzenie srebrzenia galwaniczne
go uprościło i potaniało wyko
nywanie platerów, a co za tym 
idzie masową ich produkcję, w 
Anglii zaczęto oznaczać te sto
py literami odróżniającymi je 
od srebra: EPGS - Electropla
ted German Silver i EPNS - E- 
lectroplated Nickel Silver (na 
oznaczenie srebrzonej alpaki) 
oraz EPBM - Electroplated 
Britannia Metal (Britannia Me
tal - popularny stop cyny z an
tymonem i miedzią służący do 
wyrobu srebrzonych naczyń 
stołowych, świeczników itp.). 
Biały metal - tak bowiem po
tocznie nazywano wszelkie jas
ne stopy srebropodobne - na 
polskich wyrobach oznaczano 
literami BM lub MB. Dopiero 
ustawa probiercza z 1920 r. 
przyniosła nam przepis wyma
gający, aby wszelkie metale 
nieszlachetne, a naśladujące 
srebro lub złoto opatrywać ce
chą z napisem METAL, zredu
kowanym zarządzeniem z 1931 
r. do skrótu MET.

Na zakończenie jeszcze jedna 
uwaga - z wyjątkiem drobnych 
przedmiotów, które wyrabiano 
z wymienionych metali różny
mi technikami złotniczymi oraz 
przedmiotów blaszanych, które 
kuto lub sztancowano, wszelkie 
masywne wyroby z brązu lub 
mosiądzu: lufy armat, dzwony, 
pomniki, okucia mebli itp. wy
konywano zawsze techniką od
lewu. Drobne detale bywały 
wykańczane rylcami i pilnikami 
- cyzelowane. Powyższe 
stwierdzenie dla wielu wyda się 
tak oczywiste, że nie warte 
wzmianki. Musiałem je jednak 
zamieścić z myślą o tych, któ
rzy dziś jeszcze wyobrażają so
bie, że rzeźbę z brązu wykuwa
no z metalowej bryły, tak jak z 
kamienia, zaś świecznik kuto 
na kowadle jak podkowę dla 
konia.

Michał Gradowski
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Nazwy ulic
krakowskiego Kazimierza

Krakowski Kazimierz, lokowa
ny przez Kazimierza Wielkiego 
w 1335 r„ funkcjonował jako 
odrębne miasto wraz ze swymi 
przedmieściami - Stradomiem, 
Szewskim • i Blechami (Pod- 
brzeziem) do' schyłku istnienia 
Pierwszej Rzeczypospolitej, 
aby ostatecznie w 1800 r. stać 
się, obok Stradomia, dzielnicą 
Krakowa. Czasy Wolnego 
Miasta (1816-1846), a zwłasz
cza autonomii galicyjskiej 
(1866-1918) przyniosły nówie 
inicjatywy w postaci regulacji 
urbanistycznych oraz czasem 
planowej, a czasem żywiołowej 
zabudowy dawnych terenów 
otwartych - łąk, pól, folwar
ków. Regres nastąpił po drugiej 
wojnie światowej. Po wymor
dowaniu ludności żydowskiej 
przez hitlerowskich okupan
tów, przypadkowi przybysze 
nie potrafili stworzyć własnej 
tradycji. Proces niszczenia za
bytkowej zabudowy, właściwy 

niestety i dla innych dzielnic 
Krakowa, tutaj przybrał roz
miary szczególnie drastyczne, 
doprowadzając do wyburzania 
całych ulic i kwartałów. Zjawi
sko to miało jeden przypadko
wy „skutek uboczny”: zachowa
nie historycznego nazewnic
twa. Zaniedbana dzielnica nie 
mogła wszak służyć upamięt
nianiu postaci i wydarzeń z o- 
bowiązującej wersji historii.
W niniejszym artykule ograni
czono się do niektórych nazw 
ulic i placów; pomijając dawne 
i dzisiejsze nazwy terenów i po
szczególnych obiektów. Obec
ne nazwy ulic Kazimierza re
prezentują kilka kategorii. 
Pierwsza z nich .- to nazwy o 
genezie średniowiecznej lub 
nowożytnej, funkcjonujące do 
dzisiaj. Drugą stanowią nazwy, 
które - chociaż nadawane do
piero w XIX w. - wiążą się ze 
znacznie starsżymi tradycjami 
miejsc, które określają. Trzecią 

kategorię tworzą nazwy ulic 
wytyczonych w toku dziewięt
nastowiecznych przeobrażeń, 
wiernie rejestrujące ówczesne 
przekształcenia urbanistyczne, 
a niekiedy też zjawiska poli
tyczne i społeczne. Do ostatniej 
kategorii należą nieliczne tu, na 
szczęście, nazwy współczesne, 
którymi usiłowano zastąpić na
zwy historyczne.
Obecny plac Wolnica - to po
zostałość średniowiecznego 
Rynku kazimierskiego, a zara
zem, w swym dzisiejszym 
kształcie urbanistycznym, krea
cja z lat trzydziestych ubiegłe
go stulecia. Nazwa ma genezę 
średniowieczną lub nowożytną. 
Wolne targi mięsne należały do 
najstarszych przywilejów Ka
zimierza; odbywały się one jed
nak nie na Rynku kazimier
skim, lecz na pobliskim Rynku 
Bydlęcym. W 1441 r. czytamy o 
„liberum forum carmum", w 
1578 r. użyto już wyraźnie o- 
becnej nazwy: „in libero publi
co foro casimiriensi Wolnica a- 
pellato". W ciągu XVIII w. na
zwa „Wolnica” ostatecznie wy
piera nazwę „Rynek”, miejsce 
to zresztą - wobec ogromu 
zniszczeń - przestało wówczas 
pełnić swoją funkcję.
Jedną z najstarszych nazw ka
zimierskich (wzmiankowaną od 
1375 r.) nosi ul. Krakowska. 
Dzisiejsza ulica o tej nazwie - 
to aż trzy dawne ulice: pierwot
na Krakowska, prowadząca ze 
średniowiecznego Rynku do 
bramy Krakowskiej (Glinia
nej), pierwotna Solna (wspom
niana w 1369 r.), zwana później 
Wielicką, wiodąca w przeciwną 
stronę, ku bramie Solnej (Wie
lickiej) i dawna ul. Szewska 
(wymieniana od 1375 r.), będą
ca główną osią przedmieścia 
Szewskiego („inter Sutores”), 
położonego między wspomnia
ną bramą Krakowską a daw
nym mostem na Wiśle między

1. Plac Wolnica z kościołem Bożego 
Ciała (północno-wschodni narożnik 
rynku lokacyjnego miasta) według a- 
kwareli Juliusza Kossaka i Stanisła
wa Tondosa z ok. 1885 r.

Kazimierzem a Stradomiem (w 
1369 r. most ten został określo
ny jako „Szewski”).
Od lat osiemdziesiątych XIV w. 
notowana jest nazwa ulicy Św. 
Wawrzyńca (zachowana do 
dzisiaj), wiodącej z Rynku kazi
mierskiego ku nie istniejącemu 
dziś kościołowi, o genezie się
gającej XIII w. Nazwa ta w 
średniowieczu i w czasach no
wożytnych była stosowana 
przeważnie w formie opisowej 
(„circa San tum Laurentium”, 
„platea, qua itur ad sanctum 
Laurentium”) i obejmowała też 
sąsiednie przecznice. Ulica Pie
karska, o genezie lokacyjnej, o- 
trzymała swą obecną nazwę w 
okresie późniejszym; po raz 
pierwszy spotykamy się z nią 
(„Oplatea Pistorum”) w 1500 r. 
Nowożytną genezę mają naj
starsze nazwy na terenie daw
nego kazimierskiego „miasta” 
żydowskiego. Rejon, przyłą
czony do tego „miasta” w 1608 
r., bywał określany jako „area 
nova judaeorum"; w 1653 r. 
spotykamy w tym rejonie ul. 
Nową. Dzisiejsze nazwy ul. 
Nowej i pl. Nowego, chociaż 
wprowadzone zgodnie z obec
nym zasięgiem dopiero około 
1878 r„ są wyraźnym echem 
tego dawnego nazewnictwa. 
Również w 1653 r. czytamy o 
ul. Ciemnej, identycznej przy
najmniej z częścią dzisiejszej u- 
liczki noszącej tę nazwę. W 
funkcjonującym do dziś nazew
nictwie utrwalone zostały na
zwy niektórych kazimierskich 
przedmieść. Ulica Stradom - to 
główna oś urbanistyczna śred
niowiecznego przedmieścia o 
tej nazwie, wzmiankowana po 
raz pierwszy w 1376 r. („Stra
domia”); zaginęła natomiast u- 
żywana wymiennie, odnosząca 
się do tegoż przedmieścia na
zwa Mostu Królewskiego 
(„Pons Rega lis” wywodząca 
się od mostu, identycznego zre
sztą ze wspomnianym wyżej 
Szewskim. Zaginęły też charak
terystyczne dla dawnego Stra
domia nazwy „Raj” i „Piekło”, 
określające od XV do XVIII w. 
tereny położone po zachodniej 
i południowo-wschodniej stro
nie dzisiejszej ul. Stradom. O- 
becna ul. Podbrzezie - to relikt 
po dawnym przedmieściu kazi
mierskim noszącym taką na
zwę, zanotowaną po raz pier
wszy w 1481 r., a używaną naj
pierw wymiennie z czternasto
wieczną nazwą „Blechy” (póź
niej „Stare Blechy”). Dla okreś-
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2. Ulica Szeroka, widok od wschodu 
z uliczki Na Przejściu (akwarela z ok. 
1885 r.); na pierwszym planie domy 
(nie istniejące dziś) przy ul. Dajwór 
wraz z odcinkiem muru obronnego 
(też nie istnieje), głębiej zaplecza do
mów (nie istniejących) przy wschod
nie! pierzei ul. Szerokiej oraz zachod
nia pierzeja ulicy

3. Ulica Jakuba (dawna „poprzeczna 
żydowska"), widok od południa, z re
jonu „starej bramy żydowskiej", któ
ra przegradzała dawną ul. Żydowską 
(dziś Józefa); w głębi po lewej bożni
ca Izaaka, po prawej mur cmentarza 
Remuh

(zdjęcia: Ryszard Kisiel)

lenia ulicy nazwę tę zaczęto 
stosować od około 1869 r.
Druga grupa nazw - pochodzą
cych z XIX i początku XX w., 
lecz nawiązujących do znacz
nie starszych tradycji - jest o 
wiele liczniejsza. Są to głównie 
nazwy drugorzędnych ulic, któ
re w średniowieczu i czasach 
nowożytnych nie skupiały za

budowy, a zatem bywały okreś
lane jedynie opisowo, przeważ
nie jako „poprzeczne” („trans
versal is"). Wprowadzanie tych 
nazw wiązało się zazwyczaj z 
akcjami regulacyjnymi, właści
wymi dla dziewiętnastowiecz
nej urbanistyki. Wiele nazw tej 
kategorii nawiązuje do pobli
skich kościołów i klasztorów. 

Należy tu wymienić ul. Augu
stiańską (nazwa stosowana od 
1814 r., pierwotnie do części u- 
licy Św. Katarzyny; „przeczni
cę Św. Katarzyny” wspomnia
no w 1841 r.), Bożego Ciała (na
zwa zanotowana w 1841 r. jako 
„ulica poprzeczna od Bożego 
Ciała”jest jakby formą pośred
nią między tradycyjnym okreś
leniem opisowym a nazwą 
współczesną), Trynitarską (na
zwa wprowadzona na planie 
Konarzewskiego z 1878 r.; ta 
dawna uliczka obejmująca za
plecza działek przyrynkowych 
nosiła w XVII i XVIII w. nazwę 
ul. Różanej), Bonifraterską (od 
początku XX w.; uprzednio, od 
około 1878 r. była to ul. Prze
smyk). Na Stradomiu tego typu 
nazwy noszą ulice: Koletek (w 
pierwszej połowie XIX w. była 
to ul. Kopernika, jedna z pier
wszych w tym rejonie ulic o na
zwie „pomnikowej”, związana z 
umieszczonym w pobliskim o- 
grodzie popiersiem astrono
ma), Św. Agnieszki (por. plan 
katastralny z 1836 r.), Bernar
dyńska (ukształtowana według 
koncepcji urbanistycznej z 
1830 r.)

Z topografią terenu wiąże się 
nazwa ul. Skałecznej, prowa
dzącej do kościoła Św. Św. Mi
chała i Stanisława na Skałce. 
Nazwa ta w końcu XV11I w. 
(pierwotnie w formie „Skałe- 
ckiej”) wyparła notowaną od 
1369 r. nazwę ul. Św. Stanisła-. 
wa (ta ostatnia określa od 1912 
r. ulicę wytyczoną w ramach 
bulwarów wiślanych). Z tego 
samego czasu pochodzi nazwa 
kolejnej ulicy z czasów lokacji 
Kazimierza - Skawińskiej; o- 
koło 1793 r. zastąpiła ona po
chodzącą z XIV w. nazwę ul. 
Św. Jakuba (zwanej pierwotnie 
„Większą Św. Jakuba”, w od
różnieniu od „Mniejszej”, bieg
nącej równolegle po stronie 
południowej; ta ostatnia w XVI 
i XVII w. nosiła nazwę „Tka- 
czej”; zanikła w końcu XVIII 
w.), związaną ze zburzonym w 
1787 r. kościołem pod tym we
zwaniem, o przedlokacyjnej 
genezie. Dzisiejsza nazwa wią
że się z kierunkiem ulicy, która 
- zbiegając się pierwotnie z 
równoległą doń Piekarską - za
mknięta była przez wspomina
ną od 1385 r. bramę Skawiń
ską.
Obecna ul. Węgłowa (nazwa 
zanotowana na planie Żebro
wskiego z 1866 r.) nawiązuje do 

narożnika (węgla) dawnego 
rynku kazimierskiego. Nazwa 
wytyczonego w 1876 r. (na pod
stawie planu z 1844 r.) placu 
Bawół odnosi się do średnio
wiecznej wsi o metryce dwuna- 
stowiecznej, włączonej w ob
ręb Kazimierza; plac ten znaj
duje się bowiem w rejonie 
wspomnianego kościoła Św. 
Wawrzyńca, który był niegdyś 
parafialną świątynią Bawołu. 
Pobliska ul. Dajwór trafnie u- 
pamiętnia tradycję dawnego 
folwarku kazimierskiego, któ
rego dzierżawcą został około 
1640 r. Tomasz Dajwór; obec
na nazwa, wprowadzona około 
1872 r., zastąpiła również histo
ryczną nazwę ul. Wałowej, 
związaną z nie zachowanymi 
dziś fortyfikacjami z okresu 
„potopu” szwedzkiego. Dopie
ro w 1909 r. dzisiejszą swą na
zwę uzyskała ul. Bocheńska, 
określana od lat sześćdziesią
tych XIX w. jako Pusta. Obec
na nazwa kojarzyć się może ze 
średniowieczną bramą Bocheń
ską (zwaną zrazu Bydlęcą), któ
ra zamykała ulicę związaną z 
Rynkiem Bydlęcym (Psim) u 
południowego wylotu dzisiej
szej ul. Gazowej (por. niżej). 
Centrum dawnego „miasta” ży
dowskiego - to ul. Szeroka, 
której nazwa pojawiła się na 
planie katastralnym w 1836 r., 
lecz jeszcze w drugiej połowie 
XIX w. nie była konsekwentnie 
stosowana. Uprzednio mówio
no tu o rynku żydowskim (już 
w 1488 r.: „circulus judaeo- 
rum"), zaś od poszerzenia gra
nic „miasta" żydowskiego w 
1553 r. teren ten określano jako 
„vicus antiques judaeorum". 
Jedną ze starszych nazw z tere
nu „miasta” żydowskiego upa
miętnia ul. Kupa; nazwa ta, sto
sowana od 1827 r., wiąże się z 
siedemnastowieczną bóżnicą 
Kupa, ufundowaną przez kahał 
(hebr. kupa - kiesa) dla szpitala 
ubogich. Nazwy dawnych dru
gorzędnych ulic na terenie 
„miasta” żydowskiego, nadawa
ne w okresie autonomii galicyj
skiej, celowo nawiązywały do 
tradycji żydowskich. Należy tu 
.wspomnieć notowane przez 
plany Żebrowskiego bądź Ko
narzewskiego nazwy ulic: Jaku
ba („platea transversalis ju
daeorum" według określeń z 
XVI w.; w pierwszej połowie 
XIX w. ul. Kierków - od prze
kręconego wyrazu „kirkut”, o- 
znaczającego cmentarz żydo
wski), Izaaka i Estery. Odrębną 
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genezę ma nazwa ul. Józefa, 
wprowadzona dopiero w 1866 
r. dla upamiętnienia... wizyty ce
sarza austriackiego Józefa II, 
który w 1773 r. zatrzymać się 
miał w dawnej kamienicy „Wo- 
jewodzińskiej” na narożniku 
dzisiejszych ulic Krakowskiej 
20 i Józefa 2. Ta średniowiecz
na ulica, łącząca lokacyjny Ka
zimierz z przyłączonym doń 
Bawołem, nosiła początkowo 
nazwę Sukienniczej, zaś od 
czasu osadzenia Żydów na Ka
zimierzu - Żydowskiej.
Ciekawie przedstawiają się na
zwy związane z dziewiętnasto
wiecznymi przekształceniami 
urbanistycznymi i architekto
nicznymi Kazimierza. Naj
wcześniejszą tradycję ma tu ul. 
Mostowa, wytyczona według 
planu regulacyjnego z 1838 r. 
(nazwę zanotowano po raz 
pierwszy na późniejszym o 10 
lat planie katastralnym). Lata 
1839-1944 przyniosły regula
cję ulicy, która znajdowała się 
w rejonie nie istniejącego od 
XVIII -w. Rynku Bydlęcego 
(Psiego); od zlokalizowanej tu 
w 1856 r. gazowni - ulica zy
skała nazwę Gazowej. Regula
cja dawnego Podbrzezia przy
niosła wytyczenie ul. Miodo
wej, która już na planie Żebra- 
wskiego nosi swą obecną na
zwę. Główną inwestycją w po
czątkach ery „autonomicznej” 
było zastąpienie koryta Starej 
Wisły przez nowoczesną arte
rię. Związek zrealizowanej tu 
jednolitej koncepcji urbani
styczno-architektonicznej z 
działalnością pierwszego pre
zydenta Krakowa, prof. Józefa 
Dietla, był tak oczywisty dla 
ówczesnych krakowian, że już 
w 1879 r„ gdy trwały jeszcze 
prace nad zasypywaniem kory5 
ta i stawały pierwsze kamieni
ce, ulica otrzymała swą obecną 
nazwę - ul. Dietla. Znacznie 
powszechniej przyjęła się jed
nak nazwa nieoficjalna - Plan
ty Dietlowskie, doskonale od
dająca charakter założenia. Z 
procesem zagospodarowania 
dawnych brzegów i łąk nadwiś
lańskich łączyło się wytyczanie 
kolejnych ulic w tym rejonie; 
pięknym dokumentem patrio
tyzmu radnych miasta jest na
zwa ul. Wrzesińskiej, nadana 
bezpośrednio po jej wytycze
niu w 1902 r., jako wyraz soli
darności ze .strajkującymi dzie
ćmi z Wrześni. Ulica Orzeszko
wej uzyskała swą formę urbani
styczną i nazwę w 1912 r., a 

więc dwa lata po śmierci pisar
ki. Trafnie do tradycji miejsca 
nawiązały nazwy pochodzą
cych z tego* okresu ulic Pauliń- 
skiej i Kordeckiego, uzasadnio
ne sąsiedztwem klasztoru pau
linów. Na zamieszkanym wów
czas głównie przez Żydów Ka
zimierzu upamiętniano też wy
bitnych patriotów polskich na
rodowości żydowskiej; około 
1885 r. otrzymała nazwę ul. 
Berka Joselewicza, zaś w 1912 
r. dawna ul. Miedzuch stała się 
ulicą Rabina Meiselsa; w okre
sie międzywojennym XX w. 
dawna ul. Ubogich - sąsiadują
ca ze wspomnianym szpitalem 
dla ubogich Żydów - otrzyma
ła imię ich wybitnie zasłużone
go lekarza, Jonatana War- 
szauera. Nie pozbawione lo
gicznego uzasadnienia były też 
nazwy wytyczonych w okresie 
międzywojennym ulic: Hali
ckiej, Rzeszowskiej i Przemy
skiej, nawiązujące do kierunku 
pobliskiej linii kolejowej.
Nie wszystkie nazwy ulic, 
wprowadzane po drugiej woj
nie światowej, były pozbawio
ne sensu historycznego. Zmia
na nazwy ul. Wiślsko (upamięt
niającej usytuowanie koryta 
Starej Wisły między dawnymi 
polami Kazimierza a Grze
górzkami) na ul. Daszyńskiego 
miała uzasadnienie w wydarze
niu z 1936 r., kiedy przeciągał 
tędy tłum podczas pogrzebu 
wybitnego przywódcy socjali
stów. Uliczka wytyczona w ok
resie międzywojennym na za
pleczu słynnej „ogrzewalni” 
brata Alberta - Adama Chmie
lowskiego - dopiero w ostat
nich latach otrzymała jako pa
trona tę niezwykłą postać. I 
chociaż na pobliskiej tabliczce 
ulicznej pojawiło się nieco 
wcześniej imię i nazwisko oso
by zupełnie tu przypadkowej - 
Małgorzaty Fornalskiej, zaś u- 
licy na osiedlu zbudowanym w 
latach międzywojennych na te
renach dawnego folwarku au
gustiańskiego nadano nazwę 
Armii Ludowej - to właściwie 
tylko dwie ulice, położone częś
ciowo poza terenem Kazimie
rza ze Stradomiem, otrzymały 
nazwy zdecydowanie zaciera
jące wszelkie tradycje histo
ryczne. Ulica Waryńskiego za
stąpiła ul. Św. Gertrudy, wy
kształconą w swej obecnej po
staci w siedemdziesiątych i o- 
siemdziesiątych latach ubiegłe
go stulecia; pochodząca z tego 
czasu nazwa upamiętniała traf

nie nie istniejący kościół o pięt- 
nastowiecznej tradycji. Zamiast 
historycznej ul. Starowiślnej - 
pojawiła się ul. Bohaterów Sta
lingradu. Pierwotna nazwa uli
cy, przebitej w latach 1867 - o- 
koło 1875 przez dawne pola 
Kazimierza, nawiązywała do 
średniowiecznej drogi, prowa
dzącej od krakowskiej bramy 
Nowej do brzegu Wisły, okreś
lanej od XVII w. Starą (droga 
ta już w pierwszej połowie u- 
bieglego stulecia nazywana by
wała ul. Starowiślną). Te dwie

historyczne nazwy trzeba przy
wrócić. Domagają się tego co
raz powszechniej świadomi 
swej historii mieszkańcy Kra
kowa.

Bogusław Krasnowolski 
Artykuł niniejszy oparty został na 
badaniach autora, przeprowadzo
nych w ramach studium historycz- 
no-urbanistycznego Kazimierza, 
które wykonał w PKZ-tach. Autor 
napisał też książkę Ulice i place 
krakowskiego Kazimierza - zarys 
dziejów: czekając - jak dotąd bez
skutecznie - na druk, przedstawił 
niektóre tezy zawarte w tej książ
ce.

Deptane 
na ulicy

Pani Irena Gumowska napisała 
swego czasu książkę o pospoli
tych w naszych lasach i na łą
kach roślinach jadalnych i lecz
niczych. Książce dała tytuł 
Deptane po drodze. Bohaterki 
tego artykułu - żeliwne pokry
wy skrzynek ulicznych i wła
zów studzienek - też są depta
ne; takie bowiem ich przezna
czenie. Pod nawierzchnią ulic 
miasta przebiegają, niewidocz
ne dla przechodnia, rozgałęzio
ne sieci wodociągowe, kanali
zacyjne, gazowe... Na zewnątrz 
widać tylko wspomniane po
krywy.
W tym miejscu przyda się kilka 
wyjaśnień natury technicznej. 
Aby możliwa była prawidłowa 
eksploatacja przewodów wo
dociągowych, muszą być one 
wyposażone w tzw. uzbrojenie 
(tak to nazywają fachowcy, po
tocznie stosuje się określenie 
„armatura”, co na jedno wycho
dzi, gdyż słowo to znaczy w ję
zyku łacińskim właśnie uzbro
jenie), do którego zaliczamy 
m.in. hydranty pożarowe i zasu
wy. Uzbrojenie to znajduje się 
pod ziemią (choć są i hydranty 
nadziemne), ale trzpienie zasuw 
i zaworów hydrantów sięgają 
do powierzchni ziemi, bo jakoś 
trzeba nimi w razie potrzeby 
obracać. Zakończenie trzpienia 
- na które można założyć klucz 
do otwierania - mieści się w 
skrzynce ulicznej, czyli żeliw
nej obudowie, nakrytej od 
góry, równo z poziomem na
wierzchni ulicy pokrywą żeliw
ną. Sieć gazowa .też ma uzbro
jenie w postaci zasuw, kurków i 
służących do badania szczel
ności sączków węchowych. Po
trzebne są więc tu także 

skrzynki uliczne, oczywiście z 
pokrywami. Z kolei podstawo
wym uzbrojeniem sieci kanali
zacyjnej są studzienki rewizyj
ne. Do studzienek prowadzą 
włazy, też nakryte pokrywami. 
Pokrywy muszą być wytrzyma
łe. Są przecież nie tylko depta
ne, ale i naciskane kołami po
jazdów. Dlatego wykonane są z 
żeliwa - materiału o dużej wy
trzymałości na ściskanie i ście
ranie, a także - co też nie jest 
bez znaczenia - o dobrej od
porności na korozję. Można też 
spotkać - w wypadku pokryw 
włazów o większych średni
cach - ażurowe konstrukcje że
liwne wypełnione betonem (lub 
betonem z drobną kostką ba
zaltową).
Wodociągi poznańskie powsta
ły w latach 1865 -1866, a więc 
125 lat temu. Mowa tu oczywiś
cie o wodociągach współczes
nych, bo najśtarsza wzmianka 
o istnieniu wodociągu w Po
znaniu (a jednocześnie w Pols
ce) pochodzi z 1282 r. Przez 
125 lat istnienia sieć wodocią
gowa była rozbudowywana, 
modernizowana, przerabiana i 
naprawiana. Nic więc dziwne
go, że występują w niej obok 
siebie elementy uzbrojenia z 
różnych okresów. To samo do
tyczy sieci gazowej (powstała 
w latach 1854-1856) i kanaliza
cyjnej z lat 1888-1893. Jak wi
dać, nie tylko w dzisiejszych 
czasach sprawę odprowadza
nia ścieków odkładano na póź
niej...
Podczas wędrówek po ulicach 
Poznania napotkałem około 50 
różnych rodzajów pokryw. Nie 
interesowałem się „modelami”
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1. Tabliczka żeliwna (20 x 16 cm) informująca o kierunku przebiegu kabla energetycznego przy al. Niepodległości, z czasów zaboru pruskiego (na górze pruska 
korona)
2. Pokrywa skrzynki hydrantowej (średnica 30 cm) przy ul. Noskowskiego z lat 1919-1927 ; napis: „T.A.H. Cegielski Poznań"
3.4. Pokrywy skrzynek zasuw wykonane przez Wielkopolską Fabrykę Narzędzi i Maszyn „Wiepofana” (średnica 16 cm): z okresu międzywojennego przy ul. Św. 
Szczepana (3) i z okresu okupacji przy ul. Czechosłowackiej (4)
5. Pokrywa włazu studzienki rewizyjnej (średnica 64 cm) przy ul. Bukowskiej, wykonana przez firmę Herzfeld i Victorius S.A.
z Grudziądza
6.7. Pokrywy włazów studzienek rewizyjnych: przy ul. Przybyszewskiego na terenie szpitala z 1911 r. (średnica 64 cm, firma Bohn i Hoćk z Berlina) (6) oraz przy ul. 
Św. Marcina (średnica 80 cm) (7)
8.9. Pokrywy skrzynek hydrantowych: okrągła (średnica 28 cm) przy ul. Działyńskich (8) i eliptyczna (39x29 cm) przy ul. Klasztornej (9)

(zdjęcia: Aleksander Stokowski)



ewidentnie nowymi, choć mo
żna się pomylić, bo zdarzają się 
wypadki, że pokryta tradycyj
nym wzorem pokrywa liczy so
bie zaledwie kilkanaście lat 
Dokładne datowanie pokryw 
jest bardzo trudne, właśnie ze 
względu na stosowane od lat 
tradycyjne wzory. Wzory te 
mają zresztą znaczenie prak
tyczne - powierzchnia pokry
wy nie może być gładka, gdyż 
łatwo byłoby się na niej pośliz
nąć.

Elementy uzbrojenia sieci wo
dociągowych, gazowych i ka
nalizacyjnych są ze zrozumia
łych przyczyn dokładnie zin
wentaryzowane, ale nie pod 
względem czasu i miejsca po
chodzenia. Okazuje się, że na
wet tzw. najstarsi pracownicy, 
a w firmie z tradycjami zawsze 
można napotkać takich ludzi, 
nie potrafią nic (a w najlepszym 
razie bardzo niewiele) powie
dzieć o pochodzeniu tych 
przedmiotów. Są ludzie intere

sujący się historią instytucji ko
munalnych, ukazują się publi
kacje na ten temat (np. z okazji 
obchodzenia w 1965 r. stulecia 
poznańskich wodociągów), ale 
nie interesowano się historią 
skrzynek ulicznych. Chociaż - 
być może - coś na ten temat 
mogliby powiedzieć zaintere
sowani historią odlewnictwa. 
Ale tradycje zakładów odlew
niczych to zupełnie inny te
mat.
Idąc ulicą warto niekiedy spoj

rzeć pod nogi, depczące te na 
swój sposób piękne, zabytkowe 
pokrywy.

Aleksander Stukowski

W podpisie pod zdjęciami do arty
kułu Kafelki w sieniach, autorstwa 
Aleksandra Stukowskiego i Stefa
na Anioły, opublikowanego w nr. 
1,1991 (s. 33), błędnie wydrukowa
no imię współautora zdjęć. Jest 
nim p. Aleksander Stukowski. 
Przepraszamy.
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Problem ochrony pamiątek 
związanych z historią warsza
wskiej społeczności żydowskiej 
cieszy się niesłabnącym zainte
resowaniem w gronie miłośni
ków stołecznych zabytków. 
Trudno się temu dziwić: mię
dzywojenna Warszawa była 
przecież największym skupi
skiem żydowskiej ludności w 
Europie i drugim - po Nowym 
Jorku - w skali światowej. Nie 
sposób mówić o dziejach stoli
cy, nie uwzględniając w należy
tym stopniu losów, tradycji i 
bogatej kultury Żydów warsza
wskich.
Zabudowa dawnej dzielnicy 
żydowskiej w Warszawie starta 
została niemal całkowicie z po
wierzchni ziemi. Uratowane 
fragmenty ulic zniszczono już 
po wojnie podczas chaotycz
nych rozbiórek. Obecnie (o- 
prócz jedynej synagogi przy ul. 
Twardej 6) pozostały tylko 
oderwane zespoły kamienic lub 
pojedyncze obiekty (głównie 
na terenie Woli). Stosunkowo 
dobrze zachowały się nato
miast gmachy i kompleksy 
czynszowej zabudowy na Pra
dze, przed wojną użytkowane i 

zamieszkane przez społeczność 
żydowską.
W prezentowanym szkicu 
pragnę zwrócić uwagę na gru
pę szczególnych reliktów, któ
rych nie sposób uwzględnić w 
przewodnikach: ślady po me
zuzach, zachowane na futry
nach drzwi w wielu warsza
wskich kamienicach.
Zgodnie z tradycją wynikającą 
z dosłownej interpretacji wer
setów 6, 9 i 11, 20 Księgi Pow
tórzonego Prawa zarówno 
wejściowe, jak i wewnętrzne 
drzwi żydowskiego mieszkania 
musiały mieć mezuzę: zwój 
pergaminu z napisanym od
ręcznie tekstem modlitwy Sze- 
ma, umieszczony w futerale, 
który przybijano do prawej, 
pionowej części futryny. Na 
powierzchni futerału znajdo
wała się hebrajska litera „szin”. 
Niekiedy wycinano w futerale 
specjalne „okienko”, w którym 
widoczna była wspomniana li
tera lub słowo „Szaddaj” 
(wszechmogący), określające 
Boga. Rozmiary i forma futera
łu, sposób wykonania, a także 
użyty do tego celu material (np. 
metal, drewno) bywały bardzo 

zróżnicowane. Różna była też 
artystyczna wartość futerałów. 
Mezuzy umieszczano na ogół 
w lekko ukośnym położeniu, na 
poziomie 2/3 całkowitej wyso
kości futryny. Przybijano je nie 
tylko na futrynach drzwi mie
szkań, lecz również sklepów, 
warsztatów rzemieślniczych i 
restauracji (z wyjątkiem takich 
pomieszczeń, jak magazyny, ła
zienki, ustępy i stajnie). W dia
sporze mezuzę umieszczano po 
trzydziestu dniach zamieszki
wania w danym pomieszczeniu. 
Istniał także obowiązek spraw
dzania (dwa razy w ciągu sied
miu lat) czy tekst na pergaminie 
jest nadal czytelnyr Nawet 
nieortodoksyjni Żydzi umiesz
czali mezuzę przynajmniej na 
futrynie drzwi wejściowych, 
gdyż powszechnie uważano ją 
za rodzaj talizmanu, ochrania
jącego dom przed złem1. Po
bożny Żyd, przechodząc przez 
drzwi, dotykał palcami mezuzy, 
a następnie podnosił je do ust 
(stąd określenie „całusek”, na
dane mezuzie w gwarze war
szawskiej Pragi)2. Gest ten wy
konywany był zwłaszcza pod
czas wychodzenia z domu. 
Obiekty, w których natrafić 
możemy na pozostałości po 
mezuzach, zgrupowane są na 
terenie ograniczonym dawną 
al. Świerczewskiego, dawną 
ul. Marchlewskiego, al. Jerozo
limskimi i ul. Towarową. Od
dzielną. zasługującą na uwagę 

enklawą jest ul. Próżna z czte
rema zachowanymi tam kamie
nicami. Wspomniane relikty 
znajdują się też praktycznie na 
całym obszarze starej Pragi (w 
części dzielnicy położonej mię
dzy linią kolejową przecinającą 
ul. Targową a dawną al. Świer
czewskiego) oraz na terenie o- 
graniczonym ulicami: 11 Listo
pada, Szwedzką, Wileńską i 
Targową.
Najczęściej spotykane ślady 
wskazujące na obecność mezu
zy - to dwa gwoździki tkwiące 
w prawej, pionowej części fu
tryny. Można oglądać je niemal 
w każdej czynszowej kamieni
cy na Woli i Pradze, głównie w 
zachowanych budowlach 
sprzed 1914 r. Trudniej odna
leźć zarys oderwanej mezuzy, 
występujący na powierzchni o- 
lejnej farby pokrywającej kil
koma warstwami futrynę. W 
obrębie zarysu tkwią niekiedy 
jeszcze dwa gwoździe lub wi
doczne są na ich miejscu wgłę
bienia. W tym wypadku - o- 
prócz wysokości, na której 
przybijano mezuzy - możemy 
podać ich wymiary i w przybli
żeniu opisać kształt podstawy 
futerału.
Wyraźny zarys usuniętej mezu
zy zachował się na futrynie 
drzwi wejściowych dawnego 
mieszkania Zalmana Nożyka 
(ul. Próżna 9, kamienica wznie
siona w 1882 r., frontowa klat
ka schodowa), fundatora syna-
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gogi przy ul. Twardej 6. Mezu
za przybita była na wysokości 
170 cm (przy całkowitej wyso
kości futryny - 237 cm). Zwęża
jąca się na krańcach podstawa 
futerału miała wymiary 175 x 
23 mm. Podobne ślady prze
trwały w następujących, przy
kładowo wybranych obiektach: 
kamienica Chaima Salzwassera 
z 1884 r., ul. KRN (dawniej ul. 
Twarda) 58, frontowa klatka 
schodowa: mezuzę umieszczo
no na wysokości 167 cm, pro
stokątna podstawa futerału 
miała wymiary 90 x 15 mm; ka
mienica Szapsy Kapłana z 1896 
r., ul. KRN 62, frontowa klatka 
schodowa: ślad mezuzy znajdu
je się na wysokości 162 cm, wy
miary zarysu prostokątnej pod
stawy futerału - 130 x 30 mm; 
ul. Waliców 14 - klatka scho
dowa w oficynie pozostałej po 
zburzonym domu frontowym z 
około 1910 r.: prostokątna pod
stawa futerału miała wymiary 
120 x 25 mm, mezuza przybita 
była na wysokości 176 cm. 
Liczne stosunkowo dobrze za
chowane ślady po mezuzach 
(zarysy prostokątnych podstaw 

futerałów o wymiarach 90 x 15 
mm) przetrwały w kamienicy 
przy ul. Targowej 66, pocho
dzącej z początku XX w. Naj
większy z utrwalonych na po
wierzchni farby zarysów mezu
zy odnalazłem na frontowej 
klatce schodowej kamienicy 
Jankiela Kaliny przy ul. Ząbko- 
wskiej 7 (obiekt z drugiej poło
wy XIX w); ślad prostokątnej, 
dolnej części futerału ma wy
miary 210 x 35 mm.
W oficynach warszawskich ka
mienic czynszowych mezuzy u- 
mieszczano zazwyczaj na wy
sokości 158-168 cm. Nieco wy
żej przybijano je na futrynach 
drzwi wejściowych na fronto
wych klatkach schodowych 
wielkomiejskich czynszówek 
(170-175 cm). Prawdziwie „re
kordową”, niespotykaną wyso
kość umieszczenia mezuzy (200 
cm) odnotowałem na frontowej 
klatce schodowej kamienicy 
przy ul. Próżnej 14.
Dużą rzadkością (i zarazem 
trzecim rodzajem pozostałości 
po mezuzach) są zachowane 
podstawy futerałów w formie 
płaskiej „rynienki", wykonanej

1.2. Współczesne mezuzy w budynku Związku Religijnego Wyznania Mojże
szowego w RP przy ul. Twardej 6 w Warszawie
3.4.5. Blaszane „rynienki" - podstawy futerałów, zachowane na futrynach drzwi 
w kamienicach przy ul. Próżnej 14 (3,4) oraz Ząbkowskiej 13 (5)
6.7. Blaszane podstawy futerałów odnalezione w kamienicach przy ul. Złotej 83 
(6) i Próżnej 14 (7) po zdjęciu i oczyszczeniu z farby

F
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leżała do zburzonej w 1944 r. 
kamienicy frontowej, wzniesio
nej w pierwszych latach XX w. 
dla Chaima Edelszajna. W ok
resie międzywojennym czyn
szówka była własnością Dawi
da Epsztejna, a we wspomnia
nej oficynie, na parterze, znaj
dował się dom modlitwy. Na 
futrynie drzwi wejściowych nie 
umocowano jednak mezuzy 
mającej formę przybijanego fu
terału ze zwojem pergaminu. 
Futerał umieszczony został w 
specjalnie wydłutowanym w fu
trynie prostokątnym zagłębie
niu o wymiarach 170 x 20 mm i 
głębokości 12 mm. Trudno 
stwierdzić czy górna część fute
rału była wypukła, czy też wy
stawała ponad płaszczyznę fu-

8. Zarys oderwanej mezuzy na futry
nie drzwi mieszkania Zalmana Noży
ka przy ul. Próżnej 9
9. Ślad po oderwanej mezuzie na1u- 
trynie drzwi dawnej restauracji żydo
wskiej przy ul. Próżnej 7
10. Wydłutowane zagłębienie na fu
terał mezuzy; futryna drzwi w oficynie 
przy ul. Siennej 84
(zdjęcia: Janusz Sujecki i Magdalena 
Żórawska)

10 z cienkiej blachy cynkowej. 
Każdy z owych reliktów ma 
jednakowe wymiary: 71 x 12 
mm. Zwój pergaminu znajdo
wał się tu w dwuczęściowym 
futerale. Na „rynienkę” wsuwa
na była górna jego część, naj
prawdopodobniej półokrągła i 
również wytłoczona z blachy. 
Całość przybijano do futryny 
gwoździkami lub pinezkami, 
które łatwo przechodziły przez 
cienką blachę podstawy. Nie
stety, nie uzyskałem informacji 
dających możliwość odtworze
nia wyglądu tego rodzaju me
zuzy.
Najwięcej blaszanych podstaw 
futerałów (aż pięć reliktów) 
przetrwało w kamienicy Maje
ra Wolanowskiego, wzniesio
nej w 1900 r. przy ul. Próżnej 
14. Jeszcze przed pierwszą woj
ną światową znajdował się tam 
dom modlitwy. Blaszane paski 
podstawek zachowały się za
równo na futrynach drzwi 
wejściowych do mieszkań, jak i 
na futrynie drzwi do sklepu 
(wejście z bramy). Jedną pod
stawę futerału znalazłem w ka
mienicy Wolfa Krongolda przy 
ul. Złotej 83 (obieKt z 1899 r„ 
frontowa klamka schodowa). A- 
nalogiczna pozostałość istnieje 
na frontowej klatce schodowej 
domu braci Rozenbojm przy ul. 
Ząbkowskiej 13 (budowla z 
końca XIX w.). Dziś blaszane 
„rynienki” pokryte są grubą 
skorupą kilku warstw farby lub 
nawe^ zatarte szpachlówką. 
Przy zdejmowaniu z futryn bla
szanych podstaw futerałów od
słaniał się za każdym razem po
zbawiony farby pasek drewna, 
co świadczy o współczesnym 
(w stosunku do dat wznoszenia 
kamienic) pochodzeniu opisa
nego rodzaju mezuzy. Charak
terystyczne mezuzy w blasza
nych futerałach występowały 
zatem w Warszawie na przeło

mie XIX i XX w. Dysponując 
szczątkowymi śladami, trudno 
jednak cokolwiek powiedzieć 
na temat stopnia rozpowszech
nienia owych mezuz czy też u- 
zyskać potwierdzenie wcześ
niejszego bądź późniejszego 
ich występowania w stosunku 
do podanego okresu.
Na zakończenie kilka słów o 
dość oryginalnym relikcie, od
nalezionym w oficynie domu 
przy ul. Siennej 84. Oficyna na-

tryny. Ta rzadko chyba spoty
kana na warszawskim gruncie 
forma mezuzy znajdowała się 
na wysokości 140 cm (wyso
kość futryny - 198 cm). Puste, 
pokryte farbą zagłębienie po 
futerale zachowało się do na
szych czasów.
Na terenie Warszawy więk
szość mezuz zniszczona została

(Dalszy ciąg na str. 56)

Jeszcze
o fajkach

W „Spotkaniach z Zabytka 
mi”, nr 3, 1988 r. ukazał się 
mój artykuł o fajkach. 
Przedstawiłem w nim krót
ką historię fajki glinianej, 
zwanej holenderską lub 
pianką; zasygnalizowałem 
także kilka problemów ba
dawczych związanych z 
tym tematem. Jednym z 
nich było zagadnienie pro
dukcji fajek na ziemiach 
polskich. Nie znaliśmy 
wówczas ani jednej rodzi
mej wytwórni fajek typu 
holenderskiego, choć nasze 
przypuszczenia, że one w 
Polsce istniały, okazały się 
trafne. Chciałbym przy
pomnieć, że przez pojęcie 
pianki rozumiemy fajkę jed
nolitą, v> której główka.i cy
buch tworzą niepodzielną 
całość. Natomiast fajki 

składające się z glinianej 
główki osadzonej na drew
nianym cybuchu nazywano 
lulkami; ich polskie wy
twórnie są znane.
Dziś chcę poinformować, że 
dzięki staraniom wspom
nianego w artykule Klubu 
Kolekcjonerów Fajek Gli
nianych w Gdańsku sprawa 
produkcji fajek holender
skich nie jest już „białą pla
mą”. Działania członków^ 
klubu doprowadziły do od
krycia dwóch fabryk produ
kujących fajki na wielką 
skalę: we wsiach Rościn na 
Pojezierzu Myśliborskim i 
Zborowskie na Śląsku. Na 
ślady wytwórni w obu wy
padkach naprowadziły na
zwy miejscowości wyciśnię
te na wyrobach. Idąc tym 
tropem rozpoczęto badania
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terenowe, które zakończyły 
się pełnym powodzeniem. 
Niejako „po drodze” natra
filiśmy na skromne informa
cje w literaturze.
Na wielu fragmentach cy
buchów znajdowanych w 
różnych miejscach Polski, 
zwłaszcza na Pomorzu, 
widnieje napis Fabrique 
Rostin. Według map i nie
miecko-polskich słowników 
nazw geograficznych loka
lizacja fabryki odpowiadała 
wsi Rościn. Nazwę tej 
miejscowości wymienia 
także Lutz Libert, autor 
książki O tabace, tabakie- 
rach i fajkach. Libert pisze, 
że fabryka fajek glinianych 
w Rościnie (Rostin) w Mar
chii Wschodniej zatrudniała 
około 1800 r. 49 robotni
ków, a wartość rocznej pro
dukcji tej wytwórni wynosi
ła 19 000 talarów, z czego 
blisko połowa szła na ek
sport.
Kierująca się tymi śladami 
wyprawa członków gdań
skiego klubu do Rościna 
przyniosła nadspodziewane 
rezultaty. Nie znaleziono co 
prawda pozostałości wy-

1.2. Rościn, przykłady znalezionych 
fajek (1) i sygnatur (2)
3.4.5. Zborowskie, przykłady znale
zionych fajek (3), sygnatur (4) i budy
nek dawnej manufaktury (5) 
(zdjęcia: 1 - Witold Seget, 3, 5 - Je

rzy Kosytorz; rys. Wiesław Łuczak) twórni w postaci zabudo
wań, jednak jej miejsce 
wskazywały nieprzebrane i- 
lości fajkowych destruktów. 
Teren dawnej wytwórni zo
stał zabezpieczony przez 
pracowników Muzeum Re
gionalnego w Myśliborzu, a 
z powierzchni ziemi zebra
no tysiące cybuchów i głó
wek. Znajdowane cybuchy 

są gładkie bądź zdobione 
ornamentem wyciskanym 
radełkiem spiralnie wokół 
osi; w ten sam sposób, choć 
nie na każdej fajce, umiesz
czany był napis z nazwą 
manufaktury. Główki deko
rowane wypukłym reliefem, 
najczęściej z motywem he
raldycznym, występują tu w 
znikomych ilościach. Pozo-
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stałe są gładkie, różnią się 
jedynie wielkością i sygna
turą na ostrodze (nosku). 
Różnorodność znaków jest 
wielka, fajki znaczono 
wszystkimi literami alfabe
tu, cyframi i markami figu
ralnymi.
Manufaktura produkowała 
wykorzystując glinkę z 
miejscowych pokładów. 
Nie był to surowiec najwyż
szej jakości, dlatego rościń- 
skie wyroby ustępują faj
kom z innych wytwórni.
Wykopaliska archeologicz
ne podjęte na terenie fabry
ki przez Muzeum Okręgo
we w Gorzowie Wielkopol
skim, a także kwerenda ar
chiwalna powinny odpo
wiedzieć na wiele pytań 
związanych z dziejami tego 
zakładu. Planuje się także 
przekształcenie muzeum w 
Myśliborzu w specjalistycz
ną placówkę zajmującą się 
dziejami fajki.
Wytwórnia w Zboro- 
wskiem jest nieco lepiej 
znana z literatury. Powstała 
w 1752 r. w wyniku spółki 
zawartej przez właściciela 
miejscowych pokładów 
glinki Andrzeja Garniera z 
kilkoma ludźmi zbliżonymi 
do kręgów władzy pruskiej. 
Ich wpływy zapewniły ma
nufakturze antykonkuren- 
cyjne przywileje. Pierwsze 
fajki wypalono jesienią 
1753 r. pod kierunkiem spe
cjalistów sprowadzonych z 
Holandii; rok później fabry
ka zatrudniała 40 robotni
ków, a w 1788 r. było ich tu 
już 115. W XIX w. wraz z 
wychodzeniem z użycia 
tego typu fajek zakład za
czął podupadać. Nie jest 
znany dokładny czas jego 
zamknięcia, przypuszcza 
się, że nastąpiło to około 
1860 r.
Miejsce manufaktury w 
Zborowskiem zostało od
kryte w niemal identyczny 
sposób jak w Rościnie. I tu 
na ślad fabryki naprowadzi
ły napisy Zborowsky i Fa- 

brike in Schlesien spotyka
ne na cybuchach. Jednakże 
na miłośników dawnej fajki 
czekała w Zbofowskiem o 
wiele większa niespodzian
ka niż w Rościnie. Oto od
naleziono tu budynek będą
cy najprawdopodobniej 
przebudowaną pozostałoś
cią osiemnastowiecznej ma
nufaktury. Świadczą o tym: 
miejscowa tradycja wiążąca 
dom z dawną fabryką fajek 
i masywna konstrukcja 
podstawy komina, charak
terystyczna dla wytwórni 
ceramicznych. Budowla bę
dąca własnością Nadleśnic
twa Lubań przeznaczona 
była do rozbiórki, ale mamy 
nadzieję odwieść właścicieli 
od tego zamiaru.
Teren wokół dawnej wy
twórni pełen jest fragmen
tów fajek oznakowanych, 
podobnie jak w Rościnie, w 
rozmaity sposób. I tu, choć 
też rzadko, zdarzają się 
małe dzieła sztuki w postaci 
fajek ozdobnych. Gołym o- 
kiem widać, że fajki w Zbo
rowskiem produkowane 
były z surowca przewyższa
jącego jakością glinkę z o- 
kolic Rościna; świadczy o 
tym nieskazitelna biel wy
robów. Ciekawostką jest 
fakt, że w Zborowskiem 
spotyka się fajki sygnowane 
znakami wytwórni z Gou
dy. Świadczyłoby to, że ślą
ska manufaktura była jedną 
z wielu europejskich wy
twórni fałszujących sławne 
wyroby holenderskie.
I na koniec jeszcze jedna is
totna uwaga: obie wytwór
nie leżały w granicach Kró
lestwa Prus i powstały po 
wprowadzeniu przez to 
państwo (w 1754 r.) wyso
kiego cła wwozowego na 
fajki. Z tym antyimporto
wym posunięciem Frydery
ka Wielkiego wiąże się nie
wątpliwie ich pomyślny 
rozwój.

Janusz Charytoniuk

Królewski 
pomnik w USA

We wrześniu 1939 r., w chwili, 
gdy wojska niemieckie zbliżały 
się do Warszawy, w czasopi
śmie „Prosto z mostu” zdołała 
się jeszcze ukazać korespon
dencja z wystawy światowej w 
Nowym Jorku. Przedstawiono 
w niej pawilon polski, poświę
cony zarówno osiągnięciom 
gospodarczym II Rzeczypos
politej, jak i historii kraju. 
Przed wejściem do budynku 
stanął pomnik Władysława Ja
giełły, dłuta Stanisława Kazi
mierza Ostrowskiego. Dzieło 
to było symbolem zwycięstwa 
Polaków nad teutońskim na
jeźdźcą i na początku września 
1939 r. nabrało nieoczekiwanej 
aktualności. Niebawem, już po 
zamknięciu wystawy pomnik 
przeniesiono do Parku Central
nego na Manhattanie, gdzie 
stoi do dziś.
Wystawa nowojorska była ko
lejnym z wielkich pokazów 
światowych urządzanych od 
połowy ubiegłego stulecia. Nie 
miała już wprawdzie tej rangi, 
co wystawy wcześniejsze, jed
nak przykuwała powszechną u- 
wagę. Zorganizowana została 
pod hasłem „Świat jutra”. 
Głównymi budowlami - sym
bolami były górujące ponad o- 
kolicą dwie bryły geometrycz
ne: „Trylon” i „Perisfera". „Try- 
lon” uzyskał formę wieżycy o 
wysokości 200 m, „Perisfera" 
zaś olbrzymiej, srebrzystej 
kuli.
W wystawie ukazującej najno
wsze osiągnięcia ówczesnego 
świata wzięło udział wiele kra
jów. Wzniosły one własne pa
wilony narodowe. Jednakże w 
stopniu znacznie większym niż 
kiedykolwiek wystawa ta zdo
minowana została polityką. 
Treści polityczne, niekiedy nie
zamierzone, uwidaczniały się w 
architekturze i wystroju wielu 
pawilonów. Hitlerowska III 
Rzesza ostentacyjnie nie u- 
czestniczyła w wystawie, szero
ko rozgłaszając jej bojkot. Ot
warcia nie doczekał się pawilon 
podbitej przez Włochy Albanii, 
z kolei pawilon włoski wyrażał 
treści imperialne. Wymazana z 
mapy Europy Czechosłowacja 
reprezentowana była przez pa
wilon „rozpoczęty przez Repu
blikę, a dokończony i utrzymy
wany przez jej przyjaciół w A- 
meryce". Formami sztuki totali
tarnej tradycyjnie odznaczał 

się pawilon radziecki. Treści 
polityczne widoczne były rów
nież w pawilonie polskim: pod
kreślano ambicje mocarstwo
we II Rzeczypospolitej.
Na budowę pawilonu w No
wym Jorku rozpisano konkurs 
architektoniczny i prawo reali
zacji zdobyli laureaci trzeciej 
nagrody: Jan Cybulski, Jan Ga- 
linowski i Felicjan Kowarski. 
Pawilon składał się z dwóch 
skrzydeł usytuowanych równo
legle, wzdłuż prostokątnego 
dziedzińca. Od strony fronto
wej skrzydła rozdzielała kwad
ratowa u podstawy wieża. Bu
dowla, podobnie jak pawilony 
innych państw, otrzymała osz
czędne formy klasycyzującego 
„oficjalnego” modernizmu. Jej 
kamienne ściany uzyskały ba
rwę „starej kości słoniowej”. E- 
lewację frontową ozdobiły dwa 
portyki wsparte na wysmuk
łych kolumnach. Usytuowana 
między nimi wieża wzniesiona 
została w ażurowej, stalowej 
konstrukcji. Osłonięto ją dzie
siątkami niewielkich, metalo
wych płytek. Ponad wejściem 
wyeksponowano godło Rze
czypospolitej. Pawilon swą 
wieżą przyciągał uwagę zwie
dzających. wyróżniając się spo
śród innych budowli. Jak poda- 
je H. Siennicka, przewodnicy 
informowali, że wieża pochodzi 
z systemu obwarowań Krako
wa, została tam rozebrana i 
zmontowana ponownie w No
wym Jorku, zaś po zamknięciu 
wystawy ulegnie przetopieniu z 
powodu wwiezienia jej do 
USA bez cła.
Wnętrze budowli zaprojekto
wane zostało z dużym umia
rem. Panujący w nim półmrok 
pozwalał na właściwą ekspozy
cję poszczególnych ekspona
tów. Program pawilonu odbie
gał od tematu wystawy „Świat 
jutra”. Dział poświęcony najno
wszym osiągnięciom cywiliza
cyjnym i technicznym kraju był 
stosunkowo skromny, nato
miast mocno zaakcentowano 
wątki historyczne, ukazując do
robek kulturowy Rzeczypospo
litej. Jednym z najważniejszych 
elementów ekspozycji był cykl 
monumentalnych obrazów na
malowanych przez członków 
Bractwa Świętego Łukasza, 
poświęconych szczególnym 
wydarzeniom z historii Polski. 
Wystrój poszczególnych sal
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dopełniony był freskami au
torstwa takich artystów, jak 
Bolesław Cybis czy Eliasz Ka
narek. W dziale sztuki wysta
wiono nadto trzydzieści płó
cien wielu znanych malarzy 
międzywojennej Polski. Obok 
malarstwa ważne miejsce zaję
ła ekspozycja rzeźby. Z prac 
dwudziestu artystów szczegól
nie uwypuklono dzieła Stanis
ława Kazimierza Ostrowskie
go. Obok pomnika Władysława 
Jagiełły artysta wystawił monu
mentalny posąg marszałka Pił
sudskiego oraz brązowe biusty 
Adama Mickiewicza, Mieczy
sława Frenkiela i portret kobie
cy.
Stanisław K. Ostrowski (1879- 
-1947), studiując rzeźbę na 
Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie, uzyskał stypendium 
na wyjazd do Włoch. Po skoń
czeniu uczelni przeniósł się do 
Warszawy, później zaś do ro
dzinnego Lwowa, podejmując 
pracę w kole malarskim Stanis
ława Batowskiego. W ciągu 
swego życia dużo podróżował, 
m.in. był w Monachium i Pary
żu - ówczesnych stolicach arty
stycznych Europy. Wiele rzeź
bił. z tego okresu pochodzą po
dobizny słynnych postaci histo
rycznych. portrety i liczne rzeź
by nagrobne. W jego twórczoś
ci uwidoczniają się wówczas 
wpływy symbolizmu. Wiele 
prac artysty cechuje płynny, se
cesyjny modelunek. Czasem 
dostrzec można inspirację 
rzeźbami Rodina. Po wojnie 
obok portretów, pojedynczych 

rzeźb, projektów medali i in
nych drobnych prac sporządził 
kilka monumentalnych kompo
zycji rzeźbiarskich. Do najbar
dziej znanych należy Grób 
Nieznanego Żołnierza w War
szawie oraz projekt pomnika 
Polaków poległych w latach 
1914-1918 we Francji, mający 
stanąć w La Targette koło Ar
ras.
Ustawienie pomnika Władysła
wa Jagiełły przed pawilonem 
polskim w Nowym Jorku pla
nowane było już w chwili roz
pisania konkursu na projekt 
budynku; pomnik jest uwidocz
niony na wielu projektach kon
kursowych. Jedną z wersji mo
numentu Ostrowski sporządził 
już w 1910 r., w rocznicę bitwy 
pod Grunwaldem. W 1938 r. 
wyjechał do Carrary. Pracował 
tam m.in. nad nowym pomni
kiem. Rok później we Wło
szech odlano w brązie jego o- 
stateczną wersję, wysłaną na 
wystawę w Nowym Jorku. Jed
nocześnie artysta wykonał 
dwie repliki fragmentów pom
nika odkute w marmurze. O- 
bydwie znajdują się dziś w ma
gazynach Muzeum Narodowe
go w Warszawie i Muzeum O- 
kręgowego w Olsztynie. W 
Carrarze Ostrowski wykonał 
także marmurowy posąg mar
szałka Piłsudskiego, zamówio
ny u niego przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych. Po spo
rządzeniu kilku wariantów je
den z nich wysłany został na 
wystawę w Nowym Jorku. Tam 
też trafił monumentalny posąg 

konny króla. Od czasu wysta
wienia monumentu Jana III So
bieskiego w Łazienkach u 
schyłku XVIII w. pomnik kon
ny był uznawany u nas za naj
stosowniejszy dla uczczenia 
pamięci wielkich wodzów. Na 
koniu wyobrażona została m.in. 
postać księcia Józefa Poniato
wskiego w Warszawie, Tadeu
sza Kościuszki w Krakowie czy 
Jana III we Lwowie. W tej sa
mej konwencji utrzymane były 
liczne zrealizowane (Tarnopol) 
i projektowane pomniki Józefa 
Piłsudskiego.
Monument Jagiełły odlany zo
stał w brązie i usytuowany na 
niskim cokole przed wejściem 
do pawilonu polskiego. Króle
wskiego wierzchowca ukazał 
artysta w „ruchu”. Tylne nogi u- 
gięte. przednie wyprostowane, 
łeb w uprzęży, nieznacznie 
zwrócony w prawo i pochylo
ny, o rozchylonych chrapach. 
Szyja, grzbiet i zad wraz z ogo
nem nakryte czaprakiem ozdo
bionym herbami Orła i Pogoni 
na szachownicowym tle. Mo
narcha w siodle, z koroną na 
skroniach, zakuty w zbroję. Na 
jego plecy zarzucony płaszcz. 
W uniesionych rękach Jagiełły 
dwa miecze krzyżackie skrzy
żowane nad głową. Wydaje się, 
że artysta rzeźbiąc twarz króla 
w pewnym stopniu inspirował 
się wyobrażeniem władcy z 
jego piętnastowiecznego na
grobka w Katedrze Wawel
skiej. Ostrowski nie kopiował 
go niewolniczo, lecz stworzył 
własną wizję portretu, młod
szego, sześćdziesięcioletniego 
Jagiełły o ostrych rysach i zde

cydowanym obliczu. Początko
wo pomnik usytuowany przed 
pawilonem polskim nie miał 
napisu na cokole. Ówczesna 
prasa podkreślała, że wielu 
oglądających monument brało 
go za posąg marszałka Piłsud
skiego.
Otwarcie pawilonu polskiego 
nastąpiło w rocznicę Konstytu
cji Trzeciego Maja. Odbyło się 
w atmosferze narastającego 
zagrożenia niemieckiego i być 
może z tego powodu spotkało 
się z wyjątkowo żywym zainte
resowaniem prasy nowojor
skiej. Uczestniczyło w nim wie
le oficjalnych osobistości pol
skich. W swoim przemówieniu 
ambasador Rzeczypospolitej w 
USA Potocki nawiązał do po
staci Władysława Jagiełły, pod
kreślając, że król ten zadał 
śmiertelny cios rycerstwu teu- 
tońskiemu, zagrażającemu nie
podległości Polski.
Po zamknięciu w końcu 1939 r. 
wystawy w Nowym Jorku nie
wiele eksponatów miało moż
ność powrócić do kraju. Więk
szość z nich uległa rozprosze
niu. W Ameryce pozostał po
sąg Józefa Piłsudskiego i pom
nik Władysława Jagiełły. Za 
zgodą rzeźbiarza pomnik usta
wiony na nowym cokole zna
lazł się w Parku Centralnym na 
Manchattanie. Ulokowany zo
stał na tyłach Metropolitan 
Museum of New York, przy 
jednej z bardziej uczęszcza
nych alejek. Należy do najcie
kawszych pomników parku, o- 
zdobionego dziesiątkami rzeźb, 
jednak w otoczeniu okalają
cych go ze wszystkich stron 
drzew wydaje się mniejszy niż 
jest w rzeczywistości. Jego 
podstawę stanowi cokół w for
mie prostopadłościanu, oblico- 
wany różowym granitoidem. Z 
boków cokołu widnieją olbrzy
mie napisy: „POLAND”. Intry
gują one przechodzących alej
ką. Mało kto w tym pełnym po
goni niczemu nie dziwiących 
się ludzi mieście - nie zatrzyma 
się przed pomnikiem, choćby 
na chwilę, by nie przeczytać ta
jemniczych słów: „Władysław 
Jagiełło/ KING OF POLAND/ 
GRAND DUKE OF LITUA- 
N1A /1386-1434/ FOUNDER 
OF A FREE UNION OF THE / 
PEOPLE OF EAST CEN
TRAL EUROPE/ VICTOR 
OVER THE TEUTONIC/ AG
GRESSOR AT GRUNW'ALD/ 
JULY 15 1410”. Brązowy posąg 
monarchy niedawno został od
naleziony. Jest on prawdopo
dobnie jedynym królewskim 
pomnikiem w USA, a na Man
hattanie stanowi odosobnione 
świadectwo materialne naszej 
obecności w Nowym Jorku.

Jerzy S. Majewski
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Rokokowa 
„pompa funebris”

Motyw „tańca śmierci" i niekie
dy obsesyjna, niezdrowa fascy
nacja fenomenem śmierci, po
wstała pod wrażeniem wielomi
lionowych ofiar epidemii w póź
nym średniowieczu, przewija się 
przez historię literatury i sztuki 
europejskiej aż po wiek XIX. 
Przejściowe osłabienie zaintere
sowania tym tematem w okresie 
zapatrzonego w klasyczny antyk 
renesansu nie - spowodowało 
zaniku tego nurtu, wręcz prze
ciwnie: nasilił się on ponownie 
w okresie baroku i trwał nieprze
rwanie niemal do końca XVIII w., 
tj. do czasu zwycięstwa prądów 
oświeceniowych. Nieco dłużej 
utrzymał się w niektórych katoli
ckich rejonach Europy (gdzie 
zawsze był najsilniejszy) oraz w 
Meksyku, będącym wówczas 
zamorskim przedłużeniem kato
lickiej kultury hiszpańskiej 
(gdzie fascynacja symboliką 
śmierci trwa do dziś w obycza
jowości ludowej). Zainteresowa
nie tą tematyką najdłużej i najsil
niej dawało się zaobserwować 
w kulturze staropolskiej - insce
nizowane pogrzeby, nabożeńs
twa żałobne, portret trumienny i 
sceny „tańca śmierci" w sztuce 
kultywowane byty jeszcze u 
schyłku XVIII w. Wzorowany na 
dziele Franciszka Lekszyckiego 
obraz „tańca śmierci” w warsza
wskim klasztorze bernardynów 
na Czerniakowie powstał w la
tach dwudziestych XIX w.
Najlepszej okazji do rozwinięcia 
całej pomysłowości w tej maka
brycznej dla nas tematyce do
starczały pogrzeby wybitnych o- 
sobistości oraz rocznicowe na
bożeństwa żałobne z egzekwia
mi. Wystawienie na widok pu
bliczny w kościele trumny zmar
łego na katafalku było okazją do 
budowy skomplikowanych de
koracji i specjalnej konstrukcji, 
zwanej „castrum doloris" (w do
słownym tłumaczeniu: „twierdza 
boleści").
Wyczerpujące studium Juliusza 
Chróścickiego pt. Pompa fune
bris (Warszawa 1974) wyjaśnia 
genezę i rozwój tego zjawiska w 
Polsce na tle ogólnoeuropej
skim, stwierdzając specjalną 
predylekcję kultury sarmackiej 
do tego typu obrzędowości i 
wytworzenie się jej specyficznie 
polskich cech. Koncentrując się 
głównie na okresie renesansu i 
baroku, autor stosunkowo mato 
miejsca poświęca epoce późne
go baroku i rokoka, czyli schył
kowemu okresowi „pompa fu
nebris". Tymczasem jest to w 
pewnym sensie okres najcieka
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wszy, właśnie z uwagi na pewne 
tendencje schyłkowe, manieryz- 
my czy - jak kto woli - wynatu
rzenia, przesadę w alegorii i 
geście. Jeśli umiar w wyrazie 
boleści i majestatu śmierci ce
chował monumentalne, rene
sansowe „castrum doloris", jeśli 
nie zatracał umiaru i smaku nie
spokojny, zamaszysty barok, to 
połączenie stylowych cech ro
koka - ulotności, lekkości i pew
nej niefrasobliwości w traktowa
niu wszelkich zjawisk związa
nych z tematyką żałobną daje 
często efekt groteski. Jakże ina
czej określić wrażenie, jakie dzi
siaj wywołuje przedstawienie 
śmierci jako kościotrupa prze
wracającego katafalk, czemu to
warzyszy nieład połamanych 
świeczników i spadającego pa- 
lankinu czy obraz ręki śmierci 
podcinającej kwiat w momencie 
odejścia bliskiej osoby, ku roz
paczy zgromadzonej rodziny 
(egzekwie za wojewodzinę mal- 
borską Brygidę Konarzewską w 
kościele parafialnym w Konarze- 
wie, 1762 r.).
Bardziej oszczędny jest projekt 
„castrum doloris” z okazji po
grzebu Jaśnie Oświeconej Lip
skiej (1758) w poznańskim koś
ciele reformatów - najwcześ
niejszy z omawianych w dalszej 
części artykułu, zrealizowanych 
projektów ojca Benedykta Ro
szkowskiego'. Towarzyszące ry
sunkowi wyjaśnienie (Descriptio 
ac interpretatio delineationis) 
zwięźle precyzuje znaczenie ale
gorii: A - pory życia ludzkiego, 
B - geniusz śmierci ścinający 
drzewo, C - osierocona rodzina. 
D - powiew śmierci warzący 
różę, E - jesień grób kopiąca. 
„Castrum doloris” zmarłego 
wkrótce po pani Lipskiej jej mał
żonka, Prokopa, obfituje - jak 
przystało na dekorację do o- 
brzędu pogrzebu człowieka zna
jącego rzemiosło wojenne - w 
trofea militarne (w tym alegorię 
muzyki wojskowej) i atrybuty 
stawy. Jest to zresztą jedyny 
projekt nawiązujący wyraźnie do 
znaczenia terminu „castrum". 
Trumna bowiem spoczywa na 
podwyższeniu imitującym mury 
bastionów („citadella"). Pozo
stałe projekty w niewielkim 
stopniu przypominają architek
turę, bardziej dekorację teatral
ną, zachowując tylko zarys forty
fikacji w planie poziomym nie
wysokiego podium („fundamen- 
tum").
Z kolei program dekoracji po
grzebowych po zgonie Zofii Gó
rzyńskiej w Gorzowie Wielko-



1-5, „Castrum doloris": Brygidy Ko
narzewskiej w Konarzewie (1762) (1), 
Jaśnie Oświeconej Lipskiej u refor
matów poznańskich (1758) (2), Pro
kopa Lipskiego u reformatów po
znańskich (1758) (3). Zofii Górzyń
skiej u reformatów gorzowskich (4), 
Zofii Puklateckiej u reformatów po
znańskich (1762) (5)

polskim w kościele reformatów 
koncentruje się na przedstawie
niu zanikających w chwili śmier
ci pięciu zmysłów, co daje auto
rowi okazję do przedstawienia 
zajmujących, choć nieco maka
brycznych, alegorycznych sce
nek rodzajowych.
Wśród alegorii figuralnych na 
śmierć Zofii Puklateckiej (egzek
wie u reformatów w Poznaniu, 
1762) znajdujemy: A - smutek 
rodziny, B - geniusza wykuwają
cego nagrobek, C - sławę, D - 
matematykę i astronomię2. 
Wszystko to wokół trumny spu
szczanej do grobu przez kościo- 
trupów-grabarzy.
Do najokazalszych w całej gru
pie należy dekoracja kościoła i 
katafalku na pogrzeb wojewo
dziny Brygidy z Dziatyńskich 
Czapskiej u reformatów w Pa
kości (1762). Dekoracje „ca
strom doloris” wyrażały nastę
pujące treści: A - pogrążoną w 
smutku rodzinę, B - atrybuty bo- 
gobojności, C - niewinność, D - 
przerwany żywot (złamana ko
lumna). Ponadto bogata dekora
cja wnętrza kościelnego obej
mowała iluminację, draperie, gir

landy i portrety antenatów. Por
tret trumienny zmarłej został o- 
czywiście wkomponowany w 
dekorację katafalku, podobnie 
jak w pozostałych projektach, 
niekiedy jednak nie był to rze
czywisty portret trumienny, lecz 
duży, zwyczajny w ujęciu pótpo- 
staciowym (pogrzeb Z. Górzyń
skiej). Dekoracje żałobne wnętrz 
kościelnych i ołtarzy nie zawie
rają na ogół mitologicznych 
symboli i alegorii, ale w jednym 
wypadku (Gorzów) umieszczo
no w zwieńczeniu ołtarza postać 
Chronosa: brodatego starca z 
kosą, który mógł też wyobrażać 
śmierć, jakkolwiek większość 
wyobrażeń śmierci w kulturze 
europejskiej jest rodzaju żeń
skiego. W Pakości ołtarz główny 
i ołtarze boczne przybrane są 
zwyczajnymi emblematami ża
łobnymi i kartuszami herbowy
mi.
Rzecz ciekawa - wśród kolorów 
materii użytych na obicia i dra
perie i barw polichromii wcale 
nie przeważa kolor czarny. Jeże
li wierzyć rysunkom - a ich auto
rem jest przecież sam projektant 
zrealizowanych koncepcji - styl i 
koloryt dekoracji w obiegowym 
pojęciu nie jest żałobny. Żałob
ne są jedynie akcesoria i 
wszechobecny motyw trupiej 
czaszki.
Niezależnie od dużej wartości 
poznawczej obrzędu „pompa fu- 
nebris" i opisu architektury oka

zjonalnej połowy XVIII w., oma
wiane projekty są też cennymi 
źródłami ikonograficznymi wy
glądu wnętrz kościelnych trzech 
klasztorów reformackich: w Po
znaniu, Gorzowie i Pakości. 
Dość dokładnie przedstawione 
zostały na nich ołtarze, a nawet 
- choć szkicowo - obrazy ołta
rzowe. Dość wprawne rysunki B. 
Roszkowskiego nie pozbawione 
są też walorów artystycznych, a 
zatem wzbogacają niezbyt licz
nie zachowany zbiór rysunków 
tego typu z potowy XVIII w.3 Na
leży dodać, że jest on także au
torem wielu innych rysunków ar
chitektury zarówno w plenerze, 
jak i we wnętrzach, dekoracji i 
architektury okazjonalnej, tu
dzież strojów na fety kostiumo
we.4

Jerzy Gofos

Przypisy
1. „Plantas funebrales” z archiwum 
klasztoru reformatów w Miedniewi
cach. Zgodę na publikowanie tych 
materiałów uzyskaną w 1981 r. za
wdzięczam zmarłemu ks. dr. Janowi 
Wysockiemu.
2. Z racji swojej pozycji w świecie 
nauki, Zofia Puklatecka byta bowiem 
cenioną w kraju i za granicą astro- 
nomką.
3. W odróżnieniu od lekstów i opi
sów, których jest dużo m.in. w ów
czesnej prasie polskiej, np. w roczni
kach „Gazety Polskiej" z 1735 r. i 
nast.
4. Opis koronacji cudownego obrazu 
w Miedniewicach (rps, 1767).

Austriacko- polska 
akcja w Krempnej

Tereny Beskidu Niskiego i Pogórza 
Ciężkowickiego byty miejscem krwa
wych walk stoczonych na przełomie 
1914 i 1915 r. pomiędzy wojskami 
austriacko-niemieckimi i rosyjskimi. 
Z okresu tego pozostało tam wiele 
cmentarzy, zbudowanych często juz 
na początku pierwszej wojny świato
wej przez Urząd Opieki nad Grobami 
Wojennymi (Kriegs graberabteilung) 
w Krakowie (zob. „Spotkania z Zaby
tkami", nr 5,1987, s. 38). Rejon walk 
w Beskidzie Niskim podzielony zo
stał na trzy okręgi cmentarne: gorli
cki, żmigrodzki i jasielski. Budową 
cmentarzy w okręgu żmigrodzkim 
kierował architekt Duśan Jurkovic.
Niewiele z tych cmentarzy pozostało 
w dobrym stanie do naszych cza
sów. Do niedawna były uważane 
przez władze partyjno-administracyj- 
ne za niegodne pamięci. Mówiono o 
nich, że są pamiątkami po zabor
cach. Zarośnięte krzewami tarniny, 
dzikiej róży i samosiejkami brzozy, 

sosny i jaworu, znajdowały się poza 
granicą ludzkiej pamięci. Jednak me 
wszędzie tak było. Cmentarz wojen
ny w Krempnej, usytuowany na 
wzniesieniu około pół kilometra od 
skrzyżowania dróg w centrum tej wsi, 
od wielu już lat znajdował się pod 
opieką miejscowej szkoły podstawo
wej. Jednakże konkretne prace po
rządkowe i zabezpieczające rozpo
częte zostały na cmentarzu dopiero 
kilka lat temu, gdy do Krempnej przy
jechali Barbara i Dariusz Mielczarko
wie. Przez Austriacki Czarny Krzyż 
nawiązali oni w 1989 r. kontakt ze 
Stowarzyszeniem Sympatyków 27. 
pułku piechoty strzelców styryjskich 
im. Króla Belgów w Grazu, który wal
czył w rejonie Krempnej, Desznicy i 
Nowego Żmigrodu na przełomie 
1914 i 1915 r.
W dniu 2 maja 1990 r. odbyło się w 
Urzędzie Gminy w Krempnej spotka
nie z dr. Herwigiem Brandstetterem - 
wiceprezydentem Izby Handlowej w
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ROZMAITOŚCI

1. Dr Herwig Brandstetter dziękuje za 
pomoc polskiemu kamieniarzowi
2. Fragment uporządkowanego 
cmentarza

zabytkowej drewnianej cerkwi 
Św.Sw. Kośmy i Damiana w Kremp- 
nej. Na opisanym przeze mnie cmen
tarzu znajduje się 12 mogił zbioro
wych oraz 75 pojedynczych gro
bów.
Z wielokrotnych wypowiedzi dr. H. 
Brandstettera - przewodniczącego 
austriacko-polskiego Komitetu Od
nowy Cmentarza w Krempnej wyni
kało jednoznacznie, że ta wspólna 
akcja jest symbolem nowej, odro
dzonej Europy. Dobrze byłoby, gdy
by we wszystkich miejscowościach, 
gdzie znajdują się cmentarze z pier
wszej wojny światowej znaleźli się lu

dzie podobni do państwa Mielczar
ków. Przecież część prac, szczegól
nie tych porządkowych, można prze
prowadzić niewielkim kosztem. 
Wszystko zależy od dobrej woli mie
szkańców danej miejscowości oraz 
od niewielkiej, często kilkumiliono- 
wej dotacji ujętej wcześniej w planie 
finansowym wojewódzkiego konse
rwatora zabytków. Bo cmentarze te, 
będące co najmniej pamiątkami tra
gicznej przeszłości, zasługują na na
szą pamięć i pomoc.

Zdzisław Gil

Akcja cmentarze

Łódzkie
Stare Cmentarze

Grazu, która objęła patronat nad re
montem cmentarza oraz z poruczni
kiem Franzem Urschlerem z 54. puł
ku obrony krajowej (Koszary im. Her
manna Leibnitza), który miał kiero
wać robotami na cmentarzu wojen
nym w Krempnej. Z wypowiedzi dr. 
H. Brandstettera wynikało, że jest on 
emocjonalnie związany z Krempną, 
ponieważ jego ojciec - żołnierz 27. 
pułku piechoty strzelców styryjskich 
walczył w tym rejonie w czasie pier
wszej wojny.
Zgodnie z ustaleniami w dniu 17 lip- 
ca ub. roku przyjechała do Krempnej 
dwudziestoosobowa ekipa żołnierzy 
z 54. pułku obrony krajowej pod do
wództwem porucznika Franza Urs- 
chlera oraz inż. arch. Felixa Grunwal
da, wraz ze sprzętem inżynierskim i 
materiałami budowlanymi. W ciągu 
niespełna półtora tygodnia, przy po
mocy wójta gminy Krempna Kazimie
rza Miśkowicza, wiceprzewodniczą
cego samorządu gminnego Alberta 
Jakubowskiego, wiceprzewodniczą
cego komitetu austriacko-polskiego 
Zdzisława Gila oraz wspomnianych 
już wcześniej Barbary i Dariusza 
Mielczarków, wykonano wiele prac 
zabezpieczająco-konserwatorskich. 
Po usunięciu krzewów oraz drzew- 
samosiejek, zasłaniających widok na 
cmentarz, wyremontowano kamien
ny mur ogrodzeniowy wraz z dwoma 

umieszczonymi na nim betonowymi 
krzyżami oraz przeprowadzono re
mont pomnika-mauzoleum, którego 
kuliste żelbetowe zwieńczenie przy
kryte zostanie w bieżącym roku 
wieńcem z blachy miedzianej w 
kształcie liści dębowych. Oczyszczo
no też dwie tablice z inskrypcjami w 
języku niemieckim ułożonymi przez 
Hansa Hauptmanna: „Wpamięci, mi
łości i błogosławieństwie, pokoju 
żyje nasza śmierć", „Walczyliśmy 
pierś w pierś, zmartwychwstaniemy 
ramię w ramię".
W tym roku zostaną też wymienione 
lub zrekonstruowane drewniane 
krzyże na wszystkich mogiłach. Dwa 
takie krzyże zostały zabrane przez e- 
kipę austriacką do Izby Pamięci 54. 
pułku obrony kraju w Grazu, który 
kultywuje tradycje wojenne 27. pułku 
piechoty strzelców styryjskich. Z in
formacji znajdującej się w opracowa
niu Romana Frodymy pt. Cmentarze 
wojenne z okresu I wojny światowej 
w rejonie Beskidu Niskiego i pogó
rza (Warszawa 1989) wynika, że na 
cmentarzu w Krempnej pochowani 
są żołnierze austriaccy z 7,, 27., 28., 
32., 83., i 97. pułku piechoty, Niemcy 
z 27. i 28. pułku piechoty oraz żołnie
rze rosyjscy. W większości byli to 
żołnierze zmarli w szpitalu potowym, 
który mieścił się w chałupach łemko
wskich usytuowanych w sąsiedztwie

Łódzkie Stare Cmentarze przy ul. 0- 
grodowej nie cieszą się stawą war
szawskich Powązek, wileńskiej Ro
ssy czy lwowskiego Łyczakowa. Nie 
znajdziemy tutaj grobów wielkich 
poetów, pisarzy, artystów czy mężów 
stanu. Odnajdziemy tu natomiast 
grobowce łódzkich fabrykantów, lu
dzi interesu i kapitału, a tych się ni
gdy w naszym kraju nie ceniło. A jed
nak jest to zespół cmentarny o uni
katowym charakterze, dużej wartości 
historycznej i artystycznej. Cmentarz 
powstał w 1852 r„ gdy na terenie 
tym, położonym wówczas poza mia
stem, poczęto grzebać zmarłych 
podczas epidemii cholery, która pa
nowała w tym czasie. W 1856 r. wła
dze miasta, z powodu zapełnienia 
dawnego cmentarza leżącego w po
bliżu centrum, wykupiły ów teren i 
wytyczyły granice nowego.

Cmentarz ten podzielony został na 
trzy części, które służyć miały zmar
łym trzech wyznań chrześcijańskich: 
część wschodnią zajął cmentarz ka
tolicki, zachodnią ewangelicko- 
augsburski (obie części o zbliżonej 
powierzchni), a oba rozdzielił wąski 
pas cmentarza prawosławnego. W 
1886 r. teren cmentarza znacznie po
większono od strony północnej, przy 
czym w największym stopniu rozsze
rzono część katolicką. Specyficzny 
podział łódzkiego cmentarza na trzy 
odrębne części byt odbiciem charak
terystycznych dla dawnej Łodzi sto
sunków narodowościowych i wyzna
niowych. W mieście tym równie waż
ką rolę odgrywali bowiem katolicy, 
głównie Polacy, jak i ewangelicy, w 
zdecydowanej większości Niemcy (a 
także Żydzi, ale ci ze zrozumiałych 
względów mieli cmentarz odrębny).
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Prawosławni Rosjanie nie byli liczni, 
ale mieli duże znaczenie jako przed
stawiciele carskiej władzy, a ich licz
bę powiększył z czasem garnizon 
wojskowy.
Zespół cmentarzy o ukształtowane] 
ostatecznie w latach osiemdziesią
tych ubiegłego wieku powierzchni, 
wchłonięty z czasem przez miasto i 
określony jako Stare Cmentarze, 
funkcjonuje do dzisiaj. Najnowsza

historia poszczególnych jego części 
jest jednak odmienna. Cmentarz ka
tolicki funkcjonuje normalnie, a ozna
cza to - niestety - również, ze stare 
nagrobki toną tutaj w masie współ
czesnej sztampy lastrikowej. Nad tą 
częścią cmentarza góruje, ustawiona 
nieco z boku, monumentalna kaplica 
grobowa - mauzoleum Juliusza 
Heinzla, barona von Hohenfels, naj
potężniejszego przemysłowca łódz
kiego wyznania katolickiego. Wysta
wiono ją w latach 1900 -1904 według 
projektu znanego berlińskiego archi
tekta Franza Schwechtena (1841— 
1924). Wzniesiona została w stylu 
neorenesansowym na planie kwad
ratu, z trójboczną absydą, a wieńczy 
ją pokryta miedzianą blachą kopuła 
na wysokim tamburze, który zdobią 
figury aniołów.
Charakterystyczne, że zdecydowana 
większość okazałych grobowców na 
cmentarzu katolickim pochodzi do
piero z okresu międzywojennego. 
Jest to odbiciem faktu, iż wcześniej, 
przed 1914 r. katolicka ludność pol
ska była ekonomicznie zdominowa
na przez niemieckich ewangelików i 
żydowską plutokrację. Do najcieka
wszych zaliczyć należy grobowiec w 
kształcie neogotyckiej kapliczki rę
dzin Pstrągowskich i Kossako
wskich. prawdopodobnie z początku 

naszego wieku, i rodziny Heiman-Ja- 
reckich, o masywnej bryle zwieńczo
nej formą piramidy, z lat trzydzie
stych. Wyróżniają się także nagrobki 
dwóch poległych bohaterów „Cudu 
nad Wisłą": kpt. Stefana Pogono
wskiego, który zginął 15 sierpnia 
1920 r. pod Warszawą, i kpt. Bene
dykta Grzymafy-Siedleckiego, pole
głego tego samego dnia pod Radzy
minem Grób pierwszego ozdobiła 
kamienna statua husarza naturalnej 
wielkości, drugi otrzymał okazały na
grobek z pomnikiem z brązu, przed
stawiającym go w żołnierskim mun
durze; w tle umieszczono kamienne 
reliefy z bitewnymi scenami.
Z zadbanym, „tętniącym życiem" 
cmentarzem katolickim kontrastuje 
stan cmentarza prawosławnego i e- 
wangelickiego. Losy tych części Sta
rych Cmentarzy potoczyły się od
miennie. Liczba ludności prawosław
nej w Lodzi zmniejszyła się gwałtow
nie już po pierwszej wojnie świato
wej. Cmentarz funkcjonuje co praw
da do dzisiaj, ale widać na nim liczne 
ślady zaniedbania i zniszczeń. Poja
wiła się tutaj duża liczba nowych na
grobków, lecz tylko część z nich to 
groby zmarłych wyznania prawo
sławnego, bowiem wiele placów wy
kupują katolicy. Pośród starych na
grobków znajdujemy liczne groby 
carskich oficerów, żołnierzy i poli
cjantów. Oryginalną formą polowego 
namiotu wojskowego wyróżnia się 
nagrobek porucznika Wiktora M. Ka- 
niszczewa z 1895 r. W bardzo złym 
stanie znajduje się kaplica małżon
ków Gojżewskich, o charakterystycz
nych formach bizantyjskich. Została 
ona ustawiona na granicy z cmenta-. 
rzem katolickim, a małżonka Gojże- 
wskiego, Aleksandra, jako katoliczka 
spoczęła już po drugiej stronie linii 
granicznej.
Najbardziej dramatyczne są współ
czesne losy cmentarza ewangeli
ckiego. Większa część ludności e- 
wangelickiej Lodzi, przyznająca się 
do narodowości niemieckiej, opuści
ła miasto w ostatnich miesiącach 
drugiej wojny światowej. Na społecz
ności tej zaciążyło odium współpra
cy z hitlerowskim okupantem, choć 
rozciągnięcie za to odpowiedzial-

1. Mauzoleum Heinzlów na cmenta
rzu katolickim, 1901 r
2. Pomnik kapitana Benedykta Grzy- 
maty-Siedleckiego na cmentarzu ka
tolickim, ok. 1920 r.
3. Kaplica małżonków Gojżewskich 
na cmentarzu prawosławnym
4. Grobowiec małżonków Moenke na 
cmentarzu ewangelickim, ok. 1885 r.
5. Mauzoleum Scheiblerów na cmen
tarzu ewangelickim. 1885-1888

(zdjęcia: Krzysztof Stefański)

ności na całą ludność narodowości 
niemieckiej było zapewne zbyt dale
ko idącym uogólnieniem. W tej sy
tuacji jednak wielki obszar starego 
cmentarza ewangelickiego z tysiąca
mi nagrobków zaczął być po 1945 r. 
bezkarnie niszczony i grabiony. Nie
liczna parafia ewangelicko-augsbur
ska w Lodzi nie była w stanie temu 
zapobiec.
Choć już w latach sześćdziesiątych 
służby konserwatorskie zaintereso
wały się cmentarzem jako niezwykle 
interesującym zespołem sepulkra
lnym i rozpoczęto wykonywać karty 
ewidencyjne najciekawszych pomni
ków, dzieło zniszczenia trwa niemal 
do dziś, aczkolwiek w ostatnim dzie
sięcioleciu uległo zahamowaniu W 
rezultacie z blisko pięciu tysięcy na
grobków zachowało się zaledwie o- 
koło 650. Największego spustosze
nia dokonano w skrajnych zachod
nich i północnych kwaterach cmen
tarza. Kwatery te zostały na początku 
lat osiemdziesiątych splantowane 
przez zarząd cmentarza, pozostawio
no jedynie nieliczne ocalałe nagrob
ki, a place na nich są odsprzedawa
ne łódzkim katolikom. Ta polityka pa
rafii ewangelickiej pozwoliła „oży
wić" cmentarz i zmniejszyła bezkar
ność wandali i rabusiów, choć z dru
giej strony na cmentarzu powstały 
obce enklawy z lastnkowymi nagrob
kami. Lepiej zachowała się część 
cmentarza skupiona wokół dwóch 
głównych alei, choć i tutaj na po
szczególnych kwaterach zachowało 
się nie więcej niż 20-30% dawnych 
grobów.
Mimo zniszczeń zachowane nagrob
ki i grobowce tworzą zespół o du
żych wartościach artystycznych. Naj
bardziej okazałe z nich - to oczywiś
cie grobowce łódzkich fabrykantów - 
ludzi, którzy tworzyli przemysłową 
potęgę miasta. Znamienne, że na
grobki fabrykantów, którzy kładli 
podwalmy pod rozwój łódzkiego 
przemysłu, zmarłych w latach sześć
dziesiątych Ludwika Geyera i Trau- 
gotta Grohmanna, mają skromny 
charakter, choć ludzi tych było stać 
na okazałe pomniki Wydaje się, że 
oddziaływał wtedy jeszcze silnie pro
testancki etos prostoty i unikania 
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zbytku. Dopiero od potowy lat o- 
siemdziesiątych poczęto stawiać o- 
zdobne grobowce. Prezentują one 
bogactwo form typowe dla sztuki 
historyzmu, z rozbudowanymi ele
mentami architektonicznymi i moty
wami rzeźbiarskimi. Przy wschodniej, 
najbardziej reprezentacyjnej alei 
skupiły się najokazalsze pomniki. 
Wśród nich rozłożystą kompozycją, 
którą wieńczy figura Chrystusa 
(sygn. Heinrich Epler), wyróżnia się 
nagrobek Ludwika Grohmanna (zm. 
1899) i jego rodziny. Nagrobek mał
żonków Meyerów i Zofii Biedermann 
zdobi kompozycja rzeźbiarska z po
stacią Anioła Stróża (o utrąconych 
współcześnie skrzydłach), pochyla
jącą się nad dwójką małych dzieci 
(sygn. Otto Lessing, Roma 1898). 
Klasyczno-modernizujące formy pre
zentuje kaplica-mauzoleum Juliusza 
Kunitzera, jednego z największych 
przemysłowców Lodzi, zastrzelone
go w tramwaju w czasie burzliwego 
1905 r. Modernistyczne traktowanie 
form odnajdujemy także w rozbudo
wanym grobowcu rodziny Gustawa 
Geyera (ok. 1910 r.). Z dala od głów
nej alei znajduje się grobowiec mał
żonków Moenke, który przybrał for
mę doryckiej świątyni (ok. 1885 r.).
W okresie międzywojennym formy 
grobowców zdecydowanie moderni
zują się, przybierając kształty monu
mentalnych, abstrakcyjnych kompo
zycji, zbudowanych z prostych grani
towych bloków (m.in. grobowiec ro
dziny Kindermannów z ok. 1930 r.). 
Do najważniejszych dzieł z lat mię
dzywojennych należy symboliczna 
grupa rzeźbiarska z brązu zdobiąca 
niegdyś grób Karola Eiserta, a obec
nie znajdująca się w łódzkim koście
le ewangelicko-augsburskim. Auto
rem tej rzeźby z 1935 r. jest islandzki 
twórca Einar Jonsson, należący do 
najwybitniejszych artystów tego kra
ju. Nad całością cmentarza ewange
lickiego góruje jednakże niepodziel
nie kaplica grobowa-mauzoleum ro
dziny Scheiblerów, właścicieli naj
większych zakładów włókienniczych 
miasta, która zamyka perspektywę 
drugiej z dwóch alej, alei zachodniej. 
Inicjatorką budowy tego monumentu 
była wdowa po zmarłym w 1881 r. 
Karolu Scheiblerze, Anna, która o- 
głosita w 1883 r. konkurs na projekt 
kaplicy. Mimo że konkurs został 
powtórzony i wzięli w nim udział czo
łowi wówczas architekci warszaws
cy, zgłoszone propozycje nie zado

woliły zleceniodawczym. W tej sytua
cji wykonanie projektu powierzyła 
ona dwóm twórcom warszawskim: 
Edwardowi Lilpopowi (1844-1911) i 
Józefowi Dziekońskiemu (1844- 
1927). Ich projekt zrealizowany został 
w latach 1885-1888. Kaplica otrzy
mała formy oparte na architekturze 
dojrzałego gotyku, o niezwykle bo
gatym architektonicznym i rzeźbiar
skim kamiennym detalu, niespotyka
nym na ziemiach centralnej Polski. 
Spiętrzona bryła jeży się pinaklami, a 
koronuje ją efektowna ażurowa wie
ża, u której podstawy znalazły się że
liwne postacie muzykujących anio
łów według projektu Andrzeja Pru- 
szyńskiego. Wnętrze kaplicy otrzy
mało bogaty wystrój, a podziemną 
kryptę ozdobiła marmurowa rzeźba 
anioła, dłuta A. Pruszyńskiego.
Budowa kaplicy wzbudziła w kraju 
duże zainteresowanie. W warsza
wskim „Tygodniku Ilustrowanym" 
napisano o niej: „Niepospolite dzieło 
architektury, zaprojektowane z wiel
kim smakiem, wykonane z niezwykłą 
starannością". W istocie powstało 
jedno z najwybitniejszych dzieł pol
skiego historyzmu w architekturze i 
jedyny tej klasy pomnik architektury 
sepulkralnej.
Współczesne dzieje kaplicy Schei
blerów, wspaniałego zabytku archi
tektury sakralnej i sepulkralnej, są 
tragiczne. Od 1945 r. kaplica ulega 
stale postępującej dewastacji. Spro
fanowane i zniszczone zostało wnę
trze, mimo solidnej konstrukcji znisz
czeniu uległy także poszczególne e- 
lementy zewnętrznej architektury. 
Mimo powziętych poa koniec lat sie
demdziesiątych tymczasowych za
bezpieczeń - m.in. zamurowano 
wszystkie okna - dewastacja budyn
ku postępuje. W bardzo złym stanie 
znajduje się obecnie dach, który je- 
sienią ubiegłego roku pokryto tym
czasowo deskowaniem i papą. Jest 
to jednak jedynie rozwiązanie prowi
zoryczne. Kaplica nadal jest zagrożo
na. Potrzebne są zdecydowane dzia
łania zarówno ze strony konserwato
ra wojewódzkiego, jak i parafii ewan
gelickiej w celu ratowania ginącego 
na naszych oczach zabytku. Pora na 
gruntowną restaurację obiektu - na 
co pieniądze muszą się znaleźć - i 
przywrócenie mu dawnej świetności, 
do czego zobowiązuje ranga tej perły 
architektury neogotyckiej.

Krzysztof Stefański 

(Dokończenie ze str. 48) 

już w pierwszych miesiącach 
hitlerowskiej okupacji. „W 
pierwszym okresie żołnierze 
zrywali »mezuzy« z mieszkań i 
sklepów żydowskich. Obecnie 
większość mieszkań Żydów nie 
posiada tych szyldzików"- no
tował na przełomie kwietnia i 
maja 1940 r. Emanuel Ringel- 
blum,J W grę wchodziły zapew
ne również motywy rabunko
we, gdyż niektóre futerały wy
konywane były ze srebra. Mo
żna przypuszczać, że blaszane 
„rynienki” zachowały się jako 
jedyne relikty nie tylko dlatego, 
że pozbawione były material
nej wartości. Fakt ten jest chy
ba także wynikiem konstrukcji 
mezuz o blaszanych futerałach. 
Na ogół szarpnięcie powodo
wało zerwanie całej mezuzy, 
natomiast w tym wypadku 
miękka, blaszana podstawka 
słabo związana z górną częścią 
futerału pozostawała na futry
nie.
Nie wiemy, ile mezuz przetrwa
ło w stanie nienaruszonym ok
res drugiej wojny. Jeżeli takie 
wypadki w ogóle miały miejsce, 
to ostatnie relikty uległy już 
zniszczeniu bądź też trafiły do 
rąk prywatnych kolekcjone

rów. Nieliczne opisane ślady 
mezuz będą stopniowo usuwa
ne i zacierane podczas kapita
lnych remontów zabytkowych 
kamienic. Zachowana w domu 
przy ul. Próżnej 14 blaszana 
podstawa futerału została w 
styczniu 1991 r. zdjęta, oczysz
czona z farby i przekazana Mu
zeum Żydowskiego Instytutu 
Historycznego w Polsce wraz z 
fotograficzną dokumentacją in
nych pozostałości po mezu
zach.

Janusz Sujecki

Autor pragnie podziękować 
pani Magdalenie Sieramskiej, 
kustoszowi Muzeum Żydo
wskiego Instytutu Historyczne
go w Polsce za cenne informa
cje i uwagi wykorzystane w po
wyższym szkicu oraz Związko
wi Religijnemu Wyznania Moj
żeszowego w RP za umożliwie
nie wykonania fotografii 
współczesnych mezuz.
Przypisy
1. A. Unterman, Żydzi. Wiara i ży
cie. Łódź 1989, s. 240.
2. Z. Kaliciński, O Starówce. Pradze 
i Ciepokach. Warszawa 1983, s. 
203.
3. E. Ringelblum, Kronika getta 
warszawskiego. Wrzesień 1939 - 
styczeń 1943. Warszawa 1983, s. 
131.

Reklama rzetelna I tania - tylko w „Spotkaniach”!!!

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące wszelkich usług 
związanych z ratowaniem zabytków, a także wszystkie 
Inne spoza tej dziedziny - prosimy nadsyłać pod adresem 
redakcji (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11) wraz z pi
semnym zamówieniem (w wypadku Instytucji podpis głów
nego księgowego). Po przyjęciu zamówienia przez redak
cję należy wpłacić odpowiednią sumę na konto: Fundacja 
PRO AUXILIO PBK III O/Warszawa nr 370015-971658-132-3. 
Ceny: 3200 zł za jedno słowo w wypadku ogłoszeń teksto
wych ze składu drukarskiego albo 900 000 zł za reklamę 
zajmującą 1 stronę druku, 450 000 - 0,5 strony, 225 000 - 
0,25 strony oraz 250 000 za pozostałe rodzaje reklam; w 
wypadku koloru zwyżka o 100%, a specjalnego opracowa
nia graficznego przez redakcję o 50%. UWAGA: przy sta
łym rocznym zamówieniu (6 ogłoszeń lub reklam) przysłu
guje zniżka 10%, przy zamówieniu półrocznym (3 ogłosze
nia lub reklamy) - zniżka 5%.

Warunki prenumeraty
Na nr 5 i 6 (cena 1 egz. 10 000 zł) - wptaty należy dokonać do 15 września br.; 
na pierwsze półrocze 1992 r. (cena 1 egzemplarza 12 000 zł; nr 1-6 - 72 000 
zt) wpłaty należy dokonać do 31 grudnia 1991 r. Wpłat dokonujemy (przekaz na 
s. 45) na konto Zakładu Kolportażu SUNRISE, 04-113 Warszawa, ul. Łuko
wska 3/226, PBK XIII O/W-wa, nr 370044-6044-136 (z dopiskiem „Spotkania z 
Zabytkami" i podaniem, którego numeru dotyczy wpłata). Dla prenumeratorów 
zamawiających minimum 10 egz. - jeden dodatkowy egzemplarz pisma. UWA
GA: firma SUNRISE nie pobiera dodatkowej opłaty za dostawę.
Czytelnicy, którzy zaprenumerowali „Spotkania z Zabytkami" na drugie półro
cze 1991 r. w Centrali Kolportażu „Prasa-Książka-Ruch" otrzymają czasopis
mo według starych zasad. UWAGA: archiwalne egzemplarze „Spotkań z Za

bytkami" (cena 1 egz. 5 tys. zt) można nabywać w redakcji w poniedziałki 
środy, piątki w godz. 9.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 
26-93-57).

Archiwalne I bieżące numery „Spotkań z Zabytkami” rozprowadzane są 
także przez księgarnie p. Marka Gacka:
Lublin, ul. Pstrowskiego 2, tel. 238-14

ul. Królewska 11, tel. 260-48
ul. Krakowskie Przedmieście 40 (DT „Centrum")

Zamość, ul. Kilińskiego 11 (DT „Hetman")
Łęczna, Górnicze Centrum Kultury
Kazimierz Dolny, ul. Rynek 2, tel. 10-558
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poleca swoje

malarstwa sztalugowego, ściennego

02-644 Warszawa, ul. Madalinskiego 49/51, tel. 49 08

rzezby polichromowanej, pozlotnictwa, gra 

starodruków, przedmiotów sztuki zdoLnics

Współpracują z nami wybitni konserwatorzy 
absolwenci wyższych szkól plastycznych 

cenieni w kraju i za granicą

Milanówek
ul. Kościelna 5a 

tel. 58-30-11 wew. 564

KONSERWACJE

REKONSTRUKCJE

KOPIE

MEBLI
ANTYCZNYCH
wykonuje art. plastyk konserwator

ROBERT ŚNIADEWICZ

SPÓŁDZIELNIA PRACY 
USŁUG OGRODNICZYCH
„FLORA”

5 Warszawa, ul. Radzymińska 108 <•
| tel. 18-41-06 J
i Oferuje usługi w zakresie !

• PROJEKTOWANIA
S - dokumentacje ewidencyjne parków J
| - dokumentacje ewidencyjne cmentarzy £
i - inwentaryzacje dendrologiczne i
| - projekty terenów zieleni |

• WYKONAWSTWA
j - pielęgnowanie drzewostanu iJ - chemiczne zwalczanie chwastów |
| - zakładanie terenów zieleni j
I - pielęgnacja terenów zieleni |
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- titwy rządzonej przez Kiejstuta i Wi

tolda. (XIV-XV"w.). Dwa średnio
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