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Od redakcji
Otrzymaliśmy nagrodę „ za szczególną rolę 
w krzewieniu wiedzy na temat wartości ochrony 
dziedzictwa kulturowego oraz podnoszeniu 
świadomości społeczeństwa w tej dziedzinie”, 
jak czytamy w uzasadnieniu werdyktu 
konkursu Ministerstwa Kultury i Sztuki, 
Generalnego Konserwatora Zabytków i 
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabyt
ków na najlepsze prace studialne, na
ukowe i popularnonaukowe. Dziękujemy 
w imieniu naszych Czytelników i przy
pominamy, że jest to już czwarte tego 
rodzaju wyróżnienie dla „Spotkań z Za
bytkami”: w 1978 r. — Ministerstwo Kul
tury i Sztuki, w 1988 i 1989 r. — Stowa
rzyszenia Dziennikarzy, a w każdym 
uzasadnieniu tych nagród była mowa o 
dydaktycznych i patriotycznych wartoś
ciach pisma. I z tego cieszymy się naj
bardziej!
W tym numerze patriotyzm powinny bu
dzić pamiątki po polskich królach (s. 2 i 
6). O kurortach nad Prutem (s. 12) i por
celanie z Korca (s. 14) piszemy w dziale 
„Spotkania na Wschodzie”. Warto 
przeczytać o polskich szablach (s. 26) w 
nawiązaniu do mijającej rocznicy 
Września 1939 r. W dziale „Z zagranicy” 
kontynuacja prezentacji zabytków nie
mieckich wpisanych na listę UNESCO 
(s. 31) i o oryginalnym, rzeczywiście nie
codziennym muzeum w Berlinie (s. 34).

Przypominamy o naszej zabawie — kon
kursie ZA JEDEN, DWA I TRZY MI
LIONY ZŁOTYCH. Kto wykazał najwię
cej cierpliwości i przyśle na adres redak
cji do 10 października br. kartę pocztową 
z naklejonymi trzema kuponami — ku
pon pierwszy z numeru 7, 1992, s.4, ku
pon drugi z numeru 8, 1992, s. 13, kupon 
trzeci z tego numeru na s. 35 — ten weź
mie udział w losowaniu nagrody wartoś
ci 3 milionów zł. Nazwisko jej zdobywcy 
opublikujemy na łamach „Spotkań z Za
bytkami”. Czekamy na kupony!

KOMENTARZ

Leży przede mną wspaniale — jak na warunki 
1978 r. — wydany pierwszy zeszyt „Biuletynu Od
nowy Krakowa”. Twarda oprawa, papier kredowa
ny, nakład 500 egz., stron 22; wydawcą był Zarząd 
Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa, 
lecz niemały koszt tej luksusowej publikacji pokryły 
zapewne społeczne składki na ratowanie zabytków. 
Zeszyt otwiera notka o powołaniu na naradzie kra
kowskiego komitetu partii Społecznego Komitetu 
Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK), którego 
przewodniczenie przyjął prof. Henryk Jabłoński, a 
potem cytaty z przemówień (Jabłoński, Barcikow- 
ski) i kilka artykułów (bez nazwisk ich autorów!'). 
Nieco wcześniej, ale w tym samym roku Kraków zos
tał wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, a więc organizacji „zachodniej” i temu 
faktowi trzeba było coś przeciwstawić. „Dobrowol
nie” opodatkowały się zakłady pracy, dzięki szu
mnej reklamie sporo pieniędzy przyszło od rodaków 
z zagranicy i SKOZK operował sporymi sumami. 
Wydatkowanie ich nie było jednak racjonalne: za
wyżano kosztorysy, z kamienic rugowano mieszkań
ców przeznaczając je na cele publiczne, co wymagało 
drogiej adaptacji, były też „zwykłe” nadużycia, 
szaber zabytkowych detali itp. W sumie koszt odno
wienia krakowskiego domu był kilkakrotnie większy 
niż budowa nowego. I choć UNESCO starało się 
pomóc propagując doświadczenia francuskie (remont 
stanowi tam 70% kosztów budowy nowego domu) — 
radosne wydawanie pieniędzy trwało. Dzisiejsza 
Rada Miasta Krakowa nazywa to po prostu „zo
rganizowaną rabunkową dewastacją”.

SKOZK istnieje nadal, ale w odróżnieniu od 
pierwszych lat ma kłopoty finansowe. Przez istnie
jący od 1985 r. Narodowy Fundusz Rewaloryzacji 
Krakowa idzie dotacja państwa (obowiązek usta
wowy), nie ma jednak innych źródeł, m.in. brak 
sponsorów, a wpłaty na odnowę zabytków opodat
kowane są jak każde inne przedsięwzięcia.

Proces destrukcji cały czas wyprzedza o kilka 
długości odnawianie krakowskich zabytków...



Marek Tokarczyk

Wawel
- nowożytne 

groby 
królewskie

Okres późnego średniowiecza wykształcił 
jednolity typ nagrobka królewskiego; była 

to prostokątna tumba przykryta płytą 
wierzchnią, nad którą rozpościerał się 

baldachim. Boki tumby ozdabiano 
płaskorzeźbami, przeds ta wiają cymi 

najczęściej orszak pogrzebowy lub 
kartusze herbowe. Na płycie wierzchniej 
umieszczano leżącą w majestacie postać 

zmarłego, a jego doczesne szczątki 
spoczywały w komorze grobowej 

wpuszczonej pod posadzkę nawy lub 
kaplicy. Pod sklepieniami krakowskiej 

katedry na Wawelu w ten sposób 
pochowani zostali średniowieczni królowie 

Polski, tacy jak Władysław Łokietek, 
Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i 

Kazimierz Jagiellończyk (zob. M. 
Tokarczyk, „Królewskie groby na 

Wawelu”, „Spotkania z Zabytkami”, nr 5, 
1990, s. 9).

N
owożytność w sposób zasadniczy przeksz
tałciła ten schemat od początku XVI w. 
Zmianie uległ zarówno system pochówków, 
jak i plastyczna forma rzeźby nagrobnej. 
Nowy typ nagrobka wprowadzili u nas 
Włosi, którzy zrezygnowali z tumby nagrobnej i balda

chimu. Według tej koncepcji wykonany został pomnik na
grobny króla Jana I Olbrachta (zm. 1501). Tumbę jeszcze 
tu zachowano, ale miejsce płaczków i herbów zajął rene
sansowy napis, a płaskorzeźbiona postać zmarłego spoczę
ła na ukośnie ustawionej płycie. Tyle pozostało po śred
niowieczu, a zupełną nowością jest achitektoniczna nisza 
wpuszczona w ścianę, ujęta po bokach parą pilastrów pok
rytych groteskową dekoracją. Podniebie arkady wypełniają 
kasetony. Bezpośrednich analogii tej nowej formy plastyki 
należy szukać we florenckiej rzeźbie doby Quattrocenta. 
Nagrobny pomnik Jana Olbrachta, wykuty w piaskowcu i 
czerwonym marmurze, ustawiony został w zaadaptowanej 
na ten cel gotyckiej kaplicy. Należy zwrócić uwagę, że jest 
to pierwsze dzieło renesansowe w Polsce. Ufundowali je 
Elżbieta Rakuszanka i królewicz Zygmunt, tumbę wyko
nał nieznany artysta, baldachim zaś — twórca planów 
Zamku Królewskiego na Wawelu — Franciszek Florent- 
czyk. Jan Olbracht był ostatnim monarchą pochowanym 
w komorze grobowej wpuszczonej pod posadzkę.
Okres renesansu wprowadził zasadniczą zmianę — ciała 
zmarłych zaczęto składać w kryptach budowanych pod 
kaplicami grobowymi. Pierwszym takim mauzoleum z od
rębną kryptą jest Kaplica Zygmuntowska, miejsce wie
cznego spoczynku ostatnich Jagiellonów. Należy jej po
święcić więcej uwagi, gdyż jest to dzieło ze wszech miar 
wybitne.

Król Zygmunt I Stary powziął myśl budowy kaplicy gro
bowej po śmierci swojej żony Barbary Zapolyi (zm. 1515). 
W 1517 r., gdy król przebywał w Wilnie, odwiedził go 
włoski architekt Bartłomiej Berrecci z modelem kaplicy, 
który przypadł monarsze do gustu. W roku następnym 
rozpoczęły się prace budowlane. Ponieważ przy katedrze 
nie było już miejsca, pod budowę nowej kaplicy zburzono 
ufundowaną w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego kapli
cę Wniebowzięcia NP Marii. Budowa kaplicy, zwanej 
przez współczesnych Królewską, trwała do 1531 r., a 8 
czerwca 1533 r. biskup Piotr Tomicki uroczyście ją kon
sekrował.

Jest to budowla centralna, założona na planie kwadratu i 
nakryta kopułą wspartą na ośmiobocznym tamburze (bęb
nie). Gdy przez szeroką arkadę północnej ściany kaplicy 
wchodzimy do jej wnętrza, oczom ukazuje się zachwycają
ce bogactwo dekoracji w postaci rzeźb figuralnych, płasko
rzeźb czy detalu architektonicznego. W sześciu konchowo 
ujętych niszach trzech ścian ustawione są figury świętych: 
Piotra i Pawła (wschodnia), Zygmunta i Jana Baptysty (po
łudniowa) oraz Floriana i Wacława (zachodnia). Powyżej 
tych nisz umieszczono płaskorzeźbione medaliony z po
staciami czterech ewangelistów i dwóch królów biblijnych: 
Salomona i Dawida. W wielkiej wnęce ściany zachodniej 
znajdują się posągi nagrobne Zygmunta I Starego (zm. 
1548) i Zygmunta II Augusta (zm. 1572), spoczywające na 
sarkofagach (figura Zygmunta Augusta została włączona 
później w niszę grobową, która pierwotnie projektowana 
była tylko na grób Zygmunta Starego).
Wraz z nagrobkiem Zygmunta I pojawił się w katedrze 
nowy typ rzeźby sepulkralnej, przyniesiony do Polski z 
Włoch. Postać zmarłego na płycie jakby ożyła, stała się
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dynamiczna i pełna ruchu, w niczym nie przypominając 
już płasko leżących na tumbie średniowiecznych władców. 
Odtąd leżąca figura zmarłego jest lekko ugięta, wsparta na 
łokciu i w niczym niepodobna do osoby zmarłej, lecz do 
śpiącej. Ta metamorfoza formy wiąże się z filozofią neo- 
platońską: jej wyznawcy twierdzili, że sen, podobnie jak 
śmierć, jest wyzwoleniem duszy z niewoli, jaką jest ciało. 
Taki typ nagrobka rozpowszechnił się na początku XVI 
w., kiedy rzeźbiarz włoski Andrea Sansovino wykonał w 
rzymskim kościele S. Maria in Araceli nagrobek biskupa 
Piotra da Vicenza (1504 r.), a później pomniki nagrobne 
dwóch kardynałów: Askaniusza Sforzy (1505) i Hieronima 
Basso-Rovere (1507—1509) w rzymskim kościele S. Maria

1 Nagrobek Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery
2. Tumba nagrobka Jana Olbrachta
3, Nagrobki Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta w Kaplicy Zygmuntowskiej

del Popolo. Te dzieła Sansovina dały wzór całej plastyce 
nowożytnej, a od nazwiska twórcy taki typ nagrobka na
zywamy sansovinowskim.
Autorem koncepcji architektury i dekoracji Kaplicy Kró
lewskiej na Wawelu był sam Berrecci. Korzystał on jednak, 
co przy takim przedsięwzięciu jest rzeczą oczywistą, z po
mocy innych artystów, wśród których należy wymienić: 
Jana Cini, Mikołaja Castiglione, Antoniego z Fiesole, 
Bernaedina di Zanobi de Gianotis oraz Wilhelma Florent- 
czyka. Jeżeli chodzi o rzeźbę króla Zygmunta I, to wydaje 
się, że jej twórcą był Jan Maria Mosca, zwany Padovano. 
On również stworzył, będąc już człowiekiem w latach da
leko posuniętym, pomnik Zygmunta Augusta. Ściany 
Kaplicy Zygmuntowskiej stanowią przykład „horror va- 
cui” (lęku przed próżnią) w dekoracji architektonicznej. 
Wolne od nisz, medalionów i belkowania przestrzenie wy
pełniają motywy ornamentalne: arabeskowe i groteskowe 
oraz tematy mitologiczne zapożyczone ź życia bóstw mor
skich. Bogactwo motywów i pomysłowość jest tu oszała
miająca. Ponad całością, wsparta na ośmiobocznym, 
przeprutym ośmioma oknami bębnie, unosi się półelipty- 
czna kopuła, której czaszę zdobi osiemdziesiąt ujętych w 
kasetony rozet — każda o innym kształcie. Mistrz Bartło
miej Berrecci uczynił z Kaplicy Zygmuntowskiej dzieło
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oryginalne, uznane za najbardziej harmonijne wnętrze re
nesansowe na północy Europy, słusznie nazwane przez 
naukę niemiecką „Perłą Renesansu z tej strony Alp”. 
Obok nagrobków Zygmuntów, na przedpiersiu stalli tro
nowej, znajdującej się we wnęce ściany południowej, 
umieszczono grobowy pomnik królowej Anny Jagiellonki 
(zm. 1596). Jest to płyta wykonana z czerwonego marmu
ru, z postacią królowej w stroju koronacyjnym, w pozycji 
półleżącej, z torsem wspartym na łokciu. Nie jest to rzeźba 
pełnoplastyczna, lecz wypukły relief. Za twórcę powstałe
go po 1587 r. nagrobka Anny uważa się rzeźbiarza pocho
dzącego z Florencji — Santiego Gucciego. Od strony am
fa itu katedry kaplicę zamyka brązowa krata, która odlana 
została w norymberskiej pracowni Hansa Vischera; górna 
część kraty pochodzi z 1545 r.
Pod kaplicą Jagiellonów znajduje się niewielkie sklepione 
pomieszczenie — krypta. W niej do połowy XVII w. skła
dano trumny królewskie. Spoczywają tam: Barbara Zapo- 
lya, Zygmunt I, Zygmunt II, Anna Jagiellonka i Zygmunt 
III Waza. Trumnę Zygmunta Starego, jakby nawiązując 
do średniowiecznej tradycji, złożono w kamiennym sarko
fagu. Dopiero Zygmunt August spoczywa, według nowej 
formy pochówku, w dwóch trumnach: pierwszej drewnia
nej i drugiej zewnętrznej, metalowej, na której bokach 
umieszczono przedstawienia pięciu zmysłów i alegorię du
szy nieśmiertelnej.
W kilka lat po śmierci króla Stefana Batorego (zm. 1586), 
jego żona, królowa Anna Jagiellonka poleciła Santiemu 
Gucciemu przebudować i odnowić gotycką kaplicę Ma
riacką oraz odkuć nagrobek Batorego. Artysta szybko wy
wiązał się z powierzonego mu zadania i w 1595 r. kaplica

— przekształcona w duchu manieryzmu na mauzoleum — 
była gotowa. Gucci umieścił w niej rozbudowany, oparty 
na schemacie łuku triumfalnego nagrobek Stefana Batore
go, wykonany z piaskowca, czerwonego marmuru i alabas
tru. Nad cokołem pomnika rzeźbiarz umieścił stojącą 
skośnie marmurową płytę z reliefowym wizerunkiem pół
leżącego króla w stroju koronacyjnym, z berłem i jabłkiem
— insygniami władzy monarszej w dłoniach. Obok płyty 
znajdują się dwa posągi — personifikacje cnót króla: Mę
stwo i Roztropność. Ten królewski nagrobek należy do 
wybitnych dzieł rzeźbiarskich Gucciego, który zostawił na 
nim swoją sygnaturę: SANTI GUCCI FLORE.
Prawdopodobnie w pobliżu tego nagrobka miał stanąć po
dobny — pamiątka śmierci królowej Anny Jagiellonki. 
Jednak płytę z jej wizerunkiem, jak wiemy, ostatecznie 
umieszczono w Kaplicy Zygmuntowskiej. Trumna ze 
zwłokami króla Stefana nie spoczęła, o dziwo, w istniejącej 
już krypcie, lecz w specjalnej komorze pod kaplicą Ma
riacką. Wykonana została z cyny i udekorowana postacia
mi plączących aniołów, biblijnych i mitycznych wojowni
ków, królewską i cierniową koroną, herbami oraz alego
riami cnót i występków.
Gdy w 1598 r. zmarła żona króla Zygmunta III Wazy An
na Austriaczka, król postanowił ufundować przy katedrze 
wawelskiej kaplicę grobową. Planu tego jednak nigdy nie 
zrealizował. Dopiero po śmierci Zygmunta III (zm. 1632), 
gdy trumnę z jego ciałem składano do krypty pod kaplicą 
Jagiellońską, okazało się, że nie pozostało w niej już dużo 
miejsca. Syn Zygmunta, Władysław IV Waza zlecił bu
dowę nowej krypty pod istniejącą, średniowieczną kaplicą 
SS. Piotra i Pawła, zbudowaną w XIII w. przez biskupa
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4.5. Trumna Stefana Batorego w 
krypcie katedry (4) i płyta nagrobna 
(5)
6. Trumna Jana Kazimierza Wazy w 
krypcie
7 8. Wewnętrzne kopuły: Kaplicy 
Zygmuntowskiej (7) i Wazów (8)

(zdjęcia: 1 —6 — Marek Tokarczyk)

Prandotę i zwaną Prandocińską. W powstałej w 1644 r. 
krypcie pochowano w styczniu 1649 r. króla Władysława 
IV (zm. 1648). Jego wyjątkowej piękności trumna wyko
nana została z miedzi przez toruńskiego złotnika Jana 
Chryzostoma Bierpfaffa. Boki wypełniają panoplia, herby 
i sceny z życia króla gloryfikujące jego zwycięstwa militar
ne.
Plany króla Zygmunta III po ponad sześćdziesięciu latach 
zrealizował drugi jego syn — Jan II Kazimierz Waza. Na
kazał on wyburzenie kaplicy Prandocińskiej i zbudowanie 
na jej miejscu nowej. Kaplicę Wazów wzniesiono w latach 
1664—1666, a prace wykończeniowe trwały jeszcze dzie
sięć lat. W 1676 r. w krypcie pod kaplicą spoczął obok bra
ta ostatni z rodu Wazów, król Jan Kazimierz (zm. 1672). 
W planie i w wyglądzie zewnętrznym kaplica Wazów 
przypomina kaplicę Jagiellonów, w której sąsiedztwie stoi. 
Usytuowanie, jak i skopiowanie elewacji Kaplicy Królew
skiej było zamierzeniem świadomym, bowiem Wazowie 
uważali się i byli uważani przez współczesnych za spadko
bierców Jagiellonów (Zygmunt III po swojej matce Kata
rzynie Jagiellonce był wnukiem Zygmunta Starego).
Do kaplicy wchodzi się od południowej nawy katedry 
przez ogromny marmurowy portal. Jej ściany wyłożono 
okładziną z czarnego marmuru, co nadaje wnętrzu charak
ter żałobny. W niszach ścian południowej i północnej 
ustawiono posągi przedstawiające Męstwo i Roztropność, 
przy ścianie wschodniej ołtarz z Wniebowzięciem NP Ma
rii. Natomiast w ścianach południowej i zachodniej umie
szczono tablice epitafijne Wazów, ujęte w kartusze wyko
nane ze złoconego metalu, poświęcone pamięci królów: 
Zygmuntowi III, Kazimierzowi IV i Janowi II oraz innym 

osobistościom z ich rodziny. Powyżej unosi się założona na 
bębnie kopuła. Przestrzeń pomiędzy gzymsem a kopułą 
wypełniają płaskorzeźby wyobrażające czterech ewangeli
stów. Pomiędzy okrągłymi oknami tamburu na cokolikach 
stoją figurki aniołków. W czaszy kopuły, w stiukowych 
kartuszach tkwią malowane sceny z życia Matki Bożej. Od 
strony wejścia portal kaplicy zamyka wspaniała brązowa 
krata pokryta alegorycznymi przedstawieniami marności 
życia doczesnego i eschatologiczną inskrypcją: MEMEN
TO MORI — OMNIA AEQUAT (pamiętaj o śmierci, 
ona równa wszystko). Kratę wykonał w 1673 r. gdański 
mistrz Michał Weinhold.
Barokowa kaplica Wazów jest ostatnim królewskim mau
zoleum na Wawelu i jedynym w Polsce przykładem mau
zoleum całego rodu królewskiego. W arkadach wschodniej 
ściany obejścia katedry umieszczono w 1760 r. dwa po
dobne do siebie, pompatyczne, barokowe nagrobki kró
lów: Michała Korybuta Wiśniowieckiego (zm. 1673) i Jana 
III Sobieskiego (zm. 1696) oraz ich małżonek. Ufundował 
je Michał Kazimierz Radziwiłł wraz z żoną, zaprojektował 
Franciszek Placidi, wykonał Kazimierz Mrowiński. Wyku
te z czarnego marmuru trumny obu królów podtrzymują 
tureccy jeńcy. Na trumnach umieszczono wyrzeźbione w 
alabastrze obrazy bitew: chocimskiej i wiedeńskiej. Na
grobkom towarzyszą gipsowe postacie-alegorie: Mądrości, 
Wiary, Sprawiedliwości, Męstwa i Smutku. Ponad sarko
fagami anioł i Sława trzymają portrety Jana III i Marii 
Kazimiery, orzeł zaś podobizny Michała Korybuta i Eleo
nory. Oba pomniki wieńczą anioły unoszące herby monar
chów. Ciało króla Michała pochowano na Wawelu w 1676 
r. pod kaplicą Świętokrzyską. Natomiast szczątki Jana III 
trafiły tam dopiero w 1734 r. razem z trumną króla Augu
sta II Mocnego (zm. 1733); zostali oni pochowani w 
krypcie Wazów. Do tego czasu zwłoki Sobieskiego znaj
dowały się w Wilanowie, a potem w warszawskim Zamku 
Królewskim i w kościele kapucynów. W setną rocznicę 
Odsieczy Wiedeńskiej król Stanisław August kazał prze
nieść ciało Jana III do nowo sporządzonego sarkofagu z 
czarnego marmuru w krypcie Św. Leonarda; tamże w 
1838 r. spoczął August II.

Nie doczekał się realizacji zamysł budowy grobowej kapli
cy dynastii Wettynów, zaprojektowanej przez Franciszka 
Placidiego. Miała ona stanąć na miejscu kaplicy biskupa 
Piotra Tomickiego, jednak śmierć króla Augusta III przek
reśliła te plany.
Król Stanisław Leszczyński (zm. 1766) dwukrotnie zasia
dał na tronie Rzeczypospolitej, aż abdykował w 1736 r. 
Pochowany został w Nancy, we Francji, ponieważ zostaw
szy teściem króla Ludwika XV dostał we władanie Lota
ryngię. Jednak w czasie Rewolucji Francuskiej splądrowa
no tamtejsze groby i ktoś przypadkowo uratował fragmen
ty królewskich kości, które po wielu perypetiach trafiły na 
Wawel w 1938 r., gdzie umieszczone w metalowej tru
mience spoczęły w przedsionku krypty Św. Leonarda.

Jednak nie wszyscy polscy królowie — jakby chciała tego 
tradycja - spoczęli w polskiej ziemi. Okres nowożytny zna 
kilka takich wypadków, a m.in.: Aleksander Jagiellończyk 
(zm. 1506) pochowany został przy katedrze wileńskiej, 
August III Śas (zm. 1763) w Dreźnie, Stanisław August 
Poniatowski (zm. 1798) w Petersburgu, a następnie w 
Wołczynie, skąd królewskie szczątki przywieziono w 1989
r. do Polski (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 3, 1990,
s. 20).

Marek Tokarczyk
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Jan Samek

Pamiątki 
po królach 

polskich
Pamiątki po polskich królach z końca XVI, 
XVII i XVIII w. zachowały się nie tylko na

Wawelu. Należą do nich związane z 
kolejnymi monarchami dzieła rzeźby, 

malarstwa, złotnictwa, a także tkaniny i 
hafty, przechowywane w krakowskich koś

ciołach i klasztorach.

J
edną z ważniejszych pamiątek jest portret Ste
fana Batorego pędzla Marcina Kobera z 1583 
r. Z Wawelu został on przeniesiony do klaszto
ru misjonarzy na Stradomiu, gdzie znajduje 
się do dzisiaj.

Bardzo ciekawe dzieło złotnictwa pozostało po królu 
Zygmuncie III z dynastii Wazów w klasztorze domi
nikanów w Krakowie. Jest to relikwiarz ofiarowany 
w 1612 r. przez króla po zwycięstwie nad Mostną i 
zdobyciu Smoleńska w 1611 r. Relikwiarz ten prze
znaczono na głowę św. Jacka. Ma kształt ośmiobo- 
cznej puszki z kolumnami w narożnikach, przykrytej 
kopułką. Na ściankach wyobrażono trybowane sceny 
z życia Chrystusa. Według opisu z 1646 r. relikwiarz 
wsparty był na posążkach aniołków z tarczami her
bowymi — obecny cokół pochodzić ma z czasów 
Wolnego Miasta Krakowa i zdobią go tarcze herbo
we: Królestwa Polskiego, Litwy, Miasta Krakowa i 
Odrowążów. Także kopułka jest późniejsza, wykonał 
ją bowiem w drugiej połowie XIX w. mosiężnik kra
kowski Franciszek Kopaczyński. Godna uwagi jest 
jeszcze biżuteria zdobiąca relikwiarz, którą datuje się 
na XVI-XVII w. Relikwiarz z daru króla Zygmunta 
III jest dziełem zagadkowym. Nasuwa się bowiem 
pytanie, gdzie został wykonany. Wprawdzie inwen
tarz mówi, że jest on dziełem augsburskim, ale może 
być to tylko określenie użyte ze względu na plasty
czną dekorację figuralną. Dawniejsze prace łączą 
dzieło z samym królem Zygmuntem, który był złot- 
nikiem-amatorem, lecz są to tylko oparte na tradycji 
przypuszczenia. Nie zostało też dotąd wyjaśnione, 
dlaczego na relikwiarzu znajdują się sceny z życia 
Chrystusa, a nie jak na innych sceny z życia świętego 
— w tym wypadku św. Jacka. Nadto na jednym z 
obrazów w kaplicy św. Jacka przy kościele dominika
nów, wykonanych w latach 1619—1625 przez mala
rza Tomasza Dolabellę, aniołek trzyma relikwiarz, 
który ma podziały ścianek na dwie kondygnacje oraz 
posążki na narożnikach. Próbuje się wprawdzie wy
jaśnić niektóre problemy przez wysuwanie hipotezy 
o złożeniu relikwiarza z różnych części, ale sprawa 
jest ciągle zagadkowa. Nie zmienia to faktu, że relik
wiarz św. Jacka należy do grupy relikwiarzy wielobo- 
cznych na głowy świętych, których ponad czterdzieś
ci znamy z polskich skarbców XV—XIX w.
Do zabytków związanych z Zygmuntem III Wazą 
należy najokazalsza fundacja monarchy w Krakowie 
— zbudowany dla jezuitów w latach 1596-1619 koś
ciół SS. Piotra i Pawła. Na wspaniałej ciosowej fasa
dzie tej świątyni i na stiukach w absydzie znajdują się 
nie tylko snopki — herby Wazów, lecz także finezyj
nie kute w kamieniu orły. Poza herbami, ozdobione są
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Orderem Złotego Runa, którym jak wiadomo byli 
udekorowani królowie z tej dynastii. Te wyjątkowo 
cenne plastyczne wyobrażenia Orła Polskiego winny 
być pieczołowicie wykorzystane, gdyby nareszcie do
szło do zebrania i opublikowania wszystkich najwa
żniejszych przedstawień herbu Korony.

Z królem Władysławem IV wiąże się ściśle relikwiarz 
z 1637 r., przechowywany obecnie w krakowskim 
kościele dominikanów. Ostensorium mieści relikwie 
Krzyża Świętego i Męczenników. Nadano mu kształt 
oryginalny, bowiem w części centralnej ma wyobra
żenie dwugłowego orła z wieńcem z relikwiami. Po 
bokach towarzyszą mu dwie postacie świętych Wła
dysława i Cecylii (pierwszy z nich dzierży miecz z 
wyraźnie czytelnym napisem „Bellopro deo”). Sche
mat i dekoracja relikwiarza wykazuje cechy właściwe 
dla manieryzmu, przy czym forma stopy nawiązuje 
do rozwiązań gotyckich, co da się często zaobserwo
wać w polskim złotnictwie z pierwszej połowy XVII 
w. Interesujące są okoliczności tej fundacji. Relik
wiarz jest darem metropolity kijowskiego Rafała 
Korsaka z okazji ślubu króla Władysława IV z arcy- 
księżniczką austriacką Cecylią Renatą. Jak wskazują 
cechy złotnicze, ostensorium wykonane zostało w 
Wilnie, najprawdopodobniej w warsztacie mistrza 
złotniczego Hornusa Reutela.
Do innych pamiątek związanych z Władysławem IV 
należą np. opatrzone pieczęciami dokumenty w ar
chiwum klasztoru kanoników regularnych lateraneń- 
skich przy kościele Bożego Ciała w Krakowie (znaj
dują się tu także przywileje wydane przez innych 
polskich monarchów z XVII i XVIII w.).

Szczególnie licznie dotrwały pamiątki z fundacji kró
la Jana III Sobieskiego, a w mniejszej liczbie królo
wej Marysieńki. W dziedzinie architektury i tzw. ma
łej architektury z osobą króla Jana wiąże się wznie
sienie w latach 1685-1688 kaplicy Różańcowej przy 
dominikańskim kościele Św. Trójcy oraz najprawdo
podobniej podestu z bali i schodów przy manierysty- 
cznym cyborium w kościele Mariackim. Najciekaw
sze dzieła to także: bramki odlane z brązu, dziś w ba
lustradzie przed ołtarzem głównym kościoła Mariac
kiego, wykonane w Nysie na Śląsku w 1681 r., skrzy
neczka perska w skarbcu tego kościoła, dwie opony i 
baldachim z tkaniny datowany na drugą połowę 
XVII w. w dawnej kolegiacie Św. Anny, wreszcie 
dwie ścianki wejściowe do namiotów z haftem zło- 
tosrebrnym z XVII w. w klasztorze kanoników 
regularnych lateraneńskich przy kościele Bożego Cia
ła na Kazimierzu (ostatnio zakupione do Państwo-

5, Jan III Sobieski: brązowe bramki w balustradzie przed ołtarzem głównym koś
cioła Mariackiego

(rys. Elżbieta Czapla)

wych Zbiorów Sztuki na Wawelu). W tym klasztorze 
zachowała się waza brązowa turecka z XVI—XVII 
w. pokryta rytą dekoracją roślinną z wersetami. Inte
resujące są portrety króla Jana i królowej Marysieńki 
przechowywane w klasztorze cystersów w Mogile.

Mniej pamiątek zachowało się po królach elekcyj
nych panujących w Polsce w XVIII w. W skarbcu 
kościoła Mariackiego przechowywany jest włoskiej 
roboty ołtarzyk ścienny z około połowy XVII w., 
wykonany ze złoconego srebra bogato dekorowanego 
koralem i emalią. Ma to być dar królowej Marii Józe
fy, żony Augusta III Sasa. Niestety, nie dotrwał do 
naszych czasów piękny, kamienny most na Prądniku 
zaprojektowany przez architekta amatora księdza 
Sebastiana Sierakowskiego, wzniesiony z okazji przy
jazdu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do 
Krakowa w 1782 r. (został rozebrany w 1962 r.).

Ten krótki przegląd wskazuje na ogromne bogactwo 
pamiątek po polskich monarchach i ich rodzinach w 
dawnej stolicy Polski. Dla zainteresowanych Czytel
ników warto wspomnieć, że wiele tego rodzaju pa
miątek zachowało się także na Jasnej Górze w Czę
stochowie.

Jan Samek
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T
rudno wręcz przecenić wartość badawczą, 
artystyczną i historyczną tego olbrzymie
go zbioru. Najdawniejsze ryty powstały u 
schyłku epoki lodowej około 10 000 lat 
temu, na przełomie paleolitu i mezolitu, o 

czym świadczą przedstawienia zwierząt charaktery
styczne dla ówczesnych warunków klimatycznych 
środowiska alpejskiego. Najmłodsze powstawały je
szcze wtedy, gdy dobiegły kresu dzieje Republiki 
Rzymskiej, a nowe Cesarstwo zaznaczało silniej swą 
obecność w strefie wysokich Alp, sporadycznie na
wet we wczesnym średniowieczu. Datowanie rytów 
nastręczało początkowo znaczne trudności. W miarę 
postępu badań stwierdzono następstwo odmiennych 
stylów przedstawień, a wyobrażane realia w postaci 
np. broni czy ozdób pozwoliły precyzyjniej określać 
czas powstania poszczególnych rytów i ich zbiorów. 
Badaniami tego bezcennego zbioru zajęło się regio
nalne (prywatne!) Centro Camuno di Studii Preisto- 
rici, kierowane przez prof. Emmanuela Anati, a w 
1979 r. ryty skalne Valcamonica zostały uznane przez 
UNESCO za pomnik światowego dziedzictwa kultu
rowego (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 6, 1991, s. 
43).

Jerzy Gąssowski

Sztuka 
pradziejowa (6)

Jedną z największych sensacji w dziejach 
badań najdawniejszej sztuki było odkrycie 

wielkiego zbioru rytów skalnych we 
włoskiej dolinie alpejskiej Valcamonica w 

pobliżu Capo di Ponte (Brescia). Ta 
wielka naturalna galeria sztuki 
prahistorycznej rozciąga się na 

przestrzeni czterdziestu kilometrów, liczy 
ponad 150 000 rytów i powstawała w ciągu

10 000 lat. W każdym sezonie badawczym 
odsłania się spod warstwy mchów 
i skalnych zanieczyszczeń kolejne, 

nieznane ryty.

1. Alpejska dolina Valcamonica we włoskiej prowincji Brescia
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Tak wielkie i długotrwałe zbiorowisko rytów składa 
się na wyjątkową księgę, ilustrującą przeróżne aspek
ty życia dawnych mieszkańców strefy alpejskiej. 
Przeważają w nim przedstawienia o cechach sakral
nych, sceny o tematyce obrzędowej i symbolicznej, 
ilustracje wydarzeń i postaci mitycznych, związa
nych często z nie znanymi nam lokalnymi wierze
niami. Jednocześnie zaś przybliżają nam w sposób 
rzadko spotykany w sztuce pradziejowej różnorakie 
aspekty bytu tamtejszej społeczności, także w dzie
dzinie scen z życia codziennego, czynności produk
cyjnych i odświętnych. Pozwalają zajrzeć do wnętrza 
domów, zrozumieć ich kształt i konstrukcję, nawet 
rozplanowanie.

Zupełnie wyjątkowy — w skali światowej — jest ryt z 
około 1300 r. przed Chr. (epoka brązu), zwany 
„Mappa di Bendolina”, przedstawiający plan osiedla 
z domami, studniami, drogami, polami, pastwiskami 
i strumieniami. Zdjęcia lotnicze doliny Bendolina 
potwierdziły podziemne ślady struktur przestrzen
nych, które przedstawiał ów starożytny „plan katas
tralny” z zadziwiającą wiernością. Inne ryty pokazują 
sceny walk, polowań, uprawy roli - także radłem za
przężonym w woły, kobiety przy warsztatach tkac
kich, sceny pogrzebów, a nawet obrazki z życia ro
dzinnego, aż po sceny erotyczne. Szczególnie bul

wersujące jest przedstawienie mitologiczne lub ob
rzędu rytualnego, objawiające stosunek mężczyzny z 
oślicą.

Na rytach z Valcamonica oglądamy znaczną część 
pradziejów, przedstawioną jakby w starożytnym ko
miksie. Widzimy, jak społeczność myśliwska doko
nuje stopniowego przyswajania zwierząt udomowio
nych, poczynając od psa. Obserwujemy dalej echa 
wielkiej rewolucji neolitycznej, polegającej na rozpo
częciu uprawy roślin: najpierw widzimy kobiety 
spulchniające rolę kijem kopieniaczym i motyką, a
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2. Ryt „Mappa di Bendolina" — plan 
osiedla z późnej epoki brązu (Valca
monica)

3. Dwa pionowe warsztaty tkackie i 
postać ludzka na rycie skalnym z 
epoki neolitu (Naque. Valcamonica)

4. Ryt skalny z przedstawieniem orki 
radiem wspomaganym motyką; epo
ka brązu (Seradina, Valcamonica)

5. Ryt skalny z przedstawieniem ob
rzędowych zaślubin władcy z oślicą 
(Nadro, Valcamonica)

(zdjęcia: 1 — Jerzy Gąssowski.
2—5 — Michał Dąbski)
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około 4000 r. p.n.e. pojawia się mężczyzna, kroczący 
za parą wołów zaprzężonych do radła. Towarzyszy
my pierwszym wyobrażeniom broni i ozdób metalo
wych wraz z narodzinami epoki brązu. To właśnie z 
tej epoki pochodzi najbogatsza ikonografia życia co
dziennego w jego barwnej różnorodności.

Najwięcej realizmu zawierają przedstawienia z naj
wcześniejszej fazy mezolitycznej. U jej schyłku do
chodzi do wielkiej schematyzacji przedstawień ludz
kich i zwierzęcych: postać ludzka zostaje sprowadzo
na do pionowej kreski na łukowatym kabłąku nóg, a 
zwrócone ku górze ręce i głowa stanowią jakby świe
cznik trójramienny. Maksymalny schematyzm li
nearny towarzyszy również postaciom zwierzęcym. 
Sztuka Valcamonica nie odchodzi już od schema
tyzmu, ale z upływem czasu kolejne style przedsta
wień nieco łagodzą jego sztywne reguły, zwłaszcza 
tam, gdzie chodzi o akcentowanie ważnych szczegó
łów uzbrojenia, stroju czy akcesoriów kulturowych. 
Ryty z epoki żelaza ujawniają także wzrastającą rolę 
czynników militarnych, pojawienie się struktur spo
łeczeństwa arystokratycznego i zalążki formacji nie
wolniczej.

Badacze alpejskiej doliny podzielili tutejsze ryty na 
fazy chronologiczno-stylowe. Faza zwana proto-ka- 
muńską obejmuje czasy od 8000 do 5500 r. p.n.e. i 
pokrywa się z epoką mezolitu; faza pierwsza obejmu

je epokę neolitu (5500—3200 r. p.n.e.), a druga okres 
eneolitu (tzw. epoka miedzi — 3200—2500 r. p.n.e.). 
Faza trzecia (2500—1200 r. p.n.e.) prawie pokrywa 
się z epoką brązu. Wreszcie faza czwarta (1200 r. 
p.n.e. — 16 r. n.e.) obejmuje schyłek epoki brązu i 
całą epokę żelaza aż do początków Cesarstwa 
Rzymskiego.

W tej ostatniej fazie domy przybierają znaczne roz
miary, przypominające struktury piętrowe o wyso
kich dachach. Pojawiają się także duże budowle in
terpretowane jako świątynie, zwłaszcza że wśród po
staci ludzkich można wyodrębnić wyobrażenia kap
łanów. Częste są przedstawienia konnych wojowni
ków, a sztuka zabarwia się pewną dozą realizmu. Po
cząwszy od VII w. p.n.e. dają się w niej odczytać wy
raźne wpływy płynące z północno-italskich środo
wisk etruskich.

W twórczości artystów doliny Valcamonica można 
obserwować okresy większego i mniejszego nasilenia. 
Do znacznej intensyfikacji przedstawień doszło u 
schyłku okresu III, aby po krótkiej zapaści osiągnąć 
apogeum w okresie IV (około 500 r. p.n.e.). Po 16 r. 
n.e., uważanym za koniec faz stylowych w dolinie, 
zaobserwowano jeszcze wykonywanie rytów skal
nych na 75 stanowiskach, z pewnym nasileniem oko
ło 1000 r. n.e.

Jerzy Gąssowski
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Kurorty
nad Prutem

Huculszczyzna z górskimi 
masywami Czarnohory i 
Gorganów należała do naj
bardziej atrakcyjnych rejo
nów turystyczno-wypo
czynkowych w przedwo
jennej Polsce. Jednym z 
najchętniej odwiedzanych 
miejsc była malownicza do
lina Prutu i leżące w niej 
kurorty: Worochta i Jarem- 
cze. Ich kariera rozpoczęła 
się już pod koniec XIX w., 
w okresie, gdy narastało za
interesowanie urodą i kul
turą Huculszczyzny. Roz
wój tych wsi jako baz tury
styczno-wypoczynkowych u- 
możliwiła oddana do użyt
ku w 1895 r. linia kolejowa 
biegnąca doliną Prutu i na
stępnie przebijająca się 
przez Karpaty w kierunku 
doliny Cisy, łącząc Galicję 
Wschodnią z Węgrami. 
Budowa tej linii stanowiła 
wielkie osiągnięcie inżynie
ryjne. Prowadzi ona li
cznymi tunelami i śmiało 
przerzuconymi ponad rze
ką wiaduktami, które stały 
się dodatkową atrakcją tu
rystyczną wzbogacając na
turalne walory widokowe 
doliny Prutu.
Turystyczną karierę Wo- 
rochty (749 m n.p.m.) za
początkowało otwarcie w 
tej niewielkiej górskiej wsi 
tzw. Dworku Czarnohor- 
skiego (dwa domy po 5 po
koi z 30 łóżkami) przez za
łożony w Kołomyi w 1878 
r. Czarnohorski Oddział 
Towarzystwa Tatrzańskie
go, jako punkt wypadowy 
w pasmo Czarnohory. Z 
biegiem lat zaczęły tutaj 
powstawać liczne domy z 
pokojami do wynajęcia i 
pensjonaty. W okresie mię
dzywojennym w Woro- 
chcie znajdowały się m.in. 
sanatorium Ubezpieczalni 
Społecznej, Dom Kapła
nów, Dom Akademików 
Żydowskich, dom kolonij
ny DOKP Stanisławów. 
Miejscowość słynęła z 

atrakcyjnych terenów nar
ciarskich i skoczni. Antoni 
Ossendowski w znanej 
książce Huculszczyzna (z 
cyklu Cuda Polski) tak pisał 
o tej miejscowości: „Rojno 
w Worochcie w lecie i w zi
mie (...) grupy turystów, ob
ładowanych plecakami, z la
skami w ręku, dążą w góry 
wyciągniętym krokiem, w 
zimie — uwijają się wszę
dzie narciarze — ci, co tre
nują na skoczni, i ci, co da
lekie i trudne odbywają wy
cieczki w Gorgany, do Be
skidu Huculskiego i aż pod 
Pop Iwana ”.
Jeszcze bardziej pomyśl
nie rozwinęło się Jaremcze, 
położone w niższej partii 
doliny Prutu (525 m 
n.p.m.), niegdyś przysiółek 
wsi Dora. Miejscowość za
słynęła jako wodoleczniczy 
kurort, a także punkt wy
padowy w Gorgany. Istnia
ło tutaj schronisko „Dobo- 
szanka”, ale o charakterze 
zabudowy decydowały li
czne prywatne wille i pens
jonaty. Już pod koniec 
ubiegłego stulecia wznie
siono ich tutaj kilkadziesiąt. 
Jaremcze nazwano „ najwięk
szym i najładniej położonym 
letniskiem Beskidów Wscho
dnich”. (M. Orłowicz). 
Szczególnie malowniczy 
był w tym miejscu przełom 
Prutu z niewielkim wodos
padem, a ozdobą miejsco
wości stał się kamienny 
most kolejowy o wysokości 
28 m i rozpiętości środko
wego przęsła 65 m — dzieło 
inż. Stanisława Kosińskie
go. Wiadukt ten został 
zniszczony w czasie pier
wszej wojny światowej i za
stąpiony czasową konstruk
cją kratownicową. Dopie
ro w 1927 r. odbudowano 
go przywracając dawny 
kształt. Cytowany już wy
żej A. Ossendowski tak 
scharakteryzował Jarem
cze: „Ludne to miejsce i roz
budowane — owo Jaremcze,

wspaniałe letnisko wypo
czynkowe, rozrastające się 
szybko, i pomyślnie, bo 
wszystko temu sprzyja: kli
mat, okolica, opieka rządu i 
przedsiębiorczość Hucułów ”. 
Do Worochty i Jaremcza 
zjeżdżali najchętniej dla 
wypoczynku i podratowa- 
nia zdrowia mieszkańcy 
Lwowa i Stanisławowa, co 
było zrozumiałe ze względu 
na niewielką odległość, ale 
obydwa kurorty cieszyły się 
sławą w całym kraju.
Współcześnie obydwie miej
scowości zachowały charak
ter wypoczynkowy. W Wo
rochcie dawną skocznię za
stąpiono nową i dużą, przy 
której wzniesiono ośrodek 
dla sportowców. Worochta 
stała się jednym z głównych 
ośrodków szkolenia skocz
ków narciarskich dawnego 
ZSRR. Niewielką miejsco
wość ujmują dwa efektow
ne wiadukty kolejowe, je
den w dole, drugi w górnej 
jej części. Górny wiadukt 
skręca w kierunku zachod
nim prowadząc linię kole
jową w stronę tunelu o dłu
gości 1200 m, którym prze
chodzi ona przez pasmo 
górskie na południe od 
przełęczy Tatarskiej, na 
dawną stronę węgierską, a 
w okresie międzywojennym 
słowacką (Ruś Zakarpacka). 
W górnej części wsi znajdu
ją się dwie drewniane 
cerkwie: starsza jednokopu- 
łowa z XVII w., stanowiąca 
jeden z ważniejszych za
bytków budownictwa cer
kiewnego Huculszczyzny, 
druga pięciokopułowa z lat 
międzywojennych. Na sto

ku w pobliżu dworca kole
jowego stoi murowana 
dawna kaplica katolicka w 
stylu neogotyckim, znajdu
jąca się obecnie w stanie da
leko posuniętej destrukcji. 
Zapewne głównym górskim 
ośrodkiem wypoczynko
wym obecnej LTkrainy jest 
Jaremcze. Miejscowość zy
skała reprezentacyjne cen
trum z kilkoma dużymi 
budynkami mieszczącymi 
straszące pustkami sklepy i 
restauracje oraz urzędy. W 
byłych pensjonatach mie
szczą się obecnie domy 
wczasowe różnych organi
zacji, związków zawodo
wych, pionierów itp. Daw
ny wiadukt w swojej formie 
znanej ze starych fotografii 
i opisywanej w przewodni
kach nie istnieje — zni
szczony został zapewne w 
czasie drugiej wojny. Na 
jego miejscu wzniesiono 
nowy, również imponujący, 
wsparty na smukłych żelbe
towych filarach. Nie udało 
się odnaleźć dawnej kaplicy 
katolickiej, która prezento
wała interesującą architek
turę opartą na motywach 
huculskich.
W Worochcie i w Jaremczu 
zachowała się w dużej licz
bie dawna charakterysty-

1 Worochta — widok na górną część 
wsi z wiaduktem
2. Stara, a w gtębi nowa cerkiew w 
Worochcie
3. Obecny stan kaplicy rzymskokato
lickiej w Worochcie
4. Jeden z dawnych domów w Woro
chcie
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5. Wiadukt kolejowy nad Prutem w 
Jaremczu po odbudowie w 1927 r.
6. Nie istniejąca już kaplica w Jarem
czu
(zdjęcia: 3,4.6 — Krzysztof Stefański)

czna zabudowa willowo- 
pensjonatowa, pochodząca 
sprzed pierwszej wojny i lat 
międzywojennych. Budow
nictwo drewniane tych 
miejscowości prezentuje 

typowe dla polskich pod
karpackich kurortów formy 
nawiązujące do motywów 
szwajcarskich i zakopiań
skich, łącząc je z elemen
tami miejscowymi. Wystę
pujące w Jaremczu pensjo
naty o większej skali, bu
dowane w okresie między
wojennym, nawiązują często 
do form „stylu dworkowe
go”-

Krzysztof Stefański 

Na początku 
był Korzec

W drugiej połowie XVIII w. wscho
dnie kresy Rzeczypospolitej 
stały się obszarem poszukiwań 
złóż glinki ceramicznej (kaolinu). 
Jednym z prowadzących eksplora
cję na Wołyniu był Józef Klemens 
Czartoryski, książę na Korcu i 
stolnik litewski. Po powrocie z Sa
ksonii, gdzie poznał miśnieńską 
fabrykę porcelany (Meissen), spro
wadził z Warszawy do Korca 
biegłego ceramika-technologa Fran
ciszka Mezera (1751? — 1829) i 
podpisał z nim umowę na produk
cję farfuru (fajansu). Próbki kaoli
nu wysłane do analizy w Miśni 
okazały się ceramicznym surow
cem najwyższej jakości, tak zwaną 
ziemią porcelanową. Farfurnia 
powstała w 1784 r. w Józefinie — 
przedmieściu Korca, jako spółka 
akcyjna licząca 138 członków, z 
największym udziałem Czartory
skiego (trzecia część akcji) i pew
nym udziałem Mezera. W pier
wszych latach, oprócz wytwarza
nia naczyń fajansowych, prowa
dzono systematyczne doświadcze
nia nad ulepszeniem masy cerami
cznej.
Rok 1790 zapoczątkował okres 
świetności manufaktury, spowo
dowany opanowaniem przez Me
zera technologii produkcji twardej 
porcelany, zbliżonej właściwoś
ciami do orientalnej, dotychczas 
importowanej do Polski głównie z 
Meissen. Była to porcelana otrzy
mywana przez stapianie w wyso
kiej temperaturze masy porcela
nowej złożonei z kaolinu, skalenia 
i krzemionki, pokrywana szkli
wem; odznacza się czerepem bia
łym (kremowym, szarym), prze
świecającym, nieporowatym, a 
lekko uderzona wydaje dźwięczny 
ton. Rangę tego sukcesu podniosły 
wcześniejsze próby fabrykowania 
porcelany, prowadzone m.in. 
przez Radziwiłłów i Ogińskich na 
kresach i króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego w obrębie pó
źniejszych zabudowań Belwederu, 
zawsze kończące się niefortunnie. 
Mimo osobistego niepowodzenia, 
uradowany tym historycznym dla 
kraju wydarzeniem król posłał 
Mezerowi indygenat (nadanie 
szlachectwa), pierścień i list o na
stępującej treści:
„Z. Panu Mezerowi, dyrektorowi 
fabryki koreckiej w Korcu. Roku 
1790, dnia 9 maja.
Mości panie Dyrektorze fabryki ko
reckiej. Odbierając w liście W. Pa
na de Mai dowód już szczęśliwie 
doprowadzonego starania, że porce
lanę krajową mieć możemy, nietylko 
dziękuję za to W. Panu, ale i na 

znak wdzięczności mojej łączę tu 
pierścień z cyfrą króla, szczególniej
szą panowania swego na wzroście 
rękodzieł krajowych chlubę zakła
dającego. Co wyraziwszy, Boskiej 
W. Pana polecam opiece.

Stanisław August Król. ” 
Nadto, z polecenia króla wybito 
medal pamiątkowy dla uczczenia 
zasług wynalazcy.
Za dyrekcji Franciszka de Mezera 
w latach 1790-1795 produkcja 
porcelany osięgnęła najwyższy po
ziom ilościowy i artystyczny. Za
trudniano wówczas w Korcu jed
nocześnie około 70 malarzy i do 
1000 robotników (Polacy, Saksoń- 
czycy, Rusini), a w przeszło 80 
warsztatach wytwarzano do 20 000 
sztuk naczyń miesięcznie. Manu
faktura miała bogatą wzorcownię 
(„muzeum”) wyrobów z najlep
szych firm europejskich (Meissen, 
Sevres, Wiedeń i in.), a także orien
talnych. We wczesnej produkcji 
przeważały wierne kopie tych na
czyń, np. w stylu Ludwika XVI, 
cesarstwa i chińskim. Niektóre 
jednak egzemplarze interpretowa
no i przetwarzano według polskich 
wymogów estetycznych, przewyż
szając czasem poziom artystyczny 
modelu. Skład masy porcelano
wej, sposób jej urabiania i wypie
kania, a szczególnie skład farb do 
dekoracji naczyń trzymano w ścis
łej tajemnicy.
Typowa porcelana korecka odzna
czała się dużą twardością, grubo- 
ziarnistością, nieprzezroczystoś- 
cią, kremową barwą, trwałością 
malowideł i polewy. Dzięki cenie 
niższej od wyrobów importowa
nych (odpadały koszty transportu 
i pośrednictwa handlowego), 
„korce” cieszyły się ogromnym 
popytem w kraju, zwłaszcza wśród 
warstw średniozamożnych: szlach
ty i mieszczaństwa. Z czasem ko
recka wytwórnia wyzwoliła się z 
naśladowania obcych wzorów 
wypracowując własny styl, oparty 
na kształtach drewnianych naczyń 
ludowych. To sprawiło, że pó
źniejsze wyroby odznaczały się 
prostotą form, wyrazem artysty
cznym osiąganym skromnymi 
środkami, unikaniem nadmiaru 
dekoracji. W dekoracji malarskiej 
wprowadzano rodzime motywy 
roślinne, najczęściej drobne 
kwiatki w różnych odcieniach błę
kitu na białym tle, a oprócz tego 
m.in. trawy, truskawki, liście, gir
landy. Na naczyniach chętnie 
umieszczano widoki w stylu pol
skim i francuskim, oszczędnie ma
lowano złotem i srebrem. Kierow
nikiem pracowni malarskiej („ma-
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1. Wazki porcelanowe z XVIII w,: z lewej miśnieńska jako wzorzec dla koreckiej 
(z prawej)
2. Porcelanowy spodek z widokiem i opisem po francusku fabryki w Korcu
3. Wybrane znaki porcelany koreckiej

larni”) był w latach 1790-1797 
Kazimierz Sobiński, zdolny uczeń 
i przyjaciel malarza Józefa Peszki 
(1767-1831). Zachowało się je
szcze kilka nazwisk dekoratorów, 
np. Antoni Gajewski, Grzegorz 
Chomicki, Bluman, lecz ogromna 
ich większość pozostała anonimo
wa. Oprócz naczyń produkowano 
w Korcu znikomą liczbę figurek 
porcelanowych, pozbawionych 
stylistycznej samodzielności. Zna
kami fabrycznymi były napisy 
„Korzec” lub „oko opatrzności”, 
czasem umieszczane równocześ
nie. Często wokół trójkąta obwo
dzącego oko dodawano promienie.

Znaki wyciskano albo malowano w 
różnych kolorach. Po 1815 r. pisa
no po rosyjsku „Koriec” z doda
niem roku produkcji naczynia. 
Fabryka miała główne składy w 
Warszawie i Berdyczowie.
1795 r. Czartoryski i Mezer 
opuścili Korzec. Książę, przygnę
biony rozbiorami kraju, osiadł w 
Dreźnie, a de Mezer, dotknięty 
stratą żony i zwabiony intratną 
posadą, przeniósł się do Toma
szowa Lubelskiego, zostawiając 
dyrekcję wytwórni bratu Micha
łowi (1766-1820). Mimo tych 
zmian przez jakiś czas zakład 
prosperował dobrze. Po wcieleniu

66.
Hz?

Czerwona

"i
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4.5.6. Wyroby farfurni koreckiej z XIX w.: waza (4). koszyk (5) i sosjerka (6)
7. Niektóre fabryki porcelany i fajansu na Wołyniu

(zb. Muz. Nar. w Warszawie: reprod. Mirosław Narbutt)

Wołynia do Rosji otworzyła się 
przed nim perspektywa zbytu 
„korców” na rynku wschodnim. 
Zwiastunem koniunktury było 
zamówienie przez wołyńskiego 
gubernatora serwisu kawowego na 
12 osób dla Katarzyny II za kwotę 
1000 srebrnych rubli. W nagrodę 
za popisową realizację Kazimierz 
Sobiński otrzymał dodatkowo 100 
czerwonych złotych, a Mezer złotą 
tabakierkę z bogato oprawionym 
wizerunkiem cesarzowej.

Obfite lata skończyły się nagle. W 
nocy z 1 na 2 stycznia 1797 r. stra
szliwy pożar strawił wszystko: bu
dynki, warsztaty, piece cerami
czne, zapasy materiałów, składy 
gotowych wyrobów, „malarnię”, 
„muzeum”, formy i narzędzia. 
Książę nie kwapił się do powrotu z 
Drezna. Dopiero w 1804 r. pod
niesiono zakład z ruiny, lecz nie 
było mu dane osiągnąć poziomu 
produkcji sprzed kataklizmu i we
getował jeszcze przez 30 lat.

Główną przyczyną bankructwa 
fabryk ceramiki był brak lokal
nych złóż surowców, których spro
wadzanie z odległych miejsc 
stawało się nieopłacalne. Nie do
tyczyło to jednak Korca, położo
nego na zasobnych pokładach wy
bornej glinki porcelanowej (w Dą
browicy koło Korca). Notabene, 
stąd transportowano ją daleko po
za granice Wołynia.

Przyczynę upadku Korca upatry
wałbym w opuszczeniu go przez 
dwóch wspaniałych ludzi, będą
cych duszą przedsięwzięcia: księ
cia Józefa Klemensa Czartory
skiego, stroniącego od polityki 
pasjonata rozwoju gospodarczo- 
-ekonomicznego kraju i Francisz
ka de Mezera, zdolnego technolo- 
ga-eksperymentatora. Michał nie

wiele ustępował zdolnościami 
starszemu bratu, lecz i on opuścił 
Korzec w 1804 r. udając się do Ba- 
ranówki*. Ceramicy Merault i Pe- 
tion, sprowadzeni z Sevres w 1804 
r., ignorowali korecki styl, wpro
wadzając francuskie kształty na
czyń i nową, zresztą piękną, kolo
rystykę. Ponadto zbyt wysokimi 
kosztami procesu produkcyjnego 
pogrążyli oni fabrykę w kłopotach 
finansowych. Zmieniający się po 
1815 r. miejscowi kierownicy nie 
zdołali podźwignąć podupadają
cego przedsiębiorstwa, z którego 
akcjonariusze stopniowo wycofy
wali wkłady. Zakład zamknięto w 
1832 r. Niewątpliwie pożar osłabił 
fabrykę ekonomicznie, lecz degra
dacja koreckiej marki — to rezul
tat braku wprawy w pielęgnowa
niu młodej tradycji przez prze
ciętnych następców jej wybitnych 
kreatorów. Spośród plejady wyt
wórni porcelany w Wielkim Księ
stwie i Koronie, korecka miała 
największą szansę stać się wyt
wórnią narodową, analogicznie do 
Meissen czy Sevres.

Mirosław Narbutt

* Pod względem znaczenia Baranówka 
była drugą po Korcu farfurnią na Wo
łyniu. Założona została przez Michała 
Mezera w 1804 r. w posiadłości Walew
skich, produkowała porcelanę o właś
ciwościach zbliżonych do koreckiej i 
utrzymała się w rodzinie Mezerów do 
końca stulecia. Wczesne naczynia zna
kowano trzema gwiazdkami ułożony
mi w trójkąt, od 1825 r. uzyskano prawo 
znakowania rosyjskim godłem pań
stwowym (orzeł dwugłowy) łącznie z 
napisem polskim: „Baranówka”, z cza
sem zmienionym na rosyjski: „Bara- 
nowka”.
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Wokół jednego zabytku

Filozof 
i caryca

Oto cenna i rzadka rycina, która znajduje się 
w prywatnych zbiorach w Krakowie. Jest nią 
miedzioryt wykonany w połowie XVIII w. 
przez francuskiego rytownika nazwiskiem Ni
colas Dupuis, według portretu Aleksandra 
Roślina. Ten ostatni, z pochodzenia Szwed, 
żył i tworzył głównie w Paryżu. Urodził się w 
1718, zmarł w 1793 r., oglądał więc długie pa
nowanie Ludwika XV i tragiczną śmierć króla 
na gilotynie. W jego kunsztownie wykona
nych portretach dostrzega się chęć wniknięcia 

w psychikę modelu, w jego charakter, nawet 
przelotne nastroje.
W galerii wilanowskiej wisi portret Izabeli 
Lubomirskiej pędzla Roślina oraz wizerunek 
króla Ludwika XVI przypisywany temu ma
larzowi. Portret, o którym mówimy, nie uka
zuje koronek i haftów bogatego stroju, jak w 
wypadku Lubomirskiej czy monarszego maje
statu, lecz osobę podpatrzoną jakby z ukrycia. 
Stąd jej naturalność, swoboda, a nawet pewna 
intymność. Iwan Betzky prezentuje się w jed
nej z takich chwil, które ukazują życie wew
nętrzne człowieka: jego nastrój, myśli, niepo
kój, a nawet cień zwątpienia.
Jest letni poranek. Iwan Betzky jeszcze w 
szlafroku, na którym lśni gwiazda orderu, w 
rannych pantoflach, ale już w peruce i w bia
łych pończochach, siedzi w fotelu przy stole. 
W tle widać książki w bogatych oprawach, 
fragment ogrodu, dziobiące ziarno ptaki. 
Betzky wspiera głowę na dłoni i duma. Jego 
twarz — to oblicze człowieka łagodnego, 
przepełnionego szlachetnymi ideami, bardziej 
twarz filozofa niż dworaka. Oczy patrzą w 

przestrzeń, myśli stanowią zagadkę. Może 
jednak spróbujemy je rozwikłać, a przynaj
mniej się do nich zbliżyć. Spytajmy jednak 
najpierw, kim był Iwan Betzky, który w le
gendzie ryciny występuje jako Jean Betzky. 
Jego działalność i rolę w imperium carów 
przedstawia umieszczona pod sztychem le
genda. Betzky jest skrótem od nazwiska Tru- 
beckoj. Kniaź Trubeckoj, potomek jednego z 
najbardziej znakomitych rodów Rosji był oj
cem Iwana, ten zaś wedle ówczesnych pojęć 
— bastardem, co znalazło odbicie w nazwisku. 
Nieślubny syn Trubeckiego stał się sławny. 
Przyświecała mu szczęśliwa gwiazda, karierze 
zaś prócz wpływów ojca bez wątpienia dopo
mógł rozum.
Był dygnitarzem, a zarazem człowiekiem o wy
rafinowanym smaku. Pełnił funkcje prezesa 
Akademii Sztuk Pięknych oraz naczelnego 
kuratora domu dla porzuconych dzieci. Był 
więc też pedagogiem, który wiele troski po
święcał swym podopiecznym. Zawiadywał 
budynkami i ogrodami w Petersburgu, byl 
dyplomatą, nosił tytuł szambelana, miał sto
pień generała lejtnanta, zaszczycony, został 
orderami Świętego Aleksandra oraz Świętej 
Anny.
Roślin, a w ślad za nim Dupuis stworzyli wi
zerunek nie urzędnika biurokraty, nie czło
wieka kariery, lecz kogoś, kto w naturalny 
sposób łączy obowiązki urzędu z bezpośred
niością i prostotą. Taki chyba musiał być 
Iwan Betzky. Wielki pan, zarazem filozof w 
epoce Oświecenia reprezentuje warstwę zna
komitej rosyjskiej arystokracji, która dawała 
się poznać światu już w czasach carycy Elżbie
ty, podobnie jak niepospolitym zjawiskiem 
był ojciec tejże władczyni Piotr zwany Wiel
kim. Arystokracja ta zaczęła wchodzić dopiero 
na salony Europy, ale potrafiła zadziwiać do
skonałym językiem francuskim, świetnymi 
manierami, wiedzą o sztuce, oczytaniem i wy
bornym smakiem. Można rzec, że Ivan Betz
ky był ambasadorem w Paryżu (ówczesnej sto
licy świata) właśnie tej europejskiej rosyjskoś- 
ci, którą tak wnikliwie później opisał bojaryn 
Lew Tołstoj, człowiek najgłębiej z tą warstwą 
związany.
Oczywiście, że pomiędzy człowiekiem typu 
Betzky’ego i przedstawicielami szlachty fran
cuskiej na dworze w Wersalu musiała się na
wiązać nić porozumienia. Można wierzyć, że 
caryca Elżbieta wiedziała, kogo posyłać w 
świat i kogo temu światu pokazywać. Betzky 
trzyma w dłoni rycinę z jej portretem. Ten 
sam portret wisi nad jego biurkiem. Dworak, 
zarazem filozof, wpatruje się w grawiurę. Jego 
myśli zapewne krążą wokół władczyni, jak 
również wokół spraw, które się właśnie dzieją 
w Petersburgu.
Nad czym zastanawia się Iwan Betzky, gdy 
wpatruje się w portret kobiety, która trzyma w 
ręku jego los? Wzniosła go na wyżyny, może 
strącić w przepaść, ale zapewne tego nie 
uczyni. W Rosji carów ceni się wybitnych lu
dzi, zdolnych, subtelnych, taktownych amba
sadorów imperium w świecie. Wciąż jeszcze 
nie jest ich zbyt wielu, imperium zaś dopiero 
stara się o miejsce wśród narodów, które two
rzą wspólnotę Europy.
Miedzioryt Nikolasa Dupuisa jest przejrzysty 
i jasny, o kresce zdecydowanej i ostrej. Biel 
płaszczyzn, subtelne rzuty linii, wreszcie te 
ptaki dziobiące ziarno na posadzce — to prze
cież styl rokoko, który da się ująć w linii kap
ryśnej, pokrętnej, niespokojnej. Znak epoki, 
rys czasów i spokój zamyślenia — czy tworzą 
kontrast, czy może wzajemne dopełnienie? 
General lejtnant patrzy gdzieś w przestrzeń, 
jakby pytał: co się jeszcze zdarzy?

Jerzy Piechowski
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Fortyfikacja 
nowożytna <n>

Przed dalszym ciągiem omawiania 
fortyfikacji rosyjskiej (i pozosta
łych zaborców) niezbędne jest na
świetlenie wielkich przemian w’ 
fortyfikacji w drugiej połowie 
XIX w., będących odpowiedzią na 
kryzysy wywołane lawinowym 
rozwojem artylerii. Po raz pier
wszy od końca XV w. naruszono 
równowagę między siłami środ
ków służących do zdobywania 
twierdz i ich odpornością. Siedząc 
rozwój fortyfikacji w XVI — 
XVIII w. widzimy, że artyleria 
gładkolufowa nie zmieniła się i da
lej była niezbyt celna, choć jej rola 
wzrastała. Przy okrągłych jak piłka 
kulach, ograniczone były możli
wości zwiększania przekroju lufy 
dla wzrostu masy pocisku. Wpły
wały na to uwarunkowania techno
logiczne i komunikacyjne, poziom 
metalurgii oraz stan dróg, mostów 
i pojazdów. Podobnie ograniczona 
była możliwość poprawienia cel
ności, bowiem pocisk przy nie
zbędnym luzie w lufie, by się nie 
zatrzeć i jej nie rozsadzić, opu
szczając lufę musiał odbić się od 
jej krawędzi w niemożliwym do 
przewidzenia miejscu, co nadawa
ło mu od razu skrzywienie toru, 
wzrastające wraz z odległością. 
Dlatego artyleria gładkolufowa, 
względnie celna przy bardzo ma
łych odległościach, przy więk
szych dawała duży rozrzut, który 
starano się niwelować zmasowa
nym długotrwałym ogniem z wiel
kich baterii. Poza artylerią istniało 
jeszcze minowanie, które zawsze 
było groźne, ale stosowano kontr- 
miny; był to wyścig pod ziemią — 
kto kogo pierwszy wysadzi. Forty
fikacje zatem rozwijały się spokoj
nie w kierunku pogłębiania obro
ny. Nawet forty Montalemberta 
występowały w zasadzie w pozycji 
lunet wysuniętych na paręset me
trów. Była to zatem spokojna, ale 
czujna koegzystencja dwóch 
przeciwstawnych sił: artylerii i 
fortyfikacji.
Zaczęło się w 1859 r., gdy zreali
zowano w artylerii genialnie pro
sty pomysł: spiralną bruzdę w lu
fie, jakby gwint, który przy odpo
wiednim ukształtowaniu pocisku 
nadawał mu ruch wirowy. Zrewo
lucjonizowało to artylerię. Pocisk 
przybrał formę cylindryczną, a 
więc przy tej samej średnicy lufy 
(kalibrze) wielokrotnie większa 
stawała się jego masa. Nowy 
kształt pozwalał na zwiększenie 
szybkości, wzrastała zatem zna
cznie moc pocisku i — co również 

ważne — radykalnie poprawiała 
się jego celność, bo pocisk już nic 
obijał się w lufie i wirował. Do- 
nośność dział kalibru 120 i 240 
mm przeciwko rozpoznanym ce
lom stałym stawała się skuteczna 
do 8, a nawet 9 km, przeciwko ce
lom żywym do 2,5—3 km.

Radykalnie wzrosła dokładność 
ognia, co pozwalało na robienie 
wyłomów z odległości 1,5 km. 
Również, co bardzo ważne, rozwój 
kolei żelaznej doprowadził do 
przełomu w strategii i taktyce.
Odpowiedzią musiały być nowe 
wynalazki w korpusach inżynierii 
ówczesnych mocarstw. Powstało 
nowe rozwiązanie — twierdza 
pierścieniowa czy fortowa. Po
dobnie jak w końcu średniowiecza 
systemowo i konsekwentnie wyko
rzystano wcześniej znane flanko
wanie, teraz konsekwentnie wyko
rzystano forty, stosowane swo
bodniej od czasu Montalemberta. 
Zasada twierdzy pierścieniowej 
była prosta. Ponieważ wzrastała 
skuteczność artylerii należało ba
terie obrony wysunąć przed mia
sto na taką odległość, by własnym 
ogniem uniemożliwić zakładanie 
baterii wroga w odległości pozwa
lającej na bombardowanie miasta. 
Własna linia obrony powinna być 
więc założona 6—7 km od środka 
miasta. Ponieważ powierzchnie 
wielu miast były już wówczas spo
re, powstawała potrzeba budowy 
wielkich obwodów obronnych. 
Ciągła linia ze względów ekono
micznych była trudna do realiza
cji. Pojawiło się zatem tak charak
terystyczne dla tych twierdz wy
korzystanie zasady ciągłości ognia 
przy nieciągłej przeszkodzie. Kur
tynę można było zastąpić przez 
pokrycie ogniem międzypól z for
tów rozstawionych co 3—6 km; 
dawało to pojedyncze lub podwój
ne pokrycie ogniem międzypól. 
Forty — to jakby dawne bastiony 
pozbawione kurtyn i przystoso
wane do samodzielnej obrony ok
rężnej. Na ogół zachowały nawet 
narys bastionu, ale musiała je wo
kół obiegać fosa, broniona kapo- 
nierami skarpowymi typu monta- 
lembcrtowskiego. Wewnętrzny 
dziedziniec fortu otaczał wał z 
trawersami ze stanowiskami dla 
artylerii i piechoty lub dwa wały: 
zewnętrzny niższy dla piechoty i 
wewnętrzny wyższy dla artylerii. 
W barkach występowały stanowi
ska dla artylerii obrony między
pól, nieraz skazamatowane, zwane

tradytorami, które mogły być 
również powiązane z kaponierą 
szyjową. Z tyłu, w szyi znajdowały 
się koszary. Do kaponier prowa
dziły pod wałem skazamatowane 
poterny, były schrony pogotowia i 
magazyny, nieraz występowały 
nawet forty magazynowe.
Przy artylerii gwintowanej już nie 
wystarczały grube ceglane skle
pienia budowli fortecznych, lik
widowano nad nimi dachy i osła
niano je dodatkowymi nasypami 
darniowej ziemi; stawały się one 
kazamatami. Profile wałów ulegały 
spłaszczeniu — przyjęto zasadę 
obniżania górnej krawędzi muru 
©skarpowania fosy tak, aby była 
ona ukryta przed pociskami pada
jącymi pod katem 14°. Tego ro
dzaju forty stanowiły główny ob
wód obronny, między nimi mogły 
występować dzieła pośrednie, a 
nieraz także wał międzyfortowy, 

szczególnie w fortyfikacji rosyj
skiej. We wnętrzu twierdzy prze
widywano śródszaniec — mogła to 
być cytadela czy noyon. Na głów
nym kierunku natarcia nieraz 
przygotowywano linię wsparcia z 
dzieł piechoty i baterii artylerii 
ciężkiej. Przed podstawową linią 
obrony występowała linia obrony 
zewnętrznej fortyfikacji półstałej 
wznoszona już w wypadku pow
stania konfliktu. Ważniejsze mia
sta niejednokrotnie otaczano 
dwoma wieńcami fortów. Twier
dze tego rodzaju rozwijały się w la
tach 1870—1885. Wykazywały 
one znaczną głębokość obrony i jej 
skoncentrowanie w specjalnych 
ośrodkach (forty).
Bruzdowanie lufy było począt
kiem świetnego rozwoju artylerii, 
którego apogeum stanowiło 
wprowadzenie około 1885 r. ładun
ku kruszącego (dynamit Nobla).
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1. Schemat twierdzy z lat 1870—1885

2 Dwuwatowy fort francuski z ok. 1870 r.

3 Fort francuski po 1885 r.: t — wieża pancerna na dwa działa 75 mm, 2 — wie
ża pancerna na dwa działa 155 mm, 3 i 7 — wieże pancerne dla ckm. 4,8,9 — 
kaponiery flankujące fosę. 5 — zaczątek chodników przeciwminowych. 6 — 
schron pogotowia, 10 — koszary szyjowe, 11 — tradytor dla dwóch dział 75 mm. 
12 — kopuła obserwacyjna dowódcy. 13 — artyleryjska kopuła obserwacyjna

4. Francuski ośrodek oporu przed 1914 r : 1 — fort. 2 — bateria pancerna (dwie 
wieże dla dział 155 mm). 3 — bateria obserwacji bezpośredniej. 4 — bateria na 
przeciwzboczu. 5 — schron betonowy (dwiema liniami wokół ośrodka oporu 
oznaczono stanowiska piechoty ze schronami bojowymi na załomach i

Wcześniej zwiększono skute
czność działania pocisków przeciw 
celom żywym przez wprowadze
nie szrapneli. Było to istotne ulep
szenie wobec obrony niejedno
krotnie tylko ogniem odcinków 
międzyfortowych. Celowanie poś
rednie pozwalało na ukrycie arty
lerii oblężniczej za przesłonami te
renowymi, a wprowadzony w 1884 
r. proch bezdymny nie dekonspi- 
rował działa po oddaniu strzału. 
Stosowany wtedy ogień o stro
mym torze pozwalał zwalczać ob
sługę fortu ukrytą za przedpiersiem 
i niszczyć murowane oskarpowa- 
nia i kaponiery skarpowe. Dawało 
to przewagę rozproszonej artylerii 
strony nacierającej nad skoncen
trowaną w forcie, łatwą do zlokali
zowania. W Niemczech i we Wło
szech wprowadzono lekkie parki 
oblężnicze, towarzyszące wojsku 

potowemu i pozwalające na skró
cenie natarcia. Szalę zaś przeważył 
ładunek kruszący, który uczynił 
bezwartościowymi dotychczasowe 
konstrukcje fortów wykonane z 
muru ceglanego i ziemi.

Znowu pojawił się — po tak krót
kim czasie — kryzys fortyfikacji i 
wymagała ona zasadniczej reorga
nizacji. Sytuacja była tym dramaty- 
czniejsza, że w Europie występo
wał już jasny układ sił mocarstw 
intensywnie przygotowujących 
się do rozprawy zbrojnej. Wielka 
wojna (pierwsza światowa) była 
już nieunikniona. Wykształciły się 
dwa rozwiązania. Przy zachowa
wczym utrzymaniu fortyfikacji 
skoncentrowanej, pozostawiano 
działa w fortach, ale pod nową os
łoną właśnie wprowadzanego be
tonu, potem żelbetu. Równocześ

nie pojawiły się pancerze stalowe 
— kopułki pancerne dla dział 
szybkostrzelnych i obserwacji, 
jakby powrót do rycerskich pance
rzy średniowiecznych, które też 
stanowiły rodzaj fortyfikacji osła
niającej jednego człowieka.

Drugie rozwiązanie było bardzo 
nowoczesne, ale zapoczątkowało 
odchodzenie od fortyfikacji i jej 
redukcję, tak charakterystyczną 
dla drugiej wojny światowej. Mia
ło ono charakter ekonomiczny — 
chodziło tu o nieopłacalność ni
szczenia zbyt kosztownymi poci
skami małych i trudnych do zloka
lizowania celów. Drugie rozwią
zanie polegało zatem na rozpra
szaniu i maskowaniu, wyprowa
dzaniu z fortów zrazu baterii arty
lerii ciężkiej, oóźniej coraz więk
szej liczby elementów. Doprowa

dziło to do powstania w ostatnich 
kilku latach przed wybuchem 
pierwszej wojny światowej rosyj
skiej grupy fortowej, francuskiego 
ośrodka oporu czy niemieckiej fe- 
sty. Pod tymi różnymi nazwami 
krył się obszar niecałego kilometra 
kwadratowego nasycony rozpro
szonymi obiektami obrony, a więc: 
dotychczasowy fort, nowe baterie 
artyleryjskie i schrony połączone 
drogami i torami kolejowymi, oto
czone lekką przeszkodą z drutu 
kolczastego, bronioną nową mor
derczą bronią karabinów maszy
nowych, które wykazały wielkie 
możliwości w czasie wojny rosyj
sko-japońskiej 1905 r. Na tę drogę 
weszła zdecydowanie Francja, za
sad fortyfikacji skoncentrowanej 
trzymała się Belgia, wyposażając 
swe forty w pancerze.

Andrzej Gruszecki
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Akcja dwory

Dziwny dwór 
w Żółwinie

leżał do rodziny Zieliń
skich, a od 1877 r. do Szel- 
lerów. W 1930 r. właścicie
lem majątku był Michał 
Natanson (obszar dóbr wy
nosił wówczas 226 ha), pó
źniej zaś Henryk Witaczek z 
Milanówka, pionier prze-

nizatorem: wraz ze swą sios
trą, osobą wysokiej wartości 
społecznej i praktycznej, 
stworzył — niemal z niczego 
— nową gałąź przemysłu, 
opartą rna surowcu rodzi
mym. Źródło uczciwych do
chodów dla siebie, poka-

Do Żółwina jedziemy tak, 
jak do Podkowy Leśnej: 
wyjeżdżamy z Warszawy 
nowymi Alejami Jerozo
limskimi, mijamy Prusz
ków i w Brwinowie skrę
camy na południe. Mijamy 
stację kolejki WKD Pod
kowa Leśna Główna i dalej 
jedziemy na południe 
główną ulicą Podkowy. Mi
jamy Zarybię i jesteśmy na 
miejscu. Widok niewesoły: 
dwór zamknięty na głucho, 
a otaczający go park krajo
brazowy, podobno niegdyś 
bardzo piękny, usycha tra
wiony jakąś dziwną choro
bą. Na czerwonej tabliczce 
przy bramie widnieje nazwa 
instytucji użytkującej po
siadłość. Jest to Instytut 
Krajowych Włókien Natu
ralnych w Poznaniu — Za
kład Badawczy Jedwabiu 
Naturalnego Milanówek- 
-Żółwin. Posesji pilnuje do
zorca, który nie umie wy
jaśnić powodów zapu
szczenia dworu i zaniedba
nia jego otoczenia.
Co wiemy o dworze w 
Żółwinie? Stosunkowo du
żo. Zbudowano go około 
połowy XIX w. (na pewno 
przed 1857 r.), według pro
jektu mało znanego archi
tekta Józefa Bobińskiego 
dla hr. Michaliny z Radzi
wiłłów Leonowej Rzy- 
szczewskiej. Jest partero
wy, podpiwniczony i ma 
kształt wydłużonego pro
stokąta. Bobiński skompo
nował tę siedzibę posługu
jąc się formami późnego 
klasycyzmu, jednakże w 
sposób wysoce niekonwen
cjonalny. Oto dwie części 
elewacji frontowej rozdzie
lone toskańskim portykiem 
mają zupełnie inny rytm 
rozmieszczenia okien: w 
prawej części okna wystę
pują parami, a w lewej po
jedynczo. W elewacji ogro
dowej natomiast ryzalit 
zwieńczony balustradową 

attyką i poprzedzony tara
sem ma parzystą liczbę ot
worów, brak mu zatem osi 
środkowej. W sumie jest to 
jawne pogwałcenie podsta
wowych zasad kompozycji 
klasycystycznej, które wi
dać nie raziło ani architek
ta, ani fundatorki.

Żółwin często zmieniał 
właścicieli. Od 1862 r. sta
nowił własność Eustachego 
Marylskiego, następnie na

mysłu jedwabniczego w 
Polsce. Piękne świadectwo 
wystawił mu Stefan Krzy- 
woszewski w Długim życiu: 
„Henryk Witaczek umysło- 
wością i charakterem przy
pominał Wokulskiego z 
»Lalki« Prusa. Łączył pol
ski romantyzm z trzeźwym 
zrozumieniem rzeczywistoś
ci, tkwiło w nim głębokie po
czucie obywatelskiej odpo
wiedzialności i obowiązków. 
Jako przemysłowiec był 
śmiałym inicjatorem i orga-

źnych zarobków dla robotni
ków w fabryce, a dla drob
nych rolników, podejmują
cych uprawę drzewek mor
wowych i hodowlę łusko- 
skrzydłych owadów jedwab- 
niczych — zyskowny 
przemysł chałupniczy. Dla 
budżetu Państwa — pozycję 
wysoce dodatnią. ”

1.2. Dwór w Żółwinie od frontu (1) i od 
ogrodu (2)

(zdjęcia: Waldemar Baraniewski) 
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Dwór żółwiński, podobnie 
jak Stawisko Iwaszkiewi
czów i Zarybię Regulskich, 
po Powstaniu Warszaw
skim pełen był ludzi wypę
dzonych przez Niemców ze 
stolicy. Wśród gości pań
stwa Witaczków był m.in. 
znany pisarz Ferdynand 
Antoni Ossendowski, zna
lazł tu również schronienie 
cytowany wyżej Stefan 
Krzywoszewski, popularny 
w dwudziestoleciu mię
dzywojennym komediopi
sarz, który kapitalnie opisał 
życie w przepełnionym 
dworze, nieraz pełne dra
matycznych napięć.
Na początku stycznia 1945 
r. niespodziewanie zanie
mógł Ossendowski. Krzy
woszewski opisał ich 
wspólną dwugodzinną ga
wędę w dniu 9 stycznia; te
go samego dnia wieczorem 
autor Lenina dostał wew
nętrznego krwotoku. Na
stępnego dnia przewieziono 
go do szpitala w Grodzisku 
Mazowieckim, gdzie krwo
tok powtórzył się i chory 
zmarł; pochowano go na 
cmentarzu w Milanówku 
13 stycznia. Dziś, z pers
pektywy niemal półwiecza, 
możemy stwierdzić z całym 
przekonaniem, że Ossen
dowski umarł w samą porę, 
uniknął bowiem „karzącej 
ręki ludowej sprawiedli
wości”. Komuniści niena
widzili go przede wszyst
kim za książkę o Leninie. 
Podobno Ossendowski u- 
mierał spokojnie, świadom, 
że z tej choroby już nie 
wyjdzie. Krzywoszewski o 
tym nie wspomina, wiemy 
jednak z innych źródeł, że 
na krótko przed śmiercią 
odwiedził Ossendowskiego 
w Żółwinie oficer niemiecki 
o nazwisku Ungern von 
Sternberg i przedstawił się 
mu jako krewny słynnego 
barona Romana Ungerna 
von Sternberg (1885— 
—1921), który w latach 
1919—1920 dowodził od
działami kontrrewolucyj
nymi w rejonie Bajkału, a w 
1921 r. po zwycięstwie nad 
wojskami chińskimi zdobył 
Urgę (dziś Ułan Bator), og
łosił się księciem i chanem, 
wysuwając jednocześnie 

koncepcję odbudowy impe
rium mongolskiego celem 
zgniecenia „czerwonej za
razy”. Ossendowski zetknął 
się z legendarnym baronem 
w Urdze w 1921 r. i wó
wczas obu przepowiedzia
no, w czasie wizyty w klasz
torze w Gandan, daty i oko
liczności śmierci. Obie 
przepowiednie sprawdziły 
się. Baron von Sternberg 
poniósł klęskę w walce z 
Armią Czerwoną, dostał się 
do niewoli i 17 września 
1921 r. został rozstrzelany 
rzekomo na mocy wyroku 
sądu rewolucyjnego. O- 
ssendowskiemu wywróżono, 
że tuż przed śmiercią ujrzy 
Ungerna i tak się właśnie 
stało. „Se non e vero, e mol- 
to ben trovato”, powiedzie
liby Włosi. W każdym razie 
relacja o śmierci Ossen
dowskiego. przylgnęła do 
dworu w Żółwinie i dodała 
mu tajemniczej aury.
Jak już wspominaliśmy, 
Stefan Krzywoszewski po
zostawił w Długim życiu je
dyny w swoim rodzaju opis 
nastrojów panujących we 
dworze żółwińskim w pa
miętnych dniach od 14 do 
17 stycznia 1945 r., kiedy 
Niemcy w popłochu ucie
kali, a nadchodzili bolsze
wicy. Zmiana wojsk kwate
rujących we dworze odbyła 
się na szczęście bezboleś
nie, czerwonoarmiści nie 
zrobili nikomu krzywdy. 
„Strudzonym wojakom 
skromny dwór żółwiński wy
dawał się pałacem zaczaro
wanym” — pisał Krzywo
szewski. „Obmacywali wyś
ciełane meble i portiery, 
przypatrywali się z podzi
wem wielkiemu kredensowi w 
jadalni, szafom bibliote
cznym w gabinecie, obra
zom. Sensację budziły klatki 
z zielonymi papużkami, 
tzw. „inseparables*. Podzi
wiali je prawie z rozrzew
nieniem.
Przed zmierzchem przybył 
ze swym sztabem pułkownik, 
wcale jeszcze młody. Gdy się 
posilili, przeszli do salonu. 
Pułkownik dojrzał forte
pian, ucieszył się. Zasiadł, 
jął przesuwać palcami po 
klawiszach... Dzień zamie

rał. W kątach salonu stło
czyły się panie. Pułkownik 
uśmiechał się do nich, pró
bował przedawnionego już 
foxtrott’a. Spojrzał figlar
nie na oficerów, którzy 
zgrupowali się przy forte
pianie. .. Panie były ledwie 
żywe. Każda nosiła w duszy 
żałobę, wszystkie były bez
domne, wymęczone tragi
cznymi przeżyciami, nie
pewnością o najbliższą przy
szłość! Noc nieprzespana, ty
le trwogi, wrażeń!... Młodzi 
oficerowie natomiast byli 
podnieceni zwycięstwem, 
parła ich ochota do wyłado
wania radości. Mniemali 
może przy tym, że tańcem 
sprawią polskim damom 
przyjemność. Zbliżyli się do 
pań... Te wymawiały się 
grzecznie... Oficerowie ob
stawali. Jeden przemawiał z 
takim stanowczym zapałem, 
że onieśmielona pani bez-

Ukazał się drugi tom książki 
prof, dra Jerzego Łozińskiego 
Pomniki sztuki w Polsce, po
święcony zabytkom Pomorza 
(Tom II, Część I: Pomorze, 
ss. LXII + 504, w tym 351 
ilustracji całostronicowych, 63 
rzuty budowli, 3 plany miast, 
2 mapy, Wydawnictwo „Ar
kady”). Jest to kolejny tom se
rii zamierzonej pierwotnie ja
ko edycja trzytomowa, obecnie 
realizowanej w pięciu wolu
minach; opublikowany w 1985 
r. tom I obejmował Małopol- 
skę, następne poświęcone będą 
zabytkom Mazowsza i Podla
sia, Wielkopolski oraz Śląska. 
Do każdego tomu autor, wielo
letni redaktor naczelny Kata
logu Zabytków Sztuki w Polsce, 
dokonał wyboru dzieł archi
tektury, malarstwa, rzeźby i 
rzemiosła artystycznego, naj
cenniejszych artystycznie i 
najlepiej reprezentujących da
ną dzielnicę historyczną Pol
ski. Obszerny wstęp zawiera 
syntetyczny zarys dziejów 
sztuki w tak wielkim regionie 

radnie dała się pociągnąć... 
Noc ogarniała salę. Pułkow
nik, rozochocony, wołał o 
światło. Przyniesiono 
świeczkę w butelce, posta
wiono na fortepianie. Puł
kownik skinął na stojącego 
opodal młodziutkiego adiu
tanta i wstał. Adiutant zajął 
jego miejsce na taborecie. 
Pułkownik podszedł dziarsko 
do panienki, która kryła się 
we framudze okna za firan
ką. Daremnie tłumaczyła 
się, że w ogóle nie tańczy... 
Pięć czy sześć par kręciło się 
w mroku tak już gęstym, że 
poszczególne postacie spra
wiały wrażenie cieni. Przy
pominał się taniec chochołów 
z »Wesela«...
W księdze dziejów Narodu 
Polskiego odwracała się kar
ta”.

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski

kulturowym, katalogowa część 
tekstu — szczegółowe infor
macje o uwzględnionych w 
książce zabytkach, które poka
zane też zostały przez świetnie 
dobrane i wykonane ilustracje. 
Opublikowany ostatnio tom 
obejmuje obszar Polski Pół
nocnej, to jest Pomorze w naj
szerszym, przyjętym w geo
grafii historycznej znaczeniu 
tego terminu — od Szczecina 
na zachodzie, po Kętrzyn na 
wschodzie i Toruń na połud
niu. Znalazło się więc tu Pomo
rze Zachodnie i Gdańskie 
(Wschodnie), Warmia i Mazu
ry, a wśród stu kilkudziesięciu 
miejscowości wysuwają się na 
czoło — pod względem bo
gactwa zabytków — Gdańsk i 
Toruń.
Książka prof. J. Z. Łozińskie
go, mająca charakter popular
nonaukowy, przeznaczona jest 
dla czytelnika z pewnym przy
gotowaniem, a dane w niej za
warte reprezentują najnowszy 
stan wiedzy o dawnej sztuce 
tego wielkiego regionu.

Spotkanie z książką

Zabytki Pomorza
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Akcja dwory

Za progiem 
zagłady

Napisała do nas mieszkanka Wrocławia, pani Han
na Lipińska zainspirowana ogłoszoną w nr. 3, 1991, 
„Akcją ogrody”, w szczególności zaś zamieszczonym 
w tym numerze artykułem M. Kurząc i L. Kuchar
skiego Losy parków wiejskich. Z wczesnego dzieciń
stwa pani Hanna przypomina sobie wizytę w mająt
ku „Kawenczyn”. Z tamtych czasów pamięta jedy
nie to, że park i wnętrze dworu były piękne, a właś
ciciele lub dzierżawcy majątku nazywali się Beł- 
kowscy. Do listu pani Hanna dołączyła dwie nie
wielkie fotografie z 1930 r., przedstawiające muro
wane mostki parkowe w otoczeniu drzew.

Dwór i park znajdują się koło 
Warszawy, na trasie prowa
dzącej wzdłuż wiślanej skarpy 
do Góry Kalwarii. Gdy jadąc 
tą trasą miniemy Konstancin i 
Słomczyn, na niewielkim za
kręcie, tuż za tablicą z napisem 
„Kawęczyn” ujrzymy w głębi, 
po lewej stronie drogi drew
niany, prostokątny budynek z 
czworokątnym dachem. Jeśli 
zechcemy mu się przyjrzeć 
bliżej, odkryjemy, że kształ
tem swym przypomina on kla
syczny polski dworek, choć 
stan jego zachowania nie od 
razu nasuwa takie spostrzeże
nie. Gdy zechcemy poznać 
otoczenie dworku i udamy się 
na jego zaplecze w kierunku 
skraju skarpy, odkryjemy naj
pierw jeszcze bardziej zanied
bany i zdewastowany budynek 
neogotycki (pełniący niegdyś 
funkcję kaplicy), później zaś 
nad naturalnym parowem żło
biącym stromą w tym miejscu 
wiślaną skarpę, ujrzymy ma
lownicze mostki z ozdobnej 
cegły. Wkoło bujnie krzewi się 
roślinność, wznoszą się ma
sywne pnie wiązów i grabów, 
dębów i lip, u ich stóp rozciąga 
się gęstwina dzikich krzewów i 
samosiejek. To pozostałość 
dawnego parku o charakterze 
krajobrazowo-romantycznym, 
który tak wielkie wrażenie 
zrobił na pięcioletnim dziecku. 
Dziś odradzałbym autorce li
stu wizytę w tym miejscu. Ta 
próba konfrontacji radosnych

wspomnień z aktualną rze
czywistością byłaby na pewno 
przykra. Wszystko tu chyli się 
ku upadkowi, pokryte jest 
brudem i zaniedbane. W bu
dynku dworskim mieszkają 
wraz z rodzinami pracownicy 
Fermy Zwierząt Futerko
wych, która zajmuje dawne 
zabudowania folwarczne. Wnę
trze dworku poprzedzielane 
prymitywnymi ściankami za
traciło pierwotny układ, pod
łogi są dziurawe i przegniłe, 
stropy zapadnięte, ściany od
rapane. Dawna kaplica — owa 
budowla neogotycka — poz
bawiona okien i drzwi, pełna 
jest odchodów ludzkich i zwie
rzęcych oraz zastawiona dru
cianymi klatkami; do niedaw
na służyła jako chlewik. Opa
dający ku Wiśle parów pełen 
jest cuchnących ścieków wy
puszczanych tam wprost z 
prymitywnych łazienek urzą
dzonych przez mieszkańców 
budynku dworskiego. Prze
rzucone ponad nim mostki 
zostały zdewastowane, po
szczerbione, porosła je trawa. 
Jeden z nich — pierwotnie by
ły cztery — już nie istnieje. 
Zespół dworsko-parkowy w 
Kawęczynie ma swoje history- 
czno-architektoniczne opra
cowanie z 1986 r. Autorka, 
Ewa Wartalska pisze, że źródła 
i materiały dotyczące tego 
obiektu są więcej niż ubogie. 
Praktycznie jedynym obszer
niejszym źródłem uzupełnia-

1. Drewniany dwór z końca XIX w.
2. Neogotycka kaplica w zarośniętym parku
3—6. Romantyczne mosty w maju 1930 r. (3,4) i obecnie (5,6)

(zdjęcia: 1.2.5.6 — Zdzisław Skrok)

jącym bardzo ubogie przekazy 
archiwalne, są sięgające po 
wiek XIX wspomnienia sios

try ostatniego właściciela ma
jątku, pani z Bełkowskich 
Sobczyńskiej. Na podstawie
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tych wspomnień, nielicznych 
dokumentów i lokalnej trady
cji ustnej można odtworzyć hi
storię dworu w Kawęczynie. 
Poprzednikiem istniejącego 
obecnie modrzewiowego dwor
ku był wzniesiony pod koniec 
XVIII w. dwór murowany, 
który pod koniec XIX w. 
„rozsypał się ze starości” i zos
tał rozebrany do fundamen
tów. Dwór ten usytuowany 
był na osi alei wjazdowej, fron
tem do drogi Warszawa—Gó
ra Kalwaria, prostopadle do 
stojącej opodal kaplicy. Zaj
mował więc miejsce najbar
dziej godne i najbardziej cha
rakterystyczne w rozplanowa
niu założeń dworskich. Usy
tuowanie jego następcy, czyli 
obecnego dworu drewnianego 
nie na osi alei, ale równolegle 
do niej, tłumaczyć można tym, 
że w chwili jego budowy w la
tach osiemdziesiątych XIX w. 
istniały jeszcze ruiny starego 
dworu, które uniemożliwiały 
wykorzystanie tego miejsca. 
Czy tak było naprawdę, mogą 
wyjaśnić tylko badania archeo

logiczne, gdyż nie zachował się 
żaden ślad murowanego dwo
ru, zaś w miejscu tym stoi dziś 
niewielki pawilon mieszkalny. 
Brak jest również pewności co 
do czasu powstania i przezna
czenia budowli określanej jako 
kaplica. Autorzy Katalogu Za
bytków Sztuki w Polsce datują 
wprawdzie ten budynek, jak i 
cały zespół parkowo-dworski, 
na schyłek XIX w., ale E. 
Wartalska, autorka wspo
mnianego opracowania, ma co 
do tego wątpliwości. Uważa 
ona, że jest mało prawdopo
dobne, aby budowniczowie 
skromnego dworku drewnia
nego, zamiast wybudować 
bardziej okazałą siedzibę 
mieszkalną, inwestowali swe 
skromne środki w budowlę tak 
okazałą i nie służącą potrze
bom praktycznym. Między ni
skim drewnianym dworkiem a 
strzelistą murowaną kaplicą 
istnieje jawny dysonans, na
tomiast, jak sugeruje E. War
talska, budynek ten mógł w 
pełni harmonizować z masyw
ną bryłą murowanego dworu z 

końca XVIII w. Cofnięcie 
czasu powstania kaplicy jest 
tym bardziej prawdopodobne, 
że należy ona do tego rodzaju 
architektury ogrodowej, która 
rozpowszechniła się w Polsce 
wraz z wprowadzeniem mody 
na parki o charakterze krajo- 
brazowo-romantycznym. Po
dobne neogotyckie budowle 
parkowe znane są np. w Arka
dii czy Puławach. Modzie tej 
uległ zapewne również któryś 
z członków rodziny Szyma
nowskich, właścicieli Kawę
czyna od XVIII do połowy 
XIX w. Być może również w 
ramach tworzenia parku wy
budowano jeden lub kilka 
mostków spinających brzegi 
malowniczego parowu. Po kil
kudziesięciu latach, zapewne 
po 1896 r. mostki te, już bar
dzo zniszczone, zastąpiono 
nowymi, które przetrwały do 
dziś. Ich budowniczym był 
zapewne Apolinary Szymbor
ski, jeden z często zmieniają
cych się w drugiej połowie 
XIX w. właścicieli Kawęczy
na, właściciel zakładu produ

kującego cegłę ozdobną w 
Łubnej pod Warszawą, skąd 
pochodzi cegła użyta do oz
dobnego licowania mostków. 
Największą zagadkę stanowi 
jednak kaplica. Czy budynek 
ten pełnił rzeczywiście funkcję 
określoną przez nazwę? W ar
chitekturze romantycznych 
parków wypadki takie należą 
do rzadkości. Budynki tego 
rodzaju na ogół jedynie formą 
i nazwą nawiązywały do swych 
antycznych i gotyckich pier
wowzorów, rzadko natomiast 
pełniły ich funkcje. W lokalnej 
tradycji Kawęczyna zachowały 
się jednak wspomnienia od
bywanych w kaplicy religij
nych nabożeństw w czasach, 
gdy stał jeszcze dwór muro
wany, a w piwnicach tej bu
dowli spoczywały trumny 
zmarłych właścicieli majątku, 
które później zostały wywie
zione. Czy tak było naprawdę? 
Czy kaplica rzeczywiście peł
niła funkcję rodzinnego gro
bowca w sytuacji, gdy w pob
liżu sta! kościół w Słomczynie, 
w którego podziemiach zmarli 
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mogliby znaleźć bardziej od
powiednie miejsce, a bezpoś
rednie sąsiedztwo kaplicy z 
dworem kolidowało z ogólnie 
przestrzeganą zasadą umie
szczania zmarłych (nawet jeśli 
grzebano ich w parkach) w 
większej odległości od ży
wych? I jak wytłumaczyć fakt, 
że już na początku XX w. kap
lica pełniła funkcje czysto 
świeckie jako pawilon ogro
dowy, w którym mieszkali let
nicy zjeżdżający do Kawęczy
na na wakacje, zaś jej piwnica 
była po prostu chłodnią mle
ka?
Trudno tu o rozstrzygającą 
odpowiedź. Równie trudno 
ustalić nazwisko budownicze
go i czas powstania drewnia
nego dworu. Analizując stan 
majątkowy i potrzeby miesz
kaniowe poszczególnych właś
cicieli majątku z końca XIX i 
początku XX w. E. Wartalska 
wysuwa hipotezę, że budow
niczym był Ksawery Segno, 
który rezydował w tym mająt
ku 14 lat (1882—1896) i w 
przeciwieństwie do swych po
przedników, jednocześnie wła
ścicieli innych majątków, 
mieszkał tu na stałe. Ten ty
powo staropolski dwór jest 
budynkiem parterowym, zbu
dowanym z belek modrzewio
wych oszalowanych deskami, 
zdobionym na narożnikach 
grubymi boniami, przykrytym 
dachem czterospadowym, nie
gdyś gontowym, obecnie wy
konanym z cementowej da
chówki. Układ wewnętrznych 
pomieszczeń był pierwotnie 
regularny, dwutraktowy, obec
nie — na skutek wprowadzenia 
przepierzeń i przesuwania 
ścian działowych — jest nie
czytelny. Z dawnego wyposa
żenia dworu zachował się je
dynie duży biały piec kaflowy 
z dekoracyjnym zwieńcze
niem, z którego usunięto „ko
ronę”.
We wnioskach konserwator
skich swojego opracowania E. 
Wartalska pisze: „Zespół dwor- 
sko-parkowy w Kawęczynie 
wymaga szybkiej ochrony, w 
przeciwnym bowiem wypadku 
przestanie wkrótce istnieć”. 
Dziś, po sześciu latach wiele 
wskazuje na to, że zapowiedź 
ta wkrótce stanie się faktem.

Zdzisław Skrok

Akcja ogrody

Park 
w Guzowie

Zainicjowana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki 
inwentaryzacja parków podworskich przyczyniła 
się do poznania zasobów i stanu tych obiektów w 
poszczególnych województwach. Niektóre z założeń 
ogrodowych, szczególnie cenne architektonicznie 
lub historycznie, zalecono poddać rekonstrukcji 
bądź zabiegom konserwatorskim. Niestety, tylko w 
nielicznych wypadkach prace takie przeprowadzo
no. Zespół pałacowo-parkowy w Guzowie należy do 
grupy obiektów, które nie doczekały się renowacji.

Guzów — to niewielka osada 
fabryczna leżąca około 12 km 
na północny zachód od Żyra
rdowa. Początki tej miejsco
wości sięgają przynajmniej 
XIV w. W połowie lat sześć
dziesiątych XVII w. utworzo
no tu niegrodowe starostwo; 
do XVIII w. starostami byli 
Potoccy. Na sejmie w latach 
1773—1775 nadano starostwo 
guzowskie Andrzejowi Ogiń
skiemu, sekretarzowi Wielkie

go Księstwa Litewskiego. W 
1897 r. dobra guzowskie prze
jął Feliks Łubieński — mini
ster sprawiedliwości za czasów 
Księstwa Warszawskiego. Syn 
jego — Henryk Łubieński, 
generał wojsk napoleońskich, 
był kolejnym waścicielem Gu
zowa. Po wojnach napoleoń
skich dobra guzowskie przeży
ły lata swego największego 
rozkwitu. Był to liczący się oś
rodek gospodarczy i kultural

ny w Królestwie Polskim. W 
1829 r. powstała tu jedna z 
pierwszych cukrowni, a w 
pobliskiej Rudzie Guzowskiej 
rozpoczęto budowę dużego oś
rodka przemysłowego, pó
źniejszego Żyrardowa. W 1856 
r. Guzów kupił Feliks Sobań
ski, mąż Róży z Łubieńskich. 
To właśnie im pałac i otaczają
cy go park zawdzięcza swój 
obecny kształt.
Niewiele wiemy o dworze i je
go otoczeniu do połowy XIX 
w. Możemy przypuszczać, że 
każdy z właścicieli otaczał swo
ją siedzibę ozdobną zielenią. A 
ponieważ była to siedziba sta
rostwa, zieleń musiała być ład
niejsza i bogatsza niż wokół 
innych dworów. W latach sie
demdziesiątych XIX w. wy
budowany został nowy pałac w 
stylu barokowym z pewnymi 
elementami klasycystycznymi 
i renesansowymi. Architekt

1. Plan założenia parkowego: a — 
grota, b — pałac, c — brama wjazdo
wa z kordegardą (wg L. Kucharskie
go)
2.3. Elewacja ogrodowa (2) i frontowa 
(3) pałacu
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2 Władysław Hirschl wzorował 
go na pałacach francuskich z 
XVII w.: Vaux de Vicomte i 
Maisons Laffitte. Otaczał go 
park krajobrazowy o po
wierzchni 15,47 ha, zaproje
ktowany przez architekta Wale
riana Kronenberga.
Wjazd do parku znajduje się 
od strony wschodniej, stoi tu 
brama wjazdowa z kordegar
dą. Za bramą rozpoczyna się 
aleja kasztanowa biegnąca w 
kierunku pałacu. Przecina ona 
zespół trzech stawów połączo
nych kanałem, kończąc się 
przy północno-wschodnim 
narożniku pałacu. Aleja łączy 
wschodnią, krajobrazową 
część parku z zachodnią, na
wiązującą do wczesnobaroko- 
wych założeń ozdobnych. Z 
barokowych składników parku 
zachowały się: aleja gazonowa 
będąca jednocześnie główną 
osią widokową parku i pro
mieniście rozchodzące się z pa
łacu osie widokowe. Wschod
nia część parku nawiązuje do 
ogrodów krajobrazowych XIX 
w. Zbudowana jest z fantazyj
nie rozmieszczonych kęp 
drzew i krzewów z malowni
czymi kwiecistymi polankami. 
Całość połączona jest siecią 
ścieżek i alejek. W tej części 
parku dominuje oś wodna 
zbudowana z zespołu trzech 
stawów. Na największym z 
nich znajduje się wyspa z ma
lowniczą grotą.
Ogród pałacowy w Guzowie 
zachował swoje najcenniejsze 
składniki kompozycyjne mimo 
zaniedbania i znacznego zni
szczenia. Drobniejsze, mniej 
trwałe elementy dekoracyjne, 
jak partery kwiatowe i gazony 
wchodzące w skład alei gazo- 
nowej, zostały całkowicie zni
szczone. Zdewastowaniu uleg
ła również tzw. mała architek
tura ogrodowa: ustronne al
tanki, mostki łączące wyspę z 
brzegiem stawu, rzeźby itp. Z 
roku na rok coraz mniej czy
telna staje się sieć alejek i ście
żek, bowiem małe kępy drzew 
i krzewów rozrastają się, łączą 
ze sobą i tworzą dwie wielo
warstwowe skupiny różnowie- 
kowego starodrzewu. Malow
nicze, trawiaste polanki, rzad-
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Honor
i Ojczyzna”

„Polscy kawalerzyści nacierali całym pędem, jak na 
średniowiecznych obrazach! Na czele wszystkich 
galopował dowódca z podniesioną szablą. Widać by
ło jak malała odłegłość pomiędzy grupą polskich 
kawalerzystów a ścianą niemieckiego ognia. Szaleń
stwem było kontynuować tę szarżę na spotkanie 
śmierci! A jednak Polacy przeszli...”
(z opisu szarży 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich pod 
Wólką Węglową w 1939 r.)

4.5. Brama wjazdowa z kordegardą
(4) i grota na wyspie (5)

(zdjęcia: 2,4,5 — Janusz Hereżniak,
3 — Leszek Kucharski)

ko wykaszane lub wypasane 
przez bydło, zarastają krze
wami i samosiewami drzew.
W granicach obecnego woje
wództwa skierniewickiego w 
końcu lat trzydziestych istnia
ło ponad 200 parków dwor
skich i pałacowych, obecnie 
jest ich około 150. Tylko nieli
czne obiekty przetrwały w do
brym stanie, większość wyma
ga konserwacji, a niektóre re
konstrukcji. Dotychczas za
biegom konserwacyjnym pod
dawano zwykle parki duże i 
najbardziej znane, ale małe 
parki wiejskie są zapomniane i 

ulegają powolnej dewastacji. Z 
pozytywnych wyjątków można 
wymienić np. park i dwór we 
Władysławowie koło Żabiej 
Woli, który obecny właściciel 
odbudował z ruin. Czas, aby 
park i pałac w Guzowie znalaz
ły właściciela, który przywróci 
im dawny wygląd.

Leszek Kucharski 

Od początku XVII w. szabla 
stanowi podstawowy element 
polskiego uzbrojenia. Z bie
giem czasu zmieniał się jej wyg
ląd, forma rękojeści i głowni, a 
także funkcja (obecnie szabla 
służy tylko do celów reprezen
tacyjnych i promocji). Nie
zmienna jest natomiast miłość 
Polaków do broni białej; to 
właśnie szabla stała się symbo
lem narodowej broni.
W czasie pierwszej wojny 
światowej żołnierz polski uży
wał broni obcej, a pierwsza 
polska szabla powstała dopiero 
w 1917 r. Przepis określał tyl
ko wygląd rękojeści, nic nie 
wspominając o głowni i poch
wie. Pierwszy datowany eg
zemplarz pochodzi dokładnie 
z 27 czerwca 1917 r. (szabla 
pamiątkowa płk. Władysława 
Sikorskiego). Po odzyskaniu 
niepodległości szabla wzoru 
1917 stała się szablą przepiso
wą dla polskiego wojska. 
Wśród wielu zachowanych eg
zemplarzy tej szabli występują 
znaczne różnice w wykonaniu 
rękojeści; dotyczy to formy 
kabłąków bocznych i kaptur
ków głowicy. Wczesne eg
zemplarze tej szabli zaopa
trzone są w głownie austriac
kie i niemieckie, znacznie rza
dziej w rosyjskie. Późniejsze 
szable miały głownie polskie 
wykonane przez firmę Gabrie
la Borowskiego z Warszawy.
Znaki producentów na głow
niach informują, jakie wyt
wórnie je produkowały. Były 
to: wspomniana fabryka G. 
Borowskiego, firma Alfonsa 
Manna, używająca nazwy

AMA i wytwórnia ARMA na
leżąca do G. Kaweckiego. Rę
kojeści produkowane były 
przez firmy: L. Morawski i 
Ska oraz I. Jagiełło i Ska z 
Warszawy. Wytwórnia G. Bo
rowskiego często ozdabiała 
głownie wypukło trawionymi 
kartuszami z orłem i dewiza
mi ZA WIARĘ I OJCZY
ZNĘ, znacznie rzadsza była 
dewiza ZA WIARĘ I OJ
CZYZNĘ 1920. Inne trawio-

1. Szabla wzoru 1917, fragment trawie
nia
2. Fragment szabli krechowieckiej
3. Szabla dla ucznia pułkowej szkoły 
podoficerskiej
4.5. Ułani z szablami krechowieckimi
(4) i kapitan kawalerii z szablą wzoru 
1917 (5)
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ne napisy — to: HONOR I 
OJCZYZNA oraz BÓG HO
NOR I OJCZYZNA. Były to 
więc pierwsze polskie szable 
XX w. opatrzone dewizami na 
głowniach.
Szabla wzoru 1917 wycofana 
została z uzbrojenia stosunko
wo szybko, bo już w 1921 r. 
Podstawowym powodem były 
zastrzeżenia do jakości głowni 
i znacznych różnic w wyglą
dzie rękojeści. Dziennik Roz
kazów Ministerstwa Spraw 
Wojskowych nr 14 z 12 kwiet

nia 1921 r. ustalił nowy typ 
szabli. Szabla wzoru 1921 w 
przybliżeniu nawiązywała wy
glądem do najrzadszej polskiej 
szabli okresu międzywojenne
go — krechowieckiej, która 
powstała około 1920 r. Wia
domo o niej tylko, że wykona
na została na zamówienie gru
py oficerów 1. Pułku Ułanów 
Krechowieckich. Znane eg
zemplarze sygnowane są przez 
firmę A. Manna oraz 7.7_7'A 
(Zjednoczone Zakłady Me
chaniczne) w Warszawie, któ

rych współwłaścicielem był 
Alfons Mann. Szabla wzoru 
1921 wykonywana była przez 
wymienione uprzednio firmy, a 
ponadto przez firmę W. Gorz- 
kowskiego z Warszawy; w op
rawach wzoru 1921 głownie 
obce sygnowane są przez fa
brykę Carla Eickhorna w So
lingen. Do naszych czasów za
chowała się duża liczba tych 
szabel, co jest wynikiem ich 
rozpowszechnienia w polskiej 
armii.

Z wytwórni wykonujących 
szable, firmy Borowskiego, 
Manna, Eickhorna uzupełnia
ły głownie ozdobnymi trawie- 
niami z dewizami. G. Borow
ski wytrawiał m.in. w różnych 
wersjach literowych: HONOR 
I OJCZYZNA, NIE RZU- 
CIM ZIEMI SKĄD NASZ 
RÓD, DOJDZIEM CIĘ 
MOSKALU; firma ta wyko
nała także ozdobioną osobnym 
napisem tzw. złotą szablę Pre
zydenta RP. Także firma A. 
Manna trawiła napis HONOR 

I OJCZYZNA (z dekoracją 
roślinną i orłem); z tej firmy 
wyszła druga „złota szabla” 
prezydencka trawiona przez 
kpt. Antoniego Dziedzickiego 
w 1929 r. Szable firmy Eick
horna z Solingen różniły się 
rękojeściami od wykonywa
nych w kraju. Na zewnę
trznym płazie trawiono orna
ment roślinny lub kreskowy 
z szyszakami i skrzyżowanymi 
mieczami pod tarczą, w ten ry
sunek wplatano czasami orła, 
na wewnętrznym płazie umie
szczano napis HONOR I OJ
CZYZNA.
Ostatnią szablą okresu mię
dzywojennego był wzór 1934, 
zwany „Hutą Ludwików” 
(wytwórcą była Huta Ludwi
ków w Kielcach). Była to ty
powa szabla bojowa o dosko
nałych parametrach wytrzy
małościowych, uważana za 
najlepszą broń w Europie. Z 
tymi szablami wyszły pułki 
kawalerii na wojnę 1939 r.

Zbigniew 
Dunin-Wilczyński
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

Dla kolekcjonerów amatorów

Wal?a •
z korozją (9)

Utrwalanie połysku
Wiemy już jak i czym, a prze
de wszystkim kiedy czyścić 
eksponaty z miedzi i stopów 
tego metalu - mosiądzu i brą
zu. Te przedmioty, które pok
rywa szlachetna patyna, po 
umyciu konserwujemy prepa
ratami olejowymi lub wosko
wymi.
Wiele wyrobów z miedzi i jej 
stopów miało kiedyś błyszczą
ce lśniące powierzchnie. Ko
lekcjonowane wyroby użytko
we, takie jak mosiężne odwa
żniki, moździerze, samowary, 
brązowe dzwonki, klamki czy 
miedziane naczynia albo oz
doby, też powinny lśnić i bły
szczeć. Niestety, powierzchnia 
miedzi i stopów tego metalu, 
nawet najstaranniej wypole
rowana mechanicznie i wybły
szczona przez trawienie, po 
pewnym czasie znów ciemnie
je i pokrywa się nalotami ko
rozji. Przyczyna tego jest bar
dzo prosta: pierwiastki w stanie 
wolnym, metalicznym, zawsze 
dążą do powrotu do swego 
stanu pierwotnego, do stanu 
utlenionego.
Aby do tego nie dopuścić, to 
znaczy przedłużyć trwałość 
uzyskanego z trudem połysku 
powierzchni, przedmioty mie
dziane po starannym odtłu
szczeniu poddajemy proceso
wi chromianowania. Zabieg ten 
zwany jest potocznie pasywa
cją. Z chemicznego punktu 
widzenia chromianowanie jest 
podobne do procesu fosfora
nowania. Spełnia wtedy funk
cję pasywowania, czyli nada
wania powierzchni metali lub 
powłok bierności chemicznej. 
W wypadku stali chromiano
wanie nie jest stosowane jako 
proces główny, natomiast daje 
bardzo dobre wyniki w zasto

sowaniu do metali koloro
wych, a więc cynku, kadmu, 
miedzi i ich stopów. Chromia
nowanie jest szybkie, tanie i 
stosunkowo łatwe. Polega na 
utlenianiu powierzchni metalu 
w kąpieli zawierającej kwas 
chromowy albo chromiany 
oraz dodatki przyspieszające. 
W czasie obróbki na po
wierzchni metalu powstaje 
warstewka składająca się z 
chromianów oraz tlenków 
chromu. W zależności od wa
runków tworzenia się powłoki 
chromianowej (wzrostu stęże
nia kwasu chromowego), uzy
skuje się powłoki chromiano
we zabarwione na kolor zielo
ny, żółty lub bezbarwne.
Powłoki chromianowe są bar
dzo cienkie, ich grubość wy
nosi zwykle około 0,5 gm. Ma
ją strukturę żelu i są dzięki 
temu bardzo szczelne, mają 
dobrą przyczepność do podło
ża i stanowią doskonały pod
kład pod powłoki malarskie. 
Pamiętajmy jednak, że są nie
odporne na ścieranie. W wy
padku punktowego uszkodze
nia wykazują pewną zdolność 
samoochrony uszkodzonych 
miejsc. Dzieje się tak dlatego, 
że chromiany wykazują nie
wielką rozpuszczalność i w 
związku z tym dyfuzja jonów 
chromianowych z powierzchni 
położonych wokół miejsca 
uszkodzenia powoduje pasy
wację odsłoniętych fragmen
tów podłoża.
Chromianowanie eksponatów 
metalowych polega na ich za
nurzaniu w roztworze zawiera
jącym związki chromu. W wy
niku zachodzących reakcji 
chemicznych na powierzchni 
metalu powstaje bezbarwna 
warstewka chromianowa, któ
ra dzięki swej chemicznej

1. Wygląd oczyszczonych do połysku eksponatów ze stopów miedzi po upływie 
roku
2. Podczas chromianowania cyna — którą bywają lutowane naczynia miedziane 
— przybiera barwę jaskrawożółtą

(zdjęcia: Władysław Jabłoński)

bierności, czyli właśnie pa
sywności, skutecznie chroni 
metal przed powtórnym two
rzeniem się nalotów korozyj
nych. Oto składniki typowych 
kąpieli do chromianowania 
miedzi i jej stopów, a więc mo
siądzu i brązu: kwas azotowy 
st. (HNO3) 20 cm3; kwas siar
kowy st. (H2SO4) 80 cm3; kwas 
solny st. (HCL) 1 cm3; bez
wodnik kwasu chromowego 
(CrO3) 70 g; woda do objętości 
1 dm3 lub dwuchromian sodu 

(Na2Cr2O7) 180 g; siarczan so
du (Na2SO4) 30 g; chlorek so
du (NaCl) 10 g; kwas siarkowy 
st. (H2SO4) 6 cm 3; woda do 
objętości 1 dm3.
W wypadku drugiego roztwo
ru do naczynia wsypujemy 
odważoną ilość dwuchromianu 
i wlewamy około 400 cm3 ciep
łej wody. Dopiero po całkowi
tym rozpuszczeniu się dwu
chromianu wsypujemy dwie 
następne sole. Następnie do- 
dajemy odmierzoną ilość kwa
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su siarkowego i dolewamy wo
dę do objętości 1 dm5.

Utrwalanie połysku, a więc 
właściwe chromianowanie, czy
li pasywacja powierzchni, po
lega na zanurzeniu wypolero
wanego poprzednio i dokład
nie odtłuszczonego przedmio
tu miedzianego lub z któregoś 
ze stopów miedzi w odpo
wiedniej kąpieli. Temperatura 
kąpieli do pasywacji powinna 
wynosić 10—25°C. Czas pa
sywacji jest bardzo krótki — 
zabieg trwa tylko 10—15 se
kund.

Chromianowane eksponaty po 
wyjęciu z kąpieli trzeba naty
chmiast bardzo starannie spłu
kać zimną, a następnie ciepłą 
wodą. Wysuszone przedmioty 
szczotkujemy włosianą szczot
ką natartą lekko bezbarwną 
pastą do obuwia, woskiem al
bo parafiną.

A teraz jeszcze trzy inne prze
pisy na kąpiele, tym razem do 
równoczesnego wybłyszczania 
i chromianowania miedzi oraz 
jej stopów: 1) bezwodnik kwa
su chromowego (CrO5) 150 g, 
kwas siarkowy st. (H2SO4) 90 
cm5, woda do objętości 1 dm5; 
2) bezwodnik kwasu chromo
wego (CrO2) 250 g, siarczan 
sodu (Na2SO4) 20 g, woda do 
objętości 1 dm5; 3) dwuchro
mian sodu (Na2Cr2O7) 150 g, 
kwas azotowy st. (HNO3) 100 
cm5, kwas octowy lodowaty 
(CH}COOH) 140 cm5, chlorek 
sodu (NaCl) 50 g, woda do ob
jętości 1 dm5.

Przedmioty miedziane lub ze 
stopów miedzi po umyciu i 
odtłuszczeniu trawi się w jed
nej z trzech podanych kąpieli 
w temperaturze 18—25°C 
przez 20—30 sekund. Kąpiele 
te usuwają naloty korozji, jed
nocześnie trawią metal, ale w 
sposób łagodny, a na jasnej, 
błyszczącej już powierzchni 
wytwarzają antykorozyjną, 
chromianową warstewkę pa
sywną.

Stefan Sękowski

Od dagerotypu 
do hologramu

„Małe jest piękne” — ta sta
ra maksyma stała się mottem 
mojej kolekcji. Zacząłem ją 
tworzyć na początku lat 
osiemdziesiątych, rozbudowu
jąc nieprzerwanie wedle ściśle 
określonej zasady. Interesując 
się fotografią jako specyficzną 
metodą zapisu tego, co niejako 
samo z siebie gotowe jest „do 
zdjęcia”, jak i tego, co sztu

Otóż o włączeniu do niej ko
lejnego obrazu nie decyduje 
pozycja artystyczna jego auto
ra, lecz walory wizualne same
go obrazu. Nie jest to więc te
go typu kolekcja, do jakich 
przywykliśmy za sprawą histo
ryków sztuki, którzy skrupu
latnie budują pozycyjne hie
rarchie z nazwisk twórców, 
szczególnie przez nich wyró

minimal art, i konceptualizm, 
zaś w odniesieniu do fotogra
fii: czysty fotografizm, wizua- 
lizm, elementaryzm. Dzięki 
temu kolekcja ma swój wyra
źny charakter. Zdecydowanie 
dominują w niej fotografie 
oszczędne formalnie, lecz za
razem wyraźnie demonstrują
ce swoją rodzajowość. Są czy
ste i „mówią” wyłącznie za
wartością obrazową.
Całość wystawiona jest w 
czarnych drewnianych ram
kach formatu 13x18 cm w 
moim wiejskim domu w Gie
rałtowic. Ogląda ją regularnie 
wiele osób z kraju i zagranicy.

cznie kreuje się na zdjęciowym 
planie specjalnie dla kamery, 
postanowiłem stworzyć zbiór 
miniatur fotograficznych, dla 
którego ramy czasowe stano
wiłyby z jednej strony dagero- 
typy sprzed około 150 lat, z 
drugiej — hologram i fotogra
fia komputerowa, będące efek
tem wykorzystania do tworze
nia obrazu najnowszej techni
ki. Oczywiście nie walory 
techniczne przesądzają o wy
borze kolejnej fotografii do 
kolekcji, a jej wartości artysty
czne. Fotografię rozumiem w 
tym wypadku jako pełno
prawny w sztuce środek 
przekazu oraz jako autonomi
czną dziedzinę twórczości, 
rządzącą się własnymi prawa
mi.
Moja kolekcja, stale prezento
wana w domowej galerii „ef” 
w Gierałtowic, ma jeszcze je
den rys charakterystyczny. 

żnianych. Mnie nie chodzi o 
wznoszenie kolejnego pante
onu, a jedynie o ciągłe wzbo
gacanie zestawu pojedynczych 
mini-obrazów, z których każ
dy (niezależnie od tego czy 
wykonał go znany artysta, czy 
ktoś, kto po aparat sięga okaz
jonalnie) jest mi tak samo dro
gi. Autorami miniatur są nie 
tylko wielcy współczesnej sztu
ki (tacy jak: Christo, Hilla i 
Bernd Becherowie czy Ri
chard Long), ale też nikomu 
nie znani jej adepci, a poza 
tym poeci, filozofowie... Pod
stawowym kryterium, które 
przesądza o wyborze jest moje 
odczucie, czy z daną fotogra
fią, jako jedyną na ścianie, 
chciałbym obcować w pustym 
pokoju. Rzecz jasna znaczną 
rolę odgrywają także moje styli
styczne upodobania. Pośród 
tendencji szczególnie mi bli
skich jest i konstruktywizm, i 

1. Fragment domowej galerii „ef" w 
Gieraltowie

(fot: Marek Trzeciakowski)

Są to najczęściej goście orga
nizowanych przeze mnie 
warsztatów o nazwie „Uczest
nictwo we wspólnocie”, z któ
rych część — to autorzy kolej
nych, wzbogacających zbiór 
miniatur.
Najstarszy w kolekcji liczącej 
około 150 prac, jest dagerotyp 
Jeana Baptiste Sabatier-Blota 
z 1844 r. W gronie autorów fo
tografii XIX w. znajdują się 
m.in. Emma Willardt, C.J. 
Thompson, Walery Rzewuski, 
Ignacy Krieger, Jan Mieczkow
ski, Awit Szubert, J. Muląc i 
Suzuki. Z 1906 r. pochodzi al
bumin Mieczysława Karłowi
cza, z okresu międzywojenne
go np. fotogram Laszlo Moho- 
ly—Nagy’a czy pejzaż tatrzań-
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ski Antoniego Wieczorka i 
kompozycja Aleksandra Krzy- 
wobłockiego. Cenię sobie mi
niatury tak wybitnych twór
ców artystycznej fotografii, 
jak: Akira Komoto, Jan Svo
boda, Edward Hartwig, Gottf
ried Jager, Josef Sudek, Paul 

Caponigro, Peter Keetman, 
Joan Fontcuberta, Satoshi 
Saito i Zbigniew Dłubak. 
Udało mi się poza tym pozy
skać małe prace dwójki wy
chowanków Bauhausu: Ireny 
Bliihovej — studentki prof. 

Peterhansa i Kelda Helmer- 
Petersena — ucznia Moholy- 
Nagy’a.
W gierałtowskim zbiorze wa
żne są nie tylko fotografie, lecz 
także odautorskie refleksje, 
które artyści wpisują na od
wrocie. Mają one bardzo różny 

2—6. Przykłady ze zbiorów: „Gęba" 
Witolda Górki (2). „Kant" Jerzego Ła
pińskiego (3), „Stand-arte" Roberta 
F. Hammerstiela z Austrii (4), foto
gram bez tytułu Janusza Nowackiego 
(5) i „Transmutacja IV" Andrzeja 
Brzezińskiego (6)
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charakter i odmienne formy. 
Są wśród nich wypowiedzi 
wierszowane, list, krótkie ma
nifesty artystyczne oraz roz
maite maksymy, próbujące 
zawrzeć w słowach istotę foto
grafii. Wszystkie są skrupulat
nie zbierane w kolejnych to
mikach ,,ef’, będących wraz z 
reprodukcjami wybranych fo
tografii rodzajem katalogu, 
którego głównym wydawcą jest 
Kłodzki Ośrodek Kultury. 
Pośród licznych wpisów zna
lazły się słowa Zbigniewa 
Dłubaka: „Napisanie czegoś' o 
fotografii na odwrocie fotografii 
przekracza moje możliwości. 
Należy tę kartkę odwrócić, żeby 
zobaczyć czym fotografia może 
być. Może też być wielokrotnie 
czymś zupełnie innym. ”

Stara wiejska chałupa, któ
rej właścicielem jestem niewiele 
ponad 10 lat, skrywa liczne ta
jemnice. Jedną z nich rozwi

kłałem niedawno. Dowiedzia
łem się mianowicie, co ozna
czają inicjały „J.R.”, ukształ
towane ze stalowego płaskow
nika na drzwiach wejściowych. 
Wyjaśniła mi ich znaczenie 
starsza kobieta, Niemka, która 
zawitała do mnie niespodzia
nie, a która wychowała się 
właśnie tu. Owe inicjały — to 
skrót imienia i nazwiska jej oj
ca. Pytała, czy nie znalazłem 
na strychu pudełka z rodzin
nymi fotografiami, które ukryli 
pod dachem przed przymuso
wym wysiedleniem. Kiedy 
kupiłem dom — był już zu
pełnie pusty. Pokazałem jej 
więc moją kolekcję, wiszącą na 
trójkątnej ścianie pomieszcze
nia, które kiedyś było stry
chem. Spodobała się jej, choć 
przecież nie chęć zobaczenia 
tych zdjęć skłoniła Niemkę do 
przyjazdu z dalekiego Biele
feld.

Jerzy Olek

Lista Światowego Dziedzictwa

N-X X lemcy (2)

Lubeka — miasto Hanzy
Nazwa Lubeki pochodzi od 
grodu Liubice, założonego 
przez słowiańskich Wieletów. 
Podboje germańskie wyparły 
Słowian z tych terenów; w 
1143 r. graf Adolf II założył 
niemieckie miasto Lubeck, a w 
1159 r. książę Henryk Lew 
powtórnie lokował tu miasto 
o tej samej nazwie. Miasto 
usytuowane było na półwyspie 
otoczonym z zachodu wodami 
rzeki Trave, a od wschodu 
rzeki Wakenitz. Teren pół
wyspu łączył się z lądem po
przez wąskie przewężenie i w 
tym właśnie miejscu pobudo
wany został zamek obronny. 
Osią powstającego układu 
przestrzennego była droga łą
cząca zamek z mostem na rze
ce Wakenitz. Równolegle do 
tej drogi wytyczono drogę 
biegnącą w kierunku katedry. 
Biskupstwo w Lubece zostało 
założone już w 1160 r. i zaraz 
potem przystąpiono do budo
wy katedry, zlokalizowanej w 
południowej części półwyspu. 
W części środkowej półwyspu 
wyznaczone zostały dwa łączą
ce się ze sobą place — plac tar
gowy i plac kościelny. Place te 
stały się centralnym ośrod
kiem rozwijającego się miasta. 
Równocześnie powstał zaczą
tek poprzecznej siatki w posta
ci pięciu ulic, które prowadziły 
do przystani na rzece Trave. 
W 1226 r. Lubeka uzyskała 
status wolnego miasta. Okres 
jego świetności i pełnego roz
woju przypada na wiek XIV, a 
więc na okres potęgi Hanzy — 
organizacji, która w połowie 
XIV w. opanowała cały handel 
na Bałtyku i Morzu Północ
nym; Lubeka była portem 
przeładunkowym towarów po
chodzących ze Skandynawii. 
Zanik aktywności Hanzy na 
przełomie XV i XVI w. spo
wodował również zastój gos
podarczy w Lubece. Zastój ten 
został przełamany dopiero w 
końcu XVI w. dzięki nawiąza

nym stosunkom z Holandią, 
Francją i krajami Półwyspu 
Iberyjskiego. W tym czasie 
wpływy holenderskie uwido
czniły się w architekturze mia
sta. W XIX w. zagroziła Lu
bece konkurencja portu pru
skiego w Szczecinie, otwarcie 
Kanału Kilońskiego oraz ros
nąca potęga portowego Ham
burga. W okresie tym nastąpi
ło jednak uprzemysłowienie 
przedmieść i zostało zrealizo
wane połączenie wodne kana
łem z Łabą. W 1937 r. rząd 
hitlerowski zniósł status wol
nego miasta i włączył Lubekę 
do prowincji Schleswig-Hol
stein. Podczas drugiej wojny 
światowej, w czasie bombowe
go nalotu lotniczego w 1942 r. 
miasto zostało poważnie zni
szczone. Legła w gruzach 
dzielnica handlowa, część ra
tusza, kościół Mariacki, koś
ciół Św. Piotra i katedra. Po 
wojnie podjęto odbudowę Sta
rego Miasta. Jak w wielu mia
stach niemieckich w tym cza
sie, odbudowa nie poszła w 
kierunku pełnej rekonstrukcji 
zniszczonych zabytków. Mi
mo wszystko zabytkowy ze
spół został uratowany, a zwła
szcza jego tak charakterysty
czna panorama ze strzelistymi 
wieżami. W 1987 r. cały ze
spół staromiejski Lubeki zos
tał wpisany na Listę Świato
wego Dziedzictwa. Mimo znisz
czeń jest to dziedzictwo bogate 
i różnorodne. Pierwszoplano
wą rolę w mieście odgrywał 
zawsze ratusz. W wypadku 
Lubeki ma on większe znacze
nie niż w każdym innym mieś
cie. Zespół ratuszowy usytuo
wany w rynku, to centrum po
lityki i zarządzania wolnego 
miasta hanzeatyckiego. Dlate
go rozmiary tego budynku i 
jego bryła są imponujące. Po
szczególne jego części powsta
ły w różnych okresach, od cza
sów średniowiecza po wiek 
XIX. Najstarszą częścią jest 
stary ratusz (XIII w.) o planie
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1 Fragment panoramy Lubeki z 1552 
roku

2. Plan Starego Miasta w Lubece' 1 — 
rynek i ratusz. 2 — kościół Mariacki. 3
— katedra. 4 — kościół Św. Piotra, 5
— kościół Św. Idziego. 6 — dawny 
klasztor Św. Anny, 7 — kościół Św. 
Jakuba. 8 — kościół Św. Katarzyny i 
dawny klasztor franciszkanów, 9 — 
dawny klasztor dominikanów. 10 — 
szpital Św Ducha. 11 — brama Hol- 
stentor. 12 — brama Burgtor. 13 — 
dom Korporacji Marynarskiej, 14 — 
spichlerze solne, 15 — dziedziniec 
Fuchtingshof. 16 — dziedziniec Giandor- 
pshof. 17 — Buddenbrookhaus

3. Widok Starego Miasta

4. Widok rynku i ratusza

5.6. Kościół Mariacki: widok z wieży 
kościoła Św Piotra (5) i plan (6)

7. Szpital Św Ducha

zbliżonym do kwadratu, z 
elewacją południową od strony 
rynku i północną od strony 
kościoła Mariackiego. Elewa
cja południowa ma ceglaną at- 
tykę z dwoma okrągłymi otwo
rami i jest akcentowana trzema 
smukłymi wieżyczkami. W 
XVI w. domurowano do ele
wacji fragment budynku z 
podcieniem w parterze, w sty

lu renesansu niderlandzkiego. 
Nowszą częścią jest wschodnie 
skrzydło — Lange Haus, do
budowane na przełomie XIII i 
XIV w. W połowie XV w. 
zostało ono przedłużone po
przez nową dobudowę — 
Neue Gemach. Elewacje tej 
części zostały zrealizowane w 
ciemnej cegle glazurowanej. 
Podobnie jak stary ratusz, 

Neue Gemach ma attykę z ot
worami, wzmocnioną okrąg
łymi wieżyczkami. W XV i 
XVI w. pobudowano od pół
nocy, wzdłuż ul. Breite Strasse, 
ostatnią część zespołu ratu
szowego — skrzydło Kancela
rii. We wnętrzach ratuszo
wych wyróżnia się późnobaro- 
kowa sala audiencyjna z alego
rycznymi malowidłami Torel- 

lego oraz dziewiętnastowie
czna sala obywatelska.
Symbolem władzy duchow
nej w mieście był kościół Ma
riacki. Ta budowla i ratusz 
przestrzennie jak gdyby uzu
pełniają się, ponieważ potężna 
bryła kościoła z dwiema wyso
kimi wieżami znajduje się w 
drugim planie pierzei rynko
wej. Początki kościoła związa-
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3

ne są z lokacją miasta, a pier
wszy kościół był bazyliką ro
mańską. Po pożarze miasta w 
1251 r. rozpoczęto budowę 
nowego, halowego kościoła. W 
trakcie prac zaczęto jednak 
zmieniać formę świątyni we
dług wzorów francuskich. W 
1330 r. zakończono budowę 
kościoła, jako bazyliki z chó
rem, obejściem i kaplicami. W 

układzie planu i strukturze 
ścian kościół Mariacki nawią
zuje do francuskiej architektu
ry gotyckiej, ale równocześnie 
poprzez użycie cegły jest in
dywidualnym dziełem o do
brej architekturze na terenie 
północnych Niemiec. Odbu
dowa po zniszczeniach dru
giej wojny światowej usunęła 
naleciałości innych stylów i 

przywróciła pierwotną archi
tekturę obiektu. W wyposaże
niu kościoła znajdują się m.in. 
chrzcielnica z brązu z XIV w., 
tabernakulum wieżowe z 
XV w., ołtarz antwerpski z 
1518 r.
Kościół Mariacki był koś
ciołem społeczności mie
szczańskiej, natomiast usy
tuowana w południowym cyp

lu półwyspu katedra stanowiła 
zawsze obiekt samodzielny. 
Wzniesiona jako romańska ba
zylika, uległa zmianom po
przez budowę w XIII w. go
tyckiego chóru i przebudowę 
nawy na układ halowy. W 
1982 r. zakończono odbudowę 
katedry po zniszczeniach wo
jennych. W jej wnętrzu znaj
duje się belka tęczowa z grupą
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Ukrzyżowanie z 1477 r. — 
dzieło rzeźbiarza z Lubeki 
Bernta Notkę, rzeźba Madon
ny z 1460 r. i ambona z 1568 r. 
Kościół Mariacki i katedra 
— to dwie najważniejsze świą
tynie w Lubece. Do pozosta
łych obiektów sakralnych na 
terenie Starego Miasta należą: 
kościół Św. Piotra (XIII w.), 
kościół Św. Idziego (XIV w.), 
późnogotycki klasztor Św. 
Anny (obecnie muzeum), koś
ciół Sw. Jakuba (XIII, XIV w.), 
kościół Św. Katarzyny z 
dawnym klasztorem francisz
kanów (XIV w.) i dawny klasz
tor dominikanów.
Jednym z najcenniejszych 
zabytków w mieście jest szpi
tal Św. Ducha z końca XIII w. 
Składa się on z dwuprzęsło
wej, gotyckiej kaplicy halowej 
z malarstwem ściennym z 
XIII i XIV w. i połączonej z 
nią bardzo długiej sali szpital
nej. Bardzo piękna, trzyszczy- 
towa elewacja kaplicy ze smu
kłymi wieżyczkami od strony 
pl. Koberg przypomina archi
tekturę ratusza.
Panorama Lubeki z 1552 r. 
ukazuje w całej okazałości 
średniowieczne miasto z wie
żami i murami obronnymi. Z 
tych umocnień obronnych za
chowały się do dzisiaj dwie 
bramy miejskie — Holstentor 
i Burgtor. Potężna, dwuwie- 
żowa Holstentor, zbudowana 
w końcu XV w., stanowiła 
symbol prestiżu hanzeatyckiej 
Lubeki. Usytuowana na po
łudniowym zamknięciu miasta 
Burgtor (z XIII i XIV w.) ma 
formę pojedynczej wieży. W 
obu tych obiektach zwraca 
uwagę umiejętne połączenie 
obronnego charakteru budow- 

8. Brama Holstentor na pierwszym 
planie, w głębi kościoły Mariacki i Św. 
Piotra

(zdjęcia: 4,57,8 — 
Stanislaw Grzelachowski)

li z dekoracją w postaci cegla
nego detalu architektoniczne
go.
Mimo zniszczeń wojennych 
w Lubece zachowało się dużo 
oryginalnej zabudowy mie
szczańskiej. Jest to zabudowa 
bardzo różnorodna, reprezen
tująca wszystkie style, od go
tyku do klasycyzmu. Wyróż
niają się wśród niej domy 
patrycjuszowskie, np. baro
kowy dom rodzinny Tomasza 
Manna „Buddenbrookhaus”. 
Zachowała się również zabu
dowa związana z dawnym por
tem — są to szczytowe spich
lerze solne z XVII i XVIII w. 
w pobliżu Holstentor. Szcze
gólnie interesująca jest zabu
dowa dziedzińców wewnę
trznych i pasaży. Do naj
bardziej znanych należą 
dziedzińce przy ul. Glocken- 
giessergasse — Fiichtingshof i 
Glandorpshof z XVII w., 
związane z fundacjami socjal
nymi bogatych patrycjuszy, 
np. Fiichtingshof przeznaczo
ny był na cele mieszkalne dla 
wdów po marynarzach i kup
cach. W latach siedemdziesią
tych przeprowadzone zostały 
gruntowne prace rewaloryza
cyjne tych dwóch dziedzińców 
mieszkalnych, a także innych, 
zlokalizowanych w różnych 
punktach Starego Miasta.
W 1993 r. Lubeka obcho
dzić będzie 850-tą rocznicę za
łożenia miasta.

Stanisław Grzelachowski

Niecodzienne muzea

Muzeum
Muru

Berlin — to miasto, które 
przez kilkadziesiąt ostatnich 
lat symbolizowało konflikt 
dwóch różnych światów: ko
munizmu i kapitalizmu. Po
dzielone po zakończeniu dru
giej wojny światowej na cztery 
strefy okupacyjne, składało się 
z dwóch części będących od
rębnymi organizmami miej
skimi. Były to: Berlin Zachod
ni — obejmujący strefę oku
pacji amerykańskiej, brytyj
skiej i francuskiej oraz Berlin 
Wschodni — w sektorze ra
dzieckim, obydwa powstały w 
1949 r., w wyniku podziału 
Niemiec na Republikę Fede
ralną Niemiec i Niemiecką 
Republikę Demokratyczną. 
Do 13 sierpnia 1961 r. Ber
lin był jedynym miejscem, w 
którym Niemcy mogli swo
bodnie przekraczać granicę 
międzyniemiecką. Tego dnia 
władze wschodnioniemieckie 
zablokowały granicę w mieś
cie, chcąc w ten sposób przer
wać masową emigrację swych 
obywateli na Zachód, spowo
dowaną gorszymi warunkami 
materialnymi i politycznymi. 
Rozpoczęto jednocześnie bu
dowę muru, mającego odizo
lować Berlin Zachodni od 
„pierwszego proletariackiego 
państwa na ziemi niemiec
kiej”. Tak rozpoczęła się nowa 
karta historii Niemiec, trwają
ca aż do obalenia „antyfaszy
stowskiego wału ochronnego” 
(oficjalna nazwa muru używa
na przez propagandę NRD) 9 
listopada 1989 t.
Dokumentowaniem wszyst
kich wydarzeń wiążących się z 
istnieniem muru zajęła się — 
początkowo nieformalnie — 
grupa dwunastu osób, na czele 
z dr. Rainerem Hildebrand- 
tem. Zarejestrowana w pier
wszej połowie 1962 r. jako 
„Arbeitsgemeinschaft 13. Au
gust” (Grupa Robocza 13 
Sierpnia), rozpoczęła swą dzia

łalność w położonym 30 m od 
muru domu przy Friedrich
strasse 44. W budynku tym, 
znanym bardziej pod nazwą 
Haus am Checkpoint Charlie 
(Dom przy Checkpoint Char
lie), pochodzącą od pobliskie
go przejścia granicznego, ot
warto również muzeum, będą
ce najbardziej znanym przeja
wem działalności grupy.
Wśród eksponatów prezen
towanych na kilku ekspozy
cjach uwagę zwracają przede 
wszystkim te, które przedsta
wiają próby sforsowania mu
ru. Znajduje się wśród nich 
zdjęcie, na którym utrwalono 
moment skoku żołnierza 
wschodnioniemieckiego Con
rada Schumana przez kolcza
ste zasieki, mające w pier
wszych dniach sierpniowej 
izolacji uniemożliwić przejście 
na zachód. Była to jedna z naj
bardziej spektakularnych 
ucieczek „w ostatniej chwili”, 
kiedy jeszcze nie strzeżono 
dokładnie granicy. Nie wszys
cy mieli jednak w tamtych 
dniach szczęście. Na jednym z 
kolejnych zdjęć widzimy parę 
staruszków z walizkami, od
prowadzanych od zasieków 
przez strażników. Wstrząsa fo
tografia przedstawiająca prze
noszenie wykrwawionego na 
śmierć ciała, postrzelonego 
podczas ucieczki 17-letniego 
Petera Fechtera, któremu nie 
udzielono żadnej pomocy.
O ile pierwsze ucieczki były 
stosunkowo łatwe, późniejsze 
wymagały dużo lepszej orga
nizacji. Do „szmuglowania” 
ludzi używano m.in. samo
chodów. Najmniejszym z nich 
była Isetta-600, pojazd tak ma
ły, że strażnicy wschodnio- 
niemieccy nigdy dokładnie go 
nie kontrolowali. Postanowio
no to wykorzystać i po wy
montowaniu z niego ogrzewa
nia, filtru powietrza, zastąpie
niu baku 4-litrowym kanis
trem — wystarczającym na 
przekroczenie granicy — oraz 
usztywnieniu tylnego zawie
szenia, udało się wygospoda
rować miejsce pod maską na 
tylnym kole, wystarczające dla 
ukrycia jednej szczupłej oso
by. Przebudowane w ten spo-
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Z ZAGRANICY

4

1. Fragment muru przy Niederkir- 
chenstrasse
2. Krzyż upamiętniający ostatnią ofia
rę muru z lutego 1989 r.
3. Haus am Checkpoint Charlie — 
Muzeum Muru
4. Samochód lsetta-600 przystoso
wany do przewozu ukrytych ludzi

(zdjęcia: 2,3,4 — Szczepan Rudka)

sób dwa samochody zaczęły 
regularnie przekraczać grani
cę. Niestety, po przewiezieniu 
kilkunastu osób doszło do de- 
konspiracji tej metody. Ukryta 
w samochodzie kilkudziesię
cioletnia kobieta, podczas nie
obecności załatwiającego for
malności paszportowe kierow
cy, zaczęła się zbyt energicznie 
ruszać. Drgający, pusty pojazd 
zwrócił uwagę strażników, 
został też od razu rozebrany na 
części... Drugi egzemplarz, 
znajdujący się wówczas po za
chodniej stronie, został prze
kazany do muzeum.
Korzystano również z do
świadczeń jeńców alianckich, 
którzy podczas drugiej wojny 
uciekali z niemieckich obozów 
przez podziemne tunele. Naj
większym z nich, 130-metro- 
wym, zbudowanym przez le
gendarnego organizatora ucie
czek Wolfganga Fuchsa, prze
dostało się do Berlina Zachod
niego 57 osób.
Uciekano również pod wo
dą. Skonstruowano w tym celu 
mini-łódź podwodną i od 1973 
r. zaczęto produkować ją 
seryjnie. Największej odwagi 
wymagał jednak wykonany w 
1979 r. czterdziestominutowy 
nocny lot balonem ośmiu osób. 
W muzeum znajduje się kwa
dratowy, metalowy podest z 
czterema butlami gazowymi 
oraz kolorowe strzępy tego ba
lonu.

granicy międzyniemieckiej by
ło ich około 40 tysięcy.
W muzeum można również 
zobaczyć ekspozycję poświę
coną sztuce związanej z mu- 
rem, gdzie szokuje obraz Wol
fa Vostella ukazujący nagą ko
bietę z betonowym klinem w 
narządach rodnych... Poza 
tym przedstawiono historię 
Berlina po 1945 r., która lepiej 
pozwala zrozumieć, dlaczego 
doszło do powstania muru. 
Udokumentowana jest rów
nież walka o prawa człowieka 
w byłym bloku sowieckim oraz 
na całym świecie. Stworzono 
bogate archiwum fotografi
czne, zawierające ponad 25 
tys. zdjęć. W małej salce ki
nowej wyświetlane są filmy, 
wśród nich historia ucieczki 
balonem, o której wyżej 
wspomniano.
Bliskość muru i możliwość 
zetknięcia się z nim nadawała 
przez długie lata wrażenie 
większej autentyczności i 
swoistego klimatu muzeum 
oraz działalności prowadzącej 
go grupy. Grupa patronowała 
m.in. akcji Joachima Metza, 
który w 1986 r. zamknięty w 
klatce protestował przeciwko 
zakazowi wyjazdu jego rodzi
ny z NRD na Zachód.
Mur już nie istnieje. Niem
cy zostały zjednoczone, nie 
będzie więcej ucieczek. Mu
zeum na pewno nie będzie już 
tak ekscytować. Pozostanie 
jednak — tak jak metalowe 
krzyże upamiętniające tych, 
którzy zginęli podczas ucieczki 
— świadectwem zmagań z 
czerwonym totalitaryzmem. 
Nie można jednak zapominać 
o tym, że gdyby nie brunatny 
totalitaryzm, który wyruszył 
na podbój Europy z Niemiec, 
to może nigdy nie powstałby 
ten mur — przekleństwo kilku 
pokoleń Niemców.

Szczepan Rudka

Wśród eksponatów umiesz
czono także zdemontowane 
jeszcze przed obaleniem muru 
urządzenie samostrzelające; na 



ROZMAITOŚCI

Konserwator poleca

Wiatrak w Polubiczach

Na terenie województwa bial
skopodlaskiego przetrwało do 
naszych czasów około 60 drew
nianych wiatraków koźlaków. 
Niestety, większość z nich od 
czasu, gdy przestały pracować 
popadła w ruinę. Wiatrak w Polu
biczach Dworskich koło Wisznic 
jest wciąż w dość dobrym stanie 
technicznym. Brakuje mu jedynie 
skrzydeł (śmig), schodów ze
wnętrznych i kilku desek w sza
lunku. Niestety, brakuje mu rów
nież gospodarza. Dla obecnego 
właściciela Mariana Grabow
skiego. mieszkającego kilkadzie

siąt metrów od wiatraka, jest on 
nieużytecznym, kłopotliwym spa
dkiem po ojcu młynarzu. Stąd go
towość odsprzedaży wiatraka, 
nawet z kawałkiem ziemi, na któ
rej stoi.

Przez Polubicze prowadzi droga 
asfaltowa, zwana carską, z Ra
dzynia Podlaskiego przez Wi
sznice do Sławatycz. Wiatrak od
dalony jest od niej około 500 m, 
położony poza wsią, pomiędzy 
polną drogą a meandrami małej 
rzeczki. Postawiony jest na pła
szczyźnie około 1 ha, wokół któ
rej znajdują się tereny zalewowe 
rzeczki. Jednak rzeka już nie wy
lewa i cały teren pokrywa młody, 
olchowy las. Powierzchnia użyt
kowa wiatraka wynosi 56 m2, 
przy kubaturze 262,6 m3. Pokry
cie gontowe zamieniono na bla
chę ocynkowaną, stąd stan 
techniczny wszystkich elemen
tów konstrukcyjnych i wyposa

żenia jest dobry. Otoczenie wia
traka i sam obiekt po drobnych 
adaptacjach znakomicie nadają 
się na urządzenie tu letniska.
Wiatrak wybudowano w 1816 r. 
(data wycięta jest na mącznicy) 
w Wisznicach, a w 1946 r. prze
niesiono go, bez żadnych zmian, 
w obecne miejsce, gdzie praco
wał do 1951 r Ze względu na za
grożenie jego dalszego trwania, 
tą drogą podejmujemy starania o

znalezienie nowego właściciela i 
uratowanie wiatraka dla krajo
brazu kulturowego Podlasia, 
Oczywiście istnieje również moż
liwość przeniesienia obiektu w 
nowe miejsce (jak to się już raz 
zdarzyło), lecz nie ukrywamy, ze 
jest to rozwiązanie gorsze.

Państwowa Służba 
Ochrony Zabytków 

Oddział Biała Podlaska, 
ul. Nowa 35

Za ratowanie cmentarzy
W marcu br. w Minister
stwie Spraw Zagrani
cznych Krzyż Komandorski 
Orderu Odrodzenia Polski 
otrzymał inż. Józef Bo
browski, dyrektor bazy 
„Energopolu” we Lwowie 
w latach 1988—1991. To 
wysokie odznaczenie przy
znane zostało za opiekę i 
ratowanie polskich cmen
tarzy w rejonie Lwowa. 
Dzięki jego inicjatywie 
wspartej dobrą wolą pra
cowników „Energopolu” w 
dniu 1 września 1989 r. na 
uporządkowanej mogile 
polskich żołnierzy w Hoło- 
sku zapłonęły znicze. Po
tem pracowano przy mogi
łach w Zboiskach i Jaśni- 
skach, leżących na szlaku 
bojowym 11. Karpackiej 
Dywizji Piechoty, której 
pułki stacjonowały w Sta
nisławowie, Kołomyi i Stry
ju.

Inżynier Józef Bobrowski po uroczy
stości odznaczenia.

Od maja 1989 r. do listo
pada 1991 r. inż. J. Bo
browski prowadził trudne i 
nie pozbawione licznych 
przeszkód prace przy po
rządkowaniu Cmentarza 
Obrońców Lwowa z lat 
1918—1920. I chociaż 
pozostało tu jeszcze wiele 
do zrobienia, dzisiaj 
Cmentarz Orląt znów ist
nieje. (rb)

Spotkanie z książką

Wielkopolskie krajoznawstwo
Słownik krajoznawczy Wielko
polski ma charakter regionalny 
— obejmuje historyczno-geogra- 
ficzny obszar Wielkopolski bez 
podziałów wojewódzkich. Pod 
tym względem jest to praca pio
nierska, uwzględniająca nowe 
tendencje do podziału kraju 
właśnie według kryteriów histo
rycznych. Słownik na ponad 300 
stronach zawiera 1491 haseł 
(miasta, wsie gminne, miejsco
wości z dawnymi prawami miej
skimi, wsie z zabytkami, rezerwa
ty przyrody itp.) z rysunkami 
(plany, mapki, herby miast, plany 
obiektów architektonicznych), 
mapą fizjograficzną obszaru i 

mapą z wszystkimi hasłami wy
stępującymi w tekście.
Ten encyklopedyczny opis kra
joznawczy powstał z inicjatywy 
Wielkopolskiego Klubu Publicy
stów Kulturalnych, wydat go po
znański oddział Państwowe
go Wydawnictwa Naukowego. 
Wśród wielu autorów haseł zwraca 
uwagę nazwisko dr. Włodzimie
rza Łęckiego, także przewodni
czącego komitetu redakcyjnego, 
przede wszystkim zaś obecnego 
wojewody poznańskiego. Jest to 
wspaniały przykład — przedsta
wiciel administracji państwowej 
zaangażowany w sprawy krajo
znawcze regionu, którym admi
nistruje! (m)
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„Porcelanowe” meble
Ostatnia wojna przyniosła 
Warszawie niemal całko
witą zagładę. Straty kultu
ralne były tym większe, że 
w miarę zbliżania się fron
tu wschodniego kto żyw 
zwoził do miasta wszystko, 

mi”. Wszystko to poszło z 
dymem w ciągu kilku mie
sięcy i dziś tylko ludzka 
pamięć lub przypadkowo 
ocalałe zdjęcia przekazują 
nam wycinkowe informacje 
o tym, czego już nie ma. 

wraz z całym wyposaże
niem pałacu.
Zdjęcie „porcelanowego” fo
tela z pałacyku Szustra o- 
trzymałem od nieżyjącego 
już prof, dra Wojciecha Ka
linowskiego, który zawsze 

z sentymentem wspominał 
przebogate wnętrza domu 
swojej babki. Całkowita 
ich zagłada — to typowy 
los licznych niegdyś w tym 
mieście kolekcji antyków.

Michał Gradowski

Jeden z „porcelanowych" foteli

Miecze i kusze
W dniach 9—10 maja br. 
na zamku Chojnik pod Jele
nią Górą odbył się II Rycerski 
Turniej Kuszniczy w wykona
niu członków Bractwa Mie
cza i Kuszy prowadzonego 
przez Wojciecha Zabłockie
go. Inicjatorem imprezy był 
ajent zamku p. Jerzy Czajka, 
który w ten sposób jeszcze 
bardziej uatrakcyjnił znany 
miłośnikom Śląska malowni
czo usytuowany zamek. Jego 
położenie pozwala na sto
sunkowo dobry dostęp nawet 
dla tych, którzy nie lubią gór
skich wędrówek. Same mury 
w dzisiejszych czasach jed
nak nie wystarczą — trzeba

przywrócić im w miarę moż
liwości taki stan, aby zwie
dzający miał wrażenie, że 
przenosi się w odległe czasy. 
Także w Sobieszowie dzięki 
wysiłkowi kilku pasjonatów i 
wojewódzkiego konserwato
ra zabytków, być może uda 
się usłyszeć niedługo na nu
rach dźwięk mieczy, zapo
wiadających atrakcyjną za
bawę. Na konserwację po
trzeba sporo pieniędzy, któ
rych brakuje. Stąd inicjatywę 
ajenta zamku należy propa
gować jako przykład szuka
nia wyjścia w obecnych 
trudnych czasach.

Wojciech Kapałczyński

Spotkanie z książką

„Gdzie kopka, tam Konopka”

co miał najcenniejszego. 
We dworach i w małych 
miasteczkach spodziewa
no się — i nie bez racji — 
bezkarnych rabunków, a 
Warszawa wydawała się 
oazą spokoju. Tak więc w 
lipcu 1944 r. miasto wchło
nęło ogromne skarby, a 
przecież samo było 
skarbnicą wielu dóbr. Za
siedziałe warszawskie ro
dziny przez pokolenia 
gromadziły znakomite ko
lekcje obrazów, mebli, 
sreber i porcelany. W wie
lu domach można było 
spotkać ksiągozbiory, nie
rzadko z „białymi kruka- 

Tak jest właśnie w wypad
ku „porcelanowych” mebli 
stanowiących niegdyś wy
posażenie jednego z salo
nów pałacyku Szustra. 
Wszystkie elementy dre
wniane, wolne od tapicer- 
ki, pokryte były szczelnie 
dekoracją z porcelany, 
pochodzącą z niewiado
mej dziś wytwórni. Typ or
namentu wskazuje na ok
res „drugiego rokoka" i 
więcej już o nich nic nie 
wiemy, bowiem spłonęły

To jest fakt: ród Konopków jest 
niezwykle rozgałęziony, miał róż
ne zawołania herbowe, nazwisko 
to wiąże się z wieloma miejsco
wościami rodowymi w wielu re
jonach kra|u. Trudno to ogarnąć, 
tym bardziej po ostatniej wojnie, 
kiedy nie tylko Konopkowie roz
proszyli się po całym świecie. 
Taką próbę — od czasów za
mierzchłych po dzień dzisiejszy — 
zrobił Marek, oczywiście Konop
ka. rocznik 1940. w prostej linii 
potomek Konopków z Jalbrzy- 
kowego Stoku. Książeczka nosi 
tytuł: Klejnot rodzinny — Dom 
Konopków herbu Nowina z Jal- 
brzykowego Stoku, Mod lnicy, Mo
gilan i Glogoczowa, opatrzona 
jest ilustracjami (herby, mapki, 
zdjęcia dworów i wybitniejszych 
przedstawicieli rodu) oraz wyk
resami genealogicznymi. W gło
wie miesza się od Konopków, lecz 
uznać trzeba olbrzymi wkład 
pracy autora, który widać zorien

tował się w pewnym momencie, 
że konieczne jest — choćby dla 
przyszłych pokoleń — zebranie 
wszystkich rodzinnych i history
cznych informacji. Jest to przy
kład dla innych rodzin, bo prze
cież na polską, narodową tradycję 
składają się dzieje nas wszyst
kich od wielu pokoleń związa
nych z tą ziemią. Wszystkich za
chęcamy do opracowania dzie
jów swych rodzin!
Należy dodać, ze książeczkę (po
nad 100 stron w nakładzie 300 
egz.) autor wydał własnym sump
tem i sam ją rozprowadza, (m)

P.S. O tym, ze Konopkowie są 
silni i zwarci świadczy informacja 
prasowa o wsi Konopki między 
Mławą i Ciechanowem, której 
mieszkańcy założyli Fundację 
Rozwoju Konopek: kapitał zakła
dowy stanowi plac targowy, 
gdzie ma powstać centrum kultu
ry i park.
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Wydawnictwa Ośrodka Dokumentacji Zabyt
ków w Warszawie posiadają jeszcze w sprzedaży na
stępujące publikacje:
S. Skibiński, Odsalanie kamiennych obiektów za
bytkowych, s. 81, ilustr., 5000 zł
Słownik terminologiczny zabytków, z. 3: Instru
menty klawiszowe, s.208, ilustr., 30 000 zł
J. Tajchman, Stolarka okienna w Polsce. Rozwój i 
problematyka konserwatorska, s. 159, ilustr., 25 000 zł
A. Zaryn, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabyt
ków ICOMOS. Zarys działalności i wybór dokumen
tów, cz. II, s. 268, 5000 zł
M. Michałowska, Zabytkowe tekstylia kieleckie. Ka
talog, s. 156, ilustr., 12 000 zł
M. Kurzątkowski, Mały słownik ochrony zabytków, 
s. 92, 3000 zł
A Sikorska, Wiejskie siedziby szlachty polskiej z 
czasów saskich, s. 124, 30 000 zł
B. Rymaszewski, Klucze ochrony zabytków w Pols
ce, s. 210, ilustr., 30 000 zł
Czterdziestolecie Wydziału Konserwacji Dzieł 
Sztuki ASP w Krakowie, s. 328, 40 000 zł

Sprzedaż za zaliczeniem pocztowym lub 
bezpośrednio w Dziale Wydawnictw ODZ, 00- 
052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 
18, tel. 26-93-57

UNISERVICE
— Kielce

ul. Warszawska 44, tel. 486-53 
tlx 612211, fax 41 42569

oferuje
przedszkolom, szkołom, internatom, 

stołówkom młodzieżowym

BOGATY WYBÓR 
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Odbiorcy z ww. placówek zgłaszający 
się z wycinkiem tego ogłoszenia otrzymują 

5-procentową zniżkę od cen hurtowych!

Pracownia
Fotograficzna 

Ośrodka 
Dokumentacji 

Zabytków 
wykonuje:

• zdjęcia katalogowe
i studyjne

• zdjęcia dokumentacyj
ne zabytków

• reportaże, obsługę zjaz
dów, konferencji, wystaw

• reprodukcje
ZAPRASZAMY
00-461 Warszawa, 
Al. Ujazdowskie 6 

tel. (22) 628-50-08 (09) 
w. 26 i 34 

fax. (22) 21-25-73

Ogłoszenia drobne
• Poszukuję starych (sprzed 1945 r.) widokówek z te

renu Kielecczyzny — ziem między Wisłą a Pilicą. Oferty 
przesyłać: „SUNRISE”, ul. Szenwalda 1, 01-506 War
szawa. (Dr-1)

• Przejmę — zakupię dworek lub inny obiekt 
zabytkowy z ogrodem, w odległości do 200 km od War
szawy. Oferty: redakcja „Spotkań z Zabytkami”, Warsza
wa, ul. Mazowiecka 11 — z dopiskiem: Dr-2 (Dr-2)

• Zamienię kolekcję starodruków (XVII—XIX w.) na
mieszkanie z wygodami. Oferty: redakcja „Spotkań z Za
bytkami” — Dr-3 (Dr-3)

• Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grze
gorczyk, 00-973 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 
r. nr 3, przyjmuje zamówienia na druk wydawnictw re
klamowych, kalendarzy, plakatów, folderów, prospektów 
oraz książek i czasopism. Pełna gama kolorów. Przystępne 
ceny. Wysoka jakość. Krótkie terminy. (Dr-4)
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Najtańszy samochód zachodni 
Już jest!

Możesz go obejrzeć i kupić!

MARUTI - SUZUKI

5-drzwiowy, poj. sil. 800 ccm 
średnie zużycie paliwa: ok. 5 1/100 km 

Gwarancja — 365 dni 
nr homologacji 325 

Samochody w ciągłej sprzedaży

CENA 98 min 800 tys. zł
Sprzedaż ratalna

i uwzględnione ulgi 
celne

Salon Samochodów
„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

Warunki prenumeraty 
„Spotkań z Zabytkami”

Cena 1 egz. — 12 000 zł. Wpłata na minimum trzy nu
mery dokonana do dnia 10 każdego miesiąca zapewnia 
rozpoczęcie dostawy pisma w następnym miesiącu. 
Wpłat dokonujemy na konto Firmy AMOS (która prze
jęła zobowiązania Zakładu Kolportażu SUNRISE), 
01—506 Warszawa, ul Szenwalda 1, PKO VIII O/War- 
szawa, nr 1586—77578—136 (z dopiskiem ..Spotkania z 
Zabytkami’’ i podaniem, których numerów dotyczy wpła
ta). Dla prenumeratorów zamawiających minimum 
10 egz. — jeden dodatkowy egzemplarz pisma. Pre
numerata zagraniczna jest o 100% droższa. UWAGA: 
Firma AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za dosta
wę. Wszelkie intormacje można uzyskać pod nr. tele
fonu: 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 poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00—14.00 (tel. 
26—93—57) oraz w Firmie AMOS (01—506 Warsza
wa. ul. Szenwalda 1, tel. 39—17—52).
Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą również: 
Muzeum w Nieborowie i Arkadii (pałac)
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96 
Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, al. 700-lecia 24 
Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie, ul. 
Freta 16
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, ul. 
Szwoleżerów 9
Muzeum-Zamek w Niedzicy
Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego w Zakopa
nem, ul. Krupówki 10

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

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać pod ad
resem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11) 
wraz z pisemnym zamówieniem. Po przyjęciu zamó
wienia przez redakcję należy wpłacić odpowiednią 
sumę na konto: Firma AMOS, 01-506 Warszawa, ul. 
Szenwalda 1, PKO VIII 0/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) — re

klamy mieszczącej się w profilu pisma — 15 000 000
— 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

— 1500 zł za 1 słowo
— 2500 zł za 1 słowo w ramce

III. Teksty reklamowe w formie artykułów informacyj- 
no-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!
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W drugiej połowie XV w. we Włoszech, gdzie sztuka go
tyku nigdy nie znalazła głębokiego uznania, styl rene
sansowy był już w pełnym rozkwicie i rozwijał się tak

że w meblarstwie. W XVI w., poza Włochami, wysokiej klasy 
meble renesansowe wytwarzano we Francji, Hiszpanii, w Nider
landach i w Niemczech. Meblarstwo łączyły wyraźne związki z 
architekturą, co widoczne jest zwłaszcza w renesansowych for
mach dużych mebli skrzyniowych. Przypominały one często 
zminiaturyzowane budowle o znakomitych proporcjach i czy
stych, logicznych rozwiązaniach dekoracji.
W Europie posługiwano się już wówczas wzornikami, które opra
cowywali znakomici rysownicy i architekci. Stolarzom francu
skim najlepszych wzorów dostarczał wybitny rysownik i teoretyk 
sztuki Jacques Androuet Du Cerceau (ok. 1510—1585), autor 
m.in. 74 znanych projektów mebli. Na terenach Niderlandów 
działali flamandzcy architekci i rysownicy Cornelis Floris 
(1514—1575) i Hans Vredeman de Vries (1527—1604), a w 
Niemczech projektantami wzorników byli dwaj rysownicy i ry
townicy Peter Flótner (1484—1546) i uczeń Diirera, Heinrich 
Aldegrever (1502—1558). Ornamentyka renesansowa odznaczała 
się bogactwem motywów dekoracyjnych, inspirowanych sztuką 
antyku. Do najważniejszych elementów zdobniczych należały ko
lumny, półkolumny, pilastry, belkowania i gzymsy. Udoskona
lona konstrukcja płycinowo-ramowa sprzyjała mnożeniu wzorów 
ornamentalnych, potrzebnych do wypełnienia płycin dekoracją. 
Stosowano motywy roślinne, jak arabeski, rozety, kwiaty i ple
cionki. Komponowano festony, girlandy z kwiatów i owoców, 
wprowadzano motywy lwich głów, łap zwierzęcych, kartuszy, 
panopliów, a także elementy baśniowe, jak hermy, gryfy, masz
karony i groteski.
We Włoszech, w Hiszpanii i we Francji meble wykonywano z ma
sywu orzecha, natomiast w północnych Niemczech, na terenach 
Niderlandów i w Anglii podstawowe znaczenie w meblarstwie 
miało drewno dębowe. W miarę potrzeb używano także i innych 
gatunków drewna. Stolarze włoscy wykorzystywali topolę, jodłę, 
pinię, jesion, wiąz, platan i drewno cyprysowe. Na południo
wych terenach Niemiec najbardziej popularne było miejscowe 
drewno świerkowe.
Większość mebli renesansowych w Europie wyrabiano z litego 
drewna, dekorowano snycerką i woskowano. Około połowy XVI 
w. pod wpływem meblarstwa włoskiego zaczęto stosować techni
kę intarsji, polegającą na układaniu kompozycji dekoracyjnych z 
różnych gatunków drewna i technikę inkrustacji, w której łączo
no drewno z innymi materiałami, jak kość czy masa perłowa. W 
drugiej połowie XVI w. techniki te mistrzowsko opanowali stola
rze z południowych Niemiec, którzy do charakterystycznych dla 
bogatej ornamentyki renesansowej motywów dołączyli imponu
jące, perspektywiczne pejzaże architektoniczne w dekoracji meb
li intarsją i inkrustacją. Na różnych terenach rozwijały się lokalne 
sposoby zdobienia sprzętów. We Florencji, a później i w Wene
cji, znakomite efekty uzyskiwano w dekoracji mebli malowidła
mi. Bywało, że ich projektantami, a niekiedy i wykonawcami, by
li słynni malarze, jak Sandro Botticelli (1444/5—1510) czy Piero 
di Cosimo (1462—1521).
W czasach renesansu zarówno nowe, pochodzące z Włoch oby
czaje, jak i wzory włoskich łóżek szybko rozpowszechniały się w 
Europie. Sypialnia stała się wnętrzem reprezentacyjnym, bo
wiem przed południem udzielano w niej audiencji, przyjmowano 
interesantów, a nawet zapowiedzianych gości. Łoże wymagało 
zatem okazałej oprawy. Najbardziej popularne w Europie były 
wówczas łoża baldachimowe, które często umieszczano na drew
nianych podwyższeniach. We Włoszech baldachim zastępowano 
niekiedy draperią, a w Niemczech wolno stojące, odsłonięte łoża 
nie miały go wcale. Na terenach Niderlandów rozbudowana kons
trukcja łóżek ze ściankami bocznymi utrwaliła tradycję ustawia
nia ich w rogu sypialni. Wysokie wezgłowia, kolumny i drewnia
ne baldachimy łóżek renesansowych zdobiono snycerką.
Bufet w postaci niskiej, najczęściej dwuskrzydłowej szafy z 
rzędem szuflad pod drewnianym blatem ukształtował się w XVI 
w. we Włoszech. Na terenie Francji pojawiły się natomiast dwa, 
nowe rodzaje wysokiego kredensu. Jednym z nich był mebel o 
nazwie „armoire a deux corps”, którego projektantem był wybit
ny rzeźbiarz Jean Goujon (ok. 1510— po 1562). Niewielkie 
zmniejszenie nastawy w stosunku do dolnej części kredensu i 
płaska, niemal linearna dekoracja snycerska na czterech skrzyd
łach drzwi i na licach szuflad nadały mu subtelnej elegancji i lek
kości. Zupełnie inny charakter miały szafy kredensowe, które 
wykonywał architekt i syncerz Hugues Sambin (1518—1601). 
Dwuskrzydłową szafę jego autorstwa, jak i inne, chętnie przypi
sywane mu sprzęty, wyróżnia nadzwyczaj bogaty program fasa

dowej, plastycznej dekoracji snycerskiej, w którym elementem 
organizującym pionowe osie kompozycji są duże, rzeźbione her
my. Podobne zasady stosowano w dwukondygnacyjnych szafach 
niemieckich, gdzie fasadowa dekoracja podporządkowana była 
podziałom pilastrami. W wielu krajach, a zwłaszcza we Francji i 
w Niemczech, nadal używano udoskonalonych już wówczas szaf 
słupkowych w renesansowej oprawie, a także kredensów typu 
dressoir.
Do przechowywania wartościowych drobiazgów służyły ukształ
towane w XVI w. kabinety, wyrabiane najwcześniej we Wło
szech i w Hiszpanii. Kabinety włoskie, nazywane stipo, miały li
czne przegródki i szuflady, zasłonięte odkładaną klapą do pisa
nia. Dolną część mebla stanowiła zazwyczaj szafka z dwuskrzyd
łowymi drzwiczkami. Dużą dekoracyjnością odznaczały się kabi
nety hiszpańskie, znane pod nazwą vargueno, które zdobiono 
kością słoniową, mosiężnymi, ażurowymi plakietami na tłach z 
barwionej skóry lub pluszu i okuciami o wzorach pod wpływami 
mauretańskimi. Podstawy ich miały kształt lekkich stolików o 
wysmukłych podporach tralkowych lub zabudowaną konstrukcję 
skrzyniową.
Bogato dekorowane skrzynie renesansowe stały się meblami 
reprezentacyjnymi we wnętrzach mieszkalnych. Niecodzienna 
forma skrzyni ukształtowała się w XVI w. w Toskanii, gdzie na
dawano jej kształt wspartego na cokole lub na lwich łapach anty
cznego sarkofagu, zwieńczonego wysokim wiekiem. Rzeźbione, 
intarsjowane, malowane, zdobione barwnymi stiukami skrzynie 
na cokołach, lwich łapach bądź podporach były w XVI w. mod
nymi i wytwornymi podarunkami z okazji ślubu.
Od drugiej połowy XV w. popularnymi siedziskami skrzynio
wymi były ciężkie, florenckie ławy przyścienne na cokołach, na
zywane cassapancami. Kształtowały się także wówczas różne ro
dzaje wolno stojących, pojedynczych siedzisk, które dopiero w 
czasach renesansu stały się szeroko dostępnymi meblami co
dziennego użytku. Powszechnie wyrabiano rozmaite zydle o 
rzeźbionych oparciach i podporach, stołki i krzesła nożycowe ze 
skórzanymi siedziskami i oparciami. W XVI w. we Włoszech po
jawiły się krzesła typu tabliczkowego i pierwsze, wyściełane fote
le na słupowych bądź toczonych nogach.
Z Włoch wywodziły się powszechnie znane w czasach renesansu 
długie stoły na bocznych podporach, zwanych policzkowymi. 
Wyrabiano je także we Francji, gdzie otrzymały dodatkową, ar
kadową podporę poprzeczną. W Anglii używano chętnie stołów 
kolumnowych, a w drugiej połowie XVI w. ukształtowano tam 
typ składanego stołu, gate-łeg-tabłe, z trzyczęściowym blatem. 
Ruchome części blatu miały oparcie na podporach ramowych, 
działających na zasadzie bramy. W XVII w. w Bolonii spopula
ryzowała się forma masywnego stołu na tralkowych nogach, po
łączonych u dołu listwami. Pod jego wpływem kształtowały się 
ciężkie bryły stołów holenderskich i flamandzkich. Ten rodzaj 
stołu stał się wkrótce modny w Anglii i na północnych terenach 
Niemiec. W baniastych kształtach tralkowych nóg holender
skich, flamandzkich i niemieckich stołów odnaleźć można za
powiedź stylu barokowego w meblarstwie europejskim.

Barbara Grątkowska-Ratyńska

1. Angielska szafa gabinetowa, styl elżbietański 
(1558—1603)
2. Włoska skrzynia renesansowa cassone
3. Angielski stół kolumnowy w stylu Stuart
4. Włoski niski kredens (ok. 1580)
5. Angielski stół dwuklapowy, styl iakobiański 
(1603—1688)
6. Hiszpański fotel renesansowy, odmiana krzesła skła
danego
7. Późnorenesansowy fotel francuski
8. Łoże Katarzyny Medycejskiej
9. Holenderskie połączenie stołu z szafą (XVII w.)
10. Boloński stół o toczonych nogach (XVII w.)
11. Późnorenesansowe toczone krzesło angielskie
12. Fotel wenecki ze skórzanym siedzeniem i oparciem
13. Wczesnorenesansowa wysoka szafa francuska (pier
wsza poł. XVI w.)
14. Typowa forma renesansowego stołu francuskiego
15. Północnoniemieckie łoże renesansowe zaprojektowane 
przez Petera Flótnera

(rys. Bogdan Michalak wg G. Kaesz, „Meble 
stylowe”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 

— Wydawnictwo, Wrocław 1990)
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MEBLE ZABYTKOWE
III. Meble renesansowe



1

Zamki w Polsce
1. Ruina zamku rycerskiego w Ogrodzieńcu na szlaku Or
lich Gniazd; zbudowany w XV w., przebudowany przez 
ród Bonerów w latach 1530—1545 na renesansowy, ruina 
od XIX w., obecnie po pracach konserwatorskich udostęp
niona do zwiedzania tzw. trwała ruina
2. Zamek w Stołpiach koło Chełma zbudowany w drugiej 
połowie XIII w. przez książąt włodzimierskich jako umoc
nienie granicy z Polskę; zachowała się kamienno-ceglana 
wieża tzw. stołp
3. Bastejowy zamek w Janowcu nad Wisłę wzniesiony w 
XVI w. przez Firlejów, należał m.in. do Lubomirskich, któ
rzy w XVII w. przebudowali go na wspaniałę rezydencję 
magnackę; obecnie trwaję tu prace konserwatorskie
4. Krasiczyn — fortalitium zbudowane przez Krasickich w 
połowie XVI w., przebudowane w zamek bastejowy pod 
koniec tego stulecia, następnie w rezydencję renesanso- 
wę (m.in. basteje zmienione w baszty z attykami)

(zdjęcia: 2 — Wojciech Szarliński, 
4 — Agnieszka i Włodek Bilińscy)


