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KOMENTARZ

Od redakcji
Tajemnicza (i egzotyczna!) nazwa DOCO- 
MOMO - kryje się za nią organizacja mię
dzynarodowa biorąca pod ochronę m.in. ar
chitekturę lat dwudziestych i trzydziestych 
naszego stulecia; o działaniach właśnie u- 
tworzonej polskiej sekcji tej organizacji 
traktuje rozmowa na s. 8. Od cerkwi do 
cerkwi wzdłuż naszej wschodniej granicy 
wędrowali autorzy raportu (s. 18). Mikołaj 
Rej - w tym miejscu dodawało się automa
tycznie „z Nagłowic”, tymczasem badania 
archeologiczno-architektoniczne lokalizują 
siedzibę „ojca literatury polskiej” w innej 
miejscowości (s. 15). Zajrzymy jeszcze do 
dworu w Woli Chojnatej, który jest „for 
sale”, czyli „na sprzedaż” (s. 5) i do podzie
mi kościoła w Wilnie (s. 11). Coraz częściej 
jeździmy do Niemiec, więc warto poznać o- 
biekty wpisane na Listę Światowego Dzie
dzictwa UNESCO (s. 30). A poniżej warunki 
naszej zabawy-konkursu ZA JEDEN, DWA
1 TRZY MILIONY ZŁOTYCH.

W poprzednim numerze opublikowaliśmy w 
tym miejscu zasady tej zabawy. Kto prześle 
na adres redakcji do 10 września br. kartę 
pocztową z naklejonymi dwoma kuponami 
- kupon pierwszy z numeru 7, 1992, s. 4, i 
kupon drugi z tego numeru na s. 13 - ten 
weźmie udział w losowaniu nagród wartości
2 milionów zł. Jeśli jednak poczekamy i do 
obu tych kuponów dokleimy kupon trzeci z 
wrześniowego numeru pisma - weźmiemy 
udział w losowaniu nagrody w wysokości 3 
milionów zł! Termin nadesłania trzech kupo
nów (nr nr 1,2 i 3) minie 10 października br. 
Oprócz wygranej pieniężnej, nazwisko jej 
zdobywcy opublikujemy w „Spotkaniach z 
Zabytkami”. Powodzenia!

Wpisanie do rejestru zabytków technologii 
wyrobu śliwowicy łąckiej - znanego gatunku al
koholu wyrabianego od wieków w okolicach No
wego Sącza - wzbudziło niezdrowe zaintereso
wanie prasy. Czytaliśmy: „samogon jako zaby
tek”, „pędzenie bimbru - dobrem kultury”, 
„ochrona osiągnięć w bimbrownictwie” - 
wszystko to oczywiście o negatywnym zabarwie
niu. A nas zaskakuje zdziwienie dziennikarzy!

Decyzja o wpisaniu do rejestru zabytków 
technologii wytwarzania czegokolwiek opiera 
się na ustawie o ochronie dóbr kultury. Bowiem 
każda umiejętność stosowania tradycyjnej tech
niki powinna znaleźć się pod prawnymi działa
niami ochronnymi, choćby dla stworzenia wa
runków do przekazywania tych umiejętności. 
Tzw. niematerialne dobra kultury pojawiły się w 
naszej terminologii ochrony zabytków znacznie 
później niż w innych krajach, bo dopiero w la
tach osiemdziesiątych. Do tej pory zwracano u- 
wagę na efekty takiej czy innej tradycji, a nie na 
samą tradycję, na efekt danej umiejętności, a 
nie na samą umiejętność. Do rejestru zabytków 
wpisano więc nie śliwowicę, lecz tradycyjną u- 
miejętność jej wyrobu.

Warto uświadomić wszystkim krytykantom, 
że w rejestrze zabytków pod nazwą „zabytki nie
materialne” mogą znajdować się m.in. zwyczaje 
i obyczaje (np. związane z pożywieniem receptu
ry), tradycyjne uroczystości, umiejętności rze
mieślnicze, dramatyczne, muzyczne, itp., a obok 
- historyczne nazwy ulic, placów, mostów, dziel
nic, ogrodów itp. oraz różnych miejsc (np. uro
czysk). Żeby rozwinąć jeden temat: podtrzymu
jemy różne ceremoniały np. zawodowe, ale świa
domość ich wartości szybko zanika. Zapis tego 
rodzaju spraw w rejestrze zabytków - to pew
ność przetrwania.



Jerzy Gąssowski

Sztuka 
pra

dziejowa (5)

y rozległych obszarach skrajnie pół-f^l nocnej ekumeny, na północnych ru-J bieżach Australii, w niektórych za
padłych rejonach południowej Afry

ki i Ameryki mieszkają do dziś (lub żyły do niedaw
na) ludy, których myśliwskO-zbieracki tryb życia nie 
uległ większym zmianom ód czasu schyłkowego pa
leolitu i mezolitu. Grupy Eskimosów, Ewenków, au
stralijskich aborygenów, Indian i innych, zepchnięte 
przez ludy wyższych cywilizacji w najbardziej nie
gościnne zakątki naszego globu, zachowały wiele z 
archaicznych zachowań i obyczajów. Studia nad nimi 
odsłaniają nam wiele zagadek zaginionych, prymi
tywnych kultur. Dotyczy to w znacznej mierze także 
sztuki.
Centralną postacią tych społeczności bywa z reguły 
szaman, nazywany też (nie zawsze słusznie) czarow
nikiem lub znachorem. Szamanem może stać się oso
ba zyskująca respekt społeczny dzięki cechom, które 
uznalibyśmy za dewiacje psychiczne na pograniczu 
schizofrenii: jest introwertykiem, słyszy glosy du
chów, ulega nienaturalnym napięciom psychicznym i 
doznaje wizji. Swoje czynności obrzędowe lub wróż
biarskie wykonuje szaman w stanie transu, w który 
wprawia się tańcem, czynnościami autohipnotyczny- 
mi lub zażywaniem narkotyków. Często popadają w 
trans pozostali uczestnicy obrzędów.
W Czasie transu szaman doznaje wizji, w których 
Obcuje z ważnymi dla plemienia duchami, odbywa 
dalekie podróże, widzi odległą teraźniejszość i 
przyszłość. Treść tych wizji bywa relacjonowana 
bezpośrednio lub częściowo zapamiętana, jest prze
kazywana później w relacji ustnej - niekiedy o ce
chach pieśni lub poetyckiej recytacji. Bywa też reje
strowana w postaci zapisu piktograficznego, stając 
się dziełem sztuki plastycznej.
Zakres tematyczny wizji mieści się w ciasnym kręgu 
mitologii i sfery pojęć światopoglądowych plemienia 
łowców i zbieraczy. Stąd też dominuje w nim swoista 
sfera wartości, w której na czoło wysuwają się zwie
rzęta, zwłaszcza te, których obecność jest konieczna 
dla przetrwania grupy.
Jedną z charakterystycznych cech sztuki szamanów - 
dawniej i dziś - jest występowanie tzw. stylu prze
świetlającego, określanego również jako „rentgeno
wski” lub „ażurowy” - w konturowo przedstawionej 
sylwetce zwierzęcia widnieje „linia życia”, czyli sche
matycznie narysowany w postaci liniowej cały lub 
częściowy przewód pokarmowy, często z nanizanymi 
nań ważnymi organami wewnętrznymi, jak serce, żo
łądek lub wątroba. Najstarszym tego rodzaju zna
nym przedstawieniem jest paleolityczne malowidło 
mamuta z okresu oryniackiego z jaskini Pindal (Astu- 
ria, Hiszpania), z wyraźnie wrysowanym sercem. 
Liczne ryty skalne reprezentujące ten styl pojawiają 
się wraz z epoką mezolitu (10000-6000 p.n.e.) w róż
nych częściach Europy i północnej Azji, a także w 
późniejszych epokach i na innych kontynentach, za-
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1. Renifery w stylu „prześwietla
jącym" na rycie skalnym w Hinna 
(Norwegia)
2. Ryt skalny z łosiem w stylu 
„prześwietlającym" we wschod
niej Syberii
3- Rysunek eskimoski: pies mor
ski w stylu „prześwietlającym" i 
dwugłowy wąż

wsze jednak u ludów wiodących myśliwsko-zbieracki 
tryb życia. Zazwyczaj zwierzęta reprezentują okazy 
stanowiące obiekty polowań tych grup: renifery, jele
nie, żubry, kangury, czasami też ryby lub gady. 
Szczególny stan transu, w którym szamani tworzą 
swe wizje plastyczne, nazywany jest przez nich 
„snem” i oznacza w zasadzie bytowanie pomiędzy 
odurzeniem transowym a pełną świadomością. W 
wierzeniach wielu ludów myśliwskich Najwyższa Is
tota stworzyła Świat i ludzi, będąc właśnie w stanie 
„snu”. Stąd artystyczne czynności szamańskie nabie
rają olbrzymiego znaczenia. Szaman bowiem, two
rząc swe - często formalnie nieporadne - dzieła do
konuje aktu współtworzenia realnej rzeczywistości. 
Jego twórczość należy do czynności ważniejszych 
nawet niż polowanie - zapewnia bowiem obfitość 
zwierzyny, potrzebnej dla przetrwania społeczności, 
za którą odpowiada.
Sięgamy tutaj do genezy zjawiska, które towarzyszy 
rozumieniu roli sztuki przedstawiającej nie tylko w 
religiach i magii szamańskiej, ale także w wierze
niach wyższego rzędu. Wyjaśnia to zakaz przedsta
wiania wyobrażeń figuralnych także w takich reli

giach, jak mahometańska. Koran zakazuje bowiem 
nie tylko tworzenia wyobrażeń Boga, ale także 
wszelkich postaci ludzkich. Wyjaśnia przy tym, że 
zakaz ten wynika z ogromnej odpowiedzialności ar
tysty za powołanie do życia bytów, których nie jest w 
stanie zaopatrzyć w dusze, gdyż to należy do wyłącz
nej kompetencji Stwórcy. Gdy przyjdzie dzień Sądu 
Ostatecznego powołane przez artystę do życia byty 
cielesne staną przed twórcą i zażądają od niego 
swych dusz. Nie będzie on mógł przecież sprostać 
tym żądaniom i Allah wtrąci go w otchłań piekiel
ną.
W sztuce szamanów twórczość plastyczna jest po
woływaniem do życia nowych bytów. Droga od wra
żenia do obrazu przebiegała innym nurtem niż u dzi
siejszego artysty. Na kształt jego wizji składał się 
zachowany w jego świadomości i podświadomości 
obraz realnego świata, spleciony z wiedzą o mitach 
plemiennych; świat ten objawiał się w deformacji 
wizji transowych i w nich zostawał przeżyty; w stanie 
„snu” szaman odtwarzał swe wizje w postaci pla
stycznej. Droga od postrzeganej rzeczywistości do 
artystycznego wyobrażenia - choć dokonywała się w
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4. Para łosi w stylu „prześwietla
jącym" na rycie skalnym w Klof- 
tefos (Norwegia)
5. Łoś w stylu „prześwietlają
cym" na rycie skalnym w Asko- 
ten (Vestfold, Norwegia)

(reprod.: Michat Dąbski)

jaźni szamana - była odległa i zawiła. Wymogi realiz
mu sprowadzały się do najistotniejszych cech - bar
dziej symbolicznych niż rzeczywistych. Malowidło, 
ryt, rysunek były raczej notatką, krótkim rejestrem 
wizji czy mitu, pełniej urealnianego słowem, pieśnią 
czy tańcem.
Sztuka była w drodze ku pogłębianej abstrakcji, gdyż 
miała w sposób symboliczny objawiać świat niemate
rialny, mimo jej zasadniczo kreatywnego charakte
ru.
Badania uczonych amerykańskich ujawniły związek 
tej twórczości u wielu ludów - zwłaszcza na obsza
rach obu Ameryk - z zażywaniem licznych odmian 

narkotyków, a także z ceremoniami inicjacyjnymi, w 
których jednym z zadań było plastyczne obrazowa
nie wizji narkotycznych. Udało się także stwierdzić, 
że niektóre rodzaje przedstawień - zwłaszcza zgeo- 
metryzowanych - należą do charakterystycznych 
wizji, związanych z określonymi narkotykami, tzw. 
fosfenów. Te ostatnie pojawiają się także w trakcie 
stanów transowych, ale mogą być wywoływane rów
nież przez inne bodźce, np. elektryczne lub mecha
niczne. Warto przypomnieć, że doświadczenia z reje
stracją różnych wizji narkotycznych przeprowadzał 
w Polsce Stanisław Witkiewicz.

Jerzy Gąssowski
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P
od zdjęciem pałacu rzuca się w oczy 
duży wyraźny napis FOR SALE: 
WOLA CHOJNATA, a niżej niezbyt 
ścisłe informacje mające zainteresować 
obiektem ewentualnego nabywcę z terenu Ang

lii: 35 minut jazdy z Warszawy, 10 km szosą, 
wspaniały późnodziewiętnastowieczny pałac o 
30 pokojach, 40 akrów rozkosznego parku kra
jobrazowego. Konieczna troskliwa restauracja. 
Cenę sprzedażną określono na 10 000 funtów, a 
oferty należało zgłaszać do władz gminy Biała 
Rawska.

Akcja dwory

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski

For sale: 
Wola 

Chojnata
Przed kilkoma miesiącami 

wpadł nam 
przypadkiem w ręce 

egzemplarz wychodzącego w Anglii 
czasopisma „Telegraph Magazine” 

z 12 maja 1990 r. 
z fotografią pałacu 

w miejscowości Wola Chojnata 
na okładce.

Przeczytawszy ogłoszenie sprzed dwóch lat po
stanowiliśmy dowiedzieć się czegoś więcej o 
wystawionej na sprzedaż siedzibie ziemiańskiej. 
I od razu natrafiliśmy na trudności: o pałacu 
wiadomo tylko tyle, ile zawiera tzw. biała karta 
w Ośrodku Dokumentacji Zabytków, wypełnio
na 30 stycznia 1979 r. przez mgr. Mieczysława 
Pracutę. A więc pałac powstał około 1873 r., 
miał go projektować nie znany z imienia i na
zwiska architekt włoski. Ani fundator, ani kolej
ni właściciele nie są znani. Ze Spisu ziemian Rze
czypospolitej Polskiej w roku 1930 wynika, że 
dobra należały wówczas do Mieczysława Wie
rzbickiego, a ich obszar wynosił 405 ha. W mo
mencie wypełniania karty pałac mieścił szkołę 
podstawową i znajdował się w zupełnie dobrym 
stanie, o czym świadczyły zachowane w niektó
rych pomieszczeniach boazerie z lustrami, piece 
kaflowe i resztki dekoracji sztukatorskiej.
Była to duża budowla o kubaturze 6550 m3 i 632 
m2 powierzchni, zbudowana na wydłużonym 
planie, parterowa, wysoko podpiwniczona, z wy
datnym obustronnym trójosiowym ryzalitem 
piętrowym pośrodku i również piętrowymi trój- 
osiowymi obustronnymi ryzalitami skrajnymi. 
Od frontu ryzalit środkowy zaakcentowano por
tykiem złożonym z sześciu kolumienek jońskich 
podtrzymujących taras pierwszego piętra, a od 
ogrodu otwartym tarasem. O pałacu świadomie 
piszemy w czasie przeszłym, bowiem znajdująca 
się tu szkoła podstawowa „zajeździła budynek 
na śmierć” i wyprowadziła się, pozostawiając po 
sobie ruinę.
Jako styl budowli mgr Pracuta podał eklektyzm. 
Nie popełnimy chyba błędu, jeśli uściślimy to 
określenie i zaklasyfikujemy pałac jako neore- 
nesansowy. Jego elewacje rozczłonkowane są 
drobniutkimi pilastrami jońskimi i korynckimi, 
na pewno zbyt wątłymi w stosunku do bryły 
budowli. Detal opracowany mało starannie, 
właściwie byle jak. Kiedy patrzymy na ocalałe 
fotografie i na to, co z pałacu zostało, trudno 
uwierzyć w legendę o włoskim architekcie.
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Układ wnętrz był stereotypowy: pośrodku hol z 
klatką schodową i salon, w części zachodniej 
pomieszczenia ułożone w dwa trakty, a w części 
wschodniej w trzy. Architekt projektujący pałac 
na pewno nie był mistrzem w swoim zawodzie, 
nie umiał sobie bowiem poradzić ze stroną funk
cjonalną budowli. Dowodem na to było nad wy
raz niewygodne połączenie pomiędzy pomiesz
czeniami znajdującymi się na pierwszym piętrze. 
Jedyną komunikację między ryzalitami stanowił 
niziutki korytarzyk ukryty w dachu nad częścia
mi parterowymi, tak niski, że dorosły człowiek 
nie mógł się wyprostować.
Pałac w miejscowości Wola Chojnata nie budził 
entuzjazmu wśród koneserów architektury XIX 
w. Ktoś złośliwie porównał go do dworca kole
jowego, ktoś inny do domu zdrojowego w po
drzędnym uzdrowisku. Nie należy się zatem dzi
wić, że pałac nie znalazł się ani w pierwszym, ani 
w drugim wydaniu oficjalnego Spisu zabytków 
architektury i budownictwa (1964 i 1971). Na lis
tę obiektów zabytkowych trafił chyba dopiero 
pod koniec 1979 r. Właśnie dzięki temu, że bar
dzo długo nie był uznany za zabytek, wzbudził 
wielkie zainteresowanie pewnego milionera a- 
merykańskiego polskiego pochodzenia, który w 
1989 r. chciał wykupić od gminy park wraz z rui
nami i odbudować je na luksusową rezydencję. 
Nie podobała mu się architektura dawnego pa
łacu Wierzbickich, chciał mieć typowy polski pa
łac z końca XVIII w., koniecznie z okazałym 
portykiem kolumnowym. W tym celu zwrócił się 
do znanego architekta-amatora, Andrzeja Grzy
bowskiego, twórcy wielu stylowych mieszkań w 
Warszawie i uzyskał od niego projekt gruntow
nej przebudowy ruin na okazały pałac skompo
nowany w duchu dojrzałego klasycyzmu schył
ku XVIII w. Grzybowski - mistrz pastiszu - 
opracowując rysunki projektowe wczuł się dos
konale w epokę stanisławowską. Zaproponował 
nadbudowę części parterowych pałacu, wyrów
nując tym samym jego wysokość. Elewację fron
tową wyposażył w monumentalny portyk ko
lumnowy podtrzymujący trójkątny szczyt, 
wszystkie elewacje rozczłonkował pilastrami i 
zwieńczył balustradową attyką. Ukoronowa
niem bryły nowej siedziby miała być okrągła la
tarnia nakryta kopułką, wpuszczającą światło na 
klatkę schodową. Pastisz był tak znakomity, że 
wprawił w zakłopotanie władze konserwator
skie. Konserwator zabytków województwa 
skierniewickiego stanął jednak w obronie archi
tektury pałacu Wierzbickich i zapowiedział, że 
ewentualny nabywca posiadłości będzie musiał 
pieczołowicie odbudować dawną siedzibę. Inwe
storowi zabronił nawet wymiany ukruszonych

1. Okładka tygodnika „Telegraph Magazine” z ogłoszeniem o sprzedaży pała
cu i jego widokiem od frontu

2.3.4. Projekt przebudowy pałacu wykonany przez A. Grzybowskiego: elewa
cja boczna (2), frontowa (3) i ogrodowa (4)

(zdjęcia: Jacek Borowik)
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stopni prowadzących pod portyk i kazał je wyla
tać. Amerykański milioner nie miał na to ochoty 
i zrezygnował z nabycia Woli Chojnatej. Przy
pominamy, że wszystko to działo się w ciągu 
roku 1989, nic zatem dziwnego, że władze gminy 
Biała Rawska rok później postarały się o za
mieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w „Tele
graph Magazine”.

Nie wdając się w rozważania na temat etyki 
konserwatorskiej, należy skonstatować z zado
woleniem istnienie możliwości bezbłędnego za
projektowania budowli w stylu jednej z minio
nych epok. Umiejętności Grzybowskiego mogą 

okazać się bardzo przydatne w praktyce konse
rwatorskiej i w scenografii filmowej. Sporzą
dzone przez niego rysunki projektowe nowego 
pałacu są z całą pewnością dziełami sztuki. A co 
z pałacem w Woli Chojnatej? Bez zmian. Kiedy 
byliśmy tam na początku listopada ubiegłego 
roku, zastaliśmy bramę wjazdową zamkniętą na 
głucho i wywieszony na niej napis skreślony nie
wprawną ręką: WSTĘP SUROWO WZBRO
NIONY. Poprzez bezlistne drzewa parku wi
doczne były ruiny pałacu. Czyżby je ktoś ku
pił?

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski



DOCOMOMO 
w Polsce

W Europie obserwuje się w architekturze 
powrót do modernizmu, a właściwie 

modę na jego nowe interpretacje. 
Wybitnym znawcą i badaczem 

modernizmu - czyli nurtu architektury 
odchodzącego w latach dwudziestych i 

trzydziestych od historyzmu ku prostocie 
i funkcjonalności, jest w Polsce prof, dr 

Andrzej K.Olszewski, kierownik Katedry 
Historii Sztuki Współczesnej na ATK w 

Warszawie, od 1990 r. przewodniczący 
polskiej sekcji międzynarodowej 
organizacji mającej na celu m.in. 

ochronę obiektów z tego czasu.

■ DOCOMOMO to nazwa bardzo tajemnicza i... 
zabawna.
- Skrót DOCOMOMO oznacza: Documentation and 
Conservation of Buildings, Sites and Neighbour
hoods of the Modern Movement, w Polsce nazwa ta 
brzmi: Stowarzyszenie Dokumentacji i Konserwacji 
Architektury Modernizmu DOCOMOMO. Zajmuje
my się wszystkimi zjawiskami architektury awangar
dowej od około 1910 do 1939 r., który jest raczej 
cezurą polityczną. DOCOMOMO interesuje się za
równo zespołami urbanistycznymi, jak i np. sklepami 
czy wnętrzami domów, wszystkim, co związane jest 
ze stylem modernistycznym, zwanym funkcjonalnym. 
Obiekty i wnętrza z lat dwudziestych i trzydziestych 
wymagają już konserwacji i uznania ich za równie 
ważne dziedzictwo kulturalne, jak dorobek poprzed
nich epok. Budzi to opory, podobnie jak to było w 
wypadku sztuki XIX w. i początku XX, np. secesji. 
Skutki takiego myślenia widzimy w Warszawie i in
nych miastach - po prostu taką architekturę rozwala
no, nie licząc się zupełnie z jej wartościami. Idea 
stworzenia DOCOMOMO zrodziła się w Holandii. 
Nie jest to przypadek. W Holandii właśnie istnieje 
najwięcej obiektów ówczesnej awangardy o olbrzy
mim znaczeniu dla kultury europejskiej. Chodziło o 
objęcie ich ochroną. Inicjatywa ich ratowania po
wstała w 1988 r. wśród pracowników politechniki 
w Eindhoven. Organizacja DOCOMOMO, której 
przewodniczącym jest prof. Hubert Jan Henket, uzy
skała patronat UNESCO, ICOMOS i Rady Europy. 
Celem jej jest prawna ochrona obiektów, prowadze
nie dokumentacji i konsultacje.

■ Jak powstała polska sekcja DOCOMOMO?
- W 1990 r., w Eindhoven przebywali: prof. Olgierd 
Czerner, dr Stanisław Lose i mgr Jadwiga Urbaniak. 
W listopadzie tego roku prof. Czerner zaprosił do 
Wrocławia wszystkich zainteresowanych powoła
niem DOCOMOMO w Polsce. Z 15 osób, które tam 
przybyły, żadna nie miała wątpliwości, że taka orga
nizacja powinna powstać. Dzięki uprzejmości prof. 
Wiktora Zina siedzibą naszej sekcji DOCOMOMO 
stał się Zakład Historii Architektury i Konserwacji 
Zabytków przy Politechnice Krakowskiej. Pier
wszym naszym przedsięwzięciem będzie zebranie in
formacji o architekturze modernistycznej w Polsce: 
opracowanie jej bibliografii, następnie dokumentacji 
i stworzenie centralnej kartoteki.

■ Przypuszczam, że otwarcie parasola ochronne
go nad obiektami z lat dwudziestych i trzydziestych 
będzie bardzo trudne...
- Rzeczywiście. Podobnie jak Holendrzy mamy kło
poty z zachowaniem tej architektury. Wystarczy zo
baczyć proces dewastacji mieszkalnych bloków ZUS 
stawianych na początku lat trzydziestych na warsza-
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1 2

1.2. Katowice: dom przy ul. Żwirki i Wigury z 
lat 1931-1932, projektowany przez T. Koz
łowskiego (1) i przy ul. Podchorążych 3 z 
1936 r„ projektowany przez E. Brennera 
(2)
3. Poczta w Ciechocinku z lat 1935-1936, 
projektowana przez R. Gutta
4.5. Gdynia: willa Guttmanów przy ul. Sien
kiewicza z 1936 r., projektowana przez S. 
Kozińskiego i Mazalana (4) i dom przy ul. 
Świętojańskiej z 1936 r„ projektowany 
przez A. Ogańczyka-Broch (5)
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6. Taras domu przy ul. Mickiewicza w Warszawie z lat 1937-1939, projekt J. 
Żórawskiego
(zdjęcia: 1 - Jerzy Langda. 2 - Jacek Koseski. 3 - Czesław Olszewski. 4,5 - 
Andrzej K. Olszewski. 6 - Witalis Wolny)

wskim Żoliborzu - wybija się w nich nowe okna, a 
więc całkowicie niszczy moduł kompozycyjny. Tra
gicznie przedstawia się sprawa wnętrz, np. w War
szawie nie ma ich już prawie wcale, rzadkim wyją
tkiem są wnętrza gmachu Ministerstwa Edukacji Na
rodowej, postawionego w latach 1925-1930 (proj. 
Zdzisław Mączeński). Dekoracja wnętrza zaprojek
towana przez Wojciecha Jastrzębowskiego jest naj
lepiej zachowanym wnętrzem stylu art-deco (art- 
deco - sztuka dekoracyjna) w kraju. Nie znam nieste
ty żadnego zachowanego warszawskiego wnętrza w 
stylu ściśle „międzynarodowym”, którym specjalnie 
zajmuje się DOCOMOMO. Z kolei w Krakowie wi
działem piękne przykłady modernizmu, który tam był 
właśnie bardziej art-deco i różnił się od warszawskie
go. W domach tych bestialsko poobtłukiwano piękne 
glazurowe dekoracje, decydujące o stylu tak, jak or
nament decydował o stylu architektury XIX w. Trwa 
dewastacja tej architektury. Piękne licówki chlapie 
się farbą, niszcząc w ten sposób wysmakowane zesta
wienia kolorystyczne i fakturalne, nie mówiąc już o 
tym, że pokrywanie np. piaskowca nie jest żadną 
konserwacją, lecz „zaduszaniem” materiału i niszcze
niem formy.

■ Trzeba więc zacząć od przekonywania do elitar
nego stylu lat dwudziestych i trzydziestych ?
- Tak. Celem DOCOMOMO będzie uświadamianie 
nie tylko zresztą tak zwanym szerokim kręgom spo
łecznym, ale nawet niektórym profesjonalistom, kon
serwatorom czy architektom wartości tego stylu. 
Dzisiaj tłumaczenie, że np. willa na Saskiej Kępie jest 
wartościowym zabytkiem - budzi często zdziwienie. 
Z drugiej strony musimy pokazać na forum europej
skim, że także w Polsce - uznawanej tam dotąd za 
„białą plamę” - istnieją wspaniale przykłady architek
tury międzywojennej. W naszym kraju są to: budow
nictwo mieszkaniowe, całe zespoły osiedlowe i po
szczególne wille, budynki publiczne i budynki prze
mysłowe. Może nie są .one przykładami tak podręcz
nikowymi, jak w Holandii lub Niemczech, ale powin
ny być odpowiednio wyeksponowane i chronione.

■ Pora postawić najtrudniejsze pytanie - jak pol
skie DOCOMOMO zamierza zdobywać środki na 
realizację swoich zamierzeń?
- Dzisiaj przestało już być wstydliwe mówienie o 
pieniądzach. Na razie pracujemy społecznie, na włas
ny koszt. Staramy się jednak znaleźć jakąś instytucję 
czy firmę, które mogłyby wesprzeć nasze działania, 
zmierzające przecież do ratowania dziedzictwa o 
znaczeniu międzynarodowym.

Rozmawiał: Dariusz Bartoszewicz
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

W podziemiach 
kościoła Sapiehów

1. Kościół Św. Michała Archanioła w Wilnie
2. Nagrobek Teodory z Tarnowskich Sapieżyny

W Wilnie, w pobliżu mostu 
na Wilence, stoi obronny 
kościół bernardynów, przed 
nim pomnik młodego Mi
ckiewicza wspartego na 
pękniętej kolumnie, a obok 
prześliczny, gotycki kościół 
Św. Anny zbudowany z in
tensywnie czerwonej cegły, 
z elegancką fasadą zwień
czoną trzema zgrabnymi 
wieżyczkami. Za kościołem, 
przed zabudowaniami kla
sztoru bernardynów, w któ
rym mieści się obecnie Wi
leński Instytut Sztuk Pięk
nych, leży sześć granito
wych płaskorzeźb przedsta
wiających sceny z Mickie
wiczowskich Dziadów; pła
skorzeźby te miały być 
częścią pomnika Mickiewi
cza, zaprojektowanego 
przed wojną przez prof. 
Henryka Kunę.

Po drugiej stronie ulicy 
znajduje się kościół Św. Mi
chała Archanioła, ufundo
wany w latach 1594-1625 
przez Lwa Sapiehę. Jest to 
świątynia w stylu renesansu 
polskiego, niewielka, jedno- 
nawowa, przykryta beczko
watym sklepieniem ozdo
bionym renesansowym or
namentem. W jej wnętrzu 
zachował się zdewastowa
ny ołtarz główny; sześć 
bocznych ołtarzy i organy 
zniszczono w latach pięć
dziesiątych. Na prawo od 
ołtarza znajduje się wspa
niały marmurowy, wczesno- 
barokowy nagrobek Lwa 
Sapiehy i jego dwóch żon: 
Doroty z Firlejów i Elżbiety 
z Radziwiłłów.

Lew Sapieha (1557-1633), 
wojewoda, hetman i kanc
lerz Wielkiego Księstwa Li
tewskiego, zasiynął jako 
człowiek wszechstronnie 
wykształcony, znał obce ję
zyki, studiował prawo w 

Lipsku i Rzymie. Był też 
projektodawcą unii z Mo
skwą i uczestnikiem wojen 
z tym krajem. Znaczną 
część swego majątku oddał 
wojsku. W jego uroczystym 
pogrzebie wziął udział król 
Władysław IV. Zwłoki Lwa 
Sapiehy i jego rodziny spo
czywają w krypcie w pod
ziemiach kościoła.

Naprzeciwko pomnika Lwa 
Sapiehy stoi marmurowy 
nagrobek jego syna Jana 
Stanisława (zm. 1637), ory
ginalnie skomponowany w 
połączeniu z drzwiami do 
zakrystii. Na prawo od 
wejścia - wielki marmuro
wy nagrobek Teodory z 
Tarnowskich Sapieżyny z a- 
labastrowym popiersiem 
zmarłej. Na sklepieniu koś
cioła, na tarczy znajduje się 
herb Sapiehów - Lis. Od 
południa przylega do koś
cioła budynek dawnego kla
sztoru bernardynek, prze
budowany z pałacu Sapie
hów (na pierwszym piętrze 
ciekawy nagrobek Krzy
sztofa Sapiehy).

Kościół i klasztor zostały 
zrabowane i spalone przez 
Moskali i Kozaków pod
czas grabieży Wilna w 1655 
r., a zakonnice i chroniąca 
się tu ludność wymordowa
na. Część zrabowanych 
wówczas przedmiotów ze 
skarbca Sapiehów - sztan
dary, broń, szaty i naczynia 
liturgiczne - znajduje się o- 
becnie w kremlowskim 
skarbcu w Moskwie. Koś
ciół został odbudowany w 
1662 r. w stylu barokowym, 
co najlepiej widać w fasa
dzie i zwieńczeniu bocz
nych wieżyczek. Osobno 
stojącą dzwonnicę dobudo
wano w końcu XVII w. W 
kościele Św. Michała znaj

dował się słynący cudami 
obraz Matki Boskiej pocho
dzący prawdopodobnie z 
początku XVI w. (obecnie 
można go oglądać w bocz
nej kaplicy katedry wileń
skiej).
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3.4. W podziemiach kościota
(zdjęcia: Grzegorz Micuta)

W kościele mieści się dzisiaj 
Muzeum Architektury. Za 
niewielką opłatą zwiedzić 
można w towarzystwie 
przewodniczki kryptę Sa
piehów w podziemiach. Stoi 

tam bogato zdobiona trum
na Lwa Sapiehy oraz dwie 
małe trumienki jego dzieci. 
W kilkunastu innych drew
nianych trumnach spoczy
wają obie żony Sapiehy, kil
ka zakonnic oraz szczątki 
mieszkańców Wilna po
mordowanych przed kilko
ma wiekami.

Grzegorz Micuła 

Szkic
o Kamieńcu

Niewiele jest takich miast na świę
cie, w których historia przemawia 
wprost do człowieka, a czas zatrzy
mał się w miejscu. Stary Kamieniec 
Podolski przytłacza przybyszów 
swoją bogatą przeszłością, urzeka 
harmonią natury i architektoniczne
go piękna. Piękno to, choć okaleczo
ne przez wieki, zachowało swój ideał 
tchnięty przez artystów w kamień.
Pierwsze budowle wzniesiono tu 
jeszcze w XI w., w czasach Rusi Kijo
wskiej. Miasto usadowiło się na ma
lowniczym skalistym wzniesieniu, 
które do dziś opływa rzeka. Było to 
idealne miejsce do zamieszkania i 
obrony. Przez wieki Kamieniec Po
dolski zapełniał się różnojęzycznym 
tłumem, w czasie swojej 900-letniej 
historii przechodził z rąkdo rąk. Rzą
dzili w nim tatarscy wojownicy, li
tewscy kniaziowie, polscy magnaci, 
tureccy janczarzy, carscy urzędnicy i 
sowieccy komuniści.
W czasie największego rozkwitu 
Kamieńca w drugiej połowie XVII 

w. naliczono tu 30 kościołów, cerk
wi i klasztorów. Do dziś zachowało 
się ich - przeważnie w ruinie - trzy
naście. Z tego czasu pochodzi ka
tedra ŚŚ. Piotra i Pawła. Pierwotna 
forma katedry była inna niż obec
nie. Po 1648 r. prezbiterium wybu
dowano od strony wschodniej, tam 
przeniesiono ołtarz, a kościół jakby 
obrócił się o 180 stopni. W 1672 r., 
kiedy miasto opanowali Turcy, w 
miejscu zakrystii wzniesiono mina
ret z głazów kamiennych, mający 
wewnątrz wijące się schody o 139 
stopniach. Dookoła szczytu minare
tu biegnie galeryjka, z której roz
pościera się widok na miasto, zaś na 
szczycie minaretu ustawiony jest 
wykonany w Gdańsku posąg Matki 
Boskiej, pokryty zlotem. To przeni
kanie się wyznań i sztuki sakralnej 
jest żywym świadectwem burzli
wych dziejów Kamieńca Podolskie
go-
Opuszczając plac katedralny prze
chodzi się pod bramą tryumfalną.
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1. Fragment twierdzy kamienieckiej
2.3. Fragment katedry w trakcie od
nawiania (2) i minaret zwieńczony fi
gurą Matki Boskiej (3)
4. Ratusz, obecnie galeria wystawo
wa

(zdjęcia: Andrzej J. Madera) 

zbudowaną na cześć pobytu w 
mieście Stanisława Augusta Ponia
towskiego, który gościł tu w 1781 r. 
Projektował ją prawdopodobnie 
Jan de Witt, dowódca twierdzy, bu
downiczy kościoła dominikanów 
we Lwowie i mąż „pięknej Bitynki”, 
późniejszej Zofii Potockiej.

Zespół zamkowy, budowany i ro
zbudowywany przez wieki, góruje 
nad skalistym wzniesieniem, wokół 
którego wije się w dole Smotrycz. 
Pierwotnie składał się z jedenastu 
baszt drewnianych, ale już na prze
łomie XIV i XV w. jego przebudo
wę zainicjował Spytko z Melsztyna, 
komendant twierdzy w latach 1395— 
1399. W XV w. stare baszty zmo
dernizowano i zbudowano dziesięć 
nowych. Druga przebudowa zamku 
przypadła na początek XVII w. 
Przeprowadził ją Teofil Szomberk 
- specjalista od artylerii wojskowej. 
Z jego inicjatywy usypano przed 
zachodnią fasadą zamku kamienno- 
ziemne bastiony, które nazwano 
„nową fortecą”. Mimo tak solidnego 
przygotowania w 1672 r. poddano 
twierdzę kamieniecką armii ture
ckiej Mahometa IV. Nie bez winy 
było mieszczaństwo i duchowień
stwo, które w obawie o własne do

Jeszcze
o „Czerwonym Kościele”

Dobrze się stało, że pan Szczepan 
Rudka przypomniał w „Spotkaniach 
z Zabytkami”, nr 3, 1992, kościół 
ŚŚ. Symeona i Heleny, znajdujący 
się w centrum Mińska Białoruskie
go, niedawno oddany katolikom i 
przywrócony do funkcji kultowych. 
Znamy dokładnie okoliczności po
wstania tej świątyni, które z całą 
pewnością zasługują na przypom
nienie. Przy okazji postaram się 

sprostować kilka nieścisłości w ar
tykule p. Rudki. Źródłem informacji 
do napisania niniejszego komunika
tu są Wspomnienia Edwarda Woy- 
niłłowicza (1847-1928), wybitnego 
działacza politycznego i gospodar
czego na Kresach północno- 
wschodnich, właściciela Sawicz w 
dawnym powiecie słuckim i funda
tora „Czerwonego Kościoła” w 
Mińsku.

Woyniłłowicz opowiada, że Mińsk 
przed powstaniem 1863 r. oprócz 
kościoła katedralnego (pojezuickie- 
go) miał jeszcze kościoły rzymsko
katolickie przy klasztorach domini
kanów, bernardynów, bernardynek i 
benedyktynek, nie licząc kościoła

bra i życie utraciło wiarę w obliczu 
„niezmierzonego morza pohań- 
ców”. Warto dodać, że w XV w. 
Rzym przeznaczał część świętopie
trza na podtrzymanie i rekonstruk
cję „bramy - przedmurza chrześcL 
jan”.

Z Kamieńcem i z Podolem związa
ne były rody Kamienieckich, Sobie
skich, Czarnieckich, Żółkiewskich, 
Wiśniowieckich, Potockich, Tarno
wskich, Sieniawskich. Po drugim 
rozbiorze miasto znalazło się poza 
granicami państwa polskiego, ale 
zachowało do dziś rodzimy nastrój i 
charakter. Znajdując się w Kamień
cu, tak bardzo związanym z historią 
Polski, trudno oprzeć się wrażeniu, 
że nasza przeszłość jest piękna i 
wartościowa.

Andrzej 
Józef Madera

parafialnego na tzw. Złotej Górce. 
„Po kasacie zakonów i zabraniu 
kościołów po 1863 r. została jedna 
tylko świątynia, dawna katedralna, 
nie mogąca nawet wówczas po
mieścić wiernych, a cóż dopiero po 
40 latach, gdy ludność wzrosła. To-
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też w dniu świąt dorocznych, nawet 
w najsilniejsze mrozy i zamiecie, wi
dziano tłumy, zalegające podczas 
nabożeństw plac położony między 
katedrą a tak zwanym domem gu- 
bernatorskim i soborem"- pisał Ed
ward Woynillowicz. Budowa nowej 
świątyni „specjalnie w kierunku 
dworca brzeskiego, w którym mia
sto rozszerzać się silnie zaczęło" 
stała się koniecznością. Powołano 
komitet, który miał się zająć budo
wą nowego kościoła bądź odzyska
niem któregoś z zabranych, ale 
działalność jego paraliżował brak 
funduszów i niemożność uzyskania 
pozwolenia na budowę, „Wskutek 
ciosów, które z woli Najwyższej na 
mnie spadły - pisał dalej Woyniłło- 
wicz - postanowiłem uczynić ofiarę 
błagalną przez wybudowanie świą
tyni pod wezwaniem patronów 
zmarłych dzieci moich, ŚS. Symeo- 
na i Heleny i na to miejsce Mińsk 
wybrałem, jako miejsce, w którym 
największą część mojej pracy spo
łecznej położyłem i w którym budo
wa drugiej świątyni była potrzebą 
najbardziej naglącą. Przy tern chcia- 
lem, aby Mińsk posiadał świątynię, 
któraby stanowiła pewną odręb
ność na tle różnobarwnych kopuł 
nowszych formacyj, a przypuszcza
łem. iż nie może być, aby w tłumie 
modlących się na nowym miejscu, 
nikt nie przypomniał sobie o funda
torze i za mnie i za moich zmarłych, 
ostatnich potomków starego miejs
cowego rodu »Anioł Pański« nie 
zmówił".
Woynillowicz energicznie zabrał się 
do realizacji powziętego postano
wienia. „Zatem w 1904 r. wniosłem 
podanie do komitetu budowy, iż je
żeli miasto plac pod budowę prze
znaczy, swoim własnym kosztem 
wzniosę świątynię pod tym warun
kiem, że będzie pod wezwaniem 
wskazanych przezemnie patronów i 
że nikt do budowy, wyboru stylu itp. 
wtrącać się nie będzie". Miasto i ko
mitet chętnie przystały na propozy
cję Woyniłłowicza, wkrótce uzyska
no zgodę na budowę kościoła, a 19 
maja 1905 r. fundator otrzymał od 
komitetu oficjalne zawiadomienie, 
że ofiarowany przez miasto plac u

i

zbiegu ulic Zacharzewskiej i Trub- 
nej „od wszelkich będących tam za
budowań jest oczyszczony” t że mo
żna przystąpić do budowy.
„Zacząłem się więc oglądać za wzo
rami i rozmaitymi architektoniczny
mi koncepcjami"- pisał dalej Woy
nillowicz. „Nie chciałem się zatrzy
mywać na stylu gotyckim, po pier
wsze zbyt spospolitowanym przez 
zamierzone wówczas budowy świą
tyń katolickich w Rosji, powtóre 
zbyt odróżniającym się od stylu 
świątyń obrządku wschodniego, ist
niejących w kraju naszym i zatem 
jakby podkreślającym rozbrat w 
wierzeniach klas społecznych, albo
wiem przeważna część wlościańs- 
twa była prawosławna, a ziemiań- 
stwo katolickie i dlatego zatrzyma
łem się na stylu romańskim, rozkwi
tłym w epoce, kiedy kościół 
wschodni był jeszcze w jedności z 
Rzymem”.
Woynillowicz wspomina dalej, jak 
w tym czasie wpadla mu w ręce ilu
stracja przedstawiająca kościół w 
Jutrosinie koło Rawicza, wzniesiony 
w latach 1903-1905 według projek
tu architekta Tomasza Pajzderskie- 
go (1864-1908) i fundowany przez 
ks. Zdzisława Czartoryskiego z 
Sielca Starego. „Pojechałem zaraz 
do Warszawy, gdzie Pajzderski, o- 
żeniony ze znaną autorką Hajotą, 
był wówczas profesorem w szkole 
sztuk pięknych i przestudiowawszy 
plany jutrosińskiego kościoła, po
równawszy z wizerunkami istnieją
cych w kraju naszym bardzo nie
licznych pomników budownictwa 
romańskiego, a głównie ze świąty
niami nadreńskimi, przy pewnych 
moich reminiscencjach z podróży 
włoskich, stanęliśmy z artystą na 
pewnym typ/e...” Wydawca Wspom
nień, Janusz Iwaszkiewicz, dorzucił 

w napisanej przez siebie przedmo
wie jeszcze jeden istotny szczegół 
wyjaśniający nam motywy wyboru 
takiej, a nie innej formy przyszłego 
kościoła. Otóż Woyniłłowiczowi 
chodziło o taki kościół, którego 
żadną miarą nie można by przero
bić na cerkiew prawosławną, chciał 
zabezpieczyć swoją fundację przed 
ewentualnymi zakusami prawosła
wia.
Uroczyste poświęcenie kamienia 
węgielnego nowego kościoła nastą
piło 6 września 1906 r. „w obecności 
niezliczonego tłumu ludu”. Woynil
lowicz wspomina, jak w czasie mszy 
pod namiotem odprawionej przez 
ks. prałata Michałkiewicza „ówczes
ny gubernator Erdelli przykładnie 
klęczał i następnie akt erekcyjny po 
nas podpisał”. 21 lutego 1910 r. od
było się uroczyste poświęcenie 
świątyni przez ks. prałata Witolda 
Czeczotta. „Pamiętna na zawsze zo
stanie dla mnie ta chwila, gdy o- 
prócz mnie, mojej rodziny i celebru
jącego duchowieństwa, nikogo jesz
cze w kościele nie było. Przy 
dźwięcznym echu pieśni nTwoja 
cześć chwała, Przedwieczny Panie« 
otworzyły się podwoje świątyni i 
tłum ludu runął do wnętrza wtóru
jąc kapłanom... myślałem, iż być nie 
może, aby tyle modłów, wznoszo
nych do Pana Zastępów, niczego 
nam nie uprosiły...”
Budowa kościoła trwała zatem tyl
ko trzy i pół roku. „Budowę kościoła 
z początku prowadził sam Pajzder
ski, ale że formalnego na to prawa, 
jako obcy poddany (poznańczyk) 
nie posiadał, zastępował urzędowo 
go inżynier Święcicki, a gdy w trak
cie budowy Pajzderski życie zakoń
czył, doprowadził dzieło do końca 
architekt Gay z Warszawy” - pisał 
Woyniłłowicz. Pajzderski dostar
czył wzorów wszystkich szcze
gółów aż do klamek i zawiasów 

Kościół ŚŚ. Symeona i Heleny w 
Mińsku na rysunku T. Pajzderskie- 
9°

(reprod.: Jacek Borowik)

włącznie, wykonanych następnie na 
miejscu. ,, Wielki tylko był kłopot z 
cegłą fasonową i licówką, którą 
przeważnie wypadło w pakach 
sprowadzać aż z Częstochowy, a 
dachówkę z Włocławka itp.”. Szcze
gólną troską otoczył fundator wnę
trze budującego się kościoła. „Dla 
zachowania jednolitości stylu, 
wszelkie prace kamieniarskie i rzeź
biarskie wewnątrz kościoła, jak oł
tarze, brązy, ambona, balaski, po
sadzka itp. oddane były w godne 
ręce wielce uzdolnionego artysty 
Zygmunta Otto z Warszawy"- czy
tamy dalej. Polichromię wnętrz roz
począł Franciszek Bruzdowicz z 
Krakowa, ale nie zdołał jej dokoń
czyć. We wnętrzu znalazł się ponad
to „starożytny” obraz Matki Boskiej 
ofiarowany przez Skirmunttów z 
Porzecza oraz cudowny krucyfiks 
pochodzący z fary słuckiej „ze 
wszystkimi cechami Wita Stwosza”, 
przekazany przez fundatora. Na ko
niec na frontonie krużganku u- 
mieszczono podobizny małżonków 
Woyniłlowiczów ze stosownym na
pisem łacińskim: A.M.D.G. TEM- 
PLUM HOC PIAE MEMORIAE 
LIBERORUM SUORUM SIMEO- 
NIS MDCCCLXXXV + 
MDCCCXCVI1 ET HELENAE 
MDCCCLXXXIV + MCMIII C. O- 
LIMP1A UZŁOWSKA CONIUGE 
PROCREATORUM DEDICAT 
VOVETQUE EDUARDUS WOY
NIŁŁOWICZ A.D. MCMVII.
Tyle Edward Woyniłłowicz o ufun
dowanym przez siebie kościele. Z 
pewnością była to ostatnia wielka 
polska fundacja sakralna na Kre
sach północno-wschodnich dawnej 
Rzeczypospolitej, dokonana tuż 
przed wielką dziejową burzą. Są
dzę, że wiadomości zaczerpnięte ze 
Wspomnień fundatora „Czerwone
go Kościoła” zainteresują nie tylko 
Czytelników „Spotkań z Zabytka
mi” z terenu objętego obecnymi 
granicami Polski, lecz również ka
tolików z Mińska Białoruskiego. A 
swoją drogą czas najwyższy, by o- 
pracować solidny katalog kościo
łów na kresach dawnej Rzeczypos
politej na wzór wiekopomnego 
dzieła Romana Aftanazego doty
czącego rezydencji!

Tadeusz
S. Jaroszewski
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Z Nagłowic 
czy z Oksy?

W drugiej połowie lat osiem
dziesiątych prasa zajmowała 
się tematem Sycyny. Zagościł 
on także na łamach „Spotkań z 
Zabytkami" (nr nr 4 i 6, 1987) 
bowiem dotyczył sprawy waż
nej i ciekawej. Jednak nie kon
serwatorskimi aspektami ze
społu dworskiego w Sycynie 
chciałbym zająć się w tym arty
kule. W czasie, gdy pod Zwole
niem toczono ciężkie boje o za
chowanie pamiątek po Janie 
Kochanowskim, w innej miejs
cowości Kielecczyzny, w Oksie 
koło Nagłowic, prowadziłem 
całkiem „rutynowe” prace ba
dawcze. Konserwator woje
wódzki, zaalarmowany wiado
mościami o znalezieniu rene
sansowych detali architekto
nicznych, zlecił mi przeprowa
dzenie prac terenowych, te zo
stały wykonane, sprawozdanie 
utknęło w zbiorze „rzeczy naj
potrzebniejszych”, czyli w kon
serwatorskim archiwum. 1 to w 
zasadzie wszystko. Myślę jed
nak, że ranga odkryć w Oksie 
jest spora, a wyniki ich publiko
wane były dotychczas tylko w 
niskonakładowym czasopiśmie 
regionalnym („Studia Kiele
ckie”, nr 3, 1987).

Miejscowość Nagłowice nieod
miennie kojarzy się nam z in
nym „filarem” polskiego Rene
sansu - Mikołajem Rejem. 
Znajduje się tam jego pomnik i 
dwór oraz całe turystyczne 
sanktuarium, będące celem 
szkolnych wycieczek, boć to... 
Rej z Nagłowic. Rzeczywiście: 
Mikołaj, znany jako poeta vel 
rymarz (czyli rymotwórca), pi
sał się, tak jak jego rodzina - z 
Nagłowic. Jednak nie w Nagło
wicach spędził swe dojrzałe ży
cie. Twórczością literacką i 
działalnością reformatorską 
zajmował się faktycznie, nie 

one stanowiły jednak główny 
przedmiot jego zainteresowań; 
był nią pieniądz.

Wywodzący się ze średniej 
szlachty poeta dzięki dobremu 
ożenkowi i swej aktywnej dzia
łalności gospodarczej i finanso
wej u schyłku życia stał się bez 
mała magnatem. Na majątek 
składało się: 17 wsi (plus dwie 
królewskie, znajdujące się w 
dzierżawie syna), działy w sześ
ciu innych wsiach, kamienica 
przy ul. Grodzkiej w Krakowie 
(w której prawdopodobnie u- 
marł) i dwa założone przez 
niego miasteczka: Rejowiec (w 
1547 r.) i właśnie Oksa (w 1554 
r.). Pierwsze nieodmiennie ko
jarzy się nam z nazwiskiem, 
drugie natomiast - to nazwa o- 
becnie przekręcona, wywodzą
ca się od herbu Oksza, którym 
pieczętował się poeta. I tu właś
nie, w miasteczku Oksza-Oksa, 
spędził Mikołaj Rej drugą po
łowę życia, wypełnioną przede 
wszystkim staraniami gospo
darczymi i troskami rodzinny
mi.

Teren pod budowę miasta i 
własnej rezydencji wybrany 
został przemyślnie. Dziś jedy
nym świadectwem miejskiej 
przeszłości Oksy jest zachowa
ny jeszcze układ urbanistyczny 
osady z dużym prostokątnym 
rynkiem. Miasto lokowano nad 
niewielkim dopływem rzeki 
Nidy, na obszernym wzgórzu. 
Drugie wzgórze zajmuje koś
ciół wzniesiony też przez poetę, 
a następnie użytkowany jako 
zbór protestancki. Istnieje tak
że trzecie wzgórze, opadające 
ku reliktowo zachowanym sta
wom rybnym i otwierające się 
„prospektem wesołem” na oko
licę. Czyż takiego właśnie 
miejsca na wybudowanie rezy
dencji nie mógłby wymyśleć i

1. Nasz bohater na rycinie z epokiczytelnik wierszy o gospodar
skich troskach i przewagach 
poety? Widać tak właśnie rozu
mował Mikołaj Rej i to właśnie 
wzgórze, położone obecnie na 
południowo-wschodnim skraju 
osady (bezpośrednio na prawo 
od drogi wiodącej z Nagłowic 
do Oksy) wybrane zostało na 
wzniesienie siedziby. Gdy na 
początku lat osiemdziesiątych 
do rąk ówczesnego naczelnika 
gminy w Nagłowicach-Oksie 
dotarł wykopany na terenie 
gospodarstwa pp. Głuszków 
detal architektoniczny, nie od 
razu obudził on zainteresowa
nie badaczy. A było czym się 
interesować! Znaleziono bo
wiem duży fragment wykona
nego z białego piaskowca rene
sansowego nadproża z kartu
szem herbowym, z herbem Re- 
jów Oksza i majuskulnymi lite
rami M R D N. Litery te robo
czo można rozwinąć: M(Miko- 
łaj). R(Rej), D(dziedzic), lub 
może D(dominus), de N(Nagło

wice). Opisane odkrycie stało 
się jednak bezpośrednią przy
czyną rozpoczęcia badań tere
nowych, które przeprowadzili
śmy na gruntach W. Głuszka, 
na wschód za budynkami gos
podarczymi. Na powierzchni 
nie widać było żadnych pozo
stałości murów, choć ziemia 
była nasycona ułamkami wa
piennych kamieni. Już pierwsze 
wykopy (łącznie przebadano 
ich aż 19 o powierzchni około 2 
arów) pozwoliły zgromadzić 
liczne ułamki naczyń glinia
nych, fragmenty kafli pieco
wych, szkła okiennego i naczy
niowego oraz inne zabytki in
formujące, że tu właśnie stał ro
zebrany budynek. Znaleziono 
też kamienne mury spajane sła
bą zaprawą wapienną, pocho
dzące z rozebranych nieco po
niżej poziomu gruntu funda-
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2. Odsłonięta posadzka dworu w O- 
ksie
3. Kartusz herbowy z herbem Mikoła
ja Reja - Oksza
4.5. Resztki odkrytych murów w O- 
ksie (4) i próba rekonstrukcji planu 
dworu Mikołaja Reja (5)

(zdjęcia: 2, 3 - Henryk Pieczul)

miarach 25,7x15,0 m. Korony 
jego murów zachowały się o- 
koło pól metra pod powierz
chnią gruntu, a niewiele głębiej 
znaleziono resztki posadzek 
wykonanych z płyt kamiennych 
i wyznaczających poziom użyt
kowy przyziemia budynku. 
Składało się ono z trzech po
mieszczeń: izba północna wy
pełniała cały trakt i miała wy
miary 12 x 18 m (wewnętrzne), 
a w części południowej - dwa 
półtraktowe pomieszczenia o 
wymiarach 14 x 6 m. Sądzić 
można, że podobnie podzielone 
były wyższe (wysoki parter i 
piętro) kondygnacje budynku. 
Możliwe także, że na piętrze 
nie było trzech pomieszczeń, 
lecz przedzielone lekką ścian
ką apartamenty mieszkalne 
od północy i duża (14 x 12 m) 
sala od południa.

mentów. W trakcie badań od
kryto łącznie około 3000 zabyt
kowych przedmiotów z XVI- 
XVII w., w tym drugi kartusz 
herbowy, także z herbem Ok
sza i literami AR- może 
A (Andrzej) R(Rej) czyli syn 
poety.

Przystępując do badań w Oksie 
zdawałem sobie sprawę, że cze
kać mnie mogą ciekawe odkry
cia. Rzeczywistość przeszła 
jednak oczekiwania. Odkryte 
zostało wielkie założenie ulo
kowane „na godzinę 11” na pla
nie prostokąta o wymiarach 41 
x 15 nr. Oprócz wydłużonego 
prostokątnego korpusu budy
nek miał wydatny ryzalit w ele
wacji północno-zachodniej i 
dobudówkę - może z wieżycz
ką - nad wejściem, w elewacji 

południowo-wschodniej, chyba 
frontowej.

Analiza pozostałości funda
mentów nie pozostawiła wątp
liwości, że był to wielki pałac - 
rezydencja rodziny Rejów. Jed
nocześnie zaobserwowano, że 
mury nie były efektem jednej 
akcji, lecz powstały w dwóch 
albo trzech etapach budowla
nych. Ponieważ rozbudowę o- 
biektu łączyć należy z synem 
poety Andrzejem (zm. 1602), co 
potwierdziło znalezienie 
wzmiankowanego kartusza lub 
jego wnukiem Marcinem Re
jent (zm. po 1634), szczególną 
uwagę poświęcono partii bu
dynku, którą uznano za najstar
szą.

Dwór ten zarysował się jako 
założenie prostokątne o wy-

Odkryty budynek nie różni się 
zbytnio od typowych dworów 
„nowej szlachty” z drugiej po
łowy XVI w., lecz jest od nich 
znacznie większy (bardzo po
dobny i zachowany do dziś 
dwór w Kamionce koło Wielu
nia ma wymiary 18,3 x 10,7). 
Znalezienie w jednym z naroż
ników budynku podstawy 
czworobocznej wieży pozwala 
sądzić, że z wszystkich czterech 
naroży dwór okalały alkierzo
we baszty, może podobne jak 
w znanej rezydencji Głady
szów w Szymbarku nad Ropą. 
Natomiast odkrycie dwóch 
nadproży z kartuszami heral
dycznymi, z herbem Oksza, a 
także innych licznych detali ar
chitektonicznych (obramowa
nia otworów i kominków) 
mówi nie tylko o obfitości wy

stroju kamieniarskiego badane
go obiektu, ale także o bogac
twie całego dworu. Była to na
prawdę rezydencja osoby liczą
cej się w ówczesnych warun
kach i na pewno zamożnej. A 
taką był przecież Mikołaj Rej, 
znany głównie tylko jako poeta 
i piewca Żywota człowieka po

czciwego. Dwór datować nale
ży na lata 1554-1569, czyli od 
lokowania miasta Okszy-Oksy 
do śmierci Mikołaja Reja, a 
najpewniej około 1560 r.

Odkrycie nie znanego dotych
czas. tak potężnego renesanso
wego dworu-rezydencji osoby 
skądinąd bardzo znanej i po
dobno dobrze poznanej, trak
tować można jako „figlik” ba
dawczy, podszyty też odrobiną 
szczęścia. Nie jest to jednak je
dyny „figlik” pana Mikołaja. 
Inny dotyczy słynnego passusu 
„iż Polacy nie gęsi, iż swój ję
zyk mają”, który jeszcze prof. 
Julian Krzyżanowski zinterpre
tował połączywszy „gęsi” z „ję
zykiem”. Niestety, w naszej 
świadomości i w szkolnych 
naukach nieodmiennie tkwi 
inne rozumienie tego wersu: ro
zumienie rzeczownikowe, łą
czące nie wiadomo dlaczego 
Polaków z gęsiami. Prawidło
wa jest oczywiście wersja przy
miotnikowa, sugerowana przez 
J. Krzyżanowskiego, że naród 
nasz nie posługuje się „gęsim 
językiem”, czyli żargonem, ale 
językiem w pełni literackim.
I na zakończenie jeszcze jedna 
uwaga. Może relikty dworu 
poety wymagałyby pełnego od
krycia, zaś mury zabezpiecze
nia, a całość potraktowana być 
winna jako autentyczna atrak
cja turystyczna. Nie wiem jed
nak, czy w obecnych warun
kach jest to w ogóle możliwe. 
A prócz tego drogi szkolnych 
wycieczek do „dworu Reja” i 
jego pomnika w Nagłowicach 
są już tak wygodnie wydepta
ne...

Leszek Kajzer
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Cerkwie pogranicza
- raport

Drewniane cerkwie położone wzdłuż południowo-wschodniej 
granicy Polski oglądaliśmy w sierpniu 1991 r. z egzemplarzami 
Katalogu Zabytków Sztuki i „Spotkań z Zabytkami” w ręku. 
Ciekawi byliśmy, co zmieniło się w stanie zachowania tych pięk
nych obiektów, tak charakterystycznych dla tego rejonu, a jed
nocześnie trudno dostępnych z uwagi na ich położenie w maleń
kich, przygranicznych wsiach.

W obecnym woj. zamojskim jesz
cze niedawno (1986 r.) były 32 
drewniane cerkwie (w tym 11 w 
złym stanie technicznym); udało 
nam się obejrzeć 13. Odwiedzamy 
Liski. Drewniana cerkiew Św. Jana 
Chrzciciela z lat 1872-1875, obecnie 
kościół rzymskokatolicki. Jeszcze 
przed kilku laty obiekt niszczał, w 
tej chwili kopuły błyszczą świeżą 
blachą. Niestety, w trakcie remontu 
zniknęły półkoliste wykroje okien, 
zadaszenia w dolnej części elewacji 
i ząbkowany fryz wieńczący ściany 
zakrystii. Razi też pokrycie wielkich 
płaszczyzn ścian gontem zamiast 
poprzedniego szalunku, co nadaje 
powierzchni kanciastej bryły efekt 
mozaiki. Odnowienia wymaga jesz
cze wnętrze. W Hulczach istniała 
niegdyś cerkiew drewniana Św. Mi
chała Archanioła z 1869 r. o harmo
nijnej bryle widocznej jeszcze na 
zdjęciu w Katalogu Zabytków Sztu
ki. Niestety, cerkiew spłonęła w 
1973 r., a na jej miejscu wzniesiono 
nowy kościół rzymskokatolicki. W 
Dłużniowie oglądaliśmy cerkiew 
Podniesienia Krzyża Św. z 1882 r. 
Po wojnie przejął ją kościół rzym
skokatolicki. Wysmukła sylweta 
świątyni na wzniesieniu prezentuje 
się nieźle. Niemniej jednak podnisz
czony szalunek elewacji i blachy 
kopuł wskazują na pilną koniecz

ność remontu. W najgorszym stanie 
są pięknie zakomponowane muro
wane schody, prowadzące na cmen
tarz przykościelny, z czterema flan
kującymi je słupami oraz murowa
na dzwonnica parawanowa. 
Cerkiew w Mycowie Św. Mikołaja 
z 1865 r. zastaliśmy w trakcie re
montu. Wymieniono już więźbę i 
blachę na dachu, a także częściowo 
szalunek ścian. Jeszcze przed kilku 
laty planowano przeniesienie bar
dzo zniszczonego zabytku do Mu
zeum Wsi Lubelskiej. Martwi brak 
użytkownika cerkwi. W Chłopiaty- 
nie podziwialiśmy urozmaicony de
tal architektoniczny cerkwi Zesła
nia Ducha Św. z 1863 r., obecnie 
przekształconej na kościół rzym
skokatolicki. Obiekt ma nieco znisz
czony szalunek elewacji i nie wiado
mo dlaczego „zaślepioną” latarnię 
babińca, niegdyś ażurową jak pozo
stałe. Elewacje cerkwi Niepokala
nego Poczęcia NP Marii z 1887 r. w 
Budyninie również „nadgryzł ząb 
czasu”. We wnętrzu użytkowanym 
przez Kościół rzymskokatolicki po
dziwiać można jeszcze ikonostas i 
polichromię z 1892 r., z napisem 
fundacyjnym. Cerkwi strzeże przed 
pożarem stojąca obok, kamienna fi
gura św. Floriana. Oby skutecznie!

W tragicznym stanie znajduje się 
cerkiew Trzech Króli z 1658 r. w 
Korczminie, rozbudowana około 
1850 r. Z trójdzielnej budowli, wi
docznej na zdjęciu w Katalogu Za
bytków Sztuki, pozostała tylko 
nawa. Obiekt ratuje się jednak 
wszelkimi sposobami. Już drugi rok 
rusztowania i stemple podtrzymują
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nadwątlone fragmenty. Przez kilka 
lat po wojnie gospodarował tu Koś
ciół rzymskokatolicki. Któż jednak 
zechce przejąć dogorywający teraz 
kikut? (zob. artykuł Ikona z Korcz- 
mina w tym numerze).

Następny przystanek - Tarnoszyn. 
Drewniana cerkiew Narodzenia NP 
Marii z 1759 r., przeniesiona w 1904 
r. z Uhrynowa (obecnie na Ukrai
nie). Po 1947 r. przejął ją Kościół 
rzymskokatolicki, dziś opuszczona. 
Ta piękna cerkiew jest jeszcze w 
niezłym stanie. Jednak przykre wra
żenie robi nadwątlone oszalowanie 
ścian, zakończone arkadkowaniem i 
jedyny ocalały słupek ganku. Zaj
rzeliśmy do wnętrza: częściowo 
pozdzierane, malowane koltryny, 
puste ramy z górnej części ikono
stasu. Brak w nim ikon wymienio
nych w Katalogu Zabytków Sztuki. 
Fragmenty oprawy ikonostasu i 
tkanin liturgicznych (chorągwi?) 
walają się po podłodze. Widać też 
uszkodzone, inkrustowane taberna
kulum. Na próżno szukaliśmy cerk
wi z XVIII w. w Dyniskach, przenie
sionej ponoć w 1801 r. ze Szletyna. 
Zabytek spłonął w 1987 r.

W Jarczowie znajduje się dobrze 
utrzymana cerkiew, od 1921 r. - 
kościół rzymskokatolicki. Według 
tradycji budowlę wzniesiono na po
czątku XVII w., odnawiano kilka
krotnie w XX w. Ten skromny o- 
biekt nie przypomina już cerkwi - 
brak kopuł i nasunięcie dzwonnicy 
na babiniec upodobniły go do ma
łych, wiejskich kościółków.

W Wierzbicy staładrewniana cer
kiew prawosławna Św. Michała Ar
chanioła, wzniesiona w 1887 r. na 
miejscu świątyni greckokatolickiej. 
Po 1947 r. opuszczona, następnie u- 
żytkowana przez PGR. R. Bryko- 
wski w „Spotkaniach z Zabytkami” 
w 1982 r. wyraził przypuszczenie, że 
rozebrano ją w 1979 r. Chcieliśmy 
donieść, że jeszcze istnieje, lecz w 
trakcie pisania tego raportu dowie
dzieliśmy się, że w lutym br. zawali
ła się. Już w czasie naszego pobytu 
w Wierzbicy budynek błagał o li
tość: zachwiana statyka, przekrzy
wione, dziurawe ściany, zawalona 
częściowo kopuła nawy, resztki po
lichromii, szkielet dawnego chóru z 
galeryjką obiegającą babiniec. 
Znajdująca się obok cerkwi muro-

1. Cerkwie pogranicza: 1 - Liski. 2 - Hulcze, 3 - Chłopiatyń, 4 - Myców, 5 - 
Dłużniów, 6 - Budynin, 7 - Korczmin, 8 - Tarnoszyn, 9 - Wierzbica, 10 - Jar
czów, 11 - Teniatyska, 12 - Kniazie, 13 - Wola Wielka, 14 - Prusie, 15 - Radruż, 
16 - Wielkie Oczy, 17 - Żmijowiska, 18 - Opaka, 19 - Wólka Żmijowska, 20 - 
Chotyniec, 21 - Młyny, 22 - Miękisz Stary, 23 - Pożdziacz (Leszno)
2. Odnowiona cerkiew w Liskach, obecnie kościół katolicki
3. Cerkiew w Dłużniowie wymaga remontu
4 Remont cerkwi w Mycowie
5. Chłopiatyń - dawna cerkiew, obecnie kościół katolicki

wana grobowa kaplica Lityńskich z 
1860 r., po 1947 r. przejęta przez 
PGR, obecnie jest wyremontowana. 
Niestety, remont przeprowadzono 
tak nieudolnie, że obiekt z trudem 
przypomina zniszczony wówczas, 
ale jakże harmonijny w propor
cjach budynek na zdjęciu w Katalo
gu Zabytków Sztuki. Nie odtworzo
no m. in. frontonów na ścianach 
bocznych, zniknęły pilastry przed
sionka i żelazne drzwi w skośną 
kratkę.
Widok cerkwi Św. Dymitra w Te- 
niatyskach z 1754 r. jest wstrząsają
cy. Pozostała z niej nawa bez kopu
ły oraz nikłe szczątki prezbiterium 
zakrystii i babińca. Fragmenty zrę
bu budowli i kopuły walają się w 
zaroślach. Na ścianie babińca wita 
przybysza pusta rama obrazu, uro
czyście obramowana malowaną ko
tarą. Napis upamiętniający odno
wienie świątyni nasuwa myśl o tru
dzie i staraniach wielu pokoleń, któ
rych wysiłek przy wznoszeniu i u- 
piększaniu jej poszedł na marne. 
Zniknęły dachy i zadaszenia otacza
jące cerkiew, przepadły drzwi z o- 
zdobnym okuciem i datą budowy. 
Podobnie ponure wrażenie wywie

rają kamienne krzyże i nagrobki na 
przycerkiewnym cmentarzu. Pozba
wione głów, klasycystyczne nagrob
ki Karoliny Woronieckiej z 1838 r. i 
dziecięcy, a także znacznie uszko
dzona, bezgłowa rzeźba św. Jana 
Nepomucena o charakterze późno- 
barokowym, odznaczają się wyso
kim poziomem wykonania. Cerkiew 
przeznaczona była do rozbiórki. 
Czy dokona się jej tragiczny ko
niec? Bo np. cerkwi w Kniaziach już 
nie ma. Zdjęcie z 1971 r. w „Spotka
niach z Zabytkami” przedstawia 
zrujnowany obiekt z 1806 r„ z 
kwadratową, podwójnie łamaną ko
pułą. Obecnie w tym miejscu leżą 
drewniane szczątki: ocalałe fra
gmenty schodków i okien oraz płaty 
blachy z dachu. Zdziwienie budzi 
stojąca na cmentarzu drewniana 
dzwonnica z Teniatysk. przeniesio
na na miejsce poprzedniej z XVIII 
w., zabranej przed laty do Muzeum 
Wsi Lubelskiej. Czyją strażnicą bę
dzie owa samotna dzwonnica? W 
Kniaziach natknęliśmy się jeszcze 
na ruiny murowanej cerkwi z XIX 
w., nie wymienionej w Katalogu Za
bytków Sztuki. Zachowane, miejs
cami popękane mury, uszkodzone
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6. Stemple podpierają cerkiew w Korczminie
7. Opuszczona cerkiew w Tarnoszynie
8. Tak wyglądała cerkiew w Wierzbicy w sierpniu 1991 r.; dziś nie istnieje
9. Wstrząsający widok cerkwi w Teniatyskach
10. Kniazie - stan cerkwi murowanej
11. Cerkiew w Chotyńcu w trakcie remontu
12. Zespół cerkiewny w Radrużu; obecnie muzeum
13. Malownicza cerkiewka w Opace
14. Odremontowana cerkiew w Poździaczu (Lesznie)
15. Odnowiona cerkiew w Wólce Żmijewskiej

(zdjęcia: Jaćek Zejdowski)
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tynki i fragmenty neobarokowej 
polichromii. Na koronie murów ros
ną drzewa. Poniżej ruin las białych 
kamiennych krzyży cmentarnych, 
sięgających początku XIX w.

Na terenie województwa przemy
skiego obejrzeliśmy 11 cerkwi 
drewnianych. W 1990 r. było ich 62 
(23 w złym stanie). Cerkiew Opieki 
Matki Boskiej z 1755 r. w Woli 
Wielkiej użytkowana jest przez 
Kościół rzymskokatolicki i wygląda 
nie najgorzej, pomimo widocznego 
zaniedbania. Naszą uwagę przyku
wają oryginalne drzwi z okuciami w 
obramieniach z potężnych desek z 
łacińskim napisem na nadprożu: 
„Dom ten Bogu oddany d. 28 kwiet
nia 1755 r.” Nadgraniczna wioska 
Prusie. Cerkiew Narodzenia Matki 
Boskiej z 1899 r. to obecnie kościół 
rzymskokatolicki. Przy ogólnym za
niedbaniu najbardziej razi pokrycie 
blachą oprócz dachów także tam- 
buru (bębna) kopuły i szczytu fasa

dy. Równie brzydkie są wydatne da
szki z blachy nad oknami. 
Docieramy do słynnego Radruża. 
Zespół cerkiewny Św. Paraskewii z 
końca XVI w., stanowi obecnie mu
zeum. Pięknie odrestaurowany w la
tach sześćdziesiątych przez krako
wskich konserwatorów, składa się z 
cerkwi z polichromią, dzwonnicy i 
późniejszego domu diaka. Całość o- 
toczona murem, na wzniesieniu. W 
tej samej wsi znajduje się druga cer
kiew, nie dostrzegana przez tury
stów. Pochodzi z 1931 r., nosi we
zwanie Św. Mikołaja. Obecnie użyt
kowana przez Kościół rzymskoka
tolicki. Ściany pobite gontem, w 
przyziemiu szalowane. Wspaniale 
wyważona w proporcjach budowla 
góruje samotnie na wzniesieniu za 
wsią. Przykrym dysonansem w tym 
niemal nie skażonym krajobrazie 
jest mocno zużyta blacha pokrywa
jąca dachy.

Drewniana cerkiew Narodzenia 
Matki Boskiej z 1895 r. w Opace 

jeszcze w 1990 r. była przeznaczona 
do rozbiórki. Wyróżnia się szcze
gólną malowniczością podwójnie 
łamanych kopuł o miękko modelo
wanym profilu. Ciekawym rozwią
zaniem konstrukcyjnym jest połą
czenie brył kwadratowej nawy i 
wielobocznego tamburu tak, że ich 
ściany zlewają się pośrodku w jed
ną płaszczyznę. Wystające narożni
ki nawy z osobnymi daszkami two
rzą dodatkowe urozmaicenie tej 
niespokojnej, ale cudownie harmo
nijnej budowli. Obiekt nie straszy 
już swoim wyglądem, tak jak na 
zdjęciu w „Spotkaniach z Zabytka
mi” z 1990 r. Został zabezpieczony 
przed dalszą dewastacją i miejmy 
nadzieję, że remont będzie konty
nuowany.

Miłym zaskoczeniem jest wygląd 
cerkwi Narodzenia Matki Boskiej z 
1896 r. w Wólce Żmijewskiej. Na
prawione dachy i zadaszenia, wsta
wione okna pozwalają przypu
szczać, że ten nieduży obiekt posłu

ży jeszcze długo mieszkańcom ma
leńkiej nadgranicznej wsi. W Żmi- 
jowiskach cerkiew Zaśnięcia Matki 
Boskiej z 1786 r., jeszcze niedawno 
przeznaczona była do rozbiórki. 
Wygląd zaniedbanego budynku nie 
zmienił się na lepsze. Rozebrano za 
to przybudówkę od zachodu, two
rząc dwudzielną, pozbawioną więk
szych walorów architektonicznych 
bryłę. Za cerkwią zwraca uwagę 
bardzo zniszczony i zarośnięty 
cmentarz. Cerkiew Opieki Matki 
Boskiej z 1740 r. w Młynach za
chwyca swym kapitalnym osadze
niem w krajobrazie. Widoczna z da
leka, obramowana drzewami bryła 
dominuje w płaskiej okolicy. Ozdo
bą cerkwi, wykorzystywanej przez 
Kościół rzymskokatolicki, jest nad- 
proże z ornamentem sznurowym, 
wmontowane w ścianę prezbite
rium oraz boczny portal o podob
nym profilu nadproża.

Przy cerkwi z XVII w. w Chotyńcu 
wre praca. Obiekt poddawany jest 
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gruntownej konserwacji przez oko
ło dwustuosobową grupę wiernych 
grekokatolików, którzy odzyskali 
świątynię. Zwróciliśmy uwagę na 
wielkie odrzwia z trzech kawałów 
drewna z ornamentem na nadprożu, 
nieco przysłoniętym źle dopasowa
nymi późniejszymi drzwiami. Po o- 
bejrzeniu cerkwi w Poździaczu- 
Lesznie z 1777 r. zgodziliśmy się z J. 
Kurkiem, autorem artykułu o cerk
wiach w „Spotkaniach z Zabytkami" 
z 1990 r., że „koncepcje użytkowni
ka nie zawsze są trafne”. Delikatnie 
powiedziane! Nam zdecydowanie 
nie podoba się pomalowany na 
ciemny kolor szalunek ścian z wy
różnieniem listewek i dziwacznym 
odsłonięciem zwęgłowań brył. 0- 
biekt zrobił się prążkowany i „ślicz
nie nowy”. Niby wszystko w po
rządku, bo wyremontowany grun
townie, ale coś jest nie tak. Przy tej 
„nowości” razi dzwonnica z XVIII 
w., bardzo zaniedbana. Odwiedzili
śmy też cerkiew w Miękiszu Sta
rym, tak dużym nakładem pracy za
bezpieczoną w 1990 r. przez studen
tów z organizacji „Młodość i zaby
tki”. Jej obecny stan nadal pozosta
wia wiele do życzenia.

Dokonany tutaj przegląd zabytków 
cerkiewnych z dwóch najbardziej 
zasobnych w te obiekty woje
wództw przemyskiego i zamojskie
go napawa nutką nieśmiałego opty
mizmu. Ileż cerkwi skazanych na 
zagładę zdołano jednak utrzymać! 
Nie łudźmy się: wiele z nich jest po 
prostu przynajmniej częściową re
konstrukcją, część zdołano zaled
wie zabezpieczyć, ale są to na razie 
jedyne możliwości zachowania nie
trwałego i nie konserwowanego la
tami drewna. Gdyby tak jeszcze 
blaszane dachy wyremontowanych 
świątyń zastąpić gontami i gdyby 
dla każdej z nich znaleźć użytkow
nika...

Małgorzata Gmiter 
Jacek Zejdowski

O wiatraku
z Zygmuntowa

Powszechnym i charaktery
stycznym zjawiskiem dla 
tradycyjnej kultury wiej
skiej, w szczególności dla 
jej wytworów materialnych, 
jest anonimowość. W ten 
sposób bogata i nierzadko 
fascynująca historia odcho
dzi od nas w zapomnienie 
wraz z ludźmi, którzy byli 
jej udziałem. Posłuchajmy 
jednak opowieści o wiatra
ku z Zygmuntowa koło Pi- 
laszkowic w woj. lubelskim, 
obecnie stojącym (od 1976 
r.) na terenie parku etnogra
ficznego w Muzeum Wsi 
Lubelskiej.

Jest to wiatrak typu holen
derskiego, wykonany z 
drewna sosnowego na pod
murówce z kamienia wa
piennego. Ściany mają kon

strukcję słupowo-ryglową, 
obite są jednostronnie de

skami sosnowymi. Dach 
zwany czapą jest obracalny, 
pokryty wiórami z drewna 
osikowego. Wiatrak ma 
10 m wysokości, rozpiętość 
śmig (skrzydeł) - 19 m, w 
ciągu godziny pracy może 
zmielić 150 kg zboża.

Budowa wiatraka w Zy
gmuntowie owiana jest le
gendą. Mówi się najczęściej 
o skrzynce pełnej złota zna
lezionej przez zamieszkałe
go we wsi ubogiego chłopa 
Wincentego Wardę, który 
nieoczekiwanie w 1918 r. 
sprowadził z Czystej Dębi-

1. Wiatrak od frontu
2. Budowniczy wiatraków Ludwik 
Pastuszak ok. 1910 r.
(zdjęcia: Henryk Guz i Krzysztof Wa- 
silczyk)

ny budowniczego wiatraka 
Ludwika Pastuszaka. Na 
niewielkim wzniesieniu 
wśród pól, w odległości o- 
koło 400 m od zabudowań, 
powstał wiatrak typu holen
derskiego. Był on najwięk
szy i najnowocześniejszy w 
okolicy. Bo też jego twórca 
Ludwik Pastuszak był uzna
nym konstruktorem wiatra
ków i młynów.

Urodził się zresztą w rodzi
nie młynarskiej pod Opo
lem Lubelskim w 1873 r„ 
potem mieszkał w Czystej 
Dębinie koło Gorzkowa w 
pobliżu Krasnegostawu. 
Pierwsze młyny wodne i 
wiatraki zaczął konstruo
wać około 1910 r. Między 
innymi zaprojektował i zbu
dował wiatrak w Czystej 
Dębinie, młyn wodny w Za- 
kłodziu koło Radecznicy na 
rzece Por, który po prze
róbkach pracuje do dziś, 
młyn na rzece Giełczew, o- 
biekty w Orłowie, Wierz
chowinie, Tuligłowach, Żół

kiewce i pod Biłgorajem. W 
sumie było ich kilkanaście. 
Wykonał też wiele sprzę
tów codziennego użytku, 
rzeźbił drewniane figurki i 
przedmioty o motywach 
sakralnych. Zmarł w 1927 
r.
Wiatrak postawiony przez 
Pastuszaka w Zygmuntowie 
zachował się do naszych 
czasów i ma już 74 lata.

Stefan Aleksandrowicz
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ortyfikacja 
nowożytna (io)

Nie od razu Rosja przyjęła 
twardą politykę wobec Pola
ków. Duże nadzieje wzbudzał 
liberalny zrazu car Aleksander 
I, zaprzyjaźniony z księciem A- 
leksandrem J. Czartoryskim, 
którego matka - księżna Izabe
la. by uniknąć konfiskaty dóbr 
po Powstaniu Kościuszko
wskim, musiała oddać prawie 
jako zakładnika na dwór pe
tersburski. Car uczynił Alek
sandra Czartoryskiego mini
strem spraw zagranicznych 
Rosji i w Puławach w 1805 r. 
był witany przez arystokrację 
polską z trzech zaborów. W 
1815 r. koronował się na króla 
polskiego w Królestwie Pol
skim, okrojonym nawet w sto
sunku do Księstwa Warsza
wskiego.
Święte Przymierze, łączące po 
Kongresie Wiedeńskim na
szych zaborców, mimo okreso
wych nieporozumień w zasa
dzie zabezpieczało Rosję w 
pierwszej połowie XIX w. 
przed wojną z Austrią i Prusa
mi. Po wojnie krymskiej 1853- 
1856 Austria przeszła do obozu 
wrogów Rosji, groził konflikt z 
Prusami, a powstałe w 1871 r. 
Cesarstwo Niemieckie mogło 
się zwrócić przeciwko Rosji. 
Również coraz gorzej układały 
się stosunki z Polakami. Już 
nierówny i dwulicowy Aleksan
der I wywoływał coraz większe 
niezadowolenie, ale panujący 
po nim „kapral na tronie” Mi
kołaj 1 doprowadził do Powsta
nia Listopadowego z regula
rnymi, niejednokrotnie zwycię
skimi, działaniami istniejącego 
jeszcze wojska polskiego. 
Twierdze Modlin i Zamość 
odegrały wtedy rolę podstaw 
wyjściowych niektórych pol
skich operacji, zaś obrona 
Warszawy w polowych fortyfi
kacjach trwała krótko, ale z bo
haterskimi epizodami, jak ob
rona tzw. Reduty Ordona i 
śmierć gen. J. Sowińskiego na 
Woli. Po stłumieniu powstania 
Rosjanie zlikwidowali znaczną 
jeszcze niezależność Króles
twa, które stało się częścią im
perium rosyjskiego. Wrzenia 

związane z Wiosną Ludów w 
latach czterdziestych miały w 
zaborze rosyjskim niewielki za
sięg. Powstanie Styczniowe 
spowodowało zaostrzenie re
presji i rusyfikację.
Sytuacja polityczna znajdowa
ła odbicie w fortyfikacjach. Tak 
ważna później twierdza Mod
lin, przemianowana w 1834 r. 
na Nowogieorgiejewsk, przy 
początkowo lepszych stosun
kach z Prusami, była powoli 
wykończana i modernizowana 
po wielkiej francusko-polskiej 
budowie. Pewne prace zostały 
wykonane w czasie Powstania 
Listopadowego. Prowadził je 
kpt. August Szulc, który póź
niej jako Jusuf Aga był naczel
nym inżynierem wojskowym i 
ministrem u paszy Egiptu Mu- 
hammada Alego. Na tle wojen 
z Turcją i rywalizacji na Bałka
nach niepewna i niechętna Ros
ji była Austria. Szczególnie za
tem ważna stała się stara twier
dza Zamość, osłaniająca Kró
lestwo od tej strony. Przejęto 
ją od Zamoyskich i zamieniono 
na dobra państwowe. Napole
oński oficer płk Mallet przeszedł 
na służbę cara i jako gen. Mal- 
letski podjął w Zamościu wiel
kie prace modernizacyjne, 
przebudowując profile i umac
niając rozbudowane w czasie 
Księstwa Warszawskiego ra- 
weliny, lunety i słoniczoła. 
szczególnie od groźnego kie
runku północno-wschodniego. 
Wzniósł od tej strony Mur Car
nota z kaponierami, nadszańce 
i działobitnie, a przede wszyst
kim wielkie murowane nad
szańce na bastionach 6 i 7 oraz 
daleko wysuniętą na przedpole 
baterię południową na planie 
okręgu. Z wyjątkiem Szcze
brzeszyńskiej, zmienił usytuo
wanie wszystkich bram i uregu
lował system wodny, budując 
m.in. zespół śluz. Były to nowo
czesne tendencje pogłębiania 
obrony i wzmacniania siły og
niowej twierdzy. Niestety, 
przebudowano wtedy i miasto, 
znosząc attyki i nadając mu 
forteczny empirowy charakter. 
Impulsem budowy nowych

twierdz stało się dopiero Po
wstanie Listopadowe. Carowie 
musieli bowiem boleśnie od
czuć próbę zgładzenia przez 
Polaków brata cara - wielkiego 
księcia Konstantego oraz de
tronizację przez Sejm Mikoła
ja I jako króla polskiego; na
wet salę na zamku królewskim 
w Warszawie, gdzie uchwalono 
detronizację, zlikwidowano, 

przebudowując ją na pokoje 
dla urzędników i nigdy już ża
den car na zamku się nie za
trzymał. Przed „buntowniczy
mi” Polakami trzeba było się 
więc zabezpieczyć. W tym celu 
już w maju 1832 r. rozpoczęto 
wznoszenie w Warszawie cyta
deli. Było to wręcz klasyczne 
pociągnięcie, co wyjaśnia ów
czesny rosyjski podręcznik for-

1 Twierdza Zamość w 1856 r. po rozbudowie rosyjskiej nowoczesne pogłę
bienie obrony przez coraz dalej wysuwane lunety i szańce oraz baterię połud
niową. połączoną obronnym przejściem z krytą drogą (wg J. Zachwatowi
cza)
2. Twierdza Zamość, bastion 6 w połowie XIX w. (rekonstrukcja J. Zachwato
wicza); w szyi wielki murowany nadszaniec artyleryjski z trzema poziomami 
ognia, z prawej strony widoczna galeria strzelecka kurtyny 5-6 obrony czoło
wej fosy, z przodu Mur Carnota ze skazamatowanym narożem
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3. Cytadela w Warszawie - szkicowy plan reliktów twierdzy (oprać. A. Grusze
cki); widoczne cztery dzieła zewnętrzne od potudnia: Fort Wtadymir (Legio
nów), Luneta Aleksie) (Fort Traugutta), Luneta Siergiej (Fort Sokolnickiego) i 
Bateria Nadbrzeżna (Fort Rymkiewicza) już nie zachowana
4. Mur Carnota zachodniego czota bastionu I cytadeli w Warszawie
5. Wysuniętej ku południowemu wschodowi kaponiery warszawskiej Cytadeli 
nie było w pierwotnym projekcie, wzniesiono ją na żądanie cara w celu ster
roryzowania miasta; dach a nie nasyp ziemny (jak później) charakterystyczny 
dla okresu artylerii gładkolufowej
6. Cytadela twierdzy dęblińskiej z lunetami, Parkanami i Fortem Gorczakow - 
przyczółkiem mostowym na drugim brzegu Wisły (wg publikacj' niemieckiego 
sztabu generalnego z 1941 r.)
(zdjęcia: 3 - Andrzej Gruszecki, 5 - Jacek Marczuk)

tyfikacji stałej: „Gdy zaś w 
nowo zawojowanych miastach 
obawiano się buntu licznych i 
nieprzyjaznych mieszkańców, 
budowano w nich czasem nie
wielkie warownie, zwane cyta
delami, w których w czasie 
podniesionego buntu załoga 
chronić i przeciwko miastu 
bronić się mogła. Cytadele 
składały się po większej części 
z 4,5 lub 6 narożników (bastio
nów)... Najbardziej zaś starano 
się budować cytadele w naj
wyższej części miasta lub nad 
płynącą pod nim rzeką".

W Warszawie Cytadelę usytuo
wano i na wzniesieniu, i nad 
rzeką, rozwijając od przedpola 
wachlarz pięciu bastionów (z 

półbastionami). Wal ziemny z 
trawersami był częściowo ska- 
zamatowany, fosa z Murem 
Carnota, przed nią kryta droga 
z placami broni, na których 
były murowane śródszańce. 

Docelowo miały być trzy bra
my i dla obrony słabiej umoc
nionej łamanej linii skarpy na
drzecznej wzniesiono trzy pię
trowe kaponiery i dwie działo- 
bitnie. Otwarcie Cytadeli w 
1834 r. nie oznaczało zakończe
nia tych prac, potrwały one 
jeszcze parę lat. Wykorzystano 
włączone do Cytadeli polskie 
Koszary Gwardyjskie przy Pla
cu Gwardii, największym w 
XVIII w. placu w stolicy, Kon

wikt Pijarów i kilka innych 
jeszcze budynków. Z drugiej 
strony Wisły wzniesiono Fort 
Śliwicki, stanowiący obronę 
mostu pontonowego.

Cytadela była niewielką twier
dzą II klasy, ale miała większą 
powierzchnię od Starego i No
wego Miasta razem wziętych. 
Dla jej wzniesienia za polskie 
pieniądze wyburzono dzielnicę 
rekreacyjną Joli Bord (Żoli
borz), część Marymontu i No
wego Miasta. Car był Cytadelą 
zachwycony, przy każdej byt
ności w Warszawie wizytował 
ją i z satysfakcją pokazywał za
granicznym gościom. Mówił, że 
„czyni wrażenie, iż warownia ta 

jest dziełem nie ludzi, lecz tyta
nów". Oczywiście mniej za
chwyceni byli nią Polacy, dla 
których od początku stanowiła 
wielkie więzienie i miejsce kaź- 
ni, tu odbywały się sądy, i tu, na 
stokach, wykonywano egzeku
cje. Na dziedzińcu X Pawilonu 
więźniów zakuwano w kajda
ny, a z Fortu Śliwickiego kibi
tkami zaczynała się droga na 
Sybir. Kaponierę południową z 
działami skierowanymi na mia
sto specjalnie wzniesiono na o- 
sobiste polecenie cara, który w 
1835 r. oświadczył delegacji 
polskiej przedstawionej mu w 
Pałacu Łazienkowskim: .Jeżeli 
upierać się będziecie przy wa-
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szych marzeniach o odrębnej 
narodowości, o Polsce niepod
ległej i przy wszystkich tych 
złudzeniach, ściągniecie na sie
bie wielkie nieszczęście. Kaza
łem tu zbudować Cytadelę A- 
leksandrowską i oświadczam 
wam, że przy najmniejszym za
burzeniu każę miasto zbombar
dować, zburzę Warszawę i z 
pewnością nie ja ją odbuduję”. 
Sto salw artyleryjskich z Cyta
deli przy okazji każdej rosyj
skiej uroczystości przypomina
ło niepokornemu miastu tę 
groźbę.

W 1833 r. rozpoczęto wznosze
nie podobnej do Cytadeli War
szawskiej twierdzy w Brześciu 
nad Bugiem przy ujściu Mu- 
chawca, z obiegającym od we
wnątrz obwarowania budyn
kiem obronnym piętrowych 
koszar tworzących zamknięty 
obwód twierdzy w twierdzy dla 
obrony wiernej carowi części 

załogi na wypadek buntu wie
lonarodowego wojska. Na dru
gim brzegu Bugu wzniesiono 
fort przyczółek mostowy. Bar
dzo podobną twierdzę założo
no w latach 1838-1845 przy 
ujściu Wieprza do Wisły w Dę
blinie, przemianowanym na I- 
wangorod. W niej również były 
koszary obronne o zamkniętym 
obwodzie i Fort Gorczakow, 
wzniesiony w 1647 r. na drugim 
brzegu Wisły.

Obok szczególnie podkreślanej 
roli terrorystycznej Cytadeli 
Warszawskiej twierdze te były 
już elementami inżynieryjnego 
umacniania Królestwa, będące
go rodzajem wysuniętego na 
zachód Place d’Arme dla kon
centracji armii i ataku przede 
wszystkim na Austrię. Taktycz
nie była to koncepcja bardzo 
interesująca i ostatecznie skry
stalizuje się w latach siedem
dziesiątych, natomiast pod 
względem formalnym cytadele 
te były już mocno przestarzałe. 
Wznoszący je gen. Iwan Dehn, 
szef Zachodniego Okręgu Inży
nierii, cieszył się łaskami cara i 
był popierany przez Paskiewi- 
cza, ale jako zwolennik narysu 
bastionowego, najwyżej z pew
nymi elementami poligonalny
mi, zbudował tu repliki Cytade
li Modlińskiej z lat 1807-1810, 
już wtedy skrytykowanej przez 
Napoleona i osłoniętej w 1811- 
1812 nowoczesnym narysem 
fortowym. Tego jakby Dehn 
nie dostrzegł, uważając pewnie 
te korony, połączone zresztą 
przez Rosjan kurtyną, również 
za rodzaj narysu bastionowe
go. Wynikało to z panującego 
w fortyfikacji rosyjskiej zasto
ju, połączonego z zacofaniem 
armii carskiej w czasach Miko
łaja I, co obnażyła wojna krym
ska. O nowoczesności fortyfi
kacji pruskich już w XVIII w. 
pisałem w nr. 6 „Spotkań z Za
bytkami”, ale już i Francuzi w 
1840 r. otoczyli fortami Paryż, a 
Austriacy w 1841 r. twierdzę 
Ulm. Cytadelę Warszawską 
zaczną otaczać Rosjanie forta
mi, i to w pozycji lunet, dopiero 
po 1847 r. O tym oraz o drama
tycznym wyścigu dostosowy
wania fortyfikacji do lawinowo 
udoskonalanej artylerii w na
stępnym odcinku.

Andrzej Gruszecki
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Jeszcze 
się ruszają!

Stare, wyeksploatowane maszyny i 
urządzenia z reguły kończą swój ży
wot na złomowisku; zaledwie nie
które z nich dostępują zaszczytu 
wzbogacenia kolekcji muzealnych. 
Możemy jednak spotkać też bardzo 
już wiekowe maszyny nadal eks
ploatowane i chwalone przez użyt
kowników za niezawodność.
W przemyśle zbożowo-młynarskim 
stosunkowo często są jeszcze eks
ploatowane stare urządzenia - 
przede wszystkim mlewniki walco
we, niekiedy wyprodukowane na
wet w pierwszych latach XX w. 
(mlewnik walcowy - maszyna, w 
której obracające się metalowe 
walce mielą zboże na mąkę). Stare 
mlewniki pracują do dzisiaj w wielu 
małych młynach gospodarczych, ale 
bywają też w dużych młynach nale
żących do Polskich Zakładów Zbo
żowych, np. w Śremie w wojewódz
twie poznańskim. W tym samym 

młynie możemy zobaczyć cieka
wostkę techniczną, będącą w dzi
siejszych czasach naprawdę rzad
kością. Jest to szlifierko-rowkarka 
służąca do odnawiania rowków na 
walcach młyńskich, wyprodukowa
na przez firmę SECK w Dreźnie. 
Data jej produkcji nie jest znana, 
ale na szacowny wiek wskazuje 
choćby system napędu - poprzez 
przekładnię pasową. Prawdopo
dobnie pochodzi z lat dwudziestych 
naszego wieku, podobnie jak mlew
niki. Działa ona do dnia dzisiejsze
go z olbrzymią precyzją! W Po
znańskich Zakładach Gazów Tech
nicznych pracują dwie sprężarki, 
które można zaliczyć do zabytków. 
Sprężarka firmy Deutsche Oxhydric 
AG o wydajności 720 metrów sześ
ciennych powietrza na godzinę i ciś
nieniu 20 megapaskali (około 200 
atmosfer) pochodzi z 1939 r. Druga, 
wyprodukowana przez firmę Win-

1. Mlewniki MIAG i HIPKOW z ok. 
1920 r. pracujące do dzisiaj w śrem- 
skim młynie
2. Sprężarka Deutsche Oxhydric AG 
z 1939 r. eksploatowana w Poznań
skich Zakładach Gazów Technicz
nych
3. Wirówka laboratoryjna Leitz z lat 
trzydziestych w Zakładzie Medycyny 
Sądowej AM w Poznaniu

(zdjęcia: Aleksander Stukowski)

terthur w 1915 r., ma podobną wy
dajność, ale ciśnienie niższe (9 
MPa). Nie jest ona obecnie eksploa
towana, ale tylko dlatego, że zakład 
był zmuszony ograniczyć produk
cję.
Kolejne urządzenie - to wirówka 
laboratoryjna firmy Leitz, znanej do 
dzisiaj z produkcji wysokiej klasy 
sprzętu optycznego, zwłaszcza apa
ratów fotograficznych. Pochodzi 
ona z lat trzydziestych naszego wie
ku i pracuje w Zakładzie Medycyny 
Sądowej Akademii Medycznej w 
Poznaniu. Pracownicy twierdzą, że 
nie zamieniliby jej na żadną inną, a 
to ze względu na pewną - nie spoty

kaną we współczesnych wirówkach 
- cechę konstrukcyjną. Każdy, kto 
kiedykolwiek korzystał z wirówki 
(choćby z domowej sokowirówki 
czy pralki automatycznej) wie, że 
wirowany materiał musi być równo
miernie rozłożony, bo inaczej wiró
wka „bije”. „Bicie” nie wyważonej 
wirówki prowadzi w krótkim czasie 
do jej uszkodzenia, a nawet może 
być przyczyną groźnych wypad
ków. Ta wirówka jest do pewnego 
stopnia zabezpieczona przed sku
tkami niewyważenia przez to, że 
wisi na łańcuszkach. Siły działające 
na niezbyt dokładnie wyważony bę
ben powodują, że wirówka po pro
stu odchyla się od pionu i w takiej 
„skośnej” pozycji wiruje dalej.
Na zakończenie refleksja. Z jednej 
strony dobrze, że te wiekowe ma
szyny nie trafiają, jak na razie, na 
złom, lecz z pożytkiem służą lu
dziom, ale z drugiej strony to, że 
muszą one jeszcze pracować, 
świadczy w jakiś sposób o naszym 
technicznym zacofaniu!

Aleksander Stukowski
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

W Polsce działa od 1989 r. Fundacja im. Św. Włodzi
mierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej. Jej finansowym 
zaczątkiem była nagroda im. Jana Pawła II przyznana 
w 1987 r. doktorowi Włodzimierzowi Mokremu. Fun
dacja stawia sobie za cel działanie na rzecz porozu
mienia polsko-ukraińskiego. Zamierza wspierać i po
pularyzować kulturę ukraińską i jej chrześcijańskie 
tradycje. Siedziba Fundacji - kamienica przy ul. Kano
niczej 15 w Krakowie - to miejsce spotkań Polaków i 
Ukraińców. Zadaniem Fundacji jest gromadzenie do
kumentów dotyczących ukraińskiej kultury i historii 
Kościoła greckokatolickiego w Polsce, dokumentacja 
pamiątek piśmiennictwa, muzyki i architektury „ziem 
pogranicza”; w fazie tworzenia znajduje się biblioteka 
ukrainistyczna. W ramach Fundacji działa Sekcja Och
rony i Konserwacji Ukraińskiej Kultury Materialnej. 
Warsztat konserwatorów opuściły już pierwsze odno
wione ikony, które można było zobaczyć na inaugura 
cyjnej wystawie w maju br., w siedzibie Fundacji. O 
edytorskich aspiracjach Fundacji świadczy pierwszy 
numer dwujęzycznego pisma „Miż susidami” (Między 
sąsiadami).

Ikona
z Korczmina

Podczas objazdu terenów przy 
wschodniej granicy (woj. prze
myskie i lubelskie) w celu zapo
znania się ze stanem zachowa
nia obiektów sztuki cerkiewnej, 
wojewódzki konserwator za
bytków w Zamościu poinfor
mował mnie o interesującym 
zabytku - ikonie Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem przechowywa
nej w Machnówku. Ikona oka
zała się niezwykle cenna ze 

względu na jej technologię, jak 
i historię „zapisaną” w obiekcie. 
Proweniencja czy też ewen
tualne autorstwo będą przed
miotem dalszych poszukiwań i 
dociekań.

Matka Boska z Dzieciątkiem 
pochodząca ze zrujnowanej 
(zob. artykuł Cerkwie pograni
cza - raport w tym numerze) 
cerkwi w Korczminie od jesieni 
1980 r. znajduje się w Krako
wie, gdzie została poddana 
konserwacji.

Cerkiew w Korczminie zbudo
wano w 1658 r., a w XVIII w. ją 
odnowiono. Po drugiej wojnie

światowej początkowo była u- 
żytkowana jako kościół rzym
skokatolicki, od 1959 r. popadła

w ruinę. Należy pamiętać, że te
reny te były miejscem nieustan
nych wojen i licznych przemar- 

1.2. Malka Boska z Dzieciątkiem w 
złoconej koszulce metalowej (1) i po 
jej zdjęciu (2)

(zdjęcia: Jacek Szkolnicki)

27



Z WARSZTATU KONSERWATORA

szy wojsk, począwszy od tatar
skich przez szwedzkie, saskie, 
rosyjskie, aż do czasów drugiej 
wojny i walk polsko-ukraiń
skich.

Leżącej na uboczu miejsco
wości i cudowności obrazu 
trzeba zawdzięczać, że ikona 
zachowała się do naszych cza
sów. Była ona szczególnie 
czczona w XVII i XVIII w., o 
czym świadczy podziękowanie 
za cudowne uzdrowienie Teo
dora Błondarskiego i srebrny 
medalik z XVIII w. z wizerun
kiem Matki Boskiej Częstocho
wskiej, wpięty jako wotum do 
obrazu.

W chwili przejęcia ikony do 
konserwacji widoczne były na 
niej jedynie oblicza oraz ręce 
Matki Boskiej i Dzieciątka. Re
sztę przykrywała koszulka me
talowa, złocona, trybowana 
(technika kształtowania wyro
bów z blachy), o wypukłych or
namentach - kwiatowych i liś
ciastych wiciach roślinnych, z 
dodatkową małą, srebrną bla
szką z grawerunkiem główki a- 
niołka oraz koronami mający
mi kształt mitry z krzyżykami 
na kole.

Prace rozpoczęłam od zdjęcia 
metalowej koszulki - składała 
się ona z 15 luźnych części, któ
re były przybite do obrazu za 
pomocą gwoździ. Koszulka w 
swym kształcie powtarzała for
mę koncepcji malarskiej. Oka
zało się, że pod nią znajduje się 
druga, papierowa osłona nakle
jona na płótno lniane z inkru- 
stacją wykonaną ze słomki 
przyklejonej na kolorowo pod- 
malowane tło. Ze słomki ułożo
ne zostały stylizowane róże, 
gwiazdki, małe bukieciki kwia
tów. Pod papierową koszulką 
ukazała się kompozycja z XVII 
w. Pod względem ikonograficz
nym reprezentuje typ Hodege- 
trii - Matka Boska z Dziecią
tkiem na lewej ręce, z prawą 
złożoną na piersi i wskazującą 
na Syna. Całość ukazana zosta
ła na złotym, grawerowanym 
tle. Ramiona Marii okrywa 
miękko udrapowany płaszcz o 
fałdach symetrycznie ułożo
nych nad czołem i wokół twa
rzy. Obramowanie płaszcza 
tworzy złota bordiura, złożona 
z płaskiej listwy ażurowego 

szlaku zakończonego ząbkami. 
Niebieski płaszcz Marii zdobi 
nad czołem i prawym ramie
niem gwiazda sześcioramienna. 
Jezus jest lekko zwrócony w 
prawą stronę, jedną ręką bło
gosławi, w drugiej trzyma zwój. 
Łagodna twarz Marii o regula
rnych rysach i wdzięczna twarz 
Dzieciątka są wynikiem prze
malowania z końca XVII w. 
Warstwa malarska nie jest jed
norodna stylistycznie, zmniej
szenie wielkości dłoni Marii i 
Jezusa wynika z dostosowania 
ich do wycięć w ryzie.

Drastyczne przybicie gwoź
dziami do obrazu i długoletnie 
przebywanie w zrujnowanej 
cerkwi przyspieszyło proces 
degradacji oraz spowodowało 
zmiany w strukturze obiektu. 
Drewno zostało zaatakowane 
przez drewnojady, zaprawa u- 
legła silnemu osłabieniu i od- 
klejeniu od podłoża, pokruszo
ne cząsteczki warstwy farby i 
zaprawy przemieściły się 
wzdłuż połączeń deski podo
brazia, powstały też spęcherze- 
nia. Widoczne były również 
rozległe ubytki warstwy malar
skiej z zaprawą i srebrzeń na 
ramie. Ikona była w tak złym 
stanie, że każdy nieostrożny 
ruch mógł spowodować jej cał
kowite rozsypanie.

Celem obecnie prowadzonych 
prac przy tym obiekcie jest 
konserwacja techniczna, która 
polega na ustabilizowaniu pod
łoża drewnianego oraz wstrzy
manie jego degradacji przez 
dezynsekcję i impregnację. 
Konserwacja estetyczna ma 
scalić kolorystycznie obiekt.

Jadwiga Styrna

Dla kolekcjonerów amatorów

Walka
z korozją (8)

W poprzednim odcinku dowie
dzieliśmy się, że najgroźniejszą 
formą korozji eksponatów z 
miedzi i stopów tego metalu 
jest tzw. trąd brązu. Właśnie te
raz zajmiemy się identyfikacją 
tej „choroby”, a później jej „le
czeniem”.

Wykrywanie trądu brązu
Podstawowym zadaniem jest 
stwierdzenie, czy dany ekspo
nat pokrywa warstewka pro
duktów korozji chlorkowej. 
Badany przedmiot zamykamy 
w szczelnym naczyniu razem z 
otwartym pojemnikiem napeł
nionym wodą w celu wytwo
rzenia w całym naczyniu atmo
sfery nasyconej parą wodną. 
Jeżeli po 24 godzinach na bada
nym przedmiocie nie pojawią 
się zielone plamki albo naloty 
charakterystyczne i dla obojęt
nego, i dla zasadowego chlorku 
miedzi, możemy uznać, że pro
duktem korozji jest tylko paty
na szlachetna, a więc nie zawie
rająca chlorków.
Gdy stwierdzimy brak chlor
ków, przedmiot pokryty patyną 
szlachetną dokładnie suszymy 
w temperaturze 80-90°C i po
krywamy warstewką ochronną 
lakieru lub roztworu wosku. Je
żeli badania na zawartość 
chlorków dadzą pozytywny 
wynik, ale tylko na niewielkiej 
powierzchni, to znaczy, że pro
ces korozji chlorkowej nie roz
winął się. Eksponat, ściślej - 
pokrywająca go szlachetna pa
tyna, jest jeszcze do uratowa
nia. Kuracja polegać będzie na 
elektrochemicznym albo che
micznym wymyciu i związaniu 
jonów chloru zawartych w pro
duktach korozji miedzi.
Załóżmy, że decydujemy się na 
długotrwałą elektrolizę w de
stylowanej wodzie. Konserwo
wany przedmiot z miedzi albo 
jej stopów, np. agrafka, stano
wić będzie katodę. Anodą jest 

blaszka ołowiana. Nalewamy 
do naczynia szklanego destylo
waną wodę i włączamy prąd 
stały regulując go tak, żeby na
pięcie między elektrodami wy
nosiło 2-3 V. Pod wpływem e- 
lektrolizy aniony chlorkowe 
CL‘ opuszczają czyszczony 
przedmiot, przechodzą do oło
wianej anody i tam zostają 
związane w bardzo trudno roz
puszczalny chórek ołowiu (II) 
PbCLz. Elektrolityczna kuracja 
wyrobów z brązu trwa 3-4 
doby.
Chemiczna metoda usuwania 
chlorków polega na umieszcze
niu na 8-10 dni konserwowane
go przedmiotu w naczyniu na
pełnionym 5% wodnym roz
tworem wodorowęglanu sodu 
(kwaśnego węglanu sodu) 
NaHCOi, czyli zwykłej sody o- 
czyszczanej. W wyniku reakcji 
chlorku miedzi (II) z sodą po- 
wstaje bardzo trudno rozpu
szczalny węglan miedzi CuCOj, 
a jony chlorkowe wiążą się z 
kationami sodu i przechodzą 
do roztworu jako sól NaCI. O- 
pisany proces zachodzi powoli, 
dlatego trwa tak długo.
Po każdym z obu właśnie wy
mienionych procesów usuwa
nia chlorków przedmiot płucze 
się dokładnie w wodzie desty
lowanej i gotuje w niej, suszy i 
poddaje zabiegom wykończa
jącym. Jeszcze inna, niestety, 
bardzo droga metoda polega 
na przykładaniu do „chorych” 
miejsc na wyrobach z brązu 
kompresów ze sproszkowane
go srebra albo tlenku srebra. I 
sproszkowane srebro, i tlenek 
srebra są chemicznie bardzo 
aktywne, a więc łatwo, zwłasz
cza w obecności wody, reagują 
ze związkami chloru. W oma
wianym przykładzie rozpu
szczalne w wodzie chlorki mie
dzi, reagując ze srebrem czy też 
tlenkiem srebra, przechodzą w 
metaliczną miedź i nierozpu
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szczalny biały osad chlorku 
srebra AgCI. Oczywiście ten 
rodzaj czyszczenia, z uwagi na 
koszt odczynnika, można za
stosować tylko wtedy, gdy 
stwierdzimy, że trąd brązu wy
stępuje na niewielkiej powierz
chni.
Opisane dotychczas metody 
walki z chlorkami dotyczyły 
przypadków prostych, łago
dnych. Niestety, musimy się 
również liczyć z tym, że brązo
wy przedmiot badany w atmo
sferze nasyconej pary wodnej 
cały pokryje się zielonymi na
lotami. W takich wypadkach 
mamy do czynienia ze stanem 
ciężkim i trzeba zastosować 
mocniejsze środki. Są nimi silne 
reduktory - cyna, cynk, alumi
nium. Tym razem brązowy ek
sponat. oczyszczony wstępnie z 
brudu, tłuszczu i kurzu pokry
wamy gorącym wodnym 10% 
roztworem żelatyny. Gdy po o- 
koło godzinie roztwór stężeje i 
utworzy się na przedmiocie 
skrzepła warstewka, owijamy 
go folią cynową, okładamy z 
obu stron blaszkami cynkowy
mi albo aluminiowymi, całość 
owijamy ściśle żyłką stilonową 
i umieszczamy w naczyniu o 
dużej wilgotności. Pod wpły
wem działania wilgoci między 
czyszczonym przedmiotem a 
folią cynową tworzą się dzie
siątki tysięcy mikroogniw loka
lnych. W wyniku ich działania 
zachodzą procesy redukcji. 
Dzięki temu usunięte zostają z 
patyny jony chlorkowe Cl', 
które następnie wiążą się w 
chlorek glinu czy cynku.
Niezależnie od metody, którą 
usuwaliśmy chlorki, tak urato
wany przedmiot płuczemy. a 
następnie gotujemy dwukrot
nie w wodzie destylowanej, do
kładnie suszymy i poddajemy 
zabiegom wykończającym.

Metaliczna miedź
Jeżeli zadaniem naszym będzie 
konserwacja miedzianego 
garnka czy patelni, powinniśmy 
oczyścić je do metalicznego 
połysku. W tym wypadku, jak 
już wiemy, decyduje charakter 
przedmiotu. W czasach, gdy był 
używany na co dzień, na pewno 
lśnił czystością. Oczywiście i 
tym razem do czyszczenia nie 
wolno stosować środków o 
działaniu ostrym. Wszelkie na
loty korozyjne musimy usuwać 
z miedzi przez szczotkowanie. 
Do czyszczenia wyrobów mie
dzianych radzimy stosować

miękkie szczotki mosiężne, naj
lepiej okrągłe, osadzone na 
wałku silnika elektrycznego.
Inaczej dzieje się, gdy przed
miot miedziany jest mały i deli
katny, np. broszka czy spinka. 
Wtedy do usuwania produktów 
korozji trzeba stosować meto
dy chemiczne, a konkretnie - 
trawienie.
Oto trzy roztwory polecane do 
trawienia miedzi, wymienione 

w kolejności ich malejącej ak
tywności działania: 10% wodny 
roztwór kwasu mrówkowego 
lub cytrynowego, 10% wodny 
roztwór soli Seignetta czyli wi
nianu sodowo-potasowego z 
dodatkiem 3 cm1 wody utlenio
nej na 100 cm’ roztworu, 10% 
wodny roztwór sześciometafo- 
sforanu sodu. Pierwsza kąpiel 
jest najaktywniejsza, więc naj
szybciej roztwarza produkty

1. Do chemicznego czyszczenia tak 
delikatnych i ażurowych eksponatów 
mosiężnych niezastąpiony jest wo
dny roztwór metafosforanu sodu
2. Amatorska metoda usuwania jo
nów chlorkowych z zaatakowanego 
„trądem" przedmiotu z brązu

(fot. Władysław Jabłoński)

korozji miedzi. Roztwór drugi 
jest szczególnie polecany do 
wyrobów ażurowych i o subtel
nej ornamentyce, o rozwiniętej 
strukturze powierzchni. Ostatni 
roztwór działa najłagodniej. 
Można go stosować do czysz
czenia wyrobów szczególnie 
cennych i delikatnych.
Na zakończenie warto jeszcze 
przypomnieć stary ludowy spo
sób czyszczenia przedmiotów z 
miedzi i mosiądzu. Polega on 
na gotowaniu takich ekspona
tów w wodnym zakwasie żyt
niej mąki razowej (takim, jaki 
jest używany do przyrządzania 
białego barszczu). Powstający 
w wyniku fermentacji mąki 
kwas mlekowy trawi bardzo ła
godnie produkty korozji mie
dzi. Autor podziwiał kiedyś o- 
czyszczone w ten sposób do 
połysku mosiężne łuski armat
nie, służące jako wazony na 
kwiaty.
Czyszczone którąkolwiek me
todą przedmioty miedziane po
krywamy lakierem albo prepa
ratami olejowymi czy wosko
wymi w celu ich ostatecznego 
zakonserwowania.

Utrwalanie połysku
Wiele wyrobów z miedzi i jej 
stopów, a więc z brązu czy mo
siądzu, np. samowary, moździe
rze, patelnie, garnki miało 
błyszczące, lśniące powierz
chnie w czasie, gdy ich uży
wano. Dlatego powinny zostać 
utrwalone właśnie z błyszczą
cymi powierzchniami. Niestety, 
nawet najstaranniej wypolero
wane mechanicznie czy wy
błyszczone przez trawienie 
bądź chemiczne polerowanie, 
po pewnym czasie znów cie
mnieją i pokrywają się nalota
mi korozji. Aby do tego nie do
puścić, tzn. przedłużyć trwałość 
uzyskanego z trudem połysku 
powierzchni, przedmioty wy
konane z miedzi i jej stopów 
poddajemy procesowi chro- 
mianowania.

Stefan Sękowski
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Lista Światowego Dziedzictwa

N-1 lemcy (i)

1. Rozmieszczenie obiektów wpisa
nych na Listę Światowego Dziedzic
twa na terenie Niemiec
2. Plan kaplicy pałacowej w Akwiz
granie
3. Plan Kościoła Mariackiego w 
Trewirze

Niemcy mają przebogatą spuściz
nę kulturalną. Składają się na nią 
zabytki rzymskie, potężne katedry i 
kościoły romańskie, północne, ce
glane budowle gotyckie, średnio
wieczne zamki nad Renem i Moze- 
lą, renesansowe i barokowe rezy
dencje i założenia parkowe, roko
kowe kościoły w Bawarii, zabytko
we dzielnice w wielkich miastach i 
niezliczona liczba małych miaste
czek ze starą historią.
Prezentowane niżej zabytki z tere
nu Niemiec - to obiekty wpisane na 
Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Naturalnego UNES
CO. Ze względu na dużą ich liczbę 
przedstawimy je w dwóch częś
ciach; część druga w następnym nu
merze.

Akwizgran - katedra. Niewiele za
bytków z okresu karolińskiego 
przetrwało do naszych czasów. Jed
nym z nich jest katedra w Akwiz
granie. Początki tej budowli zwią
zane są z mecenatem Karola Wiel
kiego, który przed 800 r. obok swo
jego pałacu rozpoczął budowę kap
licy pałacowej. Kaplica wzorowana 
była na kościele S. Vitale w Rawen
nie. Jest to obiekt centralny, z o- 
śmioboczną nawą główną, nakrytą 
kopułą i szesnastoboczną nawą o- 
krężną. Nawa okrężna jest dwukon
dygnacyjna. Dolna kondygnacja 
połączona jest z nawą główną pół
kolistymi arkadami. Górna kondy
gnacja - to wysokie empory z dwu
rzędowymi otworami w formie po
trójnych arkad z kolumnami; ko
lumny są pochodzenia antycznego. 
Początkowo kaplica miała od za
chodu jedynie niewielką kruchtę 
flankowaną okrągłymi wieżami, a 
od wschodu - małe, prostokątne 
prezbiterium. W XIV w. dotychcza
sowe prezbiterium zostało zastą
pione przez okazałe prezbiterium 
gotyckie. Jeszcze później centralny 
budynek obudowano kilkoma kapli
cami. W katedrze oraz w skarbcu 
katedralnym są liczne zabytki ru
chome i wyposażenia wnętrz zwią
zane z Karolem Wielkim i jego na

stępcami (sarkofag z marmuru z II 
w. - pierwszy grobowiec cesarza, 
ołtarz karoliński, antependium ołta
rzowe - Pala d’Oro z XI w, tron 
cesarski, okrągły świecznik z XII w., 
relikwiarze Karola Wielkiego z 
XIII i XIV w.).

Briihl - pałace Augustusburg i 
Falkenlust. Pałac zwany Augustus
burg został zbudowany w latach 
1725-1728 dla Klemensa Augusta 
Wittelsbacha, księcia arcybiskupa 
karolińskiego, syna Teresy Kune- 
gundy Sobieskiej, córki Jana III. 
Najcenniejszą częścią pałacu jest 
reprezentacyjna, rokokowa klatka 
schodowa, wykonana według pro
jektu Baltazara Neumanna. Bogata 
dekoracja klatki schodowej zinte
growana jest z rzeźbą figuralną w 
postaci posągów kariatyd i atlan
tów. Park pałacowy, utrzymywany 
w stylu ogrodów francuskich, został 
zaprojektowany przez Dominika 
Girarda, ucznia sławnego Andre Le 
Notre.
W odległości około 2 km od pałacu 
położony jest niewielki pałacyk Fal

kenlust. Jest to myśliwska rezyden
cja Klemensa Augusta, który byl 
wielkim amatorem sokolnictwa. W 
głównym salonie owalnym znajdują 
się portrety rodziny Wittelsbachów 
w strojach łowieckich.

Hildesheim - katedra NMP i koś
ciół Św. Michała. Hildesheim - to 
stare miasto biskupie w Dolnej Sak
sonii (piszemy o nim na s. 33); bis
kupstwo założono tu w 815 r. 
Wśród powstałych w związku z tym 
wielu obiektów sakralnych główne 
miejsce zajmują katedra NMP oraz 
kościół Św. Michała.
Katedra zbudowana została w XI 
w. jako bazylika z transeptem, w 
XIV w. dobudowano do niej kaplice 
w stylu gotyckim. Od strony 
wschodniej znajduje się wewnętrz
ny dziedziniec, przy którym usytuo
wana jest gotycka kaplica Św. 
Anny. W czasie drugiej wojny świa
towej katedra została bardzo po
ważnie zniszczona. W trakcie po
wojennej odbudowy starano się 
przywrócić jej kształt z XI w. 
Kościół Św. Michała powstał w XI 

w. i stanowi budowlę zawierającą 
wszystkie charakterystyczne ele
menty niemieckiego stylu wczesno- 
romańskiego. Jest to bazylika trzy
nawowa z dwiema absydami i dwo
ma transeptami. Prowadzone po 
wojnie prace rekonstrukcyjne uka
zały w pełni bryłę kościoła z dwie
ma kwadratowymi wieżami na 
środku transeptów oraz z czterema 
okrągłymi wieżami, dostawionymi 
do ramion transeptów. We wnętrzu 
kościoła zwracają uwagę empory 
na ścianach szczytowych transeptu 
oraz zmienny system podpór mię
dzy nawą główną i boczną w posta
ci dwóch kolumn między filarami.

Pałace z zespołami parkowymi w 
rejonie Poczdamu i Berlina. Wiel
kie założenia pałacowo-parkowe w 
Berlinie i jego okolicach związane 
są z mecenatem królów pruskich 
Fryderyka I i Fryderyka II - Wiel
kiego. Fryderyk I przystąpił do ro
zbudowy zamku berlińskiego. 
Nową budowlę pałacową zaprojek
tował urodzony w Gdańsku i działa
jący początkowo w Polsce Andrzej 
Schluter. W czasie drugiej wojny 
światowej pałac został zniszczony. 
Przetrwały natomiast pałace króle
wskie poza miastem. Wśród nich na 
pierwsze miejsce wysuwa się pałac 
Sanssouci - ulubiona rezydencja 
Fryderyka II. Pałac został zaprojek
towany przez architekta Jerzego 
Wacława von Knobelsdorf (1699— 
1753) i zrealizowany w latach 1745— 
1751. Położony na wzgórzu podbu
dowany jest, od strony stoku, tara
sami z oranżeriami. Budowla ma 
kameralny charakter, jest partero
wa, a jedyny jej akcent stanowi wy
sunięta część środkowa, w której 
mieści się owalny salon, przekryty 
spłaszczoną kopułą. Elewacje są sil
nie przeszklone poprzez zastoso
wanie dużych porte-fenetrów. San
ssouci - to także ogromne założenie 
parkowe, w którym rozmieszczone 
są liczne budynki i pawilony ogro
dowe oraz elementy rzeźby wolno 
stojącej. Osią założenia jest główna 
aleja, poprowadzona równolegle do
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pałacu Sanssouci. Na jej zamknięciu 
zbudowano w latach 1763-1769 
Nowy Pałac, którego architektura 
miała odzwierciedlać przepych i po
tęgę państwa pruskiego.
Położony na terenie dawnego Berli
na Zachodniego pałac Charlotten
burg ma odmienny charakter niż 
Sanssouci. Jego początki związane 
są z królową Zofią - Charlottą. 
żoną Fryderyka I. W 1695 r. powstał 
mały obiekt pałacowy, który wkrót
ce został powiększony i ozdobiony 
kopułą. Fryderyk ił dobudował do 
niego nowe skrzydło według pro
jektu architekta J.W. von Knobels- 
dorfa. Po zniszczeniach drugiej 
wojny światowej pałac został odbu
dowany; na dziedzińcu ustawiono 
konny posąg wielkiego elektora 
Fryderyka Wilhelma - wybitne 
dzieło A. Schliitera, wykonane z 
wielkim rozmachem. W parku pała
cowym, utrzymanym w stylu angiel
skim, znajduje się mauzoleum z 
grobowcami Fryderyka Wilhelma 
111 i królowej Luizy.

Spira - katedra. Budowla ta należy 
do grupy trzech wielkich katedr 
środkoworeńskich (pozostałe znaj
dują się w Moguncji i Wormacji). 
Jest to kościół grobowy cesarzy z 
dynastii salickiej; jego budowę roz
począł około 1030 r. Konrad Ił. 
Zwraca uwagę ogromna skala bryły 
katedry i jej wymiary (długość 131 
m). Jest to trzynawowa bazylika ro
mańska z transeptem i chórem oraz 
z dwiema centralnymi i czterema 
bocznymi wieżami. Wnętrze kated
ry jest obszerne i jasne, nawy prze
kryte sklepieniem krzyżowym, bez 
żeber. Pod chórem i transeptem 
znajduje się krypta romańska, będą
ca jedną z najpiękniejszych i najob
szerniejszych romańskich krypt nie
mieckich. Przekryta jest sklepie
niem krzyżowym, opartym na ko
lumnach ż kostkowymi kapitelami. 
Do wykonania gurtów sklepienia u- 
żyto piaskowca na przemian białe
go i czerwonego. Obok krypty ro
mańskiej znajduje się krypta z sar
kofagami cesarskimi. W latach 
1951-1961 przeprowadzono grun
towną restaurację katedry, która 
przywróciła jej pierwotny, romań
ski charakter.

Trewir. Początki położonego nad 
Mozelą Trewiru związane są z ce
sarstwem rzymskim, kiedy cesarz 
Dioklecjan założył tu rezydencję 
cesarską, a miasto uczynił stolicą 
Galii. Okres świetności Trewiru 

przypada na lata panowania Kon
stantyna (306-337). Kazał on 
wznieść mury obronne, budynki pu
bliczne i obiekty sakralne. Po wyda
niu edyktu mediolańskiego w 314 r. 
Trewir stał się siedzibą biskupstwa. 
Wkrótce nastąpił jednak stopniowy 
upadek miasta, zakończony inwazją 
Franków w V w. Dziś o świetności 
rzymskiego Trewiru świadczą zaby
tki z tego okresu. Do najlepiej za
chowanych należą: brama obronna
- Porta Nigra oraz pozostałości 
term rzymskich.
W powstałej po założeniu biskups
twa katedrze można prześledzić po
szczególne etapy rozwoju tego o- 
biektu od czasów rzymskich do ba
roku. Stojący w bezpośrednim są
siedztwie katedry kościół Mariacki
- to już budowla całkowicie gotyc
ka. Jest to jeden z pierwszych koś
ciołów gotyckich w Niemczech, 
wzorowany na kościołach Szampa
nii. Rozwiązany został na planie 
krzyża greckiego, z wbudowanymi 
między ramiona krzyża kaplicami, 
co daje efekt zaokrąglenia całości. 
Plan taki jest rzadkością w gotyku.

Wieś - kościół pielgrzymkowy. 
Kościół ten należy do najcenniej
szych zabytków rokoka w Niem
czech. Jego twórcą był architekt 
Dominik Zimmermann (1685-1766), 
który przez ostatnie 10 lat swojego 
życia mieszkał obok budującej się 
świątyni, poświęcając się całkowicie 
jej realizacji. Kościół usytuowany 
został z dala od zabudowy i dobrze 
wkomponowany w podalpejski pej
zaż Bawarii. Zewnętrzny wystrój 
świątyni jest dość skromny, dopiero 
wnętrze zadziwia bogactwem, przy 
zachowaniu jednorodności i dosko
nalej harmonii barw. Owalna nawa 
oddzielona jest filarami od obejścia, 
natomiast prezbiterium jest wąskie i 
głębokie. Złocenia, stiuki i freski od
cinają się od wapiennego tynku, 
podczas gdy poprzez okna penetru
je obficie światło. W zamyśle Zim- 
mermanna dolne partie wnętrza, 
mało zdobione, miały symbolizo
wać porządek ziemski, natomiast 
górne partie, bogato dekorowane, 
miały przedstawiać niebo.

Wiirzburg - zespół palacowo-o- 
grodowy. Jest to jeden z najobszer
niejszych pałaców barokowych w 
Niemczech i jednocześnie jedno z 
najwspanialszych dzieł niemieckiej
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architektury późnobarokowej. Jego 
twórcą byl znakomity architekt i ar
tysta niemiecki Baltazar Neumann 
(1687-1753).
Pałac w Wiirzburgu został wznie
siony w latach 1720-1744 dla bisku
pa Filipa Franciszka Schónborna. 
Jest to zespół bardzo jednorodny, 
ponieważ został zaprojektowany i 
wykonany od jednego rzutu przez 
architekta i dekoratora w jednej o

sobie. W kształcie planu można od
naleźć elementy wspólne z pałacem 
w Wersalu, aczkolwiek jest to reali
zacja wyraźnie niemiecka. Budowla 
pałacowa składa się z traktu głów
nego z zaokrąglonym ryzalitem na 
osi pałacu od strony ogrodu oraz 
dwóch podwójnych skrzydeł bocz
nych, zamykających dziedziniec. W 
centralnej części, w parterze znaj
duje się reprezentacyjna klatka 

schodowa z freskami wenecjanina 
Giovanniego Tiepola, a na piętrze - 
monumentalna sala cesarska. W po
mieszczeniu tym uderza bogactwo 
dekoracji, w której w niedostrzega
lny sposób zdołano przejść od rzeź
by do malarstwa. Sklepienie sali, 
podobnie jak w klatce schodowej, 
pokryte jest freskami Tiepola. W 
skrzydle południowym pałacu za
projektował Neumann kaplicę. Jej 

4. Kościół Św. Michała w Hildes
heim
5. Pałac Cherlottenburg
6. Pałac w Wurzburgu
(zdjęcia: 4.5,6 i rys. 1 - Stanisław 

Grzelachowski)

jednolite wnętrzne świadczy o fan
tazji i odwadze architekta i jego 
współpracowników; w ołtarzach 
bocznych znajdują się dwa obrazy 
Tiepola.
Od strony wschodniej przylega do 
pałacu ogród z tarasami, zejściami 
w połączeniu z rzeźbą ogrodową, 
zielonymi galeriami oraz zielenią 
strzyżoną.

Stanisław Grzelachowski
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Rekonstrukcja rynku 
w Hildesheim

Wśród zabytków Hildes
heim, starego miasta bisku
piego w Dolnej Saksonii, 
wyróżnić można słynny 
wczesnoromański kościół 
Św. Michała oraz średnio
wieczną katedrę; obydwa o- 
biekty wpisane zostały na 
Listę Światowego Dzie
dzictwa UNESCO (piszemy 
o nich na s. 30 ). Na uwagę 
zasługuje też interesująca, 
stara zabudowa z domami 
szachulcowymi, zgrupowa
na w niedotkniętej przez 

łego między Wzgórzem 
Św. Michała i zespołem ka
tedralnym.
Przedwojenna zabudowa 
wokół rynku była zróżnico
wana pod względem u- 
kształtowania brył, kon
strukcji budynków, wyrazu 
plastycznego i użytych do 
budowy materiałów. Po
chodziła ona z różnych lat i 
okresów historycznych, a w 
jej skład wchodziły zarów
no budynki murowane, jak i 
szachulcowe, tak charakte- 

Dominantą placu rynkowe
go od czasu średniowiecza 
był ratusz, zbudowany w 
XIII w., a przebudowany w 
XIX w. Dom patrycjuszo- 
wski Tempelhaus pochodzi 
z końca XV w., ma bardzo 
interesującą elewację od 
strony rynku, ze szczególnie 
pięknym wykuszem z 1591 
r.
Wśród wszystkich budyn
ków w rynku pierwsze 
miejsce zajmował zawsze 
Knochenhaueramtshaus, 

nalotu bombowego z zabu
dowy rynku ocalały jedynie: 
ratusz, Tempelhaus, zabyt
kowa studnia oraz pocho
dzący z poprzedniego wie
ku bruk nawierzchni. Po 
wojnie przystąpiono do od
budowy rynku, którą za
kończono na początku lat 
sześćdziesiątych. W trakcie 
jej realizacji nie przywróco
no historycznego kształtu 
dawnego placu. Rynek zo
stał powiększony dwukrot
nie w kierunku północnym. 
Nową zabudowę zróżnico
wano pod względem wyso
kościowym. Wyróżniał się 
wśród niej lekko wysunięty 
i wyższy budynek hotelu 
„Rosę”, pomyślany jako ele
ment spinający dwie części 
powiększonego placu ryn
kowego.

wojnę dzielnicy Briihl. Nie
stety, inne dzielnice zostały 
poważnie zniszczone w 
końcowej fazie drugiej woj
ny światowej. W dniu 22 
marca 1945 r. w wyniku na
lotu bombowego spłonęła 
zabudowa zabytkowego 
rynku, który stanowił cen
tralny ośrodek średnio
wiecznego miasta, powsta- 

rystyczne dla tego miasta. 
Wśród budynków murowa
nych wyróżniały się dwa o- 
biekty: ratusz i Tempelhaus, 
a wśród budynków szachul- 
cowych; dom cechu rzeźni- 
ków - Knochenhaueramts
haus, dom cechu piekarzy - 
Backeramtshaus oraz We- 
dekindhaus, zlokalizowany 
w sąsiedztwie Tempelhaus. 

zbudowany na początku 
XVI w. Właśnie ten dom, a 
nie ratusz, był i pozostał 
symbolem miasta Hildes
heim. Najpiękniejszy sza- 
chulcowy dom świata - tak 
głoszą prospekty i prze
wodniki, a taką opinię wy
raził już w XIX w. Violett- 
le-Duc.
W czasie wspomnianego

1. Hildesheim, fragment pierzei po
łudniowej rynku - Tempelhaus i We- 
dekindhaus przed wojną
2. Tempelhaus - wykusz z 1591 r. 
(stan w 1989 r.)

Tak przeprowadzona odbu
dowa rynku w Hildesheim 
zaraz po jej zakończeniu
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zaczęła wzbudzać wątpli
wości co do słuszności pod
jętej decyzji. Stała się 
przedmiotem licznych dys
kusji wśród społeczności 
miejskiej. Najbardziej żało
wano, że nie podjęto odbu
dowy słynnego Knochen
haueramtshaus. W niedłu
gim czasie powstało towa
rzystwo stawiające sobie za 
cel odbudowę tego cennego 
obiektu. Wśród mieszkań
ców narastało przekonanie 
o konieczności powrotu do 
dawnego układu zabudowy 
rynku. Początkowo propo
zycje architektów nie zmie
rzały w kierunku odtworze

nia pierwotnych brył i ele
wacji. Takie rozwiązania 
dla wielu autorów prac ar
chitektonicznych wydawały 
się nierealne, ale w końcu, 
po okresie wielu decyzji 
cząstkowych, w 1984 r. 
Rada Miasta i władze miej
skie postanowiły odbudo
wać całość rynku w jego 
pierwotnym kształcie. W 
1986 r. założono Towarzys
two Rynku w Hildesheim. 
W tym samym roku Rada 
Miasta zdecydowała o od
budowie Backeramatshaus i 
Knochenhaueramtshaus.
Przystąpienie do tego zada
nia inwestycyjnego łączyło 

się z koniecznością wybu
rzenia hotelu „Rosę”. W 
zaistniałej sytuacji miasto 
wzięło na siebie to ciężkie i 
kosztowne zadanie. Odbu
dowa północnej pierzei ryn
ku miała być sfinansowana 
przez koncern hotelowy. 
Rekonstrukcja szachulco- 
wego Backeramatshaus nie 
stwarzała specjalnych pro
blemów, natomiast zlokali
zowanego obok Knochen
haueramtshaus była bar
dziej skomplikowana ze 
względu na niepowtarzalną 
bryłę, konstrukcję budynku 
oraz konieczność użycia 
specjalnych materiałów bu-

3. Fragment zachodniej pierzei rynku 
- Knochenhaueramtshaus przed 
zniszczeniem
4.5. Makiety rynku w Hildesheim - 
plac rynkowy po odbudowie powo
jennej (4) i zrekonstruowany według 
układu historycznego (5)
6. Zrekonstruowane kamienice w 
północnej pierzei rynku

dowlanych. Szczególnie 
trudne było wykonanie u- 
skokowej, nadwieszonej e- 
lewacji frontowej. Przy od
twarzaniu drewnianej kon
strukcji budynku wykonano
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około 7,5 tysiąca połączeń 
ciesielskich za pomocą koł
ków drewnianych. Do wy
pełnienia tej konstrukcji u- 
żyto od zewnątrz specjalnej 
cegły, wypalanej według 
starych metod. Bardzo stro
my dach budynku, zrekon
struowany zgodnie z histo
ryczną formą, pokryty zo
stał dachówką holenderską, 
esówką. Ważną częścią ca
łego przedsięwzięcia były 
też prace snycerskie i rzeź
biarskie.
Rekonstrukcja obu budyn
ków szachulcowych w pie
rzei zachodniej została za
kończona w końcu 1989 r. 

Odbudowane budynki prze
znaczone zostały na lokale 
gastronomiczne i handlowe 
oraz na muzeum miejskie. 
Rekonstrukcja północnej 
pierzei rynku połączona 
była z decyzją inwestycyjną 
dotyczącą budowy zespołu 
hotelowego „Forte” na tere
nie północnej części po
większonego po wojnie pla
cu rynkowego. Projekt ze
społu przewidywał rekon- 
trukcję trzech kamienic 
rynkowych: Stadtschanke z 
1666 r., Rokokohaus z oko
ło 1760 r. oraz Wollenwe- 
bergildehaus z około 1580 r. 
w połączeniu z położonymi 

na i zapleczu tych kamienic 
dwoma skrzydłami hotelo
wymi. Przed przystąpie
niem do realizacji zespołu 
zośtala wyburzona część 
budynków należących do 
Urzędu Miasta. Prace przy 
kompleksie hotelowym 
„Fórte” zakończono w 1988 
r. ;
Rekonstrukcja historyczne
go kształtu rynku w Hildes
heim możliwa była dzięki 
wytrwałej współpracy 
władz miasta i radnych z 
miejscową społecznością. 
Ze środowiska tej społecz
ności wyszło wiele inicja
tyw inspirujących i popiera

jących przedstawicieli mia
sta w ich decyzjach doty
czących przedsięwzięć re
konstrukcyjnych. Podjęcie 
niektórych z tych decyzji 
było niezmiernie trudne, 
zwłaszcza tych, które doty
czyły wyburzenia lub prze
budowy nowej, powojennej 
zabudowy w dobrym stanie 
technicznym oraz podjęcia 
kosztownych prac rekon
strukcyjnych. W tym wy
padku bodźcem było prag
nienie odzyskania stracone
go dziedzictwa historyczne
go.

Stanisław Grzelachowski
35



ROZMAITOŚCI

Ludwisarz krakowski

Dawni odlewnicy krakowscy pozo
stawili po sobie liczne wyroby jako 
świadectwa swoich umiejętności. Z 
warsztatów konwisarskich pochodzi
ły różnego rodzaju przedmioty wyko
nane z cyny, natomiast ludwisarze 
pracowali w brązie.

Nie od razu nastąpił podział na te 
dwie specjalizacje, początkowo 
wszyscy posługujący się metalem 
mistrzowie działali w jednym cechu. 
W krakowskich ludwisarniach odle
wano dzwony, chrzcielnice, działa, 
świeczniki i inne drobne przedmioty. 
Najwcześniejsze odlewy z brązu za
chowały się z XIII w. W czasach goty
ku, a nawet renesansu, z reguły byty 
one anonimowe, chociaż znane są 
autoryzowane prace Jana Weygela z 
Nowej Wsi Spiskiej i Jana Freudent- 
hala. Znacznie mniej interesowano 
się odlewnikami działającymi póź
niej. Jeden z nich to Michał Ott, nazy
wany też Otth i Otmanus, czynny w 
drugiej połowie XVI w., zmarły przed 
1603 r.

W archiwaliach Ott wymieniany jest 
jako „fusor campanorum", to znaczy 
mistrz odlewający dzwony. Ale wy
konywał także inne prace. Jak wia
domo, w dawnej Rzeczypospolitej, 
niemal stale nękanej wojnami, po
trzebna była palna broń ciężka - ar
maty. Odlewano je w różnych mia
stach Polski (przede wszystkim we 
Lwowie), również w rezydencjach 
magnackich z własnymi ludwisarnia- 
mi. Z 1591 r. zachowała się wiado
mość o odlaniu przez mistrza Micha
ła Otta dwunastofuntowej lufy armat
niej o wadze 35 cetnarów dla zamku 
w Łańcucie. W 1595 r. Ott wykonał 
bardzo ciekawy i piękny przedmiot. 
Jest to zachowana do dziś mosiężna 
bramka o dwu skrzydłach, pierwotnie 
umieszczona w balustradzie przed 
głównym ołtarzem kościoła Maria
ckiego w Krakowie, obecnie włączo
na w podest ze schodami, wykonany 
po 1683 r„ przy manierystycznym cy- 
borium roboty Jana Marii Padovana. 
Wiadomość tę, opublikowaną przez 
znanego badacza starożytności kra
kowskich Ambrożego Grabowskie
go po połowie XIX w„ inny znakomity 
uczony krakowski Stanisław Tomko- 
wicz niesłusznie związał z obecnymi 
bramkami balustrady w prezbiterium 
kościoła Mariackiego, wykonanymi 
w Nysie w 1681 r.

Przyjrzyjmy się jednak bramkom Otta 
na podeście cyborium. Mają one 
kształt leżącego prostokąta i są ażu
rowe. W jedną wkomponowano 
wspaniale zarysowanego herbowe
go orła o szeroko rozpostartych 
skrzydłach i mocno zarysowanych 
pazurach. Orzeł ten, szlachetny w ry
sunku i subtelny w wykonaniu, nale
ży do najpiękniejszych przedstawień 
tego typu z XVI w. Narożniki bramki 
wypełniają zawiłe w sylwecie, płaskie 
w stosunku do plastycznie oddane
go orła, przestylizowane motywy roś
linne. Na drugiej bramce umieszczo
no starannie wymodelowany herb 
Krakowa (bez orła, bo tego umiesz
czono na opisanym już skrzydle). 
Herb wkomponowany został w owal, 
natomiast boczne części wypełniono 
motywami roślinnymi przechodzący
mi w ornament okuciowy. Już tylko te 
prace Otta stanowią wystarczającą 
podstawę do wysokiej oceny umie
jętności rzemieślnika.

W dalekiej od Krakowa Widawie, w 
kościele bernardynów zachowała się 
sygnowana przez Michała Otta brą
zowa chrzcielnica z 1600 r. Jej funda
torem był rektor Akademii Krako
wskiej Walenty Widawczyk, postać 
znana z dziejów Uniwersytetu Jagiel
lońskiego. Widawska chrzcielnica, o 
zbiorniku w formie odwróconego 
dzwonu i jednoczłonowej podstawie 
ozdobionej pierścieniami, jest ostat
nią z typu brązowych chrzcielnic ma
łopolskich, które powstawały w loka
lnych warsztatach od XV w. (najwię
cej wykonano ich w XVI w.).

W świetle zachowanych prac Michał 
Ott zarysowuje się jako zapewne naj
wybitniejszy z krakowskich ludwisa-

1. Bramka z 1595 r. w kościele Maria
ckim w Krakowie
2. Chrzcielnica z 1600 r. w Widawie

rzy z drugiej połowy XVI w. W pier
wszej połowie tego stulecia kra
kowscy odlewnicy nie wytrzymywali 
konkurencji w stosunku do swoich 
kolegów „po fachu" z Norymbergi. 
Mamy jeszcze trochę innych wiado
mości o mistrzu Michale. Mieszkał 
on w domu niedaleko bramy Sław

kowskiej „inter murali portae Slaw- 
kowiensis". Żonaty był z Barbarą 
l.voto Wagener, zmarłą w 1604 r. W 
jej testamencie obok innych rucho
mości (licznych klejnotów) wzmian
kowany jest warsztat ludwisarski i 
wykonane dzwony.
W wieku XVII w dziedzinie ludwisars- 

twa słynął w Polsce już nie Kraków 
(chociaż działali tu znani ludwisarze, 
jak Antoni Lagostini i zapewne Jakub 
Erlicher), lecz Gdańsk i Lwów. Ale 
prace Michała Otta zawsze cieszą 
oko i zadziwiają precyzją wykona
nia.

Jan Samek
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Spotkanie z książką

Secesyjny świat cyny

(fot. Tomasz Gałązka)

Krajowa Agencja Wydawni
cza w Warszawie wydala ka
talog secesyjnych wyrobów 
z cyny pt. Cyna - zbiory se
cesji Muzeum Mazowieckie
go w Płocku. Czytelnikom 
„Spotkań z Zabytkami’’ nie 
musimy prezentować seces
ji - często o niej piszemy, a 
zbiory znajdujące się w 
Płocku pokazywaliśmy w 
1991 r. (nr 6). Warto jednak 
dodać - na podstawie wpro
wadzenia do katalogu pióra 
autora całego opracowania 
Arkadiusza A. Kwiatko
wskiego - że secesja w kon- 
wisarstwie rozpoczęła się 
dokładnie w roku 1894, kie
dy Engelbert Kayser zapro
jektował w swoim atelier w 
Kolonii pierwszy w tym stylu

dzban cynowy. W naszym 
kraju secesyjne przedmioty 
cynowe produkowały od 
końca XIX w. m. in. dwie war
szawskie firmy: „R. Plewkie- 
wicz i S-ka” oraz „Norblin, 
B-cia Buch i T. Werner”; w 
płockich zbiorach wyrobów 
tych firm jest najwięcej. Re
prezentowane są także wy
roby niemieckie, francuskie, 
holenderskie, włoskie, nawet 
amerykańskie.
Sygnalizujemy tę książkę, 
bowiem moda na secesję 
trwa nadal i ilustrowany - 
także zdjęciami kolorowymi 
- bardzo precyzyjnie opra
cowany przewodnik po se
cesyjnym świecie cyny przy
da się nie tylko kolekcjone
rom (m)

Akcja cmentarze

Cmentarz czy trawnik?

+1V-9V'

Pt l I.EDTM r 

yCMVTT
%11T'TŁ KIN E MW

1. Ocalate nagrobki zgrupowane przy 
żelaznym krzyżu
2-5. Nagrobek niemieckiej siostry 
miłosierdzia Klary Geinitz (2) i ofice
rów: Reinharda Gaula (3), Ludwiga 
Schutta (4), Juliusa Haffe (5)

(fot. i rys.: Janusz Mazur)

Los wielu cmentarzy woj
skowych z pierwszej wojny 
światowej, o ile nie zostały w 
ogóle zlikwidowane, jest go
dny ubolewania. Tak dzieje 
się również z niemieckim 
cmentarzem wojennym z 
1915 r. w Lublinie. Jego 

resztki znajdują się przy ul. 
Nowy Świat: żelazny krzyż o 

wysokości 4 m, pięć nagrob
ków i płyta z inskrypcją nie
miecko-polską, porzucona w 
krzakach płyta z inskrypcją 
łacińską oraz ocalały fra
gment muru. Całość „funk

cjonuje” jako skwer między 
blokami.
Cmentarz założony został 
przez niemieckie władze 
wojskowe w 1915 r. i jako 
niemiecki figurował w przed
wojennym nazewnictwie. 
Błędne było stosowanie 

przez urząd miejski i władze 
konserwatorskie określenia 
„austriacki". Pochówki zwią
zane są z istniejącymi nie
gdyś przy Nowym Świecie, 

w pobliżu dworca kolejowe
go, koszarami (tzw. Obóz 
Południowy), w których 
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mieścił się szpital wojsko
wy.

Obiekt założono na planie 
prostokąta o wymiarach 43,5 
x 31 m. Na cmentarzu znaj
dowało się 187 mogił. Na kil
ku z nich stały kamienne ste
le, na pozostałych - żeliwne 
krzyże. Na cmentarz wcho
dziło się przez bramę, na 
której podobno umieszczo
na była sentencja w języku 
polskim i niemieckim: NIE 
MA WIĘKSZEJ MIŁOŚCI 
NADTO/ JEŚLI SIĘ ŻYCIE 
SWE ZA PRZYJACIÓŁ 

ODDA. Ważnym elementem 
cmentarza była estetycznie 
zaprojektowana kaplica. Do 
1939 r. cmentarz znajdował 
się w dobrym stanie (w la
tach 1928-1930 przeprowa
dzono generalny remont 
kaplicy i muru ogrodzenio
wego). Po 1945 r. rozpoczęła 
się stopniowa dewastacja. 
Usunięto żeliwne krzyże, ro
zebrano kaplicę i wywiezio
no część płyt i steli. Te, które 
pozostały, uratowało chyba 
to, że zarosły trawą i nie zo
stały zauważone. Teren 
cmentarza splantowano, zro
biono alejki i urządzono 
skwerek. W latach osiem
dziesiątych miano wybudo
wać tu pawilon handlowy, 
ale na szczęście pomysłu 
tego nie zrealizowano, za to 
obiektem zainteresowały się 
nareszcie władze konserwa
torskie oraz urząd miejski.

Dziś - jak wspomniano - po 
cmentarzu pozostał wysoki 
żelazny krzyż i zgrupowa
nych wokół niego pięć na
grobków (czterech oficerów i 
siostry miłosierdzia) oraz 
'płyta kamienna z dwujęzycz
ną inskrypcją, w języku nie
mieckim i polskim: BĄDŹ 
WIERNYM AŻ DO ŚMIERCI, 
/A DAM Cl KORONĘ ŻY

WOTA/ (OBJ. 2, 10) Na
grobki w formie kamiennych 
steli z wyrytymi inskrypcjami 

stanowią zabytki niemiecko- 
austriackiej sztuki nagrobko
wej. Godne są ocalenia, 
choćby ze względów histo
rycznych i artystycznych, nie 
mówiąc już o aspektach czy
sto ludzkich. Podobną war
tość ma wspomniana płyta 
oraz inna, leżąca na uboczu, 
w zaroślach, z napisem ła
cińskim wyrytym (tak jak na 
poprzedniej) duktem zbliżo
nym do rzymskiej kapitały. 
Napis nawiązuje do tradycji 
Termopil i w tłumaczeniu 
brzmi: Przechodniu, po
wiedz naszym, że widziałeś 
nas tu spoczywających, 
gdyż byliśmy wierni świętym 
prawom Ojczyzny.

Los pozostałych steli i tablic 
z napisami nie jest do końca 
znany. W 1989 r. na wysypis
ku w dzielnicy Węglin (ul. 
Hamleta) natrafiono na stelę 
i płytę, które przewiezione 
zostały następnie na cmen
tarz wojenny przy ul. Białej. 
Są to nagrobek siostry miło
sierdzia Heleny Priebf oraz 
płyta z czerwonego kamienia 
z motywem lancy z szarfą i 
pięknym napisem w języku 
niemieckim: Kto znalazł 
śmierć w świętym boju, tak
że w obcej ziemi spoczywa 
jak w Ojczyźnie. Czy 
wspomniane stela i płyta 
będą mogły powrócić na 
cmentarz przy ul. Nowy 
Świat? Czy „cmentarz-skwe- 

rek" z powrotem odzyska 
dawny wygląd i charakter? 
Na te pytania nie ma na razie 
odpowiedzi. Złamano prawo 
międzynarodowe, które na
kłada na państwo obowią
zek opieki nad cmentarzami 
wojennymi, złamano zwykłe 
ludzkie obyczaje nakazujące 
szacunek dla spoczywają
cych w ziemi, nawet jeśli po
chowani mogą się komuś 
wydawać kimś bardzo ob
cym.

Marcin Dąbrowski

Odkrycie w Niedzicy

Prace konserwatorskie prowadzone 
w prezbiterium kościoła w Niedzicy 
przyniosły odkrycie niezwykłej wagi. 
Odsłonięte spod tynku (zapewne z 
przebudowy w 1912 r.) niewielkie od
krywki na różnych poziomach ścian 
wykazały istnienie dość dobrze za
chowanej polichromii. Widoczne są 
dwie fazy: gotycka, najpewniej z po
czątku XV w. i renesansowa z pier
wszej potowy XVI w. W pierwszej fa
zie można już podziwiać oblicze 
Chrystusa, fragmenty scen figura
lnych, tto architektoniczne i motywy 
zdobnicze, a nade wszystko fra
gment inskrypcji wykonanej maju- 
skutą gotycką, znajdujący się w pa
sie obiegającym ściany między ma
lowanym cokołem a przedstawienia
mi figuralnymi.

Zgodnie z gotyckim zwyczajem całe 
ściany prezbiterium wypełniały malo
widła w cyklach narracyjnych, uję
tych w malowane kwatery, najmniej 
w trzech rzędach nie licząc cokołu. Z 
pewnością malowano też żebrowe 
sklepienie. Fragmenty renesansowe 
pokazują m. in. ornament kandela
browy, liściaste wicie i rogi obfitoś
ci.

Odkrycie jest rewelacją. W czasie za
rządzania parafią niedzicką przez 
kartuzów z Czerwonego Klasztoru 
(1326-1563) dokonano dwukrotnego 
(może więcej) malowania kościoła i 
to przez wytrawnych artystów z war
sztatów obsługujących erem. Przy- 
pomnijmy wielką inwestycję budo
wlaną w Czerwonym Klasztorze 
właśnie na przełomie XV i XVI w. Ko
lory odsłoniętych fragmentów są nie
zwykle intensywne. Kościół w Nie
dzicy, pełen skarbów sztuki, może 
zachwycić pięknem tych fresków, jak 
np. fara w Podolińcu.

Ten wielki klejnot dziedzictwa spi
skiego musimy ocalić. Aby tego do
konać, trzeba wspomóc szczupłe 
środki wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, przeznaczone na odsło
nięcie malowideł i ich zabezpiecze
nie. Związek Polskiego Spiszą wzy
wa wszystkich dobroczyńców i mi
łośników Spiszą do składek na ten 
cel (Komitet Parafialny w Niedzicy, 
Bank Spółdzielczy w Łapszach Niż
nych nr 94 9484, z dopiskiem „Freski 
w Niedzicy").

Tadeusz M. Trajdos

Pan Jerzy Wożniak z Poznania pi 
sze o dystrybucji naszego pisma: 
„Po prostu nigdzie go nie ma, kio
skarze nic o nim nie wiedzą (...) Kiedy 
poszukiwałem numeru 4, 1992, natra
fiłem niespodziewanie na kiosk, w 
którym leżało dokładnie 40 egzemp
larzy! Zaznaczam, że uprzednio w 
tym kiosku nie było „Spotkań z Za
bytkami*. Na moją propozycję, aby 
tę liczbę porozdzielać na inne kioski, 
pani kioskarka uprzejmie wyjaśniła, 
że nie może, bo nadział nie będzie 
się zgadzał w centrali. Nie wiem, co 
to jest „nadział*, nie interesuje mnie 

niemoc „Ruchu*, chcę mieć „swoje* 
pisma możliwe do zakupienia przy
najmniej w co drugim kiosku". Opi
sany przez Czytelnika wypadek- nie 
jest odosobniony. Tym mocniej na
mawiamy do prenumeraty przede 
wszystkim w firmie AMOS (dawniej 
„Sunrise”, warunki s. 39).

Pan Stanisław Janusz ze Zwole
nia - wielki społecznik i bojownik o 
zachowanie reliktów rodzinnego 
domu Jana Kochanowskiego w Sy- 
cynie pisze: ,,(...) w miejscu zabytko
wym wybudowano wielkie chlewnie, 
przeorano koparką fundamenty ro
dzinnego domu Poety. Zlekceważo
no opinię warszawskich architektów 
(...) Zignorowano ustalenia Głównej 
Komisji Konserwatorskiej MKiS z 15 
lipca 1985 r. zobowiązujące miejsco
we władze do zabezpieczenia XIX- 
wiecznego dworu (...) Rozbiórki tego 
dworu dokonano wiosną 1990 r„ ko
sztem 83 milionów zł (...) Rozebrano 
także XVIII-wieczny dwór modrze
wiowy w Strykowicach. własność A- 
nieli Kochanowskiej (...) Nad zdewa
stowanym, porośniętym chwastami 
parkiem w Sycynie dominują beto
nowe chlewnie. Nie oznaczono 
wcześniej odkrytych fundamentów 
po dworze Kochanowskich, mimo 
wielokrotnych zapewnień konserwa
tora i władz. Nastała cisza, ustał „jaz
got nad Kochanowskim* a odpowie
dzialne władze odetchnęły z ulgą, tłu
macząc się trudną sytuacją w kra
ju".
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Warunki prenumeraty 
„Spotkań z Zabytkami”

Cena 1 egz. - 12 000 zł. Wpłata na minimum trzy numery 
dokonana do dnia 10 każdego miesiąca zapewnia rozpo
częcie dostawy pisma w następnym miesiącu. Wpłat do
konujemy na konto Firmy AMOS (która przejęła zobo
wiązania Zakładu Kolportażu SUNRISE), 01-506 War
szawa, ul. Szenwalda 1, PKO VIII O/Warszawa, nr 1586- 
77578-136 (z dopiskiem „Spotkania z Zabytkami" i poda
niem, których numerów dotyczy wpłata). Dla prenumera
torów zamawiających minimum 10 egz. - jeden dodatko
wy egzemplarz pisma. Prenumerata zagraniczna jest o 
100% droższa. UWAGA: Firma AMOS nie pobiera dodat
kowej opłaty za dostawę. Wszelkie informacje można uzy
skać pod numerem telefonu: 39-17-52.

UWAGA: bieżące i archiwalne egzemplarze „Spotkań z 
Zabytkami" można nabywać w Wydawnictwach ODZ (00- 
052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p„ pok. 18) w ponie
działki, środy i piątki w godz. 9.00-14.00 (tel. 26-93-57) 
oraz w Firmie AMOS (01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, 
tel. 39-17-52).

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

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać pod adre
sem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11), 
wraz z pisemnym zamówieniem. Po przyjęciu zamówie
nia przez redakcję należy wpłacić odpowiednią sumę 
na konto: Firma AMOS, 01-506 Warszawa, ul. Szenwal
da 1, PKO VIII O/Warszawa, nr 1586-77578-136. Ceny:

I. Ogłoszenia - reklamy:
- cała kolumna wewnętrzna - 5 000 000 zł 
-1/2 kolumny wewnętrznej - 2 500 000 zł 
-1/4 kolumny wewnętrznej - 1 250 000 zł 
-1/8 kolumny wewnętrznej - 625 000 zł 
-1/16 kolumny wewnętrznej - 312 000 zł
- cała kolumna zewnętrzna (okładka - s. IV) 7 500 000 
zł
- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej
- 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka - s. I) reklamy 
mieszczącej się w profilu pisma - 15 000 000 zł
- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej 
(w wypadku reklamy kolorowej - zwyżka o 50%)

II. Ogłoszenia drobne:
- 1 słowo - 2000 zł
- 1 słowo w ramce - 3000 zł
- dla konserwatorów zabytków, społecznych opieku
nów, muzeów - 1 500 zł za 1 słowo
- 2 500 zł za 1 słowo w ramce

III. Teksty reklamowe w formie artykułów informacyjno- 
publicystycznych, wywiadów, reportaży - ceny od 3 do 
10 min zł (według indywidualnego uzgodnienia).
W ceny ogłoszeń wkalkulowane są prace redakcyjne, 
techniczne i opracowania graficzne zleceniodawców.

ZAPRASZAMY
DO KORZYSTANIA

Z NASZYCH USŁUG!

Najtańszy samochód zachodni 
Już jest!

Możesz go obejrzeć i kupić!

MARUTI-SUZUKI

5 - drzwiowy, poj. sil. 800 ccm 
średnie zużycie paliwa: ok. 5 l/lOO km 

Gwarancja - 365 dni 
nr homologacji 325

Samochody w ciągłej sprzedaży

CENA 98 min 800 tys. zł

Sprzedaż ratalna
i uwzględnione ulgi 

celne

Salon Samochodowy 
„Wyścigi” 
ul. Puławska 266

Informacja:
tel. i fax. 43-66-40

tel. 24-01-48 
43-14-41

fax 24-00-35
24-93-70
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O
wczesnogotyckich meblach i wnętrzach mieszkalnych 
wiemy niewiele. Z XIII i XIV stulecia pochodzą skąpe 
przekazy pisemne i ikonograficzne, a także nieliczne me
ble gotyckie. Wśród nich, na terenach Francji i Niemiec, zachowały 

się szafy do przechowywania naczyń i szat liturgicznych, szafki- 
relikwiarze i szafy archiwalne, wykonane prostymi, ciesielskimi 
metodami. Szafa, wprawdzie jako typ mebla we wnętrzu mieszka
lnym, długo nie zyskiwała popularności, jednak wiele cech - wystę
pujących już w budowie i w dekoracji wczesnych szaf klasztor
nych i kościelnych - nabrało później podstawowego znaczenia w 
świeckim nurcie dojrzałego meblarstwa gotyckiego. Do takich na
leżą: skrzydła drzwi w układzie dwupoziomowym, słupowe nogi 
mebli, cokoły, duże zamki, żelazne okucia, a także snycerka i poli
chromia jako główne typy dekoracji. Wynalezienie piły wodnej, 
odnotowane w Augsburgu w 1322 r., miało przełomowe znaczenie 
dla meblarstwa. Cięcie drewna na cienkie deski umożliwiało bo
wiem wprowadzenie zmian w konstrukcji mebli. Zachodziły one 
jednak powoli, w ciągu całej drugiej połowy XIV w. Prawdziwy 
rozwój meblarstwa nastąpił dopiero w XV stuleciu, podczas gdy w 
architekturze europejskiej powstawały już wówczas znakomite 
dzieła późnego gotyku. Właśnie z XV w. pochodzą liczne meble 
gotyckie, zachowane w wielu krajach Europy, które są świadec
twem dążeń człowieka do pewnej stabilizacji i wygody. Obraz ten 
wspaniale uzupełniają materiały ikonograficzne w postaci malars
twa Roberta Campina, Jana van Eycka, Rogiera van der Weyden 
oraz wielu anonimowych artystów, jak Mistrz Życia Marii czy 
Mistrz ze Szwabii, którzy epizody z żywotów świętych chętnie 
umieszczali w scenerii gotyckich wnętrz mieszkalnych. Poza Fran
cją, gdzie ukształtował się styl gotycki, głównymi jego ośrodkami 
były Niderlandy, Flandria, Szwajcaria, Niemcy i Anglia. W me
blarstwie europejskim występowała wówczas wprawdzie pewna 
jednorodność, wynikająca ze ścisłych związków z architekturą, 
jednak w poszczególnych krajach Europy wyodrębniły się lokalne 
cechy gotyku, przejawiające się zarówno w konstrukcji, jak i w 
sposobach zdobienia mebli.
W XV w. do podstawowego umeblowania należały nadal skrzy
nie, zróżnicowane już wyraźnie pod względem rozmiarów, budo
wy i dekoracji. Z cienkich desek wykonywano skrzynie o nowej, 
ramowo-płaszczyznowej konstrukcji. Takie rozwiązanie wprowa
dzono najwcześniej w budowie skrzyń francuskich, a także w Nad
renii. we Flandrii i w Anglii. Pozwalało ono na ukształtowanie 
popularnego wkrótce typu dekoracji w postaci wypełnionych sny
cerką płycin, które nie pozostawały jednak jeszcze w bezpośred
niej zależności z konstrukcją mebla. Na terenach północnej Fran
cji, Flandrii i północnych Niemiec w snycerce chętnie stosowano 
ornament pergaminowy i maswerkowe motywy zdobnicze, za
czerpnięte z architektury. W dekoracji snycerskiej skrzyń na po
łudniu Niemiec, w Szwajcarii i we Włoszech przeważał natomiast 
ornament roślinny o motywach wici, winorośli, rozet i różnoro
dnych plecionek roślinnych. Na obszarach alpejskich zaś najczęś
ciej zdobiono skrzynie polichromią o żywych barwach, z przewagą 
czerwieni i zieleni.
W XV stuleciu znaczenie skrzyni jako podstawowego sprzętu za
częło ulegać stopniowej redukcji. Przestała pełnić funkcję kreden
su w reprezentacyjnym wnętrzu, bowiem weszły w użycie nowe 
rodzaje mebli przeznaczonych do przechowywania naczyń. Bez
pośrednie pokrewieństwo ze skrzynią miały szafki słupowe, znane 
pod nazwą „stollenschrank”. wytwarzane w Niemczech, w Nider
landach i w Anglii. Część skrzyniowa mebla wspierała się na wyso
kich, słupowych nogach, które miały skutecznie chronić jego za
wartość przed gryzoniami i przed wilgocią. Wieko zastąpiły 
drzwiczki, wmontowane w przednią ściankę mebla. W kompozycji 
dekoracji przodu mebla należało uwzględniać odtąd podziały 
drzwiowe, długie zawiasy, a także duże, trapezoidalne zamki goty
ckie.
Francuską odmianą kredensu był dressoir, używany już w XIV w. 
Przeznaczono go do eksponowania kosztownych naczyń, świad
czących o zasobności domu. Miał konstrukcję w formie spiętrzo
nych schodkowo półek, wspartych na wysokich nogach. Skrom
niejsze egzemplarze były w całości obite tkaniną, natomiast wy
tworne miewały bogatą dekorację snycerską, a czasem mały da
szek, zamykający górną kondygnację. Według tradycji francuskiej 
liczba stopni w budowie kredensu symbolizować miała pozycję 
społeczną jego właściciela. Czterostopniowe meble przysługiwały 
książętom, a zwieńczone daszkiem - osobom piastującym wysokie 

godności państwowe. Innym typem kredensu była dwukondygna
cyjna, najczęściej czteroskrzydłowa szafa na cokole. Na terenach 
południowych Niemiec cokoły stosowano wcześniej w konstrukcji 
skrzyń. Często wycinano je z desek łącznie z nogami mebla. W 
przestrzeni pomiędzy dolną i górną kondygnacją kredensu mieścił 
się rząd szuflad. Cokół, lica szuflad i płaskie zwieńczenie zdobiono 
snycerką. Konstrukcję szafy wzmacniano zazwyczaj okuciami de
koracyjnymi. Kredensy, jak większość ówczesnych mebli skrzynio
wych, miały na ściankach bocznych duże, kute uchwyty.
Biesiadowano przy długich stołach, przykrywanych obrusami. 
Były one prowizorycznymi konstrukcjami, usuwanymi po posiłku. 
W ciągu XV stulecia w Europie Środkowej ukształtowało się już 
jednak kilka typów stołu o trwałej konstrukcji. Należały do nich 
stoły kozłowe i kobyłkowe, w których podpory boczne łączono u 
dołu szerokimi ramami dla usztywnienia konstrukcji całości. Mie
wały prostą dekorację, wycinaną na krawędziach desek podpór. 
Linie wycięć tworzyły różnorodne luki ostre, co nadawało tym 
skromnym sprzętom modną, gotycką oprawę. Jeszcze w XV w. 
pojawiły się w Niemczech i w Szwajcarii pierwsze stoły skrzynio
we. Obudowanie przestrzeni pod blatem pozwalało na wprowa
dzenie szuflad i przegródek, przez co stoły skrzyniowe pełniły 
funkcję wczesnych biurek. Równocześnie wykonywano proste 
sprzęty na dwóch pełnych podporach bocznych, zakończonych 
płozami. Stosowano je chętnie, np. we wnętrzach flamandzkich. 
Do siedzenia długo służyły skrzynie i proste ławy. Ze skrzyni 
ukształtowała się ława skrzyniowa z wysokim zapieckiem, który 
przeważnie zdobiono snycerką. W dekoracji zapiecków chętnie 
używano ornamentów płaskich, jak ornament fałdowy, a także 
łączono herby z motywami roślinnymi. W końcu XV stulecia w 
użycie weszły również lekkie ławy z niskim, ażurowym zapieckiem 
bądź ruchomą, dwustronną deską oparcia.
Jeszcze w XV w. sypiano na skrzyniach, ławach lub na pryczach. 
Łóżka były meblami kosztownymi, dostępnymi dla nielicznych. 
Ustawiano je zazwyczaj we wnękach bądź w narożnikach poko
jów. W okresie późnego gotyku używano kilku typów łóżek. Nie
zależnie od konstrukcji, wszystkie miały baldachimy i zasłony. We 
Francji stosowano chętnie łóżka składające się ze skrzyni poście
lowej i podniebia z tkanin, zawieszanego na suficie lub na ścianie 
od strony wezgłowia. Używano łóżek przyściennych o trzech bądź 
o dwóch - jak w Anglii - ściankach drewnianych i słupie wspiera
jącym baldachim. Wykonywano również łóżka wolno stojące ze 
ściankami przy krótszych bokach mebla, zwieńczone drewnianym 
daszkiem. W ich dekoracji często łączono motywy architektonicz
ne z ornamentyką roślinną.
Krzesła i trójkątne zazwyczaj stołki rozpowszechniły się dopiero 
w dojrzałym i późnym meblarstwie gotyckim. Wcześniej, ciężkie 
krzesło skrzyniowe było najbardziej popularnym, wolno stojącym, 
a zarazem reprezentacyjnym siedziskiem. W końcu XV w. we 
Włoszech udoskonalono rozwiązania konstrukcyjne siedzisk skła
danych i nożycowych, wprowadzając oparcia i poręcze. Tam też 
pojawiły się pierwsze, zdobione snycerką zydle, które później na 
długo zadomowiły się w renesansowych wnętrzach mieszkal
nych.

Barbara Grątkowska-Ratyńska

1. Skrzynia o bogatej dekoracji maswerkowej, XV w.
2. Kredens schodkowy z małym baldachimem
3. Krzesło składane
4. Dwukondygnacyjna szafa, XV w.
5. Szafa z zakrystii, ok. 1500 r.
6. Stół flamandzki
7.8. Krzesła z poręczami, rozwinięta forma krzesła skła
danego
9. Włoskie późnogotyckie krzesło z poręczami, zdobione 
inkrustacją
10. Włoskie krzesło sgabello z inkrustacją
11. Francuskie łoże baldachimowe
12. Siedzisko skrzyniowe zdobione ornamentem perga
minowym, XV w.
(rys. Bogdan Michalak wg G. Kaesz, „Meble stylowe”, 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 
Wrocław 1990).
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MEBLE ZABYTKOWE
II. Meble gotyckie



Zamki w Polsce
1. Gniew - na skarpie lewego brzegu Wisty w 1282 r. Krzyżacy 
zaczęli budować zamek na pianie kwadratu z narożnymi wieżami. 
Od 1464 r. zamek należał do Polski, od 1772 r. do Prus i przebu
dowany został na koszary, później (1854) - więzienie; widok od 
strony Wisły
2. Golub-Dobrzyń nad Drwęcą - zamek krzyżacki z lat 1302-1306, 
przebudowany w XVII w. przez Annę Wazównę w stylu późnego 
renesansu (m. in. zwieńczenia attykowe, narożne wieżyczki); wi
dok od strony Drwęcy z basztą południową zbudowaną na po
czątku XV w.
3. Krupę koło Krasnegostawu - ruiny pańskiej rezydencji ufortyfi
kowanej systemem bastejowym, zbudowanej w końcu XVI w.; 
składa się z obronnego folwarku (przedzamcze) i zamku właści
wego (na zdjęciu) z renesansową attyką
4. Resztki zamku rycerskiego w Wojciechowie koło Bełżca z XV- 
XVI w. - zachowaną wieżę mieszkalną otaczały fortyfikacje ziem
ne; wieża (zwana Ariańską) przekazana została w 1910 r. Towa
rzystwu Opieki nad Zabytkami Przeszłości i w latach 1913-1914 
konserwował ją Jan Koszczyc Witkiewicz
5. Zamek w Opinogórze koło Ciechanowa zaprojektował w stylu 
neogotyckim Viollet-le-Duc, zbudował w latach 1828-1843 gen. 
Wincenty Krasiński dla swego syna, poety Zygmunta; jest to przy
kład romantycznej siedziby nie mającej znaczenia militarnego; 
obecnie Muzeum Romantyzmu
(zdjęcia: 1,2- Agnieszka i Włodek Bilińscy, 3, 4 - Wojciech Szar- 
liński, 5 - Zygmunt Światek)


